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POND�LÍ 22. KV�TNA 
 
Ráno jsme se sešli a domluvili, že p�jdeme pracovat na �erstvý vzduch. Asi bychom na to m�li mít interní 
sm�rnici, ale svítilo sluní�ko, vzali jsme ob�erstvení a probrali vše, co bylo t�eba. Dali jsme do po�ádku 
vyú�tování KS, dopln�k k finan�nímu p�ehledu pro FÚ na novém formulá�i, než jaký byl v únoru. Je zpracovaná 
tisková zpráva, zápis, zaznamenáno na DVD. 
 Webové stránky jsou pr�b�žn� aktualizovány, za�ínáme zvát nejmladší ú�astnice na 4. kulatý st�l, který 
bude ješt� p�ed prázdninami. Zjiš�uji, že je problém s polovi�ní pracovní dobou a dovolenou. Když jsem chystala 
podklady pro výplaty, tak ú�etnictví p�evýšilo �ástky v rozpo�tu. Musím na to myslet a krátit odm�ny, i když 
práce byla vykonána. Na 3. kulatém stole byly ženy mezi t�icátým a dev�ta�ty�icátým rokem života, v�tšinou 
matky s malými d�tmi, setkání bylo vtipné, plné zážitk� z tohoto nejživ�jšího období života. Došlo mi, jak chudý 
je sv�t muž�, kte�í se narodí, n�co se nau�í a pak celý život d�lají. Jak regulovaný tok �eky. Život ženy je jak 
pot��ek plný meandr� se zelení, životem všude kolem. Žena se narodí, pak rodí, vychovává d�ti, u�í je i sebe, 
jak žít a p�ežít v mužském sv�t�. To je t�žké a dobrodružné! Škoda jen, že se ve spole�nosti p�izp�sobuje 
pestrý meandr života betonovému koridoru a nikoliv naopak. 
 Prob�hla t�etí p�ednáška na Gender Studies. Zapamatovala jsem si slova jedné z ú�astnic, která d�lala 
výzkum ohledn� dálnice u �eského ráje. Muži jí odpovídali ochotn�, dálnici cht�li. Ženy byly proti, ale dotazník 
odmítaly vyplnit s tím, že to stejn� nemá cenu. Vychované v permanentním pocitu bezmocnosti. To vnímám v 
každé diskusi se ženou nad padesát, která se ptá, co m�že d�lat, když ji nikde necht�jí, a tak musí pracovat za 
42,50 na hodinu. 
 Ve 14.00 (tém�� po m�síci) p�išly p�ipomínky k naší monitorovací zpráv�. Nezdají se být podstatné, 
nicmén� jsou na t�i stránky, výhrada je k zam�stnávání d�chodkyn�, což mi nep�ipadá fér. 
 
�TVRTEK 25. KV�TNA 
 
V rádiu ClassicFM jsem namluvila reklamní spot o projektu, tentokrát byl plný negativních emocí z projektového 
procesu - té administrace, t�ch papír�. Uv�domila jsem si, že jsme ud�lali chybu: Nikdo po nás necht�l �lánky, 
zápisy... výstupy, sta�ily výkazy práce, vypln�ný formulá� a ú�etní doklady. Zbyte�n� jsme si p�id�lali práci. V 
úterý jsme diskutovali Na b�lidle - �Ro6; za�ínají p�icházet zp�tné vazby na t�etí kulatý st�l: “M�j dojem z 
kulatého stolu byl veskrze pozitivní. Nešlo jen o formulování názor� každé ze zú�astn�ných, ale celé setkání pro 
m� bylo hlubokým citovým zážitkem. Ženy jsou spolu na jedné mizerné, zchátralé lodi, a obvykle ješt� jedna 
druhou shazují do vln. Na tomhle setkání m� ale nikdo nepotáp�l a ani já jsem nem�la chu� n�koho shazovat. 
Záv�ry setkání: Víc hlav víc ví, je d�ležité dob�e �ídit diskusi, aby ženy našly odvahu p�emýšlet o tom, v jaké 
situaci jsou, co a jak by cht�ly zm�nit. Velice m� p�ekvapilo, kolik žen miluje své muže. V mém okolí takové 
ženy nejsou. P�es mé po�áte�ní pochyby o dostate�né ú�innosti takové práce m� ú�ast na kulatém stole 
p�esv�d�ila, že diskutovat má smysl. Diskuse pro m� byla ne�ekaným hlubokým emocionálním zážitkem. Velmi 
pozitivní pocit z �asu stráveného s ostatními ženami si s sebou ponesu celý život.” 
 
