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NED�LE 25. B�EZNA 
 
Do publikace chystáme úvahu na téma rozdíl managementu v modernismu a v postmodernismu, 
nechá se na n�m srozumiteln� pochopit p�í�ina našich problém� se strukturami. V pátek p�išla 
d�kladná kontrola z MPSV a NVF na projekt, mnohé jsme si vy�íkali, vyno�ují se však stále další 
otázky. Podepsala jsem nap�., že všechny hovory ze služebních mobil� jsou na projekt. Není to však 
paradoxní v situaci, kdy si každá/ý platí ze svého veškeré provozní náklady, jako je nájem, pevná 
linka, elekt�ina, plyn, topení, internet, úklid? P�itom inovujeme a testujeme flexibilní formu práce. 
 Šet�íme na režii a p�esto nám nebude nic prominuto. Zbude sice více pen�z na propagaci, ale 
zase vznikne nový problém - výb�rové �ízení nad sto tisíc u jednoho dodavatele. Objednáváme 
propaga�ní práce u firmy, která se nám osv�d�ila. Co máme d�lat, až se p�iblížíme ke sto tisíc�m? 
Najít si jinou firmu i p�esto, že jsme s touto velmi spokojeni a není s nikým z nás sp�ízn�na, ani 
nedostává žádnou provizi, �i co má být tím výb�rovým �ízením ošet�eno? Ud�lat výb�rové �ízení na 
každou �ástku, která p�jde nad sto tisíc? Zbude nám n�jaká kapacita na práci? Momentáln� ne�ešíme 
ne�ešitelné, a tak je kapacita i na follow-up. Tvo�íme obdobný projekt pro vsetínský region, pot�eboval 
by otestovat v celé republice. Co vznikne v Praze, m�že být problémem mimo hlavní m�sto. Takže 
hledáme kontaktní osoby v regionech, máte-li zájem, tak se ozv�te na info@quovadisfemina.cz. Zatím 
se všichni lidé, kte�í m� kontaktovali a cht�li spolupracovat, vyzna�ovali ohromujícím teoretickým 
vzd�láním, avšak nulovou zkušeností s dopracováním myšlenky do reality. O zkušenostech s �ízením 
projektu nemluv�. 
 
ÚTERÝ 27. B�EZNA 
 
V�era byl p�edposlední tematický kulatý st�l, o ekonomické nezávislosti. U p�ti stol�, rozestav�ných 
do kruhu, sed�ly ú�astnice, které se v první �ásti ve�era zamýšlely nad podtématy z d�ív�jších 
setkání. Zd�raznila jsem, aby se soust�edily nejen na obsah, ale i na formu, na proces. Kdo u jejich 
stolu rozhoduje, kdo zapisuje, koho si vybírají za mluv�í? Je to jejich rozhodnutí, nebo rozhodnutí té 
nejdominantn�jší? Po p�estávce prezentovaly u flipchartu to, co vytvo�ily, na záv�r jsme diskutovaly. 
Byla tam jedna ruši�ka, netrp�livá, bezd�tná žena, s mezinárodním rozletem, nejradši by vše vzala 
letem sv�tem, bez ohledu na schopnosti a v�domosti ostatních. Další p�ipomn�la, že T. G. M. p�ed sto 
lety prohlásil, že každá žena je ministryní financí ve svém dom�, a ptala se, pro� není tato schopnost 
spole�ností lépe využívána? Základní jádro akcí tvo�í ženy, které se iniciativn� samy p�ihlašují, je u 
nich pozorovatelný ohromný pokrok. Jsou uvoln�né, svobodné, suverénní, tolerantní. 
Nov� p�íchozí se odlišují na první pohled. Netuší nic o SWOT analýze, time-managementu, vidí 
�ernobíle. Jedna z nov� p�íchozích se podivovala naší negativit�. Došlo mi, že když se mluví o 
ženách, tak si to genderov� nedot�ení/é vykládají jako proti muž�m. P�išla zp�tná vazba: P�eji p�kný 
den a píšu v souvislosti s v�erejším setkáním. Mám z n�j p�knou depku. Zase ženy musely 
p�esv�d�ovat ženy, že je vhodné být rovnoprávnými bytostmi. To je tedy d�s b�s. Téma bylo 
rozm�ln�no, v�bec nezazn�lo, že práv� ekonomická závislost je tím �et�zem, na kterém nás muži 
drží. Je to moje vina, m�la jsem být více aktivní v diskusi. Stále se cítím vám být dlužna, kdyby se 
naskytla n�jaká práce, ur�it� se, prosím, ozv�te. Také jste mi p�ipadala velice smutná -ty vaše o�i... 
Opatrujte se, prosím. 
 
NED�LE 1. DUBNA 
 
Odeslala jsem nakladatelství návrh obsahu publikace. Jsem zv�davá na jejich názor: Na internetu 
jsme našli kontakt na p�ekladatelku, chystáme smlouvy, bude s tím hodn� práce. SOBOTA 6. DUBNA 
V úterý ve�er jsme hovo�ily Na b�lidle. Odpovídaly jsme na otázky, co se událo od posledního 
rozhovoru, který byl p�ed rokem, v �em se ženy shodují, pro� vize, pro� ženská vize, co �íkáme 



premiérovu projevu k roku rovných p�íležitostí? Na www.cro6.cz je záznam v MP3 pod zavád�jícím 
názvem Spole�enské uplatn�ní žen vyššího v�ku. Bývalou Svobodnou Evropu dnes zachvátil strach z 
pravdivého pojmenování �e�eného. Starší ženy se s internetem nekamarádí a mladší ženy a muži si 
rozhovor s takovým názvem nepustí. V�era byl Tyrš�v d�m plný nevládních organizací. Forum 2000 
zorganizovalo p�ehlídku sociáln� prosp�šných aktivit. Byla tam spousta mladých lidí, jejich zájem a 
touha po lepším sv�t� dojímá, v každém p�ípad� dodá síly a chu� k dalšímu snažení. 
 
POND�LÍ 16. DUBNA 
 
Pozd� odpoledne skon�ila sch�zka s tv�r�í �ástí týmu, s administrativní jsme do ve�era d�eli na 5. 
MZ. Zmi�uji v ní, že jsme ztratili motivaci iniciovat diskusi na www. quovadisfemina.cz po udání 
zdejšího macho a po faktu, že administrátor nám rok zp�tn� zredukoval monitorovací indikátory. 
 
NED�LE 22. DUBNA 
 
Ke Dni Zem� jsme vydali tiskovou zprávu a oslavili prezentací na Toulcov� dvo�e. 	tu �erstvou 
genderovou analýzu 	ech, Polska a Slovenska. Dopadáme nejh�� a p�itom je stále tabu ve�ejná 
diskuse o souvislostech mezi patriarchálním vertikálním myšlením a d�sledcích rozhodování 
„jednookých“. 
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