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Anotace 

 

 

Ve své práci se zaměřuji na zmapování cílů vybraných prožensky orientovaných 

nestátních neziskových organizací v době jejich vzniku a v současnosti, charakteristiku 

potenciálních změn cílů a jejich případný dopad na původní poslání organizací či hnutí. 

 V úvodní části práce se pro představení tradice spolkové činnosti v české společnosti 

soustředím na její historický kontext s důrazem na ženské aktivity od zárodků 

emancipačních snah v 19. století až do roku 1990. Zároveň se také zabývám kontextem 

vzniku a vývoje prvních ženských nestátních neziskových organizací od období 

transformace po roce 1989 až do současnosti.  

 V analytické části práce pak na příkladu organizací YWCA v ČR, Kluby 

křesťanských žen a Síť MC, které byly založené či znovuobnovené v roce 1990 a jsou 

dosud činné, na základě analýzy dokumentů a rozhovorů vyhodnocuji vývoj cílů 

organizací v kontextu společenských podmínek, které na ně působily od doby jejich vzniku 

po současnost.  

Na závěr uvádím charakteristiku změn cílů organizací a tento dopad na jejich 

poslání jako ilustraci vývojových tendencí společnosti ve smyslu poptávky po službách, 

které organizace zajišťovaly. Bilance dnešního stavu organizací je současně reflexí jejich 

strategie udržitelnosti či přežití, z níž lze také zároveň určit klíčové faktory, rozhodující 

pro úspěšný rozvoj NNO.   
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Abstract 

 

 

 

In my thesis I focus on the mapping of the aims of selected pro-women-oriented 

NGO´s in the time of their establishment and today, characteristics of potential changes 

of the aims and their possible impact on the original mission of the 

organisations/movement. 

 In the introductory part I concentrate on the historical context of civic activities 

in the Czech society with the emphasis on women activities from the beginning 

of emancipation efforts in 19th century till 1990. I pay special attention to the context 

of establishment and development of the first women NGO´s from the period 

of transformation after 1989 till the present time. 

 In the analytical part I evaluate the development of the aims of NGO´s – YWCA 

v ČR, Kluby křesťanských žen and Síť MC , which were founded/re-established in 1990 

and are still in existence. Based on the analysis of documents and interviews I describe 

the development of their aims in the context of societal conditions affecting them since 

their establishment.  

 In the conclusion I present the characteristics of the changes of the aims and their 

impact on the mission of organisations as illustration of development trends of the society 

relating to the demand for their services. The evaluation of their present state provides 

reflection of their „survival strategy“, which reveals key factors crucial for successful 

development of NGO´s. 
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ÚVOD 

  

Po pádu komunistického režimu v listopadu 1989 se naše společnost začala 

transformovat na demokratických principech. Otázkou však zůstává, jak se podařilo 

vyrovnat s „dědictvím“ komunistického systému, který u nás více než čtyřicet let 

(de)formoval všechny aspekty veřejného života. Známkou vyspělé demokracie je existence 

a podpora občanské společnosti, která jí „jako prostor, v němž dochází k hledání, 

pojmenovávání a ověřování společenských hodnot, poskytuje morální základ 

a legitimitu“.1 Protože v totalitním systému před rokem 1989 občanská společnost nemohla 

existovat, bylo po zhroucení režimu nutné tyto aktivity začít rozvíjet, případně obnovovat2 

v podstatě zcela od začátku.  

V tématu mé diplomové práce, „Prožensky3 orientované nestátní neziskové 

organizace v ČR. Počátky a dnešní realita na příkladu tří NNO“, se chci k tomuto začátku 

nových či obnovených občanských aktivit vrátit. Cílem mé práce je zmapování cílů 

vybraných ženských nestátních neziskových organizací v době jejich vzniku 

a v současnosti, charakteristika potenciálních změn cílů a jejich případný dopad na 

původní poslání organizací či hnutí. Pro tuto studii jsem zvolila tři organizace, které byly 

založené, respektive obnovené v roce 1990 a jsou dosud činné: YWCA v České republice4, 

Kluby křesťanských žen, Pražské matky/Síť MC.5 Cíle stanovené v počáteční fázi chodu 

organizací budou porovnány s jejich současnými cíli, což umožní zhodnocení jejich vývoje 

v kontextu společenských podmínek, které na tyto organizace působily od doby jejich 

vzniku po současnost. Tato studie také zároveň podá zprávu o vývoji společnosti ve smyslu 

poptávky po službách, na které se organizace zaměřovaly.  

V úvodní části práce se pro představení tradice spolkové činnosti v české 

společnosti soustřeďuji na její historický kontext. Zachycuji vývoj spolkové činnosti 

s důrazem na ženské aktivity od zárodků emancipačních snah v 19. století až do roku 1990. 

Speciálně se pak věnuji cílům či poslání předních ženských spolků či organizací v tomto 

období. Zároveň se také zaměřuji na kontext vzniku a vývoje prvních ženských nestátních 

                                                 
1Viz (Müller, 2003: 29). 
2Všechny zkoumané organizace více či méně navazovaly na jistou formu své činnosti před rokem 1989.  
3Termín „prožensky orientované NNO“ charakterizuje aktivity, které se zaměřují na podporu žen, zlepšení 
jejich postavení a prosazování genderové rovnosti – srv (Chaloupková, 2006: 29), (Hašková, Křížková, 
Linková 2006).  
4Pro organizaci „YWCA v České republice“ bude dále používán  pracovní název „YWCA“ nebo „YWCA 
v ČR“.      
5Zkoumaná organizace Síť mateřských center se vyvinula z části hnutí Pražské matky, které se zaměřilo na 
téma podpory rodiny a péče o děti, proto je  pracovně používán společný název „Pražské matky/Síť MC“. 



 
 

5 

neziskových organizací od období transformace po roce 1989 až do současnosti. 

Soustředím se zejména na charakteristiku postkomunistické společnosti, téma politické 

participace žen, vládní politiku v oblasti rovných příležitostí mužů a žen, charakteristiku 

prvních prožensky orientovaných nestátních neziskových organizací, vliv zahraniční 

asistence na rozvoj ženské aktivistické scény a také možnosti financování ženských NNO.  

V analytické části práce se na základě analýzy dokumentů a rozhovorů zabývám 

interpretací zjištěných údajů za účelem následného zhodnocení vývoje cílů organizací 

v kontextu společenských podmínek, které na ně působily od doby jejich vzniku po 

současnost.  

Závěrečná část pak zahrnuje celkové zhodnocení zkoumaných témat prostřednictvím 

přehledu potenciálních změn cílů organizací i tohoto případného dopadu na jejich poslání, 

což také poslouží jako ilustrace vývojových tendencí  společnosti ve smyslu poptávky po 

službách, které organizace zajišťovaly. Bilance současného stavu organizací umožní reflexi 

jejich strategie udržitelnosti či přežití, což také zároveň určí klíčové faktory, rozhodující 

pro úspěšný rozvoj NNO. 
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HISTORICKÝ KONTEXT VÝVOJE SPOLKOVÉ ČINNOSTI V ČESKÉ 

SPOLEČNOSTI OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ DO ROKU 19896      

 

1.1 Rakouské období    

 

Obecně byla institucionalizace prvních zárodků občanské veřejnosti v Rakousko-

Uhersku mj. spojena se vznikem stolních společností, které obdobně jako kavárny v Anglii 

či salony ve Francii poskytovaly prostor pro diskusní fóra soukromých osob nezávisle na 

rovnosti jejich společenského statusu (Müller, 2003: 126). Možnost žen mít účast na 

spolkovém životě byla vyústěním aktivit, které se u nás rozvíjely od konce 18. století, kdy 

nejprve vznikala řada tajných  a učených společností7, spolků hospodářských k povznesení 

produkce8, stejně jako mecenášských spolků9 (Dohnalová, Malina, Müller, 2003: 92).10 

Zárodky ženského emancipačního vědomí, zasahující postupně celou českou společnost, 

lze chápat především ve spojitosti s rozvojem vzdělání.11 Postoje týkající se vzdělávání a 

postavení žen v české společnosti byly ovlivněny osvícenskými idejemi ve smyslu 

intelektuální, mravní a ekonomické emancipace nových společenských vrstev. Osvícenství 

zdůrazňovalo přirozenou rovnoprávnost lidí, což bylo prvním krokem na cestě úsilí 

o emancipaci žen (Bahenská, 2005: 9). 

Mezi prvními českými ženami, které ovlivnily vývoj ženského hnutí první poloviny 

19. století, byly ženy – spisovatelky. Magdalena Dobromila Rettigová, autorka Domácí 

kuchařky12 a didaktických povídek pro dívky, vytvořila po léta uznávaný ideál vlastenky 

jako vzorné matky, dokonalé hospodyně či příjemné společnice svého muže, rozšiřující si 

obzory ušlechtilými zájmy a studiem13 (Malínská, 2005: 17). Naproti tomu Božena 

                                                 
6Příloha 1 podává souhrnný chronologický přehled zaměření  a cílů ženských spolků či organizací od 1. 
poloviny 19. století do roku 1990. 
7Např. svobodní zednáři, Královská česká společnost nauk (1784). 
8Např. Společnost orby a svobodného umění v Království českém (1770).  
9Např. Společnost vlasteneckých přátel umění v Čechách (1796).  
10Formou vyhraněně ženské sociability se staly kávové společnosti, které však nedosahovaly úrovně salonu 
(Lenderová, 1999: 164). 
11Od roku 1775 na podnět Marie Terezie začal platit školní zákon, který určoval vzdělávací povinnost pro 
všechny chlapce i dívky od šesti do dvanácti let bez rozdílu sociálního postavení (Lenderová, 1999: 44). 
V souladu s těmito principy bylo od roku 1775 v Praze umožněno vzdělávání dívek v prvním dívčím 
oddělení, zřízeném při normální (základní) škole na Malé Straně. Na konci 18. století již existovaly dívčí 
triviální školy také mimo Prahu (např. v Kutné Hoře, Plzni, Bělé, Mladé Boleslavi, Jičíně, Vysokém Mýtě, 
Německém Brodě, Rychnově, Budějovicích, Domažlicích a Klatovech) (Bahenská, 2005: 9).  
12Vydáno poprvé v roce 1826. 
13Toto pojetí však bylo velmi vzdáleno od chápání vzdělání žen coby brány k větší rovnoprávnosti (Malínská, 
2005: 17).  
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Němcová jako spisovatelka a bojovnice za práva žen, zastávající nekonformní názory, se 

vedle národní identity a tradic zajímala zvláště o sociální problematiku a postavení žen.  

K postupnému prolomení stereotypních pohledů na ženy přispělo zřizování 

vzdělávacích zařízení pro dívky, o které se u nás zasloužily především soukromé osoby, 

velmi často muži. V 30. a 40. letech 19. století byly takové aktivity spjaty s Karlem 

Slavojem Amerlingem, mj. pedagogem a spisovatelem, který rozšířil svou školu „Budeč“ 

o dívčí oddělení14 a plánoval také vytvoření široké instituce, která měla zaštiťovat 

učitelský ústav, vyšší ženskou školu, průmyslové školy, prodejny atd. I přes neúspěch 

tohoto záměru se Amerling stal jakýmsi symbolem počátků ženské emancipace, i když 

hovořit o emancipaci v pravém slova smyslu je pro tuto dobu podle Bahenské značně 

nepřesné, neboť se nejednalo o zrovnoprávnění žen s muži, nýbrž o vlastenectví či 

sebevzdělávání (Bahenská, 2005: 10,12). Amerlingovou spolupracovnicí v Budči se stala 

Bohuslava Rajská, jedna z nejvzdělanějších českých žen své doby, která společně se svou 

sestrou, Johanou Fričovou, pracovala v duchu Amerlingových záměrů k povznesení 

českých žen.15 V roce 1839 Rajská založila Společnost dívek českých pro „odchování“ 

vlastenecky smýšlejících matek a učitelek. Cílem Rajské bylo také založit vlastní dívčí 

školu, což se jí v roce 1844 podařilo otevřením soukromého dívčího ústavu ve Vodičkově 

ulici (Malínská, 2005: 20-21).   

Třicátá a čtyřicátá léta 19. století byla průkopnickou dobou v ženském hnutí, 

protože došlo k prvním pokusům o aktivitu žen mimo rodinu. Základna ženských spolků 

však byla malá a zájem o spolkový život se omezoval na dobu před sňatkem, kdy bylo 

možné se těmto aktivitám věnovat (Bahenská, 2005: 24). V bouřlivém roce 1848 vznikly 

první ženské spolky vlasteneckého a vzdělávacího zaměření – Spolek Slovanek, jehož duší 

byla Honorata Zapová, a Slovanská Dennice, u jehož zrodu stála Josefa Kunowičová-

Kubínová (Lenderová, 1999: 239). Záměrem bylo vybudovat např. ženské školy, čítárny, 

knihovny atd. Realizace těchto plánů však po roce 1848 ztroskotala (Burešová, 2001: 57-

58). V roce 1849 Svatava Amerlingová otevřela svou vlastní školu a spolek s názvem 

Výbor dam pro ženské vychování. 

Ženské hnutí v 2. polovině 19. století bylo i nadále nerozlučně spjato s podporou 

českého národního hnutí a emancipačních snah české společnosti v rámci Rakousko-

                                                 
14Založeno v roce 1844. 
15„... mnozí z těch, kteří vyučovali v Budči, se scházeli i v několika salonech v Praze a do značné míry sdíleli 
demokratické hodnoty. Neméně významné však bylo, že tato škola vychovala dvě generace žen ve stejném 
duchu. Mnohé z nich působily od šedesátých let v ženském hnutí a byly schopné efektivní a konstruktivní 
spolupráce, jež vedla ku prospěchu žen i národa“ (Malínská, 2005: 20).  
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Uherské monarchie. Emancipace národní měla v pojetí české společnosti přednost před 

emancipací liberální a idea národní jednoty převažovala nad ideou individuální lidské 

svobody. Z tohoto důvodu je tedy velmi diskutabilní hovořit také o emancipaci společnosti 

občanské (Müller, 2003: 139).16 Česká společnost jako společnost bez vlastního státu tak 

našla jako určitou náhradu státu alternativní prostor, zastřešující své aktivity v rámci 

spolčování, spolkové činnosti, která vzkvétala velkou měrou. 

Po pádu bachovského absolutismu došlo k nárůstu spolkové činnosti a vzniku 

vlasteneckých sdružení (např. 1861 Hlahol, 1861/2 Sokol). Vydání liberálního spolkového 

zákona17  přispělo k dalšímu rozvoji spolkových aktivit. Vznikly tak spolky potravní (např. 

