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ÚTERÝ 7. B�EZNA 
 
P�ednáška v Komunitním centru Pokec v Legerov� ulici dopadla dob�e. P�ítomným sice p�išel projekt jako málo 
konkrétní, ale on je rozdíl mezi každodenností a transcendentnem. K MDŽ jsme vydali tiskovou zprávu “�eskou 
republikou op�t zazní ženský hlas”, d�láme slušnou p�edvolební kampa� kandidujícím ženám. Ve �tvrtek jdu 
jednat s nakladatelstvím a redakcí �asopisu, s jedním radním, v pátek dojednat smlouvu s novou ú�etní firmou. 
Tak už snad kone�n� budu jenom radostn� pracovat! Syn personalista volal, ptal se, jak jsem spokojená s lidmi, 
které doporu�il. Po pravd� jsem odv�tila, že když ml�ím, tak je vše v po�ádku, avšak v momentu, kdy budu mít 
tisíc komentá��, jde o signál, že je n�co v nepo�ádku. 
 
NED�LE 12. B�EZNA 
 
Jeden úsp�ch je provázen celou �adou neúsp�ch�, do�etla jsem se v knize Efektivní inovace od Johna Adaira. 
A tak si p�ed zít�ejší sch�zkou budu strukturovat to, co jsme ud�lali, co je rozpracované a co chystáme. Ud�lali 
jsme toho dost: Máme logo, leták, hotový web www.quovadisfemina. cz s diskusním fórem (kam pište své 
zkušenosti), máme zdokumentovaný první kulatý st�l, p�ipravenou databázi, prostory a plány na druhý a další, 
projekt je technicky zabezpe�en, z osmdesáti procent i personáln�. Práv� jsem se vrátila z vycházky, kde jsem 
potkala bývalou �editelku ekologického centra Toulc�v dv�r a dostala tip na finan�ní manažerku, která se 
�erstv� rozešla s JPD 3 v jiné organizaci. 
 
SOBOTA 19. B�EZNA 
 
V�era jsem �ekala dv� hodiny u And�la, kde jsem m�la sch�zku p�ed cestou do rádia, kam jsem mí�ila 
podepsat smlouvu na propaga�ní vysílání o projektu. Nefungovaly telefony, Vodafone je nemilosrdný, odpojil 
nás. A�koliv mám tušení, že je paušálem slušn� sponzorujeme, neznají bratra, když neprojde dodate�ná platba 
bankou. 
 
ÚTERÝ 21. B�EZNA 
 
Je první jarní den, musíme se smí�it s Vodafonem, p�echod k jinému operátorovi by p�išel na p�t tisíc za každý 
telefon, který by bylo t�eba doplatit k výhodné nabídce, za jakou byly telefony v lednu nakoupeny. Týmové 
sch�zky probíhají v klidu, další kulatý st�l bude 10. dubna v Ekologickém centru hl. m. Prahy Toulc�v dv�r, 
promýšlíme obsah tak, aby byl co nejefektivn�jší, ú�astnice jsou již obeslané a pozvané. Zítra namlouvám v 
rádiu relaci o projektu, mám za�ízen internetbanking s tím, že byla z podú�tu p�evedena záloha 1000 K� na 
bankovní poplatky na hlavní ú�et. Vyzvali jsme kdekoho, aby diskutoval na diskusním fóru. Ozvali se z 
Ministerstva práce a sociálních v�cí, a	 opravíme, že projekt je “spolufinancovaný z ESF”, i když v p�íru�ce stálo 
“financovaný”. Také se u�í za chodu. Ale hlavn� doufám, že budou rádi, že nám to jde podle harmonogramu - 
vertikáln� dob�e, horizontáln� trochu v kotrmelcích. Po ve�erech �tu v Efektivní inovaci od Johna Adaira 
zajímavé a pravdivé post�ehy o brzdách tvo�ivosti. 
 
PÁTEK 24. B�EZNA 
 
Do Rakouska vypl�uji dotazník výzkumu trvalé udržitelnosti související i s naším projektem. 
 
