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TVRTEK 29. ERVNA
Finan ní manažerka Iveta s administrátorem Honzou se vrátili ze školení o nové zjednodušené monitorovací
zpráv . Dali dohromady podklady k výplatám za erven tak, aby vyrovnali p eplatky vzniklé v dubnu výplatou
dovolených, jež ú etní firma spo ítala, v d sledku toho, že došlo ke zm nám smluv z hlavního pracovního
pom ru na dohody o pracovní innosti.
Rozdala jsem úkoly každé/mu lenu/ce týmu, a si každý/á zpracuje “své” klí ové aktivity, já už se snad
kone n p estávám topit ve stresu, detailech a každodenní operativ , a dostávám se ke strategickému vedení, k
celku a k souvislostem. P íští týden jsou svátky Cyrila a Metod je, kte í p inesli do ech k es anství, a také
oslavujeme výro í upálení Mistra Jana Husa, který se s jeho lidskou, respektive mužskou implementací dostal
do konfliktu. Beru si dovolenou a jedu navštívit maminku do Plzn a také se chystám na festival Miluj sv j život.
Vznikl p ed deseti lety, nikdy jsem tam nebyla, byla jsem skeptická k jeho zám r m a kvalit .
NED LE 9. ERVENCE
Tým pronásledují zdravotní problémy. V era volala Adéla, koordinátorka pro Public Relations, že leží v
nemocnici a eká na operaci dvojité zlomeniny nohy. Tomášovi, koordinátorovi kulatých stol , odstra ovali
ledvinový kámen a Iveta, finan ní manažerka, z horka zkolabovala. Ze stejného d vodu je v pracovní
neschopnosti i ú etní, která zpracovává výplaty. Snad pouze symbolicky jsem v era zpívala Holanovo Requiem
se souborem Collegium Quod Libitum na zádušní mši v Ústí nad Labem. Mimochodem, na plze ském festivalu
jsem našla mnoho dobrého a inspirativního.
TVRTEK 13. ERVENCE
Dod lala jsem korektury bulletinu Quo vadis, Femina? do List hl. m. Prahy, ást výtisk si ponecháme pro své
propaga ní ú ely. Tisíc kus bylo distribuováno VIP, inzerát o projektu formátu A6 byl ve všech 600 000
výtiscích. V modrobílém provedení vyšel moc p kn .
V úvodu p edstavujeme ideu projektu formou rozhovoru, pak pr b h a výsledky genera ních kulatých
stol , kon íme zp tnou vazbou a perspektivou do budoucna. V pr b hu prvních prázdninových dn jsme
intenzivn vyhodnocovali dosavadní práci, abychom rozhodli, jak kvalifikovan pokra ovat. Zatím jsme se z
kulatých stol dozv d li, že ženy nad 60 let kladou d raz na výchovu p íštích generací, zdá se jim, že je
spole nost nespravedlivá k ženám do asn opoušt jícím zam stnání kv li d tem a domácnosti. Ženy mezi 4859 roky cítí pot ebu kultivovat mezilidské vztahy, sdílet životní zkušenosti a rozvíjet duchovní hodnoty. Ženy
mezi 30-47 jsou zatížené požadavky na perfektn uklizenou domácnost a teplou stravu, což je dlouhodob
neuspokojuje. Nejmladší ženy ve v ku 18-29 touží po samostatných mužích, kte í se rovnom rn podílejí na
domácích pracích a umož ují ženám realizaci i mimo domov.
Pomalu se mi da í to toužené “divide et impera”. Analýze kulatých stol a p ednášek se v nuje
personalistka a koordinátor, administrátor a finan ní manažerka zpracovávají druhou monitorovací zprávu. Tým
je motivovaný, pracuje se zájmem, spolehliv a zodpov dn , pomalu již p emýšlíme o “follow-up” aktivitách.
PÁTEK 21. ERVENCE
V Praze je švýcarská psychiatri ka a sexuoložka Maitreyi D. Piontek, a tak jsem šla na její úvodní p ednášku.
Pomáhá ženám uv domit si své vlastní “já”, zbavit se negativní zát že minulosti, p ítomnosti i sou asných
spole enských balast . U í, že dnešní sv t je lživý a záludný, je možné d v ovat jen sama sob , k emuž je
t eba síly, jistoty a sebev domí. P ed léty jsem p e etla jedním dechem její knihu Tao a síla ženské sexuality,
vzpomínám si, co poradila úsp šnému byznysmenovi, který cht l zlepšit sv j sexuální život: Budeli v novat
svému sexu tolik asu jako svému byznysu, tak se úsp ch dostaví p irozen a automaticky. Ve er p ijede na
pár dní sestra s adoptovanou dceruškou, aby se p ed nástupem do 1. t ídy stihly nadýchat starobylé atmosféry
krásné a jedine né mati ky Prahy.

ST EDA 2. SRPNA
V erejší pracovní sch zku jsme zorganizovali u nemocné kolegyn Adély. Má chromou nohu, ale hlava jí slouží,
pot ebuje spole nost a rozptýlení, jinak je v depresivní situaci, musí ležet v lét v posteli se železy v noze!
ešili jsme mezigenera ní obsazení dalších akcí v letošním roce a také zp sob jejich organizace.
Navrhujeme pracovat v menších skupinkách, výb r kandidátek mají všichni za domácí úkol. Dnes jsem poslala
podklady pro výplaty, ze sociálky hned ráno volali, že nemají informace o Adéle, pak zase volali, že je našli
p ipíchnuté pod ostatními papíry.
Dnes také dostaneme grafický návrh hlavi kového papíru, vizitek, desek a záložek.
ÚTERÝ 8. SRPNA
Tým se sešel beze mne, jezdím ambulantn do lázní, dovolenou erpám po ástech. M li za úkol stanovit
kritéria, podle kterých pozveme ženy nap í generacemi tak, aby každý, kdo se do seznamu podívá, porozum l,
pro je kdo zván. Ale: Koukám do seznamu a nerozumím. Bude tedy t eba zpracovat p esné charakteristiky,
kdo je kdo. Podle skutk jejich poznáme je, nikoliv jen podle jejich slov.
Jinak jsem se dozv d la, že je málo duchovních u itelek proto, že muži se ptají na to, co ženy v dí odjakživa.
POND LÍ 14. SRPNA
Rozd lujeme propaga ní materiály pro informa ní centra jednotlivých m stských ástí a rozvážíme je.
Domlouváme reklamu pro Radio1, napadá m , že ženy d lají to, co musí být hotovo, muži to, co cht jí.
POND LÍ 21. SRPNA
Druhou monitorovací zprávu o našem projektu jsme odevzdali již 24. ervence - a až dnes, téma po m síci,
nám p išla odpov , a koliv mám dopis, že se administrátor vyjád í do deseti dn ! Ovšem opravy žádá do p ti
dn ! Schváln , hádejte, kolik dní je v p íru ce, kterou sám vytvá el? Našt stí mám tým, který se roz iluje za m ,
akorát je musím uklid ovat.