1868 Oul), v 70. a 80. letech dobrovolné hasičské sbory, kluby „občanské“, „voličské“ 

i sportovní (např. 1888 Klub českých turistů), v 90. letech pak dělnické odbory 

(Dohnalová, Malina, Müller, 2003: 93). „Spolková činnost české národní společnosti 

možná díky tomu, že představovala jediný způsob ,občanské´ aktivizace, dosáhla značné 

pestrosti, často vyšší než u ostatních národností habsburské monarchie. V sedmdesátých 

letech zde existuje více než tři  tisíce spolků a v devadesátých letech již více než deset tisíc 

různých spolků“ (Müller, 2003: 135). V roce 1869 bylo na českém území více než 40% 

spolků z celé monarchie (Dohnalová, Malina, Müller, 2003: 93). Možnosti spolkové 

činnosti žen byly vymezeny Rakouským spolkovým právem, které jim nepřipouštělo jinou 

činnost než filantropického, humanitárního či vzdělávacího zaměření. Ve střední Evropě 

panovalo přesvědčení, že jediné místo ženy je v rodině a jejím posláním je mateřství. Žena 

se v tomto ohledu mohla projevit nanejvýš jako mecenáška či filantropka.  

K aktivnější činnosti ženských spolků došlo v 60. letech 19. století díky Marii 

Riegrové - Palacké, jedné z nejvýznamnějších českých filantropek. Vedle pořádání loterie 

pro osiřelou Havlíčkovu dceru Zdenku a národní sbírky pro výstavbu chrámu Cyrila a 

Metoděje v Karlíně v roce 1865 převzala vedení ve spolku sv. Ludmily, který byl v té době 

jediným ženským spolkem v Čechách, a založila první dívčí průmyslovou školu ve střední 

Evropě. Další aktivity zaměřila na zlepšení systému opatroven pro děti a do konce života 

tak přispěla k zřízení šestnácti mateřských škol v Praze, kde mezi vyučující prosadila ženy. 

Na její návrh byl také Městskou pražskou radou zřízen fond pro podporu chudých 

novorozenců a jejich matek, nazvaný Výbor paní. Tento Výbor také pečoval o první české 

                                                 
16„Organicky pojímaný národ se zde neemancipoval vůči státu jako společenství svobodných občanů, nýbrž 
jako vzájemně propojený a soudržný celek. To mu bránilo rozvíjet v sobě prostředí názorové a zájmové 
plurality“ (Müller, Dohnalová, Malina, 2003: 86). 
17Zákon č.134/1867 ř.z. O právu spolčovacím. 
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jesle, které založila v roce 1884. Jako členka dozorčí rady u Vyšší dívčí školy18 neúnavně 

přemýšlela o zdokonalení a rozšíření ženského vzdělávání, což se jí podařilo založením 

přípravky pro Vyšší dívčí školu, která nahrazovala výuku v obecné škole, a tak bylo 

v Praze zajištěno dívčí školství od první třídy až po dospělost (Stloukal, 1997: 67-76). 

Inspirací pro tuto sociální a humanitní práci jí byl Vojta Náprstek, který byl po 

Amerlingovi dalším velkým buditelem českých žen.  

V roce 1865 Vojta Náprstek inicioval založení soukromého spolku s názvem 

Americký klub dám.19 Cílem klubu, který měl se stoletým zpožděním stejný význam jako 

poslední francouzské osvícenské salony, bylo sebevzdělání, filantropie, podpora 

technického pokroku v domácnosti, péče o děti a mládež (za 30 let činnosti se konalo 

téměř 500 přednášek např. z oborů: astronomie, medicíny, psychologie, biologie, filozofie, 

náboženství, historie, literatury). Mezi členky patřily příslušnice tehdejších významných 

českých rodin jako byly např.: Žofie Podlipská, Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská, 

Renáta Tyršová, Augusta Braunerová či ženy z rodiny Riegrovy. Protože byl spolek 

vlastně určitým vzorem či modelem k následování v podobných aktivitách, bylo jeho 

odezvou kromě vlastní veřejné činnosti jeho členek také vznik obdobných spolků 

v ostatních českých městech20 (Lenderová, 1999: 239-244). Ve spolkové práci byla vedle 

žen, které se věnovaly činnosti vzdělávací, také aktivní Klemeňa Hanušová, která se 

věnovala tělocvičným aktivitám a roku 1869 se stala první cvičitelkou právě založeného 

Tělocvičného spolku paní a dívek pražských (Bahenská, 2005: 49).21 Svým specifickým 

zaměřením byl spolek zcela výjimečnou ženskou organizací.22  

V roce 1871 okruh členek Amerického klubu dam zastoupený Žofií Erbenovou, 

Kateřinou Fügnerovou, Laurou a Dorou Hanušovými, sestrami Lamblovými a především 

Žofií Podlipskou, Karolinou Světlou a Věnceslavou Lužickou inicioval ustavení Ženského 

výrobního spolku, který by provozoval dívčí obchodní a průmyslovou školu a pomáhal 

ženám při hledání pracovních příležitostí. Duší spolku se stala K. Světlá a později 

E. Krásnohorská (Lenderová, 1999: 241-245). Obchodnicko – průmyslová škola se od již 

existující Vyšší dívčí školy odlišovala svými principy, podle kterých měla vést 

                                                 
18Zřízené v roce 1863. 
19Ve snaze „povznésti ženu českou k té výši společenské užitečnosti, jaké dosáhly ženy americké“ 
(Lenderová, 1999: 240). 
20Např. Vysoké Mýto, Chrudim, Beroun, Domažlice, Tábor, Mladá Boleslav, Pardubice, Plzeň, Brno, 
Prostějov, Olomouc atd. 
21U zrodu této organizace stál Miroslav Tyrš a dále Kateřina Fügnerová, Sofie Podlipská, Věnceslava 
Lužická – Srbová, Terezie Nebeská, Kateřina Hořínková a Klemeňa Hanušová. 
22„Ostatním ženským spolkům se díky svým odlišným prioritám vymykal, ale právě jeho specifika jej řadí 
mezi projevy moderních emancipačních snah“ (Bahenská, 2005: 49). 
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k ekonomické samostatnosti neprovdaných žen ze všech společenských vrstev23 

(Bahenská, 2005: 109). 

V 70. – 80. letech 19. století do popředí českých feministických aktivit vstoupila 

nová vlna, která byla na rozdíl od předchozí generace sebevědomější a energičtější. Tyto 

absolventky vyšší dívčí školy, které si byly vědomy vlastní hodnoty, se již dokázaly příliš 

ubíjejícímu rámci manželství vzepřít či na něho rezignovat. Mezi tyto odvážné ženy 

patřily: Anna a Zdenka Braunerovy, Anna Lauermannová – Mikschová, Renáta Fügnerová 

–Tyršová, Anna Bayerová, Kateřina Hebdová, Marie Červinková – Riegrová (Lenderová, 

1999: 249).24  

Paradoxně byl pro období 80. let 19. století charakteristický také jistý návrat k 

orientaci ženských spolkových aktivit zaměřených na rodinu a domácnost, jak tomu bylo 

před dvaceti lety. Tento proud ženského hnutí dal v roce 1885 vzniknout spolku 

Domácnost. Jednou z jeho zakladatelek byla Věnceslava Lužická – Srbová a realizaci 

jejích představ o správně vykonávaném povolání ženy, čímž byla právě domácnost 

a rodina, lze pokládat za vrchol jejích spolkových snah (Bahenská, 2005: 125).25 V 80. 

a 90. letech 19. století se u nás rozvíjela humanitární činnost, kterou představovaly spolky - 

Ochrana opuštěných a zanedbaných dívek a Záštita, kterou založila Marie Červinková - 

Riegrová. V roce 1892 iniciovala Klemeňa Hanušová založení spolku Dámský kruh, který 

měl pomoci osamělým ženám ze středních vrstev (tj. z prostředí nejvíce spjatého 

s emancipačním úsilím) získat zázemí formou pronájmu společného ubytování (Lenderová, 

1999: 252). 

Stěžejní období pro emancipaci žen představoval rok 1890, kdy vyvrcholily snahy 

o založení dívčího gymnázia. Toto úsilí je spjato s Eliškou Krásnohorskou, první českou 

básnířkou, na jejíž popud byl založen spolek Minerva26, který měl gymnázium spravovat 

a financovat (Bahenská, 2005: 130-131). V roce 1890 se podařilo gymnázium otevřít. Po 

tomto úspěchu vyvolaly ženy  v čele s E. Krásnohorskou tlak na vídeňskou vládu 

s požadavkem zpřístupnění studia dívkám na vyšších chlapeckých školách a na univerzitě, 

což bylo v říšské radě podpořeno poslanci T.G. Masarykem, Josefem Heroldem, 

Emanuelem Engelem a Karlem Adámkem (Malínská, 2005: 40). Pouze malá část mužské 

                                                 
23Nejen chudých, jak bylo cílem spolku sv. Ludmily. 
24V tomto období také vznikl Spolek pražských učitelek (1874), z jehož prostředí vzešla další generace 
rozhodných „emancipistek“ (Lenderová, 1999: 255). 
25Lužická – Srbová éru modernizace jistě uvědomovala, avšak prostředky, kterými reagovala na moderní 
dobu a s ní spojené změny v rodinném soužití, odpovídaly vzoru tzv. vlasteneckého feminismu první 
poloviny 19. století  (Bahenská, 2005: 128). 
26V roce 1890. 
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populace té doby však chápala ženy jako rovnocenné a tedy oprávněné rovnocennost 

požadovat. Malínská označuje úsilí žen, které mělo za cíl rovnoprávnost v přístupu ke 

vzdělání, jako nejzávažnější aspekt českého ženského hnutí (Malínská, 2005: 63). Do 

sporu o ženské univerzitní vzdělání se vložil spolek Minerva, upozorňující na skutečnost, 

že vyspělé evropské země kromě Rakouska a Německa ženám univerzitní vzdělání 

umožnily. Tohoto cíle bylo dosaženo na přelomu 19. a 20. století (od roku 1897 mohly 

první studentky studovat na pražské filozofické fakultě, od roku 1900 jim bylo povoleno 

lékařské a farmaceutické studium).  

Obecně byly pro ženskou spolkovou činnost druhé poloviny 19. století 

charakteristické tyto výrazné rysy:  

1) Na rozvoji ženských spolků měli výjimečný podíl muži - mužský element představoval 

jistou hybnou sílu a zkušenost s organizátorskou prací, později hráli muži úlohu rádců, 

podporovatelů a spolupracovníků.27 

2) Spolky byly apolitické, nebyly nikdy napojené na politické strany. 

3) Pro ženskou spolkovou činnost bylo dále charakteristické, že tyto aktivity byly 

iniciovány jen několika  představitelkami, které zároveň figurovaly a pracovaly na 

několika místech. 

4) Ženské spolky začaly fungovat na pevnějších základech a podle vzoru spolků 

mužských, existence spolku již nebyla vázána na osobu zakladatelky, i když potřeba 

autoritativních a spolek veřejně reprezentujících osobností přetrvala.28  

5) Pro udržení spolku v povědomí veřejnosti bylo rozhodující sepětí s předními pražskými 

vlasteneckými rodinami.29   

6) Další charakteristikou byl  problém generačních konfliktů, což se projevovalo jako 

soupeření v rámci spolku. 

7) Jiným specifikem byla uzavřenost. Měšťanské ženské spolky byly uzavřenými 

společenstvími, kde byl přístup nových členek zpravidla podmíněn osobními kontakty 

a známostmi (Bahenská, 2005: 141-146). 

S vybojováním práva na ženské vzdělání vyvstala otázka politických práv žen. 

Emancipační snahy byly vedle přístupu ke vzdělání a zaměstnání žen zaměřeny právě na 

přístup k aktivnímu společenskému a politickému životu. Do počátku 90. let 19. století 

chyběl ženský program všem politickým stranám včetně sociální demokracie (později jako 

                                                 
27Např. Miloslav Tyrš, Vojta Náprstek, Eduard a Julius Grégrové, František Urbánek. 
28Do konce padesátých let 19. století mohly spolky existovat jen jako volná sdružení, bez stanov či řídícího 
výboru; existence spolku závisela na ochotě žen se scházet, s odchodem zakladatelky pak spolek zanikl. 
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první integrovala do svého programu požadavek volebního práva žen). Kulturní a politický 

život žen se od roku 1902 soustředil v Ženském klubu českém (Sokačová, 2005: 13). 

Angažovala se v něm mj. Františka Plamínková, ženská pokroková aktivistka a veřejná 

činitelka, z jejíž iniciativy byl v roce 1905 založen Výbor pro volební právo žen. Jeho 

kampaň měla přesvědčit politické strany, které s emancipačním hnutím žen sympatizovaly, 

aby na svých volebních listinách mezi kandidáty na poslanecká místa uvedly také ženy. 

V roce 1908 ženy poprvé přistoupily k volbám do zemského sněmu, ale úspěch ve smyslu 

zvolení kandidátky za poslankyni se dostavil až v roce 1912 při zvolení spisovatelky 

Boženy Vikové – Kunětické (Burešová, 2001: 57-58). Intelektuální i fyzickou 

rovnocennost obou pohlaví potvrdila až 1. světová válka, kdy práci mužů odešlých 

na frontu převzaly ženy a pronikly téměř do všech profesí (Lenderová, 1999: 271). 

Koncem 1. světové války vznikla či svou činnost rozšířila řada charitativních 

a dobročinných spolků za účelem zmírnění válečných následků (např. Národní pomocné 

sdružení České srdce, Československý červený kříž). 

 

1.2 Prvorepublikové období 

 

Vznik nového československého státu přinesl polarizaci a politizaci celého 

občanského sektoru a politické strany si začaly upevňovat své místo. V roce 1919 bylo 

ženám dáno právo volit, ale ve vedení politických stran hrály malou roli a jen málo z nich 

bylo zvoleno do vládních úřadů. Ženské spolky nebyly organizačně spojeny s politickými 

stranami, nebyly jimi řízeny ani jim podřízeny, kladly důraz na to, že jsou nepolitické. 

Ke svým cílům sdružovaly ženy všech politických  orientací (Burešová, 2001: 41-42).  

 Československo, které z monarchie vyšlo jako společnost s velmi bohatým 

spolkovým životem, tuto činnost dále podporovalo, jak dosvědčuje registrace přibližně 

padesáti tisíc sdružení. Nově vzniklý stát, který převzal veškerou rakousko – uherskou 

legislativu, se v oblasti spolkové činnosti nadále řídil spolkovým zákonem č. 134/1867, 

který zůstal s drobnými úpravami v platnosti po celé období první republiky. Na rozdíl od 

rakouského období, kdy byl rozvoj spolků spojen s etnickým základem, došlo k určitému 

posunu a zájmové hledisko začínalo nad etnicitou převažovat (Müller, 2003: 186,187). 

