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ZAHÁJENÍ REALIZACE 1. LEDNA 2006 
 
�TVRTEK 24. KV�TNA 
 
Podepsala jsem smlouvu s auditorkou, p�išla zkontrolovat uzav�ený rok 2006 našeho projektu. 
Up�ímn� m� pobavil její údiv nad formalismem, jehož jsme ob�tmi. 
 Obdrželi jsme druhou výzvu k oprav� 5. monitorovací zprávy - indikátory musíme v Benefitu 
rozd�lit na muže a ženy, vy�adit objednavatele/ky publikace a prezen�ní listinu, kde p�ítomní/é 
vlastnoru�n� vyplnili jméno, p�íjmení a kontakt, ale kde nezbylo místo na podpis. 
 Zjiš�ovali jsme další možnosti propagace projektu a dozv�d�li se, že na skute�nou kampa� 
nemáme peníze, takže musíme spoléhat na vlastní tvo�ivost a fantazii. Necháváme vyrobit transparent 
projektu a v sobotu vyrážíme do ulic. 
 
PÁTEK 1. �ERVNA 
 
V minulém týdnu jsme prošli s transparentem z Václavského nám�stí p�es Národní t�ídu a 
Malostranské nám�stí na Hrad, budovali komunitu ve Spole�enské zahrad�, solidárn� podepsali 
memorandum týkající se pé�e o d�ti. Jsem zv�davá na solidaritu v��i našim výstup�m. 
 Nápady z minulého kulatého stolu jsme dali do logického rámce, ale v�era jsem dostala 
zp�tnou vazbu, že je projektový jazyk ženám nesrozumitelný. Vypln�ný je cíl, ú�el, o�ekávané 
výsledky projektu. Pot�ebujeme kvantitativní a kvalitativní ukazatele, zdroje informací, podmínky 
úsp�chu i o�ekávané aktivity. Na sch�zce jsme proto vytvo�ili konkrétní p�íklady, abychom p�iblížili 
smysl metody, a na záv�re�ném kulatém stole vše projednáme a poté doplníme. P�jde o vizi 
ženských priorit, kterou p�edložíme k ve�ejné diskusi. Píšu zdvo�ilé dotazy �editel�m �Ro, �T, Rad� 
pro rozhlasové a televizní vysílání, co ud�lat, abychom ve�ejný projekt dostali do ve�ejnoprávních 
médií. Snaha o domluvu s jejich redaktory/kami je ztrátou �asu a energie. Vycházejí dva inzeráty v 
Sondách, do pražských škol jde objednávka na naši publikaci. Na poslední chvíli sháním další 
p�ekladatelku, protože text v angli�tin� bobtná a hrozí, že nestihneme uzáv�rku. 
 
�TVRTEK 7. �ERVNA 
  
V Pražském deníku dnes vyšlo: Mé první setkání s projektem Quo vadis, Femina? - rok zp�t a stále 
živé vzpomínky. O projektu se dozvídám z �asopisu Krásná paní. Dostávám pozvánku, za�íná 
diskuse - m�j první kulatý st�l. Okolo patnácti dalších žen. Máme p�t minut mluvit o sob�. M�žeme 
hovo�it, nebo ml�et. 
Máme svobodu se otev�ít, svobodu i v možnosti z�stat uzav�ené. Ženy v kruhu mluví, volí možnost se 
otev�ít. Odhalují svá nitra a já objevuji pestrý sv�t tisíce možností, voleb a názor�. Sv�t nad�jí, sv�t 
zklamání. Tres� samotného lidského bytí v rychlém sledu. Z�eteln� vystupuje solidarita, soucit, pocit 
sounáležitosti, jasné v�domí: plujeme na stejné lodi. Odcházím, obohacená o dosud nepoznaný pocit: 
ženy nemusí být nep�átelé, sokyn�, vzájemné kriti�ky. V diskusích opakovan� dosahujeme p�ekvapivé 
shody v názorech na otázky celkového sm��ování spole�enského vývoje v naší zemi. Jsem nadšená, 
když mohu zblízka sledovat vynikající kolektivní duševní práci velkého množství ženských osobností. 
Až se m� n�kdo zeptá, na jak dlouho m� ovlivnil dvouletý projekt Quo vadis, Femina?, má odpov�	 
bude stru�ná:„Navždy!“ 
 V úterý jsme na Dni životního prost�edí nasbírali �ty�i stránky„indikátor�“ - lidí, kte�í cht�jí 
informace a publikaci. Dostávám pozvánku do Dánska pro sebe a osm mladých lidí na seminá� o 
50letém výro�í EU a o Roce rovných p�íležitostí. 
 
ÚTERÝ 12. �ERVNA 
 
Kopírujeme návrh logického rámce pro každou ú�astnici chystaného kulatého stolu. 



Z interní euforie upadám do externí deprese, když se dozvídám, že n�které ženské organizace si 
vybraly za maskota muže, který zde rok pracoval a te	 se úsp�šn� medializuje. Hovo�í o tom, jak se 
rovnou m�rou podílí na domácích povinnostech, a jeho žena tu opakovan� �eší problémy s hlídáním 
dít�te jak v pond�lí, kdy míváme s železnou pravidelností pracovní sch�zky, tak b�hem v�tšiny 
ve�ejných prezentací projektu. 
 Po získaných zkušenostech z projektu nemohu jako zam�stnavatelka doporu�it flexibilní 
formu práce. Úkoly sice mohou být po v�cné stránce spln�ny, ale energie a pozornost lidí je 
rozt�kaná. U mechanické práce je to jedno, ale tam, kde se o�ekává tvo�ivost a inovativnost, je nutné 
osobní nasazení, zájem, zapojení duše. Práv� za to platí zam�stnavatelé, kte�í n�co opravdu 
vytvá�ejí, svým lidem p�edevším. 
 
ÚTERÝ 19. �ERVNA 
 
Poslední kulatý st�l našeho projektu byl nadšený, plný plán� do budoucna, ochoty m��it zm�nu a 
pokrok. Rozdali jsme ú�astnicím okopírované logické rámce a požádali o jejich dopln�ní. Pracovalo se 
intenzivn�, výstupem je mnoho nápad�, které bude radost zpracovávat. P�ed �asem jsme podávali 
žádost o podporu analogického projektu Quo vadis, Femina? do programu Equal pro Vsetínsko. Po 
t�ech m�sících nám nyní p�išel dopis z ministerstva práce a sociálních v�cí, že projekt nepodpo�í, 
nebo� jsme nesplnili formální náležitosti. Jaké, to ovšem nepíšou. Tak balím a odjíždím do dánsko-
japonské komunity, do jejichž formy zapadnu bez problém� i s obsahem. 
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