Tisková zpráva k 17. Sněmu UKŽ
V sobotu 25. 4. 2009 se konal v Brně výroční Sněm Unie katolických žen, jehož tématem bylo
„Kam kráčíš, UKŽ?“. Na sněmu, který byl zároveň i sněmem volebním, se sešlo asi 50 zástupkyň
katolických žen z pěti poboček, které má UKŽ po celé České republice (Boskovice, Brno, České
Budějovice, Ostrava a Praha). Se svým počtem téměř 500 členek je UKŽ v naší republice druhou
největší ženskou organizací, hned za Českým svazem žen. Ve své práci s ženami a pro ženy navazuje
na odkaz prvorepublikového Svazu katolických žen a dívek.V úvodu sněmu pozdravila jeho jednání
delegace žen z německé partnerské ženské organizace kfd, vedená dlouholetou přítelkyní UKŽ, paní
Annegret Wetter.
V dopolední části programu se představily jednotlivé pobočky s referáty o své činnosti v uplynulém roce.
Ženy se věnují jak činnosti vzdělávací (přednášky, duchovní obnovy), tak praktické, a to především v
oblasti charity ( péče o seniory, nemocné a jiné potřebné).
V odpolední části byly především na programu volby. Přítomné zástupkyně zvolily na tříleté funkční
období nový výbor ve složení:
Ludmila Mikulová – předsedkyně,
Marie Boháčová a Markéta Koronthályová – místopředsedkyně,
Tereza Ryantová – jednatelka,
Marie Špačková – pokladní
3 členky výboru: Marie Kolářová, Marie Sedláčková a Veronika Pavlů.
Dosavadní předsedkyně UKŽ Bohuslava Boučková byla zvolena předsedkyní pobočky Praha. Ostatní
předsedkyně místních poboček zůstávají ve svých funkcích. Jsou to: Marie Kosatíková – Boskovice,
Yvona Malířová – Brno, Věra Andrýsková – České Budějovice a Jarmila Hrazděrová – Ostrava. Nově
zvolená předsedkyně ve svém projevu zdůraznila význam práce katolických žen nejen v církvi, ale
všude tam, kde se nasazují ve službě bližním a vydávají tak svědectví evangeliu v celé naší společnosti.
Rovněž podtrhla z teologického hlediska význam úlohy ženy ve třech oblastech, které tvoří základní
pilíře církve, což je liturgie, diakonie a martyrie.
Odpolední jednání pak pokračovalo diskusí o budoucnosti Unie a její další činnosti. Z diskuse
vyplynulo, že se nevyhýbáme spolupráci s ostatními ženskými organizacemi, ale v případě, že se naše
stanoviska zásadním způsobem rozcházejí, především v přístupu k ochraně života od samého počátku
do přirozeného konce, musíme se s nimi rozejít. Proto sněm UKŽ odhlasoval rozhodnutí, že UKŽ
vystupuje z Ćeské ženské lobby, ačkoliv byla jednou z jejích zakládajících členek a v prvních dvou
letech existence ji také vedla. Současné vedení České ženské lobby nevystupuje na veřejnosti tak, aby
UKŽ mohla s jeho názory souhlasit. V závěru také padlo rozhodnutí, že příští sněm v r. 2010 bude opět
v Praze a v následujícím roce zase v Brně, aby měly střídavě lepší možnosti dopravy členky z různých
oblastí ČR. Cestování není pro členky UKŽ vždy jednoduché; na tento sněm do Brna např. některé
putovaly až sedm hodin vlakem. Sněm byl zakončen společnou mší sv., kterou sloužil brněnský děkan
P. J. Slouk.