V letech 1919 –1921 došlo k velkému rozkvětu spolkového života - vznikly např. 

legionářské spolky, jejichž činnost zastřešovala Československá obec legionářská, rostlo 

                                                                                                                                                    
29Dcery vlastenců a politiků spjatých s rokem 1848 dodávaly spolkům prestiž. 
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mládežnické hnutí (např. Sdružení katolické mládeže, Svaz české mládeže socialistické), 

rozvíjel se český skauting.  

Ženy byly aktivní v řadě charitativních, sociálních a ženských organizacích. V roce 

1920 vznikly pobočky mezinárodního sdružení pro křesťanskou výchovu mužů a žen 

YMCA a YWCA (Dohnalová, Malina, Müller, 2003: 93). Tato asociace vznikla 

z iniciativy PhDr. Alice Masarykové, za asistence sekretářek z americké YWCA30. 

Od ostatních ženských organizací se hned od počátku odlišovala především svým 

křesťanským rozměrem a důrazem na všestranný  a celoživotní rozvoj osobností žen 

a dívek. Pomáhala jim na jejich cestě k samostatnému životu ve zdravě sebevědomého, 

vzdělaného, ale také laskavého a ochotného člověka.31  

Zastřešujícím sdružením ženských spolků se stala Ženská národní rada, která vznikla 

v roce 1923 z iniciativy Františky Plamínkové, která stále v čele této organizace po celou 

dobu její existence (Burešová, 2001: 41). Cílem Ženské národní rady bylo zlepšit postavení 

žen, překážkou pro tyto snahy však byl kontext ekonomické nerovnoprávnosti žen 

(Burešová, 2001: 62). Důležitým krokem v těchto aktivitách bylo členství v mezinárodních 

organizacích, jakými byly Mezinárodní ženská rada, Mezinárodní aliance pro volební 

právo žen a rovná občanská práva, Malá ženská dohoda, Mezinárodní federace výdělečně 

činných žen, Rada otevřených dveří32 (Burešová, 2001: 97). Nejaktivnější a nejvlivnější 

ženskou organizací na Moravě byla Zemská organizace pokrokových žen moravských, 

která vznikla v roce 1924 a navázala tak na činnost Pokrokové organizace moravských žen, 

u jejíhož vzniku v roce 1910 stála Zdeňka Wiedermannová – Motyčková, pokroková 

učitelka, která se zasazovala za občanská a politická práva pro ženy (Burešová, 2001: 

136,58).33  

Činnost neziskových organizací ovlivňoval hospodářský vývoj, který byl 

nejpříznivější v druhé polovině 20. let. V 30.letech se v důsledku velké hospodářské krize 

                                                 
30PhDr. Alice Masaryková k nám přivezla myšlenky YWCA v roce 1919 poté, co se s tímto hnutím 
seznámila během pobytu v USA. První předsedkyní se pak v roce 1920 stala vnučka spisovatelky Boženy 
Němcové – Marie Záhořová (YWCA, 2008).  
31YWCA se v 1. polovině 20. století zaměřovala na  vzdělávání nemajetných dívek a mladých žen, které byly 
nuceny se samostatně živit ve velkých městech. Pro více než 10 tisíc členek byly po celé republice zřizovány 
svobodárny, jídelny, klubovny, učebny, tělocvičny, ale i zprostředkovatelny práce, lékařské poradny atd. 
(Výroční zpráva YWCA, 2006) - uložena v archivu YWCA.  
32„Práce československých pokrokových žen, přes nezměrné úsilí vyvíjené Ženskou národní radou, přes 
pronikání informací o československých ženách na mezinárodní fórum, neměla příliš velkou podporu široké 
československé společnosti. Byli to spíše jednotlivci, kdo byli připraveni přistoupit na další demokratizaci 
života společnosti  zapojením do veřejné a společensko – politické práce i ženy“ (Burešová, 2001: 97). 
33Z jejího úsilí např.vznikl v roce 1902 spolek  Jednota učitelek moravských, který se vedle kulturních aktivit 
zabýval prosazováním ekonomického zrovnoprávnění učitelek s učiteli (Burešová, 2001: 122). 
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a politických změn v Evropě rozvíjely spolky humanitární a podpůrné (např. 1933 

Demokratická péče o běžence, 1934 Sdružení k podpoře německých emigrantů, 1937 

Společnost přátel demokratického Španělska). V roce 1938 dosáhl spolkový život 

největšího rozkvětu – působilo zde 9 115 spolků, což v porovnání s rokem 1919 

představovalo dvojnásobný počet (Dohnalová, Malina, Müller, 2003: 95). 

 

1.3 Období totalitních režimů (1938 – 1989) 

 

Bohatý veřejný život v demokratické společnosti  byl po roce 1939 zlikvidován. Na 

základě vládního nařízení čl. 140 z 21.července 1939 byly spolky okamžitě nebo postupně 

rozpuštěny a původně volené spolkové orgány byly nahrazeny dosazenými správci. Mnohé 

spolkové stanovy byly upraveny v duchu doby ve smyslu rasistických a nacistických 

principů (Dohnalová, Malina, Müller, 2003: 95).  

Po skončení války byl spolkový život sice obnoven, ale v nesrovnatelně menším 

rozsahu než byl za První republiky. V roce 1945 vznikla Národní fronta žen, v jejímž 

ústředí se scházely zástupkyně čtyř politických stran, a Rada československých žen v čele 

s JUDr. Miladou Horákovou (Sokačová, 2005: 7). Po komunistickém převzetí moci v roce 

1948 počet spolků prudce klesl a kontinuita ženského hnutí byla přerušena. „Lid“ se podle 

zákona č. 68/1951 Sb, který dal spolkům možnost změnit se v dobrovolné organizace, 

mohl sdružovat k „uplatnění svých demokratických práv a tím k upevnění lidově 

demokratického zřízení a k podpoře úsilí o výstavbu socialismu“ (Dohnalová, Malina, 

Müller, 2003: 96). 

Občanská společnost byla v období totalitního komunistického režimu zcela či 

téměř zničena. Její křehké struktury, které přežily období fašismu, neměly dostatek 

předpokladů a zkušeností, jak vzdorovat rozrůstající se státní moci. Občanská společnost 

ve smyslu vstupu občanů do veřejného života prostřednictvím neziskových organizací již 

neexistovala, spolková činnost v podobě zájmových sdružení byla organizována a řízena 

shora zastřešujícím systémem Národní fronty, který byl pod kontrolou KSČ. Před 

nástupem komunismu v Československu existovalo více než 60 různých ženských 

organizací, většinou zastřešených Radou československých žen. Po roce 1948 bylo 

prvorepublikové dědictví bohatého spolkového života žen podrobeno komunistickému 

Svazu žen, který měl mezi ženy šířit jeho ideologii. Monopol KSČ  na politickou moc 

a nižší stupeň zastoupení mezi členy a vůdci stran zajišťovalo, že ženy měly velmi malý 

přístup do procesu tvorby politiky. Jakákoli aktivita zdola byla paralyzována. Formální  
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rovnoprávnost práv ve skutečnosti k rovnoprávnosti nevedla. Obecně byla lidská 

práva, jakož i práva ženská, v komunistickém režimu značně opomíjena (Wolchik, 1998: 

118,126). Politická reprezentace žen byla reálná jen v oficiálních počtech, nikoli 

v politickém vlivu nebo rozhodování. V komunistickém režimu existovaly početní kvóty, 

podle kterých se ženám přiděloval prostor ve vládě, ale ty byly pouhou formalitou (True, 

2003: 137).  

Pojem občanské společnosti byl v Československu znovu oživen v souvislosti 

s bojem proti totalitnímu komunistickému režimu a za lidská práva a objevil se v myšlení 

„opozičních skupin“ v 70. a 80. letech 20. století (Müller, 2003: 51). Po invazi v roce 1968 

už nebyla demokratizace komunismu možná, ani založení feministické perspektivy 

a autonomního hnutí. Na rozdíl od pražského jara se ženy v politické opozici  nepokoušely 

mluvit jako ženy či volat po feministickém hnutí k propagování ženských zájmů. Kolísaly 

mezi zápasem pozvednout základní feministickou identitu v homogenizující se, 

autoritářské společnosti či podřídit tuto identitu tažení za univerzální lidská práva (True, 

2003: 51). Zárodkem otevřené občanské společnosti byl vznik Charty 77, která coby 

opozice tvořila „paralelní polis“34. Na činnosti Charty se ženy podílely výrazným 

způsobem. Ve všech počinech disentu byly rovnocennými a spolehlivými partnery 

(Jechová, 2003: 56,70). I když se nevytvořila zvláštní feministická platforma, mezi lety 

1977 a 1989 představovalo ženské zastoupení v Chartě 18% signatářek a 34% mluvčích 

(Wejnert, 1996: 9). Výskyt takto oživené občanské společnosti přispěl k oslabení režimu 

a vedl k jeho pádu nenásilnou revolucí.  

 

 

2. OD TRANSFORMACE PO ROCE 1989 K SOUČASNOSTI - KONTEXT 

VZNIKU A VÝVOJE PRVNÍCH PROŽENSKY ORIENTOVANÝCH NNO 

 

1.1 Charakteristika postkomunistické společnosti 

 

Počátek vývoje občanské společnosti po roce 1989 byl obdobím rozpadu mamutích 

„masových organizací“ a významného poklesu míry organizovanosti v české společnosti. 

Byla zaznamenána silná tendence k atomizaci a rozpadu zájmových sdružení vůbec.  

                                                 
34Srv. (Benda, 1990: 43-51).  
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Po pádu režimu bylo hnutí občanské společnosti nahrazeno nástupem nových politických 

a technokratických elit. Občanská solidarita ze „sametové revoluce“ byla předstižena 

silnějšími neoliberálními diskursy, které zdůrazňovaly spíše individuální než kolektivní 

zplnomocnění (Müller, 2003: 196-197). Systémové změny a jejich sociální dopad (např. 

nezaměstnanost, prohlubování sociálních nerovností, úpadek kvality veřejných služeb, 

expanze nelegálních ekonomických aktivit, ztenčení záchranné sociální sítě) 

znevýhodňoval vyšší mírou ženy. Množství problémů, které transformace přinesla, však 

mělo dopad na způsob vnímání ženských témat jako na luxus, který si  společnost v dané 

době nemohla dovolit (Ruminska-Zimny, 2002: 17). Nerovnost v postavení mužů a žen se 

nejvýrazněji projevila ve třech oblastech. První z nich byla sféra práce, která se sice 

vyznačovala vysokým podílem žen již po tři generace, ale současně rozdělením pracovního 

trhu na profese mužské, ženské či smíšené. S touto skutečností se pojil nízký podíl žen 

v řídících, zejména vrcholných funkcích. To vše se promítlo do ekonomického 

znevýhodnění ženské pracovní síly i nižší sociální prestiže typicky ženských profesí. 

Druhou oblastí byl vzdělávací systém. Pro řadu oborů na středních a vysokých školách 

bylo typické rozdílné zastoupení mužů a žen, odrážející potřeby pracovního trhu i sociální 

prestiž profesí. Třetí sférou byl nízký podíl žen v politickém životě, zejména ve vysokých 

politických funkcích a v ústavních institucích (Rendlová, 2002: 161-162).  

 

2.2 Politická participace žen 

 

Pokračováním trendů, které se vyvinuly během komunistického období, byla 

politická marginalizace žen. Omezená role žen v prosazování politické moci coby 

politických vůdců nebo členek zájmových skupin byla znepokojující. První volby 

v postkomunistických zemích tak ukázaly předpokládaný prudký pokles počtu zvolených 

žen. Situace  se nezlepšila ani v průběhu dalších let.35  

Obecně má podle politologů na zastoupení žen v politice vliv souběh různých 

faktorů. Mezi sociálně strukturní faktory se řadí vzdělání a povolání. Podle Havelkové 

tento sociálně strukturní aspekt u nás vyznívá ve prospěch i neprospěch žen36 (Havelková, 

                                                 
35Např. v roce 1998 za vlády ČSSD nebyla na ministerské úrovni ani jedna žena, což bylo ve střední a 
východní Evropě ojedinělým případem. Jako výzvu vytvořila Jana Volfová stínový kabinet celý z žen, což 
bylo jednou z prvních aktivit, které poukázaly na nízkou míru zastoupení žen v politice. Ještě v roce 2002 
však v českém kabinetu nebyla žádná žena  (Rakušanová, 2006: 48). 
36„Do jisté míry se např. vysoké procento žen s právnickým vzděláním promítá do jejich výraznějšího 
působení v právních výborech Poslanecké sněmovny. Avšak vzhledem ke skutečnosti, že ženská vzdělanost i 
zaměstnanost byla v českých zemích vysoká již před druhou světovou válkou a nadále narůstala od 50. let, 
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2006: 31-32). Na politickou participaci, a tím i reprezentaci žen mají vliv také faktory 

institucionální, především pak stranické struktury, způsob rekrutování kandidátů a volební 

systém. Podmínky existující v České republice jako jsou systém více volebních stran 

a poměrný volební systém (při volbách do Poslanecké sněmovny) vyznívají ve prospěch 

žen, Havelková však konstatuje, že podmínky pro vzestup politické reprezentace žen jsou 

v české společnosti příznivé pouze zčásti37 (Havelková, 2006: 35). Mezi faktory 

individuálního charakteru, které Rakušanová označuje za individuální bariéry, se řadí: 

a)přetrvávající patriarchální model rodiny, který pro ženy stále představuje nutnost 

skloubení politické kariéry a rodinného života.  

b)odlišná hodnocení mužů a žen; mužům – politikům a ženám – političkám jsou 

připisovány odlišné charakteristiky a jsou na ně také kladena odlišná očekávání38 

(Rakušanová, 2006: 46).  

c)odlišné pojetí moci. Pro ženy je méně často důležitá funkce a postavení, svou roli chápou 

jako veřejnou službu, ale jsou také často obsazovány nejen do nižších funkcí, ale i do 

slabších resortů (např. silným resortem jsou finance, slabým zdravotnictví či školství) 

(Rakušanová, 2006: 45,46).39 

Od roku 1989 v České republice neproběhla jediná veřejná kampaň na podporu 

vyššího zastoupení žen v politice a nebyla ani zahájena veřejná diskuse o případných 

formách této aktivní podpory. Dosavadní diskuse o ženách v politice měla převážně 

abstraktní charakter, zaměřený spíše na to, co mohou ženy do politiky vnést, než na to, co 

