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�TVRTEK 26. DUBNA 
 
Minulý týden jsme odevzdali 5. monitorovací zprávu našeho projektu, už je tady strana p�ipomínek. 
Vesm�s formální nedostatky vypovídající o našem nepo�ádku a systémovém„po�ádku“. 
 P�ekvapuje m� nap�íklad, že jen v Praze jsou r�zné formulá�e na soupisku výdaj�, napsali 
jsme je na magistrátní, a tak to musíme p�epsat. Horizontální komunikace a koordinace nefunguje 
nejspíš ani na oficiální úrovni. Na náš jubilejní 10. kulatý st�l p�išlo 26 žen. Téma spole�enské 
závislosti, v minulosti pon�kud bezradné, jsme zm�nili na setkání se zp�tnou vazbou a p�ípravou na 
finále. Na dodání odvahy jsem si oblékla tri�ko z konference OSN v Johannesburgu s nápisem„When 
Men Control the Global Purse“ „Women get Short-Changed“ a p�ipomn�la našim utahaným ženám, 
jak tam�jší �ernošky provokativn� nabízely pestrobarevná tri�ka upjatým delegát�m v �erných 
oblecích jako dárek pro jejich manželky a milenky. D�ležití reprezentanti národ� se jim pokoušeli 
obloukem vyhýbat, aby nemuseli vysv�tlovat, pro� nekoupí a nepodpo�í místní iniciativu. 
 Kulatý st�l jsem otev�ela diskusí, která mívá tendence upadat do pocit� sebeobvi�ování žen 
za stav spole�nosti (vždy� p�ece ty muže vychováváme) a následných pocit� k�ivd ze zneužívání 
rodinou i spole�ností. Po p�estávce jsem si vzala slovo k filozofické úvaze o spole�enské závislosti, 
normáln� pouze facilituji, nep�ednáším své teorie. Te� však uzrál �as p�edstavit syntézu, kterou jsem 
p�ed léty prezentovala v Humanistické alianci s naším významným filozofem Milanem Machovcem. 
 Namalovala jsem symbolický obrázek, kde je muž a žena. Jejich srdce se v západní kultu�e 
více než dva tisíce let upínalo k Bohu otci na nebesích, ke kterému se modlili se žádostí o vše možné. 
Asi dv� st� let od pr�myslové revoluce se víra p�enesla ve v�du, intelekt - mozek. Od druhé sv�tové 
války se v��í v ekonomiku, symbolicky znázorn�nou žaludkem. Práce lidských rukou nás živí, není 
však p�edm�tem spole�enské vážnosti, jde zejména o práci žen doma. Stejn� málo se cení Zem�, 
kterou dominantní ekonomika nevybírav� drancuje. Kdysi tabuizovaná sexualita, p�í�ina naší 
pozemské existence, je konzumn� materializována. 
 Východní filozofie znázor�uje priority toky energií, které u muž� mí�í nahoru, u žen dol�. S 
odvoláním na Stephana Coveyho jsem dále popsala, jak se vyvíjíme od kojenecké závislosti k 
pubertální nezávislosti, ve které mnozí uvíznou celý život. Další zase upadají zp�t, do infantilní 
závislosti na pen�zích, majetku, d�tech, partnerech, alkoholu, cigaretách, drogách, štíhlosti… Vyšší 
úrovni v�domí ve form� spole�enské závislosti, vzájemných souvislostí a vztah�, propojenosti všeho 
se vším, se neu�í, ani k ní nemotivuje. T�žko �íci, zda nízká sociální inteligence EQ je p�í�inou 
spole�enských a osobních problém�, �i jejich následkem. 
 
ÚTERÝ 1. KV	TNA 
 
Minulý týden jsem se zú�astnila jednání gender sekce Strany zelených v Parlamentu. Byla o 
spolupráci vládní a nevládní, plná dobré v�le. Ministryn� bez portfeje m� operativn� pozvala 30. 
dubna k návšt�v�. Prostudovala jsem proto všechny materiály zpracované Ministerstvem práce a 
sociálních v�cí �R v roce 2003 pro ú�ely institucionální zm�ny v rámci gender mainstreamového 
�esko-švédského partnerství, zrušila �arod�jnicko-májový výlet a p�ipravila vše, co by se mohlo hodit. 
Když jsem se d�stojn� vystrojila a vydala na cestu do vlády, zazvonil telefon s omluvou, že se 
sch�zka ruší a nový termín nenavrhuje. Jako bych tu sch�zku iniciovala já. Napsala jsem následn� 
gender sekci SZ sv�j názor na nezdvo�ilost a neprofesionalitu. Bude-li o mé v�domosti a organiza�ní 
schopnosti v budoucnu zájem, pak jen za honorá�. 
 
SOBOTA 5. KV	TNA 
 
Snažíme se o maximální publicitu našeho projektu a jeho poslání. Sí�ovala jsem na Sv�t� knihy, 
poznala �adu nových p�átel, zú�astnila se jednání Anny Lindth Foundation, která podporuje evropské 



projekty ve St�edomo�í, kde sousedí k�es�anské a islámské zem�. Kolegyn� z projektu byly zase na 
setkání ekologických organizací s ministrem životního prost�edí v Mánesu, chystáme prezentaci, 
tiskovou zprávu a p�ednášku na výstavu p�irozených porod� BabyExpo. 
adu m�síc� se pokoušíme 
prezentovat projekt na Valné hromad� Asociace ženských organizací, po mnoha telefonátech se ale 
dozvídáme, že Agentura GAIA, o.s., není �lenkou, což je p�ekážka. Makáme na publikaci, píšeme 
komentá�e, korektury, snažíme se o poctivý výstup, hledáme �ešení, co z výzkumu zve�ejnit, co ne. 
Práv� jsem vyslechla rozhovor s francouzským režisérem Dumontem, kritizoval intelektuály, kte�í se 
zpronev��ili svému poslání být sv�domím spole�nosti a zaprodali své duše mamonu. Kritizoval i 
sociologii a její sledování povrchu jev�. 
 
SOBOTA 12. KV	TNA 
 
Vrátila jsem se z Veletržního paláce, kde již druhý den úsp�šn� sí�ujeme na BabyExpu a 
propagujeme zde náš projekt. A �eká m� práce na monitorovacích indikátorech, které nám byly ve 
v�cné �ásti 5. monitorovací zprávy op�t vyškrtány. Lámu si také hlavu s tím, jak vy�ešit dilema dané 
tím, že máme mnoho zájemky� o realizaci analogického projektu v regionech, avšak nejsou žádné 
dota�ní výzvy, na které bychom mohli reagovat. 
 
ÚTERÝ 22. KV	TNA 
 
V�era byl náš p�edposlední kulatý st�l. Ženy tvo�ily vizi, byl to inspirující ve�er a jeho výstupy 
chystáme prezentovat metodou logického rámce, Log Frame. 
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