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TVRTEK 22. LISTOPADU
Vzpomn la jsem si, že paní sekretá ka na FHS m upozornila na povinnost auditu horizontálních
témat u strukturálních fond EU. Jde o dodržování zásad rovnosti, trvalé udržitelnosti, komunitní
spolupráce a informa ní spole nosti u všech projekt . Fakulta d lá výzkum, jak je tato podmínka
dodržována a jak naráží, ve vertikáln orientované a ízené eské spole nosti, na základní
nepochopení, co se horizontálními tématy myslí!
PÁTEK 1. PROSINCE
Máme za sebou týdenní maraton. Po pond lním 6. kulatém stole, kde ženy nejen napl ovaly zadání
projektu, ale p ed o ima se zbavovaly trémy, u ily se p irozen prezentovat své myšlenky,
manažerské techniky, komunikaci, facilitaci, p idávat vlastní myšlenky, jsem v úterý p ednášela na
Elektrofakult
VUT, kde každoro n vykládám student m pátých ro ník o ekologii a nevládních
organizacích. Rok od roku je mládež otev en jší a schopn jší klást otázky. P i diskusi mi nahráli
úvahou, že lov k je prost takový, jeden devastuje a druhý napravuje. Optala jsem se, kdo je ten
lov k a dostala odpov , že muž. A tak jsme hovo ili o ženách, výchov , spole nosti, Quo vadis,
Femina? Na vlastnickou námitku, že všechno n komu pat í, jsem se otázala, komu pat í m síc,
slunce, hv zdy, vesmír, zem koule. Ve st edu jsme prezentovali projekt v Eurocentru v Jungmannov
24, kde je velice d stojné prost edí. P išlo dost lidí, vydavatel DharmaGaia p inesl darem knihy do
sout že v Rádiu1 a kampan , která pob ží v prosinci a v lednu. Knihy dostaly i ženy, které p išly p ed
za átkem p ednášky. Po úvodu se rozb hla živá diskuse, lidé se cht jí zapojit, n co d lat, jen nev dí
jak. V era jsme p edstavili pot ebu vize žen o trvale udržitelném život na platform ekologických
organizací Zeleného kruhu v Mánesu. Atmosféra byla p átelská a vst ícná. Dostala jsem pozvání na
INSEAD - The Business School for the World se sídlem v jižní Francii, a tak d lám urychlen
korektury anglického letáku. Aktualizujeme diskusní fórum, tým d e, jsou výborní, p esto mám po ád
spoustu detailní práce a asi budu mít po ád. Slyšela jsem rozhovor s Madonnou, íkala, že stále musí
držet prst na tepn týmu, nem že ani na chvilku vypadnout, takže divide et impera je p íslovím z doby
impéria, systému top-down. Výtvarnice zpracovala t i návrhy PF 2007, rozeslala jsem je k posouzení
na všechny sv tové strany, kdyby jich ud lala deset, tak to po ád nebude sta it. Nakonec se rozhoduji
pro ženu se symbolickým jablkem poznání.
POND LÍ 4. PROSINCE
Zapomn la jsem zmínit, že minulý týden se k nám v Eurocentru p ihlásila sekretá ka europoslankyn
Foslerové, která vede v Bruselu výbor rovných p íležitostí, dala nám její publikace a vy ídila pozdravy.
Knihy jsem obratem p e etla, v jedné byl srozumitelný p ehled vývoje ženského hnutí, ve druhé
p edstavení dvouap lletého p sobení v Evropském parlamentu. ekla jsem si, že bychom se s ní m li
zkontaktovat, avšak reakce, s jakou jsem se dnes setkala na pracovní sch zce, mi vyrazila dech!
Europoslankyn je v Bruselu za KS M a mládež vnímá komunisty stále jako nep átele íslo jedna,
a koliv je tady dnes daleko širší škála šk dc , a partajnické, ú elové vymezování m osobn už
dlouho nechává chladnou. P ístup k internetu vytvo il zcela nová kritéria, žádnou novodobou hrozbu
ze strany komunist nevidím. Nebylali tato strana souzena za své iny tak, jak byli nacisté souzeni v
norimberském procesu, tak pro si mám já otravovat život cizí ned sledností? Mám se trápit a hrát si
na paní Spravedlivou, i jít s davem, který papouškuje, co slyší z úst t ch, kte í mají prostor v
masmédiích, kde je vše dovoleno a jedinou ctností je vymezování se v i komunist m? Prý,
kdybychom se kamarádili s jinými partajemi, tak by se tam tato zprofanovaná ztratila, jenže potíž je, že

žádnou jinou partaj nezajímáme. V sou asném zmateném sv t mám své osobní kritérium.
Rozhodující pro m je, jak se lidé chovají ke mn osobn , snažím se rozlišit mlácení prázdné slámy
od reality. Odpoledne p išla kontrola na obsah projektu z MPSV, jsem mile p ekvapena jejich
kvalifikovaností, informovaností a zájmem o
téma.
NED LE 17. PROSINCE
Vrátila jsem se z týdenní stáže z INSEAD ve Fontainebleau, kde ameri tí profeso i p ipravili seminá
managementu a leadershipu sociálního podnikatelství. Heslem bylo We develop leaders, who develop
people, who develop business. Sjelo se 31 lidí z celého sv ta, z postkomunistického bloku jsem byla
jediná z ech, jedna Ma arka, dva z Polska, další byli z Dánska, Egypta, Francie, Jihoafrické
republiky, Kamerunu, Kolumbie, N mecka, Pákistánu, Portugalska, Singapuru, Špan lska, Turecka,
USA, Velké Británie. Uv domila jsem si, že doma není nikdo prorokem, natož prorokyní, v
mezinárodním spole enství se cítím daleko svobodn jší, s lidmi mezinárodního rozhledu si rozumím,
bez problém jsem p ijímána na širokém fóru expert sv tového leadershipu a managementu.
Nejlepší odm nou mi však bylo hodnocení t iadvacetileté Portugalky, která za mnou p išla a pravila,
že nejv tším p ínosem pro ni bylo setkání se mnou. Moje odvaha íkat, co si myslím, i když to není
vždy v souladu s hlavním proudem, jí osobn dodala odvahu ídit se po návratu dom jen svým
sv domím.
PÁTEK 22. PROSINCE
Rozesíláme a dostáváme PF 2007, nejlepším darem je informace od Ernst & Young, že jsem
postoupila do semifinále sout že sociáln prosp šný/á podnikatel/ka roku. Pro postup do dalšího kola
je t eba dodat finan ní rozvahu, detailní rozpis m itelnosti efektivity, reference t etí osoby…
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