                                                                                                                                                    
bylo by v současnosti možné očekávat vyšší korelaci této zaměstnanosti a profesních zkušeností žen s jejich 
politickým zastoupením“ (Havelková, 2006: 32).  
37Hlavní příčinou zaostávání České republiky za průměrnou úrovní politické reprezentace žen za zeměmi 
Evropské unie je absence systému kvót pro sestavování kandidátních listin. Tento systém u nás zavedla 
pouze ČSSD, ale výsledek bohužel působil kontraproduktivně. „25% kvóta pro stranická grémia se podle 
informací členek Ženského klubu strany vzápětí obrátila proti ženám, a to dvojím způsobem: jednak v praxi 
není vnímána jako ,minimální´ zastoupení, nýbrž jako „maximální“, takže nakonec spolu vždy soupeří dvě 
ženy o jedno místopředsednické křeslo, místo aby soupeřili všichni se všemi. Za druhé vedení stran odmítá 
zabývat se nominací schopných ženských kandidátek s argumentem, že ženské sekce strany se tak jako tak 
budou snažit naplnit kvótu. tyto sekce však mají minimální moc. Ani zavedení kvót nemusí být řešením 
ve stranách, jimž vládnou ,pánské kluby´, a takové jsou všechny české parlamentní strany“ (Havelková, 
2006: 35). 
38„V politice panují rozdílná měřítka pro muže a pro ženy, být respektována a prosadit svůj názor je pro ženy 
často velmi obtížné, protože mužský princip a způsob vnímání představuje v současné době v české politice 
dominantní diskurs. Ten je ze strany žen – političek hodnocen rozporně – první část se domnívá, že ženy 
nevstupují do politického života, který vnímají jako dominantně maskulinní, a druhá část se domnívá, že 
ženy nejsou do systému vpuštěny – že existuje jakási mužská solidarita, která neumožňuje ženám se 
v politice etablovat“ (Rakušanová, 2006: 46). 
39Regionální politika se z hlediska počtů zastoupení žen nejen v roli zastupitelek, ale i na uvolněných 
politických funkcích zdá prostupnější a je ženám často bližší a přístupnější z hlediska jejich každodenních 
problémů a starostí a jejich možného řešení.  Přesto však i na regionální úrovni platí výše zmiňované bariéry 
(Rakušanová, 2006: 46). 
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může politika přinést ženám. Navzdory absenci těchto aktivit u nás společenská poptávka 

po ženách v politice existuje40 (Havelková, 2006: 32-37).  

  

2.3 Vládní politika v oblasti rovných příležitostí mužů a žen – vliv mezinárodních 

závazků 

 

Do roku 1998 u nás v oblasti rovných příležitostí neexistovala žádná oficiální 

vládní politika, vlády tuto problematiku i mezinárodní závazky České republiky 

(vyplývající např. z CEDAW) zcela ignorovaly. Později však bylo pro Českou republiku  

kvůli přípravě vstupu do EU závazné, aby i v oblasti politiky rovných příležitostí mužů 

a žen harmonizovala a koordinovala své postupy s EU. V konkrétní podobě se vlivy 

zahraničního politického kontextu gender projevily až v letech 1998-2000 jako důsledek 

dopadů zahraničních doporučení41 (Pavlík, 2006: 134).42 

Díky přípravám na vstup do EU dosáhla problematika genderové rovnosti 

a postavení žen ve společnosti zvýšené politické a mediální pozornosti. Hašková 

konstatuje, že od počátku období transformace až do počátku jednání o vstupu ČR do EU 

na nutnost politického řešení otázek rovnosti žen a mužů a postavení žen ve společnosti 

upozorňovaly pouze ženské občanské skupiny. Ty očekávaly od vstupu do EU pozitivní 

                                                 
40Zatímco sociologický výzkum v roce 1990 ukázal, že 56% žen bylo proti kvótám (jako reakce na předchozí 
komunistické způsoby), v roce 1993 již 70% občanů zastávalo názor, že by minimální zastoupení žen 
v Parlamentu mělo být zajištěno zákonem (Havelková, 2006: 37,32-33). Zapojení žen do politiky považovalo 
za užitečné v roce 1991 61% oslovených, v polovině 90. let to bylo 75% a v roce 2004 již 84% občanů, 
přičemž podíl odpůrců veřejných aktivit žen klesal (pouze 1% oslovených je pokládalo za „rozhodně 
neužitečné“) (Rakušanová, 2006: 47). Členské základny politických stran potvrzují relativně vysoký zájem 
žen o politickou práci, ale překážkou se jeví problém nedostatečné ambice a asertivity členek. Politické 
strany se bohužel o tento problém nezajímají, paradoxně obdobně jednají i jejich nejúspěšnější stranické 
představitelky (Havelková, 2006: 32-33).  
41Až 1.2.1998 došlo v rámci odboru pro evropskou integraci a mezinárodní vztahy MPSV (OEIMV) 
k ustavení oddělení pro rovnost mužů a žen. Základní koncepce politiky rovných příležitostí byla zpracována 
ve výsledném dokumentu - Usnesení vlády č. 236/1998 „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti 
mužů a žen“. „V listopadu 1998 byla zřízena Rada vlády České republiky pro lidská práva jako poradní 
a koordinační orgán zodpovědný za monitorování a vyhodnocování plnění mezinárodních závazků v oblasti 
lidských práv, včetně Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen. Jednou z devíti odborných 
sekcí, jež si Rada ustavila, byl výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen, ve kterém byly 
zastoupeny zástupkyně nevládních organizací a relevantních resortů. Implementaci politiky rovného 
zacházení v 90. letech 20. století lze těžko charakterizovat jako úspěšnou, přinejmenším proto, že neměla 
téměř žádné dopady do praxe. Vláda proto 31.12.2001 ustavila Radu vlády pro rovné příležitosti mužů a žen 
(Usnesení vlády č.1033/2001) jako stálý poradní orgán vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy 
a muž“ (Pavlík, 2006: 134).  
42Další Usnesení vlády „O národní politice výzkumu a vývoje České republiky“ (č.16/2000) bylo apelem na 
postupné rozvíjení postupů vyrovnávajících příležitosti žen a mužů. Novela Zákona o zaměstnanosti - Zákon 
č.167/1999 Sb. představovala zákaz diskriminace při přístupu k zaměstnání. Přijetí novely Zákoníku práce 
mělo za cíl změnu Zákona č.65/1995 Sb., Zákoníku práce ve smyslu aplikace směrnic Rady Evropy a dalších 
dílčích opatření v oblasti rovných příležitostí pro muže a ženy do českého pracovního práva (Čermáková et 
al. 2000: 39).  
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obrat ve smyslu posunu této problematiky z okraje zájmu společnosti mezi hlavní politické 

otázky. Součástí příprav na vstup do EU  mělo být také zajištění spolupráce nevládní 

a vládní sféry v otázkách genderové rovnosti a postavení žen ve společnosti. Stát však tato 

očekávání nenaplnil. Formalizace procesu vstupu do EU (v otázkách genderové rovnosti) 

měla své kořeny nejen v přístupu politiků a úředníků kandidátských zemí k této 

problematice, ale také v přístupu úředníků EU, který vyzdvihoval důležitost zejména 

ekonomických změn (Hašková, 2006: 88).43  

I přes toto zjištění lze konstatovat, že tlak EU ovlivnil změnu prostředí, v němž 

nyní české ženské organizace fungují, pozitivně – došlo ke vzniku vládních institucí 

pro prosazování genderové rovnosti, které měly spolupracovat s ženskými občanskými 

skupinami. Ženské organizace tak využily nutnost sladění české legislativy s legislativou 

EU pro posílení vlastních argumentů pro legislativní změny. V důsledku toho byly české 

zákonodárné a exekutivní orgány nuceny začít řešit problémy, na něž neúspěšně ženské 

organizace již od počátku 90. let upozorňovaly (Hašková, 2006: 88, 90).  

 

2.4 Prožensky orientované NNO v postkomunistické společnosti 

 

Obecně byla vláda ČR k občanským organizacím indiferentní. Zřídka konzultovala 

občanské skupiny mimo volební kampaň a aktivně oponovala podpoře nezávislého 

občanského sektoru, který by mohl zprostředkovávat vztahy mezi občany a státem. Zákon 

umožňující registraci sdružení jako neziskových organizací s možností žádat o státní 

granty na veřejné projekty byl přijat až v roce 1995. Mužské elity v České republice 

maskulinizovaly veřejný prostor, a tak se mnoho žen odvrátilo od světa formální politiky 

a začalo budovat demokracii od zpodu a angažovat se v neformálním prostoru občanské 

společnosti (True, 2003: 137, 132).  

Vznikla tak různá zájmová sdružení, svépomocné skupiny, sociálně orientované 

organizace, profesní organizace, regionální pobočky mezinárodních organizací a ženské 

skupiny napojené na politické strany, církve, sociální hnutí a akademickou scénu. Ženské 

organizace se zaměřovaly zejména na zajištění služeb pro speciální skupiny žen (např. 

matky-samoživitelky, oběti domácího násilí, prostitutky apod.). Tyto služby vlastně 

                                                 
43„Česká republika sice byla mezi zeměmi, které byly v pravidelných zprávách Evropskou komisí kritizovány 
za nedostatečný postup při slaďování české legislativy s evropskými direktivami pro genderovou rovnost, ale 
toto téma bylo chápáno pouze jako jedna z méně důležitých podmínek vstupu ČR do EU“ (Hašková, 2006: 
90).  
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doplňovaly oblast, kterou stát pokrýval nedostatečně nebo vůbec. Jiné občanské skupiny se 

soustřeďovaly na růst informovanosti v oblasti genderové nerovnosti a otázek postavení 

žen ve společnosti (Havelková, 2006: 85).44 Mezi první ženské neziskové organizace 

se řadily např.: Asociace podnikatelek a manažerek,YWCA, Pražské matky, Kluby 

křesťanských žen, Jantar, Ženský vzdělávací spolek Vesna, Klub osamělých maminek, 

Bílý kruh bezpečí, L klub Lambda, Centrum pro Gender Studies, ProFem, Český svaz žen, 

Levicové kluby žen, nadace Rosa, Most k životu atd.45 (Petrová, 1994: 108-109). 

Nevládní ženské organizace, které vznikly po roce 1989, se potýkaly s finančními 

a personálními problémy. K největším problémům z hlediska vlivu a schopnosti intervence 

těchto organizací do oblasti společenských mechanismů, které udržují současný stav 

genderových rozdílů či diskriminací, patřilo jejich marginální působení v rámci české 

ženské populace. Tvořily „zájmové skupiny“ bez schopnosti přitáhnout alespoň stovku žen 

a získat jejich podporu. Tato marginalita byla většinou nepřímo úměrná jejich činnosti – 

zpravidla šlo o významné aktivity kompenzující často i deficity státní správy či 

vzdělávacích institucí. Tuto roztříštěnost si nevládní organizace uvědomovaly a snažily se 

ji překlenout vytvořením fungujícího vlastního mechanismu na bázi „střešní organizace“ – 

Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů46. Deklarovaná vůle vytvořit vlastní národní 

ženskou reprezentaci, která by mohla sehrát roli oponenta při formování národní politiky 

rovných příležitostí a při připomínkování zákonů a legislativních kroků, měla zatím pouze 

formální podobu, nedisponovala žádnými přijatými usneseními ani mechanismy k naplnění 

takových usnesení (Čermáková, 2000: 36). 

Obecnou charakteristiku zaměření prvních ženských neziskových organizací 

podává přehled cílů organizací, které vznikly v 1. polovině 90. let 20. století a ve své 

činnosti nadále působí i v současnosti.47 Obecný cíl – zlepšit postavení žen ve společnosti 

– získal prostřednictvím zaměření jednotlivých organizací specifický charakter ve formě 

např.  vzdělávacích aktivit, osvětové činnosti, informační služby, poradenství atd. 

 

                                                                                                                                                    
 
44„V první polovině 90. let však české ženské občanské skupiny postrádaly zkušenosti a znalosti v otázkách 
genderové rovnosti, organizačního managementu občanské skupiny a aktivismu. Česká veřejnost, zástupci a 
zástupkyně politických stran, vládní orgány, odbory, zaměstnavatelé ani média neměli o jejich činnosti 
většinou žádné informace a zpravidla o existenci konkrétních ženských občanských skupin ani nevěděli“ 
(Hašková, 2006: 86).  
45Viz příloha  2 – „Rejstřík  ženských aktivit“. 
46 Založena v roce 1998. 
47Viz příloha 3 „Přehled zaměření a cílů ženských organizací, které vznikly v 1. polovině 90. let 20. století a 
existují do současnosti“.  
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2.5 Zahraniční asistence 

 

Většina významných ženských organizací v ČR vznikla vnějším vlivem, 

prostřednictvím polistopadové západní institucionální solidarity a pomoci, bez jejichž 

přispění by se ženská aktivistická scéna u nás ztěží rozvíjela (Vodrážka, 2006: 63). Ženy se 

připojily k vznikající globální občanské společnosti, která je konstituována nadnárodními 

sítěmi nevládních organizací a diskursem demokracie a lidských práv.48 Tato asistence či 

spolupráce měla významný vliv na utváření formy struktury a strategie organizací.  

Na konci 90. let v souvislosti s přípravou na vstup do EU začali zahraniční dárci 

omezovat svou finanční podporu, kterou dosud poskytovali organizacím jako celku. 

Organizace se proto začaly orientovat na žádosti o dotace formou jednotlivých projektů, 

což vedlo k zvyšování jejich formalizace a profesionalizace. Tyto procesy významným 

způsobem ovlivnily strategii, strukturu a úspěch mnoha ženských skupin a organizací. 

Na rozdíl od začátku 90. let, kdy mnoho organizací spoléhalo na dobrovolnou činnost 

členek, nebyla již tato forma možná. Pod tímto tlakem byly organizace také nuceny 

přehodnotit své cíle či dlouhodobé vize a podřídit se prioritám dárců. Důsledkem těchto 

změn došlo v některých organizacích k posunu v orientaci na problematiku, na kterou 

se zaměřovali dárci, jiné organizace svou činnost úplně ukončily. Výhodnou pozici 

v žádosti o nové, velké fondy (jako byly např. fondy EU) získaly organizace, která byly 

velké a formalizované a měly tak možnost vytvořit nová partnerství a asociace napříč 

různými organizacemi a sektory (Kapusta-Pofahl, Hašková, Kolářová, 2006: 68-72). 