SOBOTA 25. B�EZNA 
 
Dostala jsem novou verzi P�íru�ky pro p�íjemce, velmi m� pobavil odstavec, kde je psáno, že nemáme-li deset 
dní obsazenou pozici, máme povinnost hlásit to na Ú�adu práce. Auto�i evidentn� netuší, co to obnáší. P�ed 
�asem jsem hledala �lov�ka na práce všeho druhu, které souvisely s provozem domu, za který jsem 
zodpovídala. Z Ú�adu práce k nám chodila procesí lidí si popovídat a požádat o razítko - dva týdny jsem 
ned�lala nic jiného... Když jsem zcela vy�erpaná žádala o okamžité zrušení požadavku, tak to zas tak rychle 
zrušit nešlo, po�íta�ový systém byl pomalejší než životní zkušenost. 
 



PÁTEK 31. B�EZNA 
 
Dotahovali jsme organiza�ní záležitosti kolem druhého kulatého stolu, konzultovali formu dotazníku na zp�tnou 
vazbu pro ú�astnice. Živ� se diskutuje na diskusním fóru, kde je žhavým tématem strana žen - Rovnost šancí. Z 
Anglie jsem dostala knihu Environment and Democracy in the Czech Republic - The Environmental Movement 
in the Transition Process od Adama Fagana, kde je �ada odkaz� na mé zkušenosti. Doma však není nikdo 
prorokem, natož prorokyní. 
 
SOBOTA 1. DUBNA 
 
Ani se nechce v��it, že projekt Quo vadis, femina? už má za sebou t�ím�sí�ní kojenecké období. Bylo plné 
d�tských nemocí, byla jsem pohlcená operativou jako matka pé�í o kojence. Nicmén� si myslím, že jsem 
vybudovala kvalitní základ a jasné zodpov�dnosti. Upravuji variantu pozvánky na p�ednášku na Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy, která bude 20. dubna v budov� v Celetné ulici 20. Tým je pon�kud zmaten manuály a 
p�íru�kami, zda dát logo sem, nebo tam, nakonec jsme dali všechna - i ta naše - dol� pod �áru. ESF sice platí, 
ale myslíme a tvo�íme my. 
 Aby té radosti nebylo dost, vyzvedla jsem v�era ve�er na pošt� doporu�ený dopis, kde byla 
neschopenka jedné z t�ch, která dostala k 17. únoru výpov�
 ve zkušební dob�. Hrklo ve mn� a hned jsem 
volala ú�etního, co z toho vyplývá, nemusím snad tu nemocenskou platit? Letos prý ješt� ne, ale p�íští rok již 
ano. Bude to uznatelný náklad v projektu? 
 
NED�LE 2. DUBNA 
 
�tu Michela Foucalta a jeho d�lení na ars erotica a scientia sexualit. Píše o sexualit� ve vztahu k moci, o 
hysterizaci ženského t�la, pedagogizaci d�tské sexuality, ekonomické socializaci plodnosti manželských pár�; o 
tom, jak byl sexuální pud izolován. Ptá se, o co v t�ch strategiích jde, zda o boj proti sexualit�, nebo o snahu 
p�evzít nad ní kontrolu, o pokus lépe �ídit a maskovat to, co na ní m�že být indiskrétní, nápadné, neposlušné? 
Jsem zv�davá, zda v projektu Quo vadis, femina? otev�e n�která z aktérek toto téma. 
 
ÚTERÝ 3. DUBNA 
 
Vyzvedla jsem na pošt� doru�enku. Byla od Finan�ního ú�adu Prahy 10, cht�jí zaplatit penále 163,00 K� za rok 
2003. Nechápu sice, pro� píšou až te
, když jsme navíc do poloviny února pat�ili pod Finan�ní ú�ad Prahy 2. 
Volám tedy a chci vysv�tlení. Podepsaná ú�ednice je u šéfa a její kolegyn� �íká, že to dostali na�ízené shora. 
Jsem op�t ob�ansky demotivovaná. Jde o pár korun, ale ta arogance, ty dopisy s doru�enkou... do vlastních 
rukou?! Jak by vypadala kalkulace platu celé té mašinerie investované k získání 163,00 K�? 
 


