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PÁTEK 25. SRPNA
Ve st edu v noci jsme poslali e-mailem opravenou monitorovací zprávu, ve tvrtek dostali vst ícnou odpov , a
ji dodáme písemn , pak se tomu prý budou v novat.
Na základ reklamy našeho projektu otišt né v Listech hl. m. Prahy se ozvala paní a nabídla nám
vyv šení letáku projektu na zastávkách MHD. Leták navrhli hezký, ale celkové jednání bylo na m j vkus
pon kud agresivní. Podklady pro fakturaci od nás cht li ješt d íve, než jsme si cokoliv objednali, pak se jel
administrátor podívat na jedno z míst, kde leták slíbili umístit, a zrovna tam nebyl. To je také postižení, vždy najít
chybu...
TVRTEK 7. ZÁ Í
V pond lí jsme rozeslali 78 obálek s deskami, záložkami, Feministy, letákem a vizitkou na adresy ú astnic
dosavadních akcí našeho projektu. Pe liv jsme vybírali "elitních" 23, které zveme na íjnové setkání, abychom
s nimi dále systematicky pracovali. Další kulatý st l bude 9. íjna, po ítáme s prezentací projektu,
mezigenera ním seznámením, workshopem se SWOT analýzou domácí práce, ekonomické nezávislosti,
spole enské závislosti a toho, kdo vládne sv tu.
Velkou pozornost v nujeme publicit projektu a jeho marketingu. Pro Radio1 jsme vybrali reklamní spot
tohoto zn ní:
Ruch hospody (4. cenová skupina) Unavený ( ti opilý) mužský hlas: Hele, (škyt), Jarouši, jakej to má vlastn
všechno smysl (škyt)?
"Vychlastaný" hlas: To je, voléé, jasný, vole. Chlast, vole, fotbal, ne, hokej, auta, vole, sem tam n jakej ten sex a
pohoda, ne, vole? To je jasný, vole!
Ženský hlas: Tak muži už to mají z ejm vy ešené. (do lehce cynického úsm vu) Ale co my?
Pokud chceme n co zm nit na postavení žen ve spole nosti, musíme nejd ív p esn v d t, co chceme m nit a
jak.
Poj te si o tom popovídat na diskusním fóru www.quovadisfemina.cz a pomozte nám najít správnou cestu.
V Listech hl. m. Prahy vychází další inzerát, na zastávkách MHD visí upoutávky, p i první p íležitosti dáme
materiály do Oriflame, Finclubu, M stské knihovny, schvaluji finální podobu inzerátu na p ednášku na festivalu
Miluj sv j život, jdu do Seznamu seznámit se s dostupnými možnostmi internetové prezentace a propagace, na
zpáte ní cest se stavuji v nakladatelství Who is...?, kam nesu opravy svého "já" dopln né o informace o
projektu Quo vadis, Femina? Na recepci dávám propaga ní materiály paní recep ní, ímž jí d lám velkou
radost. Ve er už za ínáme po prázdninách op t zpívat eské barokní zp vy.
NED LE 10. ZÁ Í
Zhltla jsem Páralovo Playgirls I. P iznám se, že jsem novou, ne tenou knihu našla na krabici knih vyhozených u
popelnice. Objasnila mi pragmatické chování lidí, které jsem v posledních letech potkávala. Popsal autor realitu,
nebo ji pomohl vytvá et? Slepice nebo vejce?
TVRTEK 14. ZÁ Í
Vrátila jsem se z pošty, odkud jsem odesílala propaga ní materiály projektu. P ed nosem mi mladík zav el
okénko a z vedlejšího expedovali velké množství doporu ených zásilek. Po deseti minutách ekání jsem zašla
za vedoucí, nebo ekání vypadalo na hodinu. Vysv tlili mi, že když zavírali okénko, nikdo tam nebyl. Takže
jsem nikdo. Nešlo nevzpomenout si na film, kde recesistky ve v ku po p echodu kradly luxusní zboží v
supermarketu, protože t žily ze své neviditelnosti v konzumní kultu e...

Na poslední chvíli se naskytla možnost prezentace na Festivalu životního prost edí na Novotného lávce.
Rychle objednávám plakátky r zných velikostí a p ipravuji propaga ní materiály. Agentura GAIA by m la sdílet
stánek s Hnutím za aktivní mate ství.
ST EDA 20. ZÁ Í
V era jsem se sešla s paní, která nyní vypomáhá s publicitou projektu místo nemocné Adély, jež je po operaci.
Dala mi své Hovory od plotny, ve er jdu s radní na spole enskou akci Radia ClassicFM a Expres na Ladronku.
Na pozvánce je napsáno Prost p ij te, a tak s sebou pro jednou odmítám brát propaga ní materiály,
aspo chvíli chci být jenom Marií a ne vedoucí projektu. To je nevýhoda práce doma, pak totiž pracujete po ád,
ve dne v noci, pátek svátek, všude kolem jsou papíry, plakáty, letáky.
Upravuji páte ní prezentaci projektu, kde se všichni "obdarovaní" z opat ení JPD 3 2.2 Rovné p íležitosti sejdou
na trochu symbolickém míst v nemocnici Na Františku. Na reklamu v Rádiu1 napsalo na internetové stránky
pár muž , jedna reakce za všechny: Petr @ super reklama v radiu, at zijou cesky feministky.
PÁTEK 22. ZÁ Í
Celá utahaná jsem se vrátila z maratonu prezentace trnácti projekt opat ení 2.2 JPD 3, o ekávala jsem, že
spole enství žen bude uvoln né a veselé, ale z ejm ty milióny svazují a tíží. Paradoxn nejvtipn jší byla
prezentace dvou muž z Evengelikálního teologického seminá e.
NED LE 24. ZÁ Í
Ješt jsem p emýšlela o páte ní prezentaci projekt opat ení 2.2 JPD3 a vybavila si dodate n slova
zástupkyn ídícího orgánu tohoto pražského programu. Naše opat ení je nejlepší, evropské peníze erpáme
bez problém . Jak by také ne, ženy jsou zodpov dné a schopné ídit, a p itom š astné a vd né za každou
podporu. P itom je prý ale nejisté, zda a jak bude opat ení 2.2 v období 2007-2013 pokra ovat! Sou asná vláda
ODS už prý zrušila Radu pro rovné p íležitosti p i ministerstvu práce a sociálních v cí.
Setkání bylo i p íležitostí pro diskusi o praktických otázkách. ešila se i otázka 10 %, která dostaneme
zaplacena až po skon ení projektu, a která tedy musíme zálohovat. Objevil se dotaz, z eho máme na tyto
zálohy erpat, protože nestátní neziskové organizace nedisponují žádnými fondy. Odpov dí nám bylo jen to, že
jsme tyto podmínky na startu podepsali.
Dozv d li jsme se i to, že se prý nebude zvyšovat finan ní hranice, nad kterou je nutné organizovat v
rámci projekt výb rové ízení. Je urážející, že pravidla pro poctiv pracující jsou pravidly pro podvodníky a
úplatká e, kte í bohužel nez ídka pocházejí z horních deseti tisíc. Kdy se systém TOP-DOWN komunismu
zm ní na DOWN-TOP demokracie?