 

2.6 Financování prožensky orientovaných NNO v ČR 

  

Otázka finančního zajištění ženských NNO jako hlavní předpoklad úspěšného rozvoje 

organizací nebyla ze strany státu dostatečným způsobem vyřešena. Nadále chybí 

systematická finanční politika a podpora státu. Na základě „Priorit pro prosazování 

                                                 
48V roce 1991 začala fungovat  síť pro ženy východ – západ „Network of East-West Women“ (NEWW). 
Díky finanční podpoře a legitimitě, kterou síť NEWW místním skupinám dala, vyrostla v ČR a dalších 
postsocialistických zemích centra Gender Studies. V roce 1997 vznikla síť ženských organizací v regionu 
střední a východní Evropy „Karat Coalition“(Hašková, 2006: 97). Jejím cílem bylo prosazovat a zajišťovat 
rovnost žen a mužů v intencích Platformy pro akci v oblasti střední a východní Evropy a zviditelňovat tuto 
oblast na mezinárodních fórech.  
Za asistence EU byl realizován program Phare (1995 – 1998), který např. koordinoval pomoc s demokracií 
prostřednictvím občanských organizací střední a východní Evropy (pomoc při transformaci bývalého 
komunistického Svazu žen) či projekt Parity (1996-1998), který měl školit ženy pro vůdčí posty, s cílem 
zlepšit nedostatečné politické zastoupení žen (True, 2003: 156). 
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rovných příležitostí žen a mužů“ by  měla ministerstva poskytovat ženským NNO finanční 

podporu, ale většina ministerstev programy specificky zaměřené na tématiku rovných 

příležitostí nenabízí. Organizace tak přichází o klíčovou formu získání finančních 

prostředků, protože státní dotace jsou výhodné vzhledem k možnosti širokého rozsahu 

vypisovaných témat a poskytnutí i relativně malé finanční částky na menší projekty malých 

organizací, což např. podmínky Evropských strukturálních fondů neumožňují. Jedním 

z největších problémů se pak jeví neprůhlednost systému přidělování dotací v dané oblasti, 

neboť v zásadě chybí jasné a konkrétní určení kritérií např. ve smyslu výše dotace 

vyčleněné pro danou oblast či specifikace aktivit, na které budou (a jakým způsobem) 

peníze použity (Pavlík, 2006: 134 - 135).49 

 Další možnost financování NNO představují nadace a nadační fondy. V České 

republice dnes existuje několik nadací, podporujících projekty prožensky orientovaných 

organizací, z nichž se mezi nejvýznamnější řadí např. Nadace Růže, podporující působení 

žen ve veřejném a politickém životě, nadace Žena, poskytující finanční prostředky zejména 

na realizaci projektů zaměřených na vzdělávání žen a zvyšování jejich informovanosti a 

právního vědomí, Nadace Open Society Fund Praha, podporující ženské NNO a projekty 

s tématikou rovného postavení žen a mužů, Nadace rozvoje občanské společnosti, 

zaměřená na podporu NNO a také Nadace OSF Praha, která u nás mj. kromě podpory 

vzniku některých koalic NNO (Např. koalice KOORDONY) také iniciovala založení 

prvního ženského nadačního fondu – Slovak-Czech Women´s Fund, který podporuje 

rozvoj ženské filantropie (Pavlík, 2006: 137).  

 Zbývající  možnost finančního zajištění NNO představuje tzv. firemní filantropie,  

daňové asignace či dárcovské DMS zprávy a v jistém smyslu je příspěvkem (byť 

nepeněžního charakteru) také samotná práce dobrovolníků. V současných podmínkách 

finanční nejistoty se firemní dárcovství zdá být určitou nadějí, české prožensky 

orientované NNO však partnerství s komerčními společnostmi či firmami teprve začínají 

iniciovat. Určitou  překážkou zde může být také fakt, že tyto společnosti upřednostňují 

spíše projekty na podporu dětí či charity než témata rovných příležitostí žen a mužů. 

                                                                                                                                                    
 
49Z hlediska přidělování státních dotací prožensky orientovaným organizacím se důležitým mezníkem stal 
dokument „Hlavní oblasti dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím“, vypracovaný Radou 
vlády pro NNO v roce 1999. Mezi prioritní oblasti byla v roce 2000 zařazena také oblast rovných příležitostí 
žen a mužů. Institucí, která koordinuje celostátní agendu, je Ministerstvo práce a sociálních věcí. I zde však 
do roku 2001 při přidělování dotací nebyla vedena agenda s přesnými částkami. Dodnes jsou všechny 
informace často uváděny jen v souvislosti s organizacemi poskytujícími pomoc obětem domácího násilí, 
v jiných oblastech se konkrétní částky objevují jen výjimečně (Bartková, 2007: 37).  
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Na rozdíl od zemí s vyspělou občanskou společností mnoho českých firem není zvyklých 

charitativní cíle dárcovsky podporovat.   

 Možnost daňové asignace, která u nás ještě stále neexistuje, by mohla přispět 

k zlepšení finančních podmínek NNO, i když jsou zde také určité nevýhody jako např. 

omezená pravomoc dárce určit využití těchto finančních fondů či neefektivní alokace 

těchto fondů – přidělení finanční podpory relativně stabilním a finančně zajištěným 

organizacím, schopných vyvinout patřičný mediální tlak, na úkor menších, méně 

viditelných NNO. 

  Výhoda finanční podpory prostřednictvím dárcovských DMS zpráv spočívá 

v možnosti poskytnutí i menšího finančního daru. V současné době tuto možnost využívají 

organizace zaměřené na oblast rovného postavení žen a mužů jako např. Amnesty 

International, NESEHNUTÍ a Síť mateřských center. 

 Specifickou formu financování NNO představuje dobrovolnická práce coby 

investice práce a času dobrovolníků, participujících na aktivitách dané organizace (Pavlík, 

2006: 138). 
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3. METODICKÝ PŘÍSTUP 

 

3.1 Cíl 

 

K dosažení základního cíle diplomové práce, vytyčeného v úvodu - tj. zmapování cílů 

vybraných ženských neziskových organizací a charakteristika případných změn těchto cílů 

v průběhu doby od jejich založení do současnosti v kontextu měnících se společenských 

podmínek - jsem zvolila metodický postup vycházející z kvalitativního výzkumu, 

zaměřeného na popis systémů, s jeho vyhodnocením a komparací (Hendl, 1999: 46). 

Opírám se především o analýzu dokumentů a techniku polostrukturovaných rozhovorů.  

 

 

3.2 Výběr organizací 

 

Kritériem výběru ženských neziskových organizací či hnutí, na které jsem se ve 

své práci zaměřila, bylo jejich působení, vznik či obnova v roce 1990, tedy bezprostředně 

po pádu totalitního režimu, a jejich stálé působení  do dnešní doby.50 Záměrem bylo, aby 

se ve zkoumaném vzorku vyskytovaly organizace či hnutí, které nebyly nijak provázané 

s dřívější komunistickou ideologií. Jiná potenciální kritéria výběru (jako např. rozdílný 

charakter činnosti či různé předmětné oblasti působení) nebyla vzhledem k nízkému počtu 

dosud fungujících organizací zohledněna. Konečný výběr zkoumaných organizací pak byl 

vymezen možnostmi či zájmem daných organizací51 na této diplomové práci 

spolupracovat. Postup při výběru se proto odvíjel od aktuální situace a vytvářel se do velké 

míry v průběhu sběru dat. Již tak velmi omezený počet potenciálních organizací, 

vyhovujících pro tuto studii, byl tímto ještě zúžen. Nakonec na základě tohoto 

„přirozeného výběru“ bylo možné zkoumat tyto tři organizace: YWCA v ČR, Kluby 

křesťanských žen, Pražské matky/Síť mateřských center52. 

                                                 
50Seznam  ženských aktivit/organizací, které u nás působily již v roce 1990 a v činnosti nadále pokračují, 
jsem získala z adresáře ženských organizací prostřednictvím Centra pro Gender Studies (Ženské organizace, 
2008). 
51Asociace podnikatelek a manažerek, jako další organizace vyhovující daným kritériím, zájem o spolupráci 
neprojevila.    
52Síť MC, která je v tomto směru zkoumanou organizací, se vyvinula z hnutí Pražské matky. Při rozboru 
vývoje organizace proto budu mj. používat pracovní název Pražské matky/Síť MC.  
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3.3 Postupy interpretace dat 

Při analýze dokumentů jsem vycházela z materiálů vytvořených danou 

organizací/hnutím, které lze označit jako primární dokumenty. Tvoří je oficiální 

dokumenty organizací (např. stanovy), oficiální dokumenty o činnosti a výsledcích činnosti 

(např. výroční zprávy) a dokumenty určené pro prezentaci organizace na veřejnosti (např. 

prezentace na internetu). Vzhledem ke skutečnosti, že zkoumané organizace/hnutí u nás 

působily již v roce 1990, nebylo vždy snadné získat dokumentaci z počátečního období 

jejich činnosti53, neboť v té době v tomto směru neexistovala pevná pravidla. S dokumenty 

jsem pracovala v několika fázích. V první fázi jsem z nich čerpala primární informace 

o dané organizaci/hnutí pro jejich základní charakteristiku a přípravu na rozhovory. V 

druhé fázi, která probíhala zároveň s interpretací rozhovorů, jsem se zaměřila na vybrané 

materiály či pasáže, které se pro cíl práce ukázaly jako významné. 

Kritériem při výběru informantek pro realizaci polostrukturovaných rozhovorů bylo 

jejich působení v organizaci/hnutí od doby jejího založení po současnost. Počet rozhovorů 

se nakonec odvíjel od reálné situace v praxi, kdy se původně plánovaný vzorek zúžil 

v důsledku malého počtu zkoumaných organizací a aktuálního stavu organizací ve smyslu 

jejich možností či zájmu o spolupráci a vzhledem k faktu, že žen, které stály u zrodu těchto 

organizací a vytrvaly v této práci až do dnešní doby, bylo rovněž velmi málo. Na základě 

této  skutečnosti jsem se rozhodla rozšířit okruh informantek také o členky daných 

organizací, které sice nestály u jejich zrodu, ale jsou v činnosti organizace aktivní a mohou 

pro dokreslení situace zhodnotit alespoň její současný stav. Kritériem pro jejich výběr 

(jako styčný bod) tedy bylo členství v daných organizacích. Pokud to umožňovaly aktuální 

podmínky v organizaci,  byl dalším kritériem jejich zaměstnanecký poměr v organizaci či 

pracovní aktivity v rámci dobrovolnictví. Mým záměrem bylo v každé organizaci 

realizovat vždy po jednom rozhovoru s: 1) ženou, která stála u zrodu organizace, 2) 

zaměstnankyní nebo dobrovolnicí, 3) řadovou členkou. Tyto informantky by v rámci 

organizace zastupovaly dané skupiny. Tato představa nakonec nebyla z důvodu odlišných 

podmínek či stavu organizací zcela naplněna. V organizaci YWCA byly zastoupeny 

všechny informantky z vybraných skupin a uskutečnily se čtyři rozhovory (z toho ve 

skupině dobrovolnic dva). V Síti mateřských center byla vždy jedna informantka z každé 

                                                 
53Např. archiv organizace Pražské matky byl z technických důvodů nepřístupný, soukromý archiv Klubů 
křesťanských žen již nebyl kompletní.  
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skupiny (1-3) a byly tedy realizovány tři rozhovory.54 Organizaci Klub křesťanských žen 

zastupovaly informantky z první a druhé skupiny a uskutečnily se dva rozhovory. 

Rozhovory byly vedeny na základě předem připravených  otázek z tématických 

okruhů, odvozených z  cílů mé práce, přičemž byl zároveň ponechán i prostor pro určitou 

improvizaci. Okruhy pro rozhovory se zaměstnankyněmi/dobrovolnicemi a řadovými 

členkami byly vzhledem k menší délce jejich působení v organizaci zúženy a zaměřeny 

spíše na současnost. 

Rozhovory v organizaci YWCA probíhaly vždy v jejím sídle, v případě Sítě 

mateřských center: v jejím sídle (rozhovor se zakladatelkou), telefonicky (rozhovor se 

zaměstnankyní) a v sídle prvního mateřského centra v Praze (rozhovor se zástupkyní 

centra). V  případě Klubů křesťanských žen  se rozhovor uskutečnil v kanceláři KDU ČSL 

(rozhovor se ženou, která stála u zrodu organizace) a telefonicky (s dobrovolnicí).Všechny 

informantky souhlasily s nahráváním rozhovoru na diktafon pro účely této práce. 

Rozhovory s ženami, které stály u zrodu organizací, trvaly 60 – 120 minut a většinou 

pokračovaly i po skončení záznamu; rozhovory s ženami, reprezentující ostatní skupiny, 

trvaly přibližně 15 - 30 minut a po skončení pokračovaly dále jen zřídka. Všechny 

organizace navíc umožnily další návštěvu či konzultaci nevyjasněných témat – takto 

získané informace pak byly doplněny jako dodatek k původním rozhovorům. V případě 

YWCA byl rozhovor zaznamenám na diktafon při osobní návštěvě v jejím sídle, ostatní 

rozhovory se odehrávaly telefonicky. Na přání informantek z organizace Kluby 

křesťanských žen a Sítě MC byl výsledný přepis rozhovoru po formální stránce upraven.55 

                                                 
54V jednotlivých mateřských centrech (dále MC) členství neexistuje. Mateřská centra jsou však členy Sítě 
MC. Zaměstnankyni prvního MC v ČR jsem takto vybrala jako zástupkyni MC coby člena Sítě MC. 
55Jedná se o rozhovor  B1 a C1.  
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4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ORGANIZACÍ 

V KONTEXTU JEJICH VÝVOJE 

 

4.1 YWCA v ČR56 

 

Tradice, kterou u nás YWCA od roku 1920 měla, byla přerušena nejprve v roce 

1943 a poté v roce 1951.57 Organizace, znovu ustavená 10. května 1990, začala navazovat 

na své původní poslání po téměř čtyřiceti letech jako dobrovolné, nezávislé občanské 

sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. Ve stejném  roce vznikla vedle YWCA v Praze 

také její pobočka v Brně.58 „A vlastně když to začínalo, tak obnovovala YWCu poslední 

