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ÚTERÝ 17. ČERVENCE

Textová část 6. monitorovací zprávy našeho projektu je již připravena k odevzdání administrátorovi, zbývá pouze doplnit tabulky a opravit případné chyby, což jistě zvládneme v tomto horkém letním týdnu. Dělám druhou korekturu publikace o projektu, stihla jsem zorganizovat kompletní překlad, takže i přes vzniklé problémy se připravuje také vydání její anglické verze. Ještě vybíráme fotografie s nejlepší vypovídací hodnotou o obsahu a cílech projektu.
Minulou středu jsme měli příležitost hovořit na Rádiu1 v Zátiší o projektu a o provokativní reklamě (rozhovor je možné si poslechnout ze záznamu, i když musíme urgovat jeho“zavěšení”. Všechny ostatní pořady, kromě našeho, mají na webu hned druhý den. Asi jsme nejlepší, a tak se nechtějí vystavovat konkurenci).
	Počátkem měsíce jsem uspořádala výstavku s prezentací našeho projektu v Dánsku na akci konané k výročí 50 let Evropské unie a současně jsem pozvala do Prahy na naši mezinárodní konferenci mládež i profesorský sbor z Folkenhojskole Bogense, kteří se zde setkali. Bylo zajímavé pozorovat mládež vyrostlou v konzumní demokracii, mající vše, inteligentní, krásnou, dobře oblečenou, nasycenou. S dobrým vedením by snad rub svobody, kterým je zodpovědnost, dokázali její příslušníci pochopit. Nicméně musím podotknout, že nejkvalitnější byli Japonci a Nepálci. Nejen jejich IQ, ale zejména EQ. Měli zvláštní cit a intuici. Česká skupina velmi dobře reprezentovala, zejména ženská část, která pochopila pravidla a respektovala je.
Dívky dělaly vše, co bylo třeba, hoši pravidla respektovali a dělali jen to, co chtěli. Podobně se chovali i ostatní z postkomunistických zemí. Od Dánů jsem zjistila, že od hostů očekávají, že vycítí atmosféru, do které přicházejí, a přizpůsobí se, což bylo poněkud naivní.

ČTVRTEK 26. ČERVENCE

Dozvídám se, že v nakladatelství, které nám zpracovává publikaci o projektu, došlo k odvolání jednatele. Chci jen věřit, že snad nastalé zmatky neohrozí vydání publikace -její česká verze je již po korekturách, anglická se právě v těchto dnech zalamuje do stránek.
	Připravila jsem výstavku z dosavadní činnosti Agentury GAIA, praktický příklad horizontálního myšlení a jednání, cvičně nechávám zvětšit jeden poster a zjišťuji, že bude třeba spolupráce s grafikem, aby vše dotáhl k perfektnímu výsledku. Jeden z mladíků, co s námi byli v Dánsku, ukončil grafickou školu, zvu ho na pondělní schůzku, ať ukáže, co se ve škole naučil.

ČTVRTEK 2. SRPNA

Včera jsem trávila dopoledne v Českém rozhlase, na Radiožurnálu, kde jsem měla krátké vstupy na téma vztahů žen a mužů, zároveň jsem namluvila příspěvek o ekologických mateřských školkách. O našem projektu budou vysílat ještě příští pondělí, 11. 8. budu celou hodinu od 21.00 hostem pořadu Doteky víry. V 34. čísle týdeníku Rozhlas vyjde velký článek o ženském hnutí, kde snad budou zmíněny i mé zásluhy. Public Relations se tedy daří.
	V kontextu našeho projektu jsem dostala pozvání na setkání s americkou šamankou Jyoti, jejíž vizí je spojení moudrých žen světa k vytvoření společné celosvětové ženské vize. WECF - Women for a Common Future mě zvou na mezinárodní konferenci do Bělehradu, kde dostanu dvouhodinový prostor na prezentaci pražských výsledků Quo vadis, Femina? Začínají přicházet pozvánky na přednášky po republice i zakázky na strategické konzultace managementu.

PONDĚLÍ 6. SRPNA

Došla nám 1. výzva k opravě 6. monitorovací zprávy našeho projektu, a tak upřesňujeme maličkosti. Jinak jsme byli pochváleni za kvalitní zpracování zprávy - očividně to už umíme na 99 %, a tak jen litujeme, že jsme se to naučili až na závěr. Z pochvaly se radujeme jako malé děti a upřímně přiznávám, že jsem velmi vděčná finanční manažerce z Národního vzdělávacího fondu za dobrou radu ohledně placení záloh. Komplikace, které nyní nastávají ve vztahu s nakladatelstvím, jemuž jsme svěřili naši publikaci o projektu, jí dávají plně za pravdu. Upřímně děkuji a dodatečně se omlouvám za všechny své impertinence.

ÚTERÝ 14. SRPNA

Hodinový rozhovor v Radiožurnálu byl zajímavý, paní redaktorka začala otázkou a odpovědí:“Proč je tak málo duchovních učitelek? Protože ženy odjakživa vědí, co muži musí pracně objevovat.” Ptala se mě, co je tím myšleno, dala jsem jen prostý příklad z historie, kterou ženy provedly elegantně lidských rod přes všechna krveprolití a masakry. Za každé situace dokázaly obléci, nakrmit a vychovat nová pokolení. Víme své, řešíme podstatné, malicherné diskuse a konkurenční spory nás většinou nechávají relaxované. Do rádia volalo dost lidí, dva muži mě chválili, že by bylo třeba více takových paní Haisových.

ÚTERÝ 21. SRPNA

Již dvakrát se sešla úžasná skupina dobrovolnic z kulatých stolů našeho projektu, která dává dohromady program a personální zabezpečení konference. Připravujeme ji na 10. října do Ekologického centra hl. m. Prahy Toulcův dvůr, na programu bude prezentace projektu, jeho formy a obsah, po večeři ženy uspořádají samy pro sebe a pro hosty Hyde Park tvořivosti, nápadů a aktivit. Od antiradaru přes přirozený porod k výrobě koberců a kulturní vyžití. Prezentace celku jako v realitě. Odpovídám na interview pro Britské listy, je to taková rekapitulace, ačkoliv je na ni ještě brzy. Jsem v režimu krizového managementu, pokud jde o vydání naší publikace. Nakladatelství, které vyhrálo výběrové řízení, kolabuje - a přitom za týden mám přebírat české vydání.
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