NED�LE 28. KV�TNA 
 
Stále pracujeme na dopln�ní a opravách monitorovací zprávy, ukon�uji DPP, které ú�etní uzav�ela do 100 
hodin/rok, prý by s tím v budoucnu mohly být potíže. Musíme hlásit volná místa na Ú�ad práce, tam je však 
zajímají jen pracovní místa na plný úvazek �i nad 75 %, hodinové úvazky mohou pov�sit na nást�nku. 
Odpoledne zpívám se sborem v Kostele sv. Františka z Assisi barokní a renesan�ní veselé zp�vy májové. 
P�ipravuji první podn�ty k tišt�nému výstupu informací o rovných p�íležitostech, informace pro ve�ejnost ke 
snazšímu porozum�ní Quo vadis, Femina? 
 
ST�EDA 31. KV�TNA 
 
Rádio ClassicFM odvysílalo m�j ná�ek nad administrací projektu. St�žovala jsem si, že forma p�evyšuje obsah, 
administrátor si plete roli sluhy a pána, napíšou, a� ur�itou v�c pošleme e-mailem, když ji pošleme, cht�jí to 



vytišt�né a podepsané. Napíšou, že prezen�ní listina nebyla kompletn� podepsaná, necháme podepsat a 
dozvíme se, že dodate�n� nelze. N�které náklady neuznávají, máme opravit zp�tn�, nejde mi na rozum chaos, 
který vznikne opravou v po�íta�i a ponecháním papír�. 22. 5. dostanu zprávu, že ve 2. �tvrtletí neuznají plat 
d�chodkyn�, který byl za duben vyplacen. Nicmén�, vše zlé je pro n�co dobré. V reakci na rozhlasový po�ad 
zavolala paní a nabídla pomoc. Než však p�išla, tak mi ruply nervy a poslala jsem stížnost na šikanu a 
manipulativní chování administrátora na MPSV a požádala o jeho vým�nu. 
 
ÚTERÝ 6. �ERVNA 
 
Na v�erejší sch�zce jsme byli v kompletní sestav�. Najala jsem administrátora na plný úvazek s praxí 
koncipienta v advokátní poradn� a finan�ní manažerku s ekonomickou praxí a zkušeností s administrací JPD3 
ESF, paní, která nezištn� nabídla pomoc, když jsem na�íkala v rádiu. Te	 jsme v kompletní sestav�. Uf, to byla 
d�ina! 
 P�ipravujeme poslední p�edprázdninové setkání a po kv�tnových výplatách se bude stav na ú�tu blížit k 
nule. 
 
NED�LE 11. �ERVNA 
 
�tu si v�nování v kníže�ce verš� od Zde
ky Petákové, kterou mi dala po kulatém stole: Vážená paní Haisová, 
moc Vám a všem lidem okolo projektu Quo vadis, Femina d�kuji za ne�ekan� emocionáln� silný zážitek... P�eji 
mnoho št�stí... Jeden verš za všechny: Moderní doba: Tak vzorn� vyholená/a p�esto na ocet/je každá t�etí 
žena/ach - kam to sp�je sv�t? 
 
POND�LÍ 19. �ERVNA 
 
Zorganizovali jsme poslední mezigenera�ní setkání se ženami do dvacetidevíti let. Bylo veselé, p�átelské, ženy 
se navzájem odm�
ovaly potleskem, t�ším se na zp�tné vazby a hodnocení. 
 