ředitelka YWCy59  v roce 51, takže ta měla na co navazovat. A pár lidí kolem ní vědělo, 

o čem to je, a ty si k sobě přizvaly nějaký svoje kamarádky nebo někoho, kdo byl ochoten 

jim pomoct. A takhle jsem se k tomu dostala i já. Musím říct, že ani ta paní prezidentka, 

která už taky měla svůj věk, nikdy nemyslela, že se ta organizace někdy obnoví, byť ona 

jediná schovávala část archivu60. Protože samozřejmě když se předával majetek, tak se 

odevzdalo všecko a celý náš archiv vlastně Svaz mládeže61 zničil a ona měla dost věcí, 

který uchovala  a opravdu bych řekla trošku i s nasazením života, protože to bylo dost 

nebezpečný mít tyhle materiály doma. Takže to bylo jediné, co zůstalo z té historie a z čeho 

jsme čerpaly.“62  

Z hlediska struktury organizace byl řídícím či rozhodujícím orgánem desetičlenný 

výbor v čele s prezidentkou (předsedkyní), volený výročním shromážděním. Ředitelka 

coby  zaměstnankyně organizace jako její statutární orgán (bez rozhodovací pravomoc) 

byla výborem pověřena vykonávat zadané úkoly. Cílem organizace bylo dosáhnout 

                                                 
56 Young Women´s Christian Association (= Křesťanské sdružení mladých žen) je celosvětová organizace 
založená v roce 1855 v Londýně jako dobročinná, sociální a vzdělávající organizace pro ženy s křesťanským 
zaměřením. V roce 1990 nesla znovuobnovená pobočka u nás jméno „YWCA v Československu“.  Současný 
název organizace  „YWCA v České republice“ je pracovně v textu  používán ve zkrácené formě – „YWCA“ 
nebo „YWCA v ČR“ (YWCA, 2008).  
57Před rokem 1951 existovaly  pobočky YWCA v různém rozsahu po celé zemi – „Vím, že byly i na 
Slovensku – v Košicích, Žilině, Banské Bystrici, Brno mělo velikou pobočku, Opava,Hradec Králové, 
Liberec. YWCA měla tisíce členů, samotná Praha měla víc těch poboček, nejenom ten ústřední dům v Žitné 
ulici, měly jsme v Libni, na Praze 7, také na Smíchově“ (dodatek k rozhovoru A1).  
58Brněnská pobočka také existovala před rokem 1951 – „…kdysi jsme jako YWCA provozovaly (v Brně) 
domov důchodců a tehdá (v roce 1990) brněnská pobočka YWCA ho chtěla provozovat, ale to nebylo možné 
taky – to patřilo státu“ (dodatek k rozhovoru A1). 
59Jednalo se o Hanu Fraňkovou, ústřední ředitelku YWCA do roku 1951, která obnovovala organizaci ve 
svých 83 letech a stala se její prezidentkou na období 1990 – 1992. 
60Archiv YWCA uchovávala H. Fraňková ve svém domě na půdě.  
61Jednalo se o tehdejší organizaci „Československý  svaz mládeže“ (později s názvem Socialistický svaz 
mládeže), které  po vynuceném zrušení YWCA v roce 1951 připadl veškerý její majetek.   
62Srv. rozhovor A1.  
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harmonickým rozvíjením tělesných, mravních a intelektuálních kvalit křesťanského 

obrození mladých žen. Účelem byla otevřenost všem mladým ženám bez rozdílu stavu, 

zaměstnání, národnosti, vyznání a politického přesvědčení. YWCA v Československu měla 

také za cíl uplatňovat v životě jednotlivců, bez ohledu na národnostní, politické a sociální 

rozdíly, Kristovo evangelium jakožto zdroj duchovní a mravní síly.63 „… vycházely jsme 

vlastně ze starých stanov, které byly kdysi. A šilo se rychle, abychom měly nějaké stanovy, 

ale bylo nám jasné, že jsou naprosto nemoderní, že už neodpovídají době…“64  

Ve srovnání s původním spolkem, který byl výhradně pro ženy, sdružení v rámci 

působení na běžnou populaci všech věkových kategorií nabídlo své aktivity také mužům65. 

Cílovou skupinou, na které se služby (ve formě kroužků pro děti, táborů, kurzů pro ženy, 

zprostředkování au-pair pobytů, klubů) nejvíce zaměřovaly, byly ženy na mateřské 

dovolené, děti a seniorky. „Někteří lidé hledali vyžití pro děti  nebo kroužky, kde to bude 

na slušném základě. Přece jen lidi hledali alternativu k tomu socialistickýmu. Pro ty 

maminky třeba hned od začátku tady nic nebylo, čili my jsme automaticky přešly na tu 

práci  a pak jsme si velmi považovaly skupiny těch seniorek, které byly skalní členky  které 

nám vlastně pomohly zakládat organizaci znova, protože my jsme zahajovaly se starejma 

lidma, byť jsme se jmenovaly občanské sdružení dětí a mládeže…My jsme samozřejmě ty 

kroužky dělaly podle toho, když někdo třeba přišel s požadavkem – nemáte tu něco 

takovýhleho? Tak my jsme samozřejmě rychle nějakým způsobem zareagovaly a snažily 

jsme se takový kroužek zařídit. Postupem jsme došly k tomu, že ty maminky mají mnoho 

talentů a třeba když jsou vlastně takhle dlouho doma, že by  pro ně bylo i dobré, kdyby 

mohly byť na hodinu, dvě týdně být jako zaměstnány. Čili vlastně celou tu dobu 

zaměstnáváme především maminky na mateřský dovolený. Pak ze začátku v těch 

devadesátých letech byla jedna z našich činností zprostředkování au-pair“.66  

Pro zahájení činnosti organizace byla zásadní obnova její původního začlenění do 

evropské a světové sítě YWCA a navázání spolupráce s dalšími organizacemi.67 Díky 

zahraničním kontaktům sdružení získalo nejen přístup k „sesterským“ dárkyním ve smyslu 

sponzorských darů, ale především k informačním zdrojům. Na samém počátku své 

                                                 
63Obecný cíl české organizace YWCA  se odvíjí od základního cíle celosvětové organizace ve smyslu 
dobročinných, sociálních a vzdělávacích aktivit pro ženy s křesťanským zaměřením. Vlastní, specifické cíle 
jednotlivých národních poboček pak vznikají v kontextu potřeb dané společnosti.   
64Srv. dodatek k rozhovoru A1:„…asistentka z celosvětové centrály v Ženevě objížděla všechny ty nově se 
obnovující organizace a pomáhala s těmi stanovami, protože ta situace byla všude stejná…už to 
neodpovídalo současné době.“  
65Rozhodovací právo si však ponechaly ženy jen pro sebe. 
66Srv. rozhovor A1.  
67YMCA, Rada mládeže, Rada žen a Evropské středisko UNESCO pro výchovu k lidským právům. 
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obnovené existence musela organizace čelit komunistickému dědictví ve smyslu boje 

o navrácení majetku, který předsednictvo ÚV SSM68 nebylo ochotno vydat. Celkový  

majetek YWCA činil v roce jeho vynuceného zabavení 120 000 000 Kčs!69 Právě tento 

nepříznivý stav podnítil sdružení k jisté formě „advokacie“ ve smyslu hájení nejen svých 

práv, ale i práv ostatních takto poškozených, dříve zakázaných organizací pro mládež.70 

Již v druhém roce své existence YWCA v Československu byl v důsledku nevyřešených 

restitučních práv např. změněn původní záměr obnovit tradici „dívčích domů“ alespoň 

v rozsahu, jak byly dříve. 71 „My jsme prostě žádný peníze neměly. My jsme dva roky 

dělaly všecko jenom dobrovolně, já jsem po svém normálním zaměstnání chodila 

organizovat kroužky do YWCy a vedla jsem účetnictví doma. A když jsem potřebovala 

vyřizovat  něco s úřady, tak jsem si buď musela vzít dovolenou, nebo si to nějak zařídit 

v práci. Bylo to velmi náročný, musím říct. A pak v 91 jsem byla pozvaná na seminář 

do Dánska, kde přijelo celosvětový vedení YWCy, my máme sídlo v Ženevě, a tam bylo 

nabídnuto čtyřem východoevropským zemím, které obnovovaly YWCu, že budou na dva 

roky platit sekretářku  - čili Polsko, Estonsko, Maďarsko a Československo. Když přišla ta 

nabídka, tak jsem se rozhodovala. Měla jsem pocit, že už jsme něco rozjely, že jsme začly 

něco, co snad má smysl. A takový to, že už nemáte víc šéfů nad sebou, tak nakonec ta 

YWCA zvítězila. Takže já jsem vlastně od roku 92 jako pracovní síla, zaměstnanec 

YWCy“.72  

Vývoj organizace na začátku 90. let 20. století je charakteristický také zapojením 

členek Výboru do mezinárodních aktivit YWCA, které byly zaměřené především 

                                                 
68Předsednictvo ÚV SSM (Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže) nebylo ochotné vrátit majetek, 
který organizaci připadl po vynuceném zrušení YWCA v roce 1951.   
69K zabavení majetku došlo v roce 1951 a výše této finanční částky se uváděla ještě před peněžní reformou.  
70Pro prosazení svých práv utvořily „Seskupení dětských a mládežnických organizací“, které sloužilo jako 
zaštiťující organizace k projednávání otázek majetku, práce s dětmi, vytvoření lepší legislativy a jednání s 
vládou. Seskupení tak získalo i určitou politickou váhu. Problém majetkového vyrovnání se vedle 
principiálního zadostiučinění, týkal především hmotné základny, která dříve sloužila k naplňování cílů 
organizace. Bývalé objekty YWCA, kde se toto zázemí mohlo obnovit, však již pod rozdělovaný majetek 
SSM nepatřily. 
71
„…měly jsme domovy pro ženy. Dům v Žitné ulici č. 12, který postavila YWCA, později to předali Svazu 

mládeže, tak to byl původně první hostel tady v Praze. To bylo místo, kde zaprvé bydlely děvčata nebo tam 
přebývaly, než jim jel zase vlak, protože z vesnice dojížděly za prací. Ten dům se po období celosvětové krize 
těžko udržoval a časem byl předán obci Prahy 12, tuším, nebo 2, s tím, že jsme měly trvale užívací právo a to 
nám bylo uznáno ještě v 48. roce. A s tím jsme operovaly v roce 90, když jsme se obnovily. Ale v tom sporu, 
kde se jednalo o ten dům, o který měl zájem stát – hlavně  finanční úřad  pro svoje úředníky, tak jsme 
prohrály.“ (rozhovor A1). „My jsme si představovaly, že bychom mohly třeba provozovat hostel právě v tom 
domě, protože byl zařízený jako hotel …předpokládaly jsme, že by měl logicky přijít zase zpátky do rukou tý 
organizace, která ho původně postavila“ (dodatek k rozhovoru A1). 
72Srv. rozhovor A1.  
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na vzdělávací semináře.73 S přibývajícími zkušenostmi se organizace rozvíjela jak ve 

smyslu širší nabídky kurzů, klubů, táborů, jednorázových akcí, tak po stránce propagace 

např. formou článků do deníků a časopisů, vydáváním měsíčníku „Pražský informační 

bulletin“74. Stinnou stránkou YWCA však bylo ukončení činnosti brněnské pobočky v roce 

1992 z důvodu malého zájmu. V následujícím roce pak na Moravě zahájila činnost 

pobočka YWCA ve Vsetíně.75 V roce 1994 byl poprvé zaznamenán počet členů 

organizace. Celkem bylo evidováno 481 členů.76 V roce 1995 byla organizace přijata 

do Světové YWCA. Vztahy se zahraničními organizacemi YWCA se nadále podporovaly, 

ale sdružení bylo aktivní i na domácí scéně co se týče účasti či spoluorganizování seminářů 

pro ženské NNO. 77  

Druhá polovina devadesátých let byla na jedné straně dobou rozvoje organizace 

ve smyslu bohatší nabídky zajišťovaných aktivit, což se projevilo zvýšením počtu členů78, 

zároveň však vyvstal problém se zachováním tradičního sídla sdružení v Praze 2, Žitné 

ulici čp. 12. Tento boj vyvrcholil v roce 1997, kdy byly zaslány petice ústavním činitelům, 

prezidentovi a Fondu dětí a mládeže. Čtyři evropské organizace YWCA se také v tomto 

směru obrátily s peticí na svá velvyslanectví. I přes veškeré intervence se však původní 

sídlo nepodařilo zachovat a sdružení bylo nuceno spolu s tradičním působištěm opustit také 

část své klientely. Organizace se tak po osmi letech v určitém smyslu ocitla opět 

na začátku.79 V této fázi měla pro udržení klientely zásadní význam propagace sdružení.80 

                                                 
73Např. s tématikou.: „Evropské ženy v dialogu“, „Zapojení žen do společnosti“, „ Společně můžeme mnoho 
dokázat“, „Budoucnost současné mladé generace na této planetě“, „Spravedlnost, solidarita, feminismus“, 
„Jak budovat fungující a životaschopnou organizaci?“, „Rovnoprávnost žen a mužů – účast v politickém 
a veřejném životě“.  
74Články o YWCA vyšly např.v Lidových Novinách, Denním Telegrafu,Vlastě, Metropolitanu atd. Pražský 
informační bulletin, vydávaný YWCA, přináší program činnosti pro běžný měsíc, zprávy o činnosti 
v minulém měsíci, články o slavných ženách minulosti, dění ve světové YWCA, kapitoly z dějin YWCA 
atd.Vychází v nákladu 150 výtisků 10x za rok.  
75„Ta vsetínská pobočka vůbec nebyla stavěná na bývalých členkách, ale to byly ženy, které se dohodly, že by 
chtěly něco dělat pro své okolí a našly si, že existuje YWCA v Praze, a kontaktovaly nás“ (dodatek 
k rozhovoru A1).  
76Z toho 158 dětí do 15 let, 109 mládeže od 16-26, 214 nad 26 let.  
77S tématikou např.: postavení žen a jejich možnosti uplatnění v západních vyspělých demokraciích 
a postkomunistických zemích  Evropy či školení pro práci s počítačem, získávání znalostí pro řídící funkce 
žen v neziskových organizacích, fundraising. 
78V roce 1997 bylo evidováno 683 členů.  
79Ředitelka J. Kozderová tuto situaci zhodnotila takto: „Uplynulý rok 1998 byl pro naši organizaci  obzvlášť 
složitý. Půl roku jsme žili v neustálém napětí, zda se nám pro YWCA podaří najít nové sídlo, a tato nejistota 
měla pochopitelně vliv i na možnost plánování další činnosti. Nakonec jsme na poslední chvíli místnosti přeci 
jen získali, byť zatím jen na dva roky. V parném létě jsme se tak definitivně odstěhovali ze Žitné ulice, kde 
bylo naše tradiční sídlo. Tím se s konečnou platností uzavřel sedm let trvající boj o vrácení naší původní 
budovy, která byla od první republiky ústředím YWCA a svým způsobem symbolem YWCA v naší republice. 
Tento dům  je tak pro nás již navždy ztracen“ (Výroční zpráva YWCA, 1998) – uložena v archivu YWCA. 
V roce 1998 bylo evidováno 706 členů, z toho 288 dětí do 15 let, 220 mládeže od 16 - 26 let, 198 nad 26 let.  
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Cílem do budoucna bylo rozšiřovat kurzy pro děti a mládež o aktuální aktivity, pokračovat 

v organizaci pobytů au-pair, zlepšit motivaci členek. V zlomovém roce 1998 je ve výroční 

zprávě také poprvé popsána základní charakteristika sdružení. YWCA je organizací 

dobrovolníků, kteří svou činnost vykonávají zdarma a ve svém volném čase.81 

Pro zabezpečení provozu se však neobejde bez placených profesionálů (dvě až tři 

pracovnice). YWCA v této době spolupracovala také s dalšími neziskovými organizacemi, 

jakými byly např. Ekumenická rada církví, Gender Studies, Profem, Rosa, La Strada atd., 

spolupodílela se na prosazování rovných příležitostí žen a mužů, na prevenci týrání žen či 

jejich nucené prostituce.  

Organizaci se v novém sídle – v Praze 10, v tzv. „Vršovickém zámečku“, nakonec 

podařilo v započatých a rozvíjejících se aktivitách pokračovat. V roce 2000 stoupl vedle 

počtu návštěvníků82 také počet aktivních členek organizace. Z jejich iniciativy vznikly 

nové kluby a činnosti. YWCA vnímala nevyřešené úkoly a problémy v oblasti ženské 

rovnoprávnosti, a tak se zaměřovala především na nejzranitelnější a nejohroženější sociální 

skupiny, které byly označeny za křehký článek společnosti. Mladé ženy s dětmi 

na mateřské dovolené, kterým se zde nabízela možnost zázemí i vzdělávání, a rodiny, které 

chtěla YWCA oslovit jako celek.  

V roce 2002 však organizace musela své nové sídlo v „zámečku“ opustit a využít 

nabídky Obecního úřadu Prahy 10 k pronájmu nebytových prostor v Rybalkově ulici, kde 

sídlí i v současnosti.83 Menší kapacita nového sídla nestačila velké poptávce již zavedené 

klientely84, což se projevilo ve snížení členské základny a omezení rozsahu služeb.85 

                                                                                                                                                    
80Např. ve formě: inzerce ve Zlatých stránkách, v Pražském kulturním přehledu, Radničních novinách (Praha 
10), v pořadu pro Český rozhlas, Pražském informačním bulletinu atd. 
81„Česká YWCA se tradičně věnuje celkovému duševnímu, duchovnímu i tělesnému rozvoji dětí i dospělých, 
především mladých dívek a žen a jejich výchově v samostatné, zodpovědné, harmonické a morálně čisté 
osobnosti, které dokáží  pozitivně a  aktivně ovlivňovat život svůj, své rodiny, okolí, své vlasti i celého 
lidského společenství a které se  na základě celoživotní sebevýchovy podílejí  v oprávné spolupráci s muži na 
obnově občanské společnosti u nás“  (Výroční zpráva YWCA, 1998) – uložena v archivu YWCA. 
82V roce 2000 bylo evidováno 514 členů ( z toho 238 dětí do 15 let, 33mládeže 15-26 let, 243 nad 26 let).  
83„V dubnu 2002 jsme dostali od obecního úřadu nabídku nebytových prostor v Rybalkově ul. č. 33 ve 3. 
patře bez výtahu (běžný činžovní dům s pěti podnájemníky). Po prohlídce místností – bývalé ateliéry 
architektů - jsme se rozhodli, že tuto nabídku přijmeme, ovšem s podmínkou, že nám budou poskytnuty 
i místnosti v přízemí a klempířská dílna ve dvoře, abychom mohli pokračovat ve všech činnostech. Školní rok 
2001/2002 jsme s ohledem na již probíhající bourací práce na zámečku museli předčasně ukončit v květnu. 
YWCA nabídla OÚ Prahy 10 finanční spoluúčast na nezbytných stavebních pracích, ale za předpokladu – 
základní podmínka od zahraničních sponzorů – že získáme prostory do dlouhodobého pronájmu, nejméně na 
25 let. Toto řešení ale nebylo akceptováno. Následovaly proto stavební úpravy ve 3. patře, financované 
obecním úřadem (údajně ve výši 1 milionu Kč). Dne 8. července 2002 se YWCA tedy přestěhovala do nového 
sídla. Kdy začnou stavební úpravy v přízemí nebylo jasné ještě ani na počátku roku 2003.“ (Výroční zpráva 
YWCA, 2002) – uložena v archivu YWCA.  
84V roce 2002 bylo evidováno celkem 564 členů ( z toho 200 dětí předškolních, 78 dětí a mládeže, 15 
mládeže 19 – 26 let, 271 nad 26 let). V roce 2003 bylo evidováno celkem 523 členů (z toho 200 dětí do 7 
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Od dubna 2005 po rekonstrukci objektu může YWCA poprvé od své obnovy v roce 1990 

organizovat svou činnost v plné šíři.  S ohledem na současné oslabování role rodiny se 

v posledních letech YWCA zaměřuje nejvíce na děti v předškolním věku, matky 

na mateřské dovolené, na seniory a na podporu rodin ve všech jejích podobách. Všechny 

akce YWCA jsou určeny členům86 i nečlenům, tzn. jsou otevřené pro neorganizovanou 

veřejnost. Tyto služby poskytuje formou kroužků pro děti, kurzů pro mládež a dospělé, 

klubů pro maminky na mateřské dovolené a seniory, aktivit pro dospělé, táborů či 

jednorázových aktivit. Finanční prostředky pro svou činnost získává především z dotací 

Ministerstva práce a sociálních věcí, podpory světové YWCA, příspěvku od uživatelů 

služeb (kurzovné), dotací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také zahraniční 

i domácí podpory dárců. Základním cílem je dnes přímá práce s dětmi a mládeží, t.j. 

celkový duchovní, duševní a fyzický rozvoj mladých lidí v samostatné, zodpovědné 

a morálně čisté osobnosti tak, aby byly schopny po celý svůj život plnit své povinnosti 

v duchu principů demokracie, humanismu a ekumenismu. 

 

 

4.2 Kluby křesťanských žen 

 

„Dříve byla ženská organizace jen jedna - povolená, Svaz žen, řízený 

komunistickou stranou. Ten hlad po nějaké jiné alternativně tu byl, tak tím rokem 89 se 

vlastně provalilo všecko. A protože se mohly začít formovat jen ty, co měly nějaké, 

podhoubí´ - to byly třeba ty Pražský matky…a ty křesťanské ženy měly jedno dobrý, 

protože měly to zázemí  kostela a farních charit a udržovaly společenství. V roce 89 ty ženy 

z Prahy 6 z Lidový strany a těch farností okolo  se sdružily a daly prohlášení do Lidové 

demokracie, že vyzývají všechny ženy podobnýho smýšlení, aby si založily klub 

křesťanských žen, který by navazoval na humanitní a charitativní cíle – to nemělo nějaký 

politický podtext, spíš tak jako aby se angažovaly v tomhle  směru pomoci chudým, 

slabším, péče o postižené děti. Takhle to formulovaly a to se velmi rychle ujalo.“87 Těmito 

                                                                                                                                                    
let,46 ve věku 7-18 let, 20 mládeže od 19-26 let, 257 nad 26 let). V roce 2004 bylo evidováno celkem 328 
členů (z toho 130 dětí do 7 let, 71ve věku 7-18 let, 22 mládeže ve věku 19-26 let, 105 nad 26 let. Skupina 
seniorek, čítající 142 členek byla evidována zvlášť).      
85YWCA měla k dispozici prostory menší cca o 52% (bez tělocvičny nebo sálu), čímž došlo ke snížení 
činností – zvláště pohybových – o 31% a členské základny o 38%.  
86Členská základna ke konci roku 2006 čítala celkem 280 členů ( z toho  165 dětí/mládeže do 18 let, 12 
mládeže nad 18 let, 103 dospělých).  
87Srv. rozhovor B1.  



 
 

33 

slovy výstižně charakterizovala počátky vzniku organizace E. Janšová, která stála u jejího 

zrodu. 

V ustanovujícím zápisu z roku 1990 je vznik organizace spojován s myšlenkou úcty 

k Božímu Zákonu a Dílu  - služby a užitečnosti.88 Posláním klubů bylo zejména: podílet se 

na životě duchovních společenství a přispívat k upevňování dobré vůle mezi lidmi, usilovat 

o pozvednutí důstojnosti ženy, rodiny a rodičovství, objasňovat postavení ženy ve 

společnosti v duchu evangelia, přispívat ke křesťanské etické výchově střední a mladé 

generace, prosazovat mravní čistotu do výchovy dětí, ideál manželské věrnosti 

a nedotknutelnosti manželského svazku, výchovou čelit rozvodovosti, interrupcím, 

konzumnímu způsobu života, zapojit se do společenské a morální pomoci rozvráceným 

rodinám, postiženým, nemocným a osamělým lidem, úzce spolupracovat s Výbory 

křesťanské pomoci, při organizování pomoci misiím i při různých mimořádných 

událostech, podporovat činnost řeholních společenství, hájit život ve všech jeho podobách, 

šířit křesťanské myšlenky a víru mimo duchovní společenství, napomáhat nevěřícím 

chápat křesťanské učení. Aktivity, které kluby pro své členky organizovaly, byly osvětová 

činnost, zájmové, tělovýchovné a turistické vyžití. Důležitou oblastí činnosti byla 

i spolupráce s domácími i zahraničními organizacemi křesťanských žen.89  

Československá strana lidová90 považovala za svou povinnost iniciovat 

a podporovat činnosti Klubů křesťanských žen a pomáhat jim organizačně i materiálně. 

Kluby byly ustavovány zpravidla vedle místních organizací ČSL, které je zaštiťovaly 

a pomáhaly jim vést jednoduchou agendu. Takto zřizovaný klub podle platných právních 

předpisů nevyžadoval zvláštní náležitosti, nepůsobily tehdy ve formě občanského sdružení 

– kluby existovaly v rámci ČSL.91
 Členkou klubu se mohla stát každá křesťansky 

smýšlející žena, která souhlasila s posláním klubu a chtěla se podílet na jeho 

uskutečňování. Příslušnost ke klubu nebyla podmíněna členstvím v ČSL. Dolní hranice 

pro členství byla 15 let, horní hranice neexistovala. Členství bylo evidováno pouze 

klubem, příspěvky byly zcela dobrovolné. Základem Klubů křesťanských žen byly místní 

                                                 
88„Současná doba si žádá ženy, které bez velkých slov proměňují a zlidšťují náš svět. Takovou byla svatá 
Anežka Přemyslovna, jejíž kanonizace se stala významným podnětem duchovní a mravní obrody našeho 
života. Pod její ochranou v rámci návratu celé společnosti k demokracii zahajuji činnost klubu křesťanských 
žen, pokračovatelek v díle započatém dcerou královskou a budovaném dalšími velkými postavami naší 
historie“ (z ustavujícího zápisu „Kluby křesťanských žen“ – uložen v soukromém archivu E. Janšové). 
89Z ustavujícího zápisu „Kluby křesťanských žen“ ( uložen v soukromém archivu E. Janšové).  
90Zkráceně ČSL – v současné době nese název KDU-ČSL.  
91Pověřená členka klubu vedla jednoduché účetnictví, větší finanční částky byly ukládány na běžné účty 
příslušných organizačních složek ČSL s evidencí coby fond Klubů křesťanských žen (z ustavujícího zápisu 
organizace – uložen v soukromém archivu E. Janšové).  
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kluby, finančně zajištěné příjmy z vlastní činnosti a dotacemi ČSL.92 Činnost klubů  shora 

koordinovalo ústředí organizace.93 Již za několik měsíců od ustavujícího sjezdu Klubů 

křesťanských žen  nalezla tato myšlenka, která dala vzniknout novému ženskému hnutí, 

inspirovanému étosem křesťanského učení, sympatie u mnoha žen. Nově vzniklé kluby 

začaly rozvíjet svou činnost ve všech krajích republiky. Ženy, které stály u zrodu 

organizace, již v této počáteční fázi její existence hodnotily situaci tak, že se kluby zatím 

nestačily nějak výrazně profilovat a pro charakter budoucího zaměření budou určující 

nejen zvláštnosti místních podmínek, ale také generační a sociální složení klubu. 

Ve výhledu do budoucna nechtěly usilovat o jediný recept, nýbrž o jednotu v různosti – 

skutečnou pluralitu (v některých klubech tak mohla převažovat činnost charitativní, 

sociální, v jiných kulturní a vzdělávací). Podstatou mělo být, aby ženy současně usilovaly 

o duchovní rozvoj své osobnosti. Cílem měla být moderní, vzdělaná žena, prosazující 

křesťanské hodnoty do každodenního života - nechtěly se uzavírat do úzkého kruhu. Toto 

společenství mělo být otevřené a přitažlivé pro všechny ženy různých generací, vzdělání 

i konfesí. V počátcích existence organizace byl také kladen důraz na veřejnou a politickou 

činnost žen ve smyslu zduchovnění společenského života, na potřebu aktivit křesťanských 

žen v městských a obecních zastupitelstvech, vstup do veřejného života, odložení pasivity 

a ostychu.94  

„Začátek byl nastartovanej tím, že Lidová strana to hned, protože to byly členky 

Lidové strany, trošku zaštítila. Ta snaha byla to rozšířit přes obvodní kanceláře – všude 

byla vyhláška, že se to zakládá, tak se ty ženský přihlásily a začaly dělat. My jsme si naivně 

myslely, a to myslím, že každá ta organizace, že to půjde bez peněz – totiž nenapadlo nás, 

že někdo bude chtít za nájem, za tohle, protože dříve to vždycky někdo pokryl nebo 

zaštítil… postupně když se začalo privatizovat, pak už to bylo taky o penězích a tam už 

začal ten problém, že jsme věděly, že nějaké horentní příspěvky nebudeme moct vybírat. 

Pak začala ta činnost trošku upadat. V devadesátém třetím už bylo jasný, že strana na to 

finančně nemá, že asi dojde k oddělení od strany – my jsme totiž finančně tak jako 

přežívaly pod tou stranou. S Ivanou Janů jsme se scházívaly a udělaly jsme stanovy, které 

                                                 
92Při OV, KV a ÚV ČSL pracovaly okresní a krajské rady klubů a ústřední rada. Okresní rada se ustavovala 
jednou za 2 roky na celookresním shromáždění křesťanských žen v počtu 9 až 15 členek. Krajská a ústřední 
rada se ve stejných intervalech ustavovala delegačním způsobem z okresu/kraje. Rady volily ze svého středu 
předsedkyni, místopředsedkyně (1 až 3) a jednatelku (z ustavujícího zápisu organizace – uložen v 
soukromém archivu  E. Janšové).  
93„…byla to určitá síť a kluby fungovaly jako pobočky. Ústředí řídilo a koordinovalo činnost, organizovalo 
výroční schůze a sjezdy“ (dodatek k rozhovoru B1).  
94Viz „Úloha a odpovědnost Klubů křesťanských žen“ ( z dokumentů v soukromém archivu E. Janšové).  
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byly už spíš civilnější - jako co to je, jaký to bude mít hospodářství, strukturu. V těch 

prvních95 jsme se hodně opíraly o křesťanskou ideologii.“96  

V zlomovém roce 1993 byly vytvořeny nové stanovy, kde byly kluby 

charakterizovány jako dobrovolná, otevřená sdružení, která se angažují v duchu 

křesťanského humanismu ku prospěchu a upevňování demokratické společnosti. Členkou 

se mohla stát každá žena starší 18 let, která se chtěla podílet na činnosti klubů a souhlasila 

se stanovami.97 Podle stanov bylo cílem : podílet se na životě duchovních společenství, 

usilovat o pozvednutí důstojnosti ženy, rodiny a rodičovství, posilovat práva rodiny jako 

základní jednotky společnosti, hájit život ve všech jeho podobách, uznávat jedinečnost 

člověka a jeho uplatnění ve společnosti, přispívat k porozumění a šíření dobré vůle mezi 

lidmi a tím spolutvořit politiku jako službu pravdě a starost o bližního, zapojovat se či 

samostatně organizovat humanitární pomoc potřebným a strádajícím, spolupracovat 

s ostatními rodinnými a ženskými sdruženími a sdruženími mládeže, podporovat evropský 

integrační proces a výchovu k dodržování lidských práv.98 

„My jsme byly taky jako občanské sdružení, mohly jsme podat granty, ale moc jsme 

toho nevyužívaly, protože ta témata jakoby byla vzdálená pro nás, protože to byly vypsaný 

témata jako rovný příležitosti“.99 Začátek 2. poloviny 90. let byl poznamenán odchodem 

ředitelky organizace, která z důvodu své funkce ústavní soudkyně byla toto politické 

angažmá nucena opustit.100 Členky Klubů křesťanských žen se poté začaly více realizovat i 

v jiných ženských organizacích (např. v Demokratické alternativě, Unii katolických žen,  

Asociaci pro rovné příležitosti a v ženské platformě Sdružení žen KDU ČSL). 

„Ty křesťanský ženy, nebo to sdružení, který se potom integrovalo i s těma ostatníma pro 

ty rovný příležitosti, tak samozřejmě začalo být takový, bych řekla, občanštější.  Pak jsme 

se spojily do Demokratické alternativy, to bylo takový sdružení těch demokratických - jako 

alternativa k tomu Svazu žen. No a potom v roce 99 vznikla Asociace pro rovné příležitosti, 

ty křesťanské ženy tam taky vstoupily. Ten termín rovné příležitosti už byl velmi 

frekventovaný. Už se podílíme na tý činnosti tam. Před asi třemi lety vznikla ženská 

                                                 
95Jedná se o ustavující dokument, který však neměl  oficiální formu stanov; kluby existovaly při ČSL.  
96Srv. rozhovor B1.  
97Podle stanov z roku 1993: Činnost Klubů je řízena Ústřední radou, zemskými a okresními (obvodními) 
radami. Základní organizační jednotkou jsou místní Kluby v obcích. Okresní rady volí ze svého středu 
předsedkyni a místopředsedkyně. Nejvyšším orgánem je sněm, který volí přímou volbou na tříleté období 
předsedkyni, na stejné období jsou voleny i místopředsedkyně, tak, aby v Ústřední radě měly zastoupení 
všechny kraje.  
98Z nových  stanov  Klubů křesťanských žen, registrovaných v roce 1993 (soukromý archiv E. Janšové).    
99Srv. rozhovor B1.  
100Ředitelka I. Janů byla od roku 1995/6 pouze čestnou předsedkyní. 
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platforma KDU po vzoru německé, takže křesťanské ženy mají realizaci tam, jednak 

v Asociaci, takže na samotnou extra činnost žádné prostředky nevyvíjejí. Křesťanský ženy 

byly ekumenický, byly jsme  ekumenicky zaměřený, takže tu charitní práci, tu humanitární 

převzaly třeba církve. Vznikaly pak už specializované humanitární organizace, vybavenější 

finančně. No a ty křesťanské ženy, když chtěly, tak dodnes pomáhají v různých těch 

sdruženích nebo se angažujou v charitě. Ty křesťanský ženy jsou dneska už spíš více 

zaměřené politicky ve smyslu prosazování žen do politiky.“101  

V současné době tedy organizace svou klubovou činnost nevyvíjí. Členky bývalých 

klubů buď našly prostor pro svou realizaci či uplatnění ve výše uvedených organizacích, 

nebo se již aktivně nezapojují. Na počátky činnosti klubů dnes svým způsobem ve smyslu 

křesťanské orientace a patronátu příslušné politické strany navazuje Ženská platforma 

v KDU ČSL - Sdružení žen, které vzniklo v roce 2005. Aktivity Klubů křesťanských žen 

jako organizace, zastupující křesťansky orientované ženy, se v současnosti podle možností 

realizují pouze v rámci Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů. „V asociaci pracujeme 

pod hlavičkou Klubů křesťanských žen…ale sjezdy nepořádáme. Valná hromada se schází 

čas od času.“ Organizace dnes tedy činnost ve své původní formě již nevyvíjí.  

 

 

2.3 Pražské matky/Síť MC 

 
Hnutí Pražské matky, které vzniklo koncem osmdesátých let s cílem upozornit 

na nevyhovující podmínky životního prostředí v Praze, se i po roce 1989 ubíralo směrem 

lobbystických aktivit ve smyslu zvýšení informovanosti a zájmu společnosti o stav 

životního prostředí. Důraz na odpovědnost za životní prostředí byl zároveň spjat s důrazem 

na význam role rodičů, odpovědnou výchovu dětí a roli matky ve společnosti. V tomto 

směru se v hnutí začaly profilovat skupiny, které se zaměřovaly na tyto specifické oblasti 

podpory rodiny a péče o děti. „Já jsem se pohybovala v tom proudu životního prostředí, 

když jsem se pak seznámila s myšlenkou mateřských center, tak mi ta myšlenka natolik 

přirostla k srdci, že jsem si řekla, že je třeba něco pro to udělat. Zpočátku jsem rozhodně 

nepočítala s tím, že zůstanu, jak bych tak řekla, doživotně spjata s mateřskými centry 

a životnímu prostředí jsem se věnovala čím dál, tím méně, protože ty aktivity jsem napírala 

především na mateřská centra.102 Nikdo netušil, do čeho se pouštíme. Během návštěvy 

                                                 
101Srv. rozhovor B1.  
102Srv. rozhovor C1.  
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mnichovských mateřských center (dále MC) jsem se ideou MC příliš ,nakazila‘ . 

S vědomím, že někdo musí začít, jsem přiměla ostatní, abychom rozšířily naše zájmy. Když 

se pak dostavilo štěstí a mohly jsme ve spolupráci s YMCA Praha Na Poříčí otevřít 

mateřské centrum103, nikoho z nás nenapadlo, že jsme zasely semínko, ze kterého vyroste 

košatý strom.“104 

Spojení Pražských matek a mateřských center bylo považováno za logické vyústění 

zájmů i poté, kdy nová MC překročila území Prahy. Myšlenky trvale udržitelného života 

a možnosti ekologické výchovy byly takto díky MC šířeny dále. Od roku 1997 mateřská 

centra fungovala při Pražských matkách v rámci tzv. pracovní skupiny.105 Ke konci 

devadesátých let přerostla šíře aktivit možnosti neformální práce v poměrně primitivních 

podmínkách, proto se sešla v červnu 1999 valná hromada (kde se mj. otevřel i problém 

pragocentrismu, který u některých vyvolával zejména název Pražské matky). Diskuse byla 

bouřlivá, protože jiné ženy považovaly symbiózu MC a Pražských matek za oboustranně 

výhodnou. Výsledkem jednání bylo zvolení tříčlenného týmu, který byl pověřen 

zastupováním neformální sítě MC na veřejnosti. Byla tímto také potvrzena nutnost 

pokračovat v započatém díle. Tyto události po valné hromadě přispěly k názorovému 

posunu. Činnost MC byla oceněna přijetím ke spolupráci s Huairou komisí OSN 

a GROOTS (Grassroots Organisations Operating Together in Sisterhood) a také pozváním 

k prezentaci na EXPO 2000. Díky zahraniční podpoře začala organizace získávat kredit 

i v domácím prostředí. Začaly se však objevovat problémy s určitou neprůhledností, kterou 

pro úřady i nově vznikající centra znamenalo spojení Pražské matky a MC.  

„Bylo složité vysvětlovat, proč pracovní skupina Pražské matky pro MC, když ta 

jsou roztroušena po celé republice. Usoudily jsme, že nazrál čas osamostatnit se. Na 24. 

března 2001 jsme svolaly další valnou hromadu, na které se projevilo, že rozpaky 

projevené na minulé VH vystřídalo přesvědčení o potřebě a smysluplnosti sítě. Jednaly 

jsme především o podobě a způsobu fungování. Jitka Herrmannová, Lucie Slauková a já 

jsme byly pověřeny vypracováním stanov, které jsme registrovaly 22.10.2001 na 

Ministerstvu vnitra. V naší práci se mnoho nezměnilo, ale tímto krokem jsme přijaly 

přímou zodpovědnost.“106 Občanské sdružení Síť mateřských center vzniklo na základě 

potřeby MC, která vyplynula ze zkušeností jejich dlouhodobé spolupráce.107 Orgány 

                                                 
103První MC bylo založeno v roce 1992. 
104Viz (Výroční zpráva Sítě MC, 2002 – 2004) - uložena v archivu Sítě MC. 
105Pracovní skupina vznikla oficiálně v roce 1997 na prvním kongresu MC v ČR. 
106Viz (Výroční zpráva Sítě MC, 2002 – 2004) - uložena v archivu Sítě MC. 
107Orgány Sítě jsou Výkonný tým a rada Sítě MC.  
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sdružení byla valná hromada, tvořená členy sdružení, oprávněná rozhodovat o stěžejních 

záležitostech,108 rada (se zástupci z regionů), tříčlenný výkonný tým coby statutární 

zástupce, dozorčí a smírčí rada. Účelem či posláním bylo posilovat hodnoty rodiny, úlohy 

rodičů a mateřskou roli ženy ve společnosti, podporu právní ochrany rodiny, mateřství 

a rovných příležitostí mužů a žen. Cílem byla koordinace MC v ČR, podpora a metodické 

vedení nově vzniklých MC, konzultace a poradenství pro již existující MC, rozšiřování 

povědomí veřejnosti o MC, spolupráce se státními organizacemi, s partnerskými 

organizacemi v zahraničí, s médii, reprezentace MC navenek v ČR i zahraničí, 

dokumentace společných akcí a vedení archivu o činnosti jednotlivých MC, pořádání 

seminářů, konferencí, kongresů, celorepublikových projektů, členství v Huairou komisi 

OSN, v GROOTS,109 hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci 

sdružení vlastní činností. Členem Sítě MC se mohla stát MC jako právnické osoby, 

skupiny žen, které působí jako MC a nejsou samostatnou právnickou osobou, fyzické 

osoby starší 18 let jen s doporučením dvou jiných členů, právnické a fyzické osoby 

sympatizující s hnutím MC.110 Síť MC poskytovala ženám, které zakládaly či koordinovaly 

MC, vzdělávací semináře na nejžádanější témata, členky výkonného týmu navštěvovaly 

mateřská centra při nejrůznějších příležitostech a Síť MC se také prezentovala 

kampaněmi.111  

Organizace je zastoupena Rut Kolínskou v Radě vlády pro rovné příležitosti, je 

členem Asociaci pro rovné příležitosti, GROOTS112, spoluzaložila  MINE (mezinárodní síť 

MC). Spolupracuje s Pražskými matkami, německou sítí MC, Huairou komisí OSN, 

Zdravými městy, FHS UK a Gender Studies. 113Téma MC vstoupilo do povědomí široké 

veřejnosti v souvislosti s úspěchy MC a zakladatelky organizace, o kterých média stále 

více informovala114.Výsledkem lobbyingu Sítě MC, po kterém MPSV v roce 2004 vypsalo 

dotační program na podporu fungující rodiny, kde si mohla MC poprvé zažádat o celoroční 

                                                 
108Např. změny stanov, úkoly pro příslušné období, výroční zpráva.  
109Organizace Grassroots Women Operating Together in Sisterhood.  
110Právnické a fyzické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení a s jejichž členstvím vysloví souhlas 
rada. Členská základna čítala k 31.1.2002 celkem 56 MC.  
111Např. Dopis starostům – poděkování obcím za podporu MC, Dopis ministrům – žádost o podporu návrhu 
ustanovit Radu vlády pro rodinu.  
112Organizace Grassroots Women Operating Together in Sisterhood.   
113Síť se účastní projektů : Local to Local – základním cílem bylo vybudovat, udržovat a rozvíjet rovnocenné 
partnerství MC s představiteli obce při vytváření místní politiky. 
Growing from Bottom up – na podporu regionální spolupráce a na budování Sítě za aktivní účasti 
jednotlivých MC.  
114Úspěchem bylo získání Dubajské ceny v roce 2002, kdy byla Síť mezi deseti oceněnými projekty, jejichž 
realizace přináší nejlepší zkušenosti ve zlepšování životních podmínek. Rut Kolínská, držitelka ceny Žena 
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podporu své činnosti, byl projekt Profesionalizace. Rok 2005 znamenal přelom v činnosti 

sdružení, kdy se z dosud dobrovolné a živelné práce začala stávat činnost systematická, 

koncepční a organizovaná. Členství v Síti MC se pro MPSV stalo garancí kvality při 

posuzování projektů a při přidělování dotací.  

„Po pionýrských letech a práci, která neměla často začátek ani konec, jsme se 

museli učit pracovat jako zaměstnanci organizace, kterou jsme sami vytvořili. Po několika 

letech práce v soukromém bytu jsme získali kancelář. Byla to pro nás zcela nová zkušenost. 

Novou zkušeností bylo i získání a zaměstnání potřebné asistentky kanceláře.“115 Došlo tak 

k zkvalitnění práce v komunikaci s MC, v oblasti podpory jejich rozvoje, pomoci, 

poradenství, vzdělávání, podpory vzniku nových MC, koordinace společných akcí, 

společné PR a lobby na celorepublikové úrovni. Rok 2005 byl také významný pro členy 

Sítě MC, protože MC ji začala vnímat jako organizaci, která skutečně stojí v jejich čele 

a bere se za jejich práva. „Ta fáze toho přechodu z toho neformálního k tomu formálnímu 

byla nesmírně důležitá. V první fázi vstoupily tři pětiny mateřských center, která byla 

předtím v té neformální síti, všichni tu potřebu společného, silného hlasu a výměny 

zkušeností zpočátku nepochopili... Tu sílu smyslu  sítě. A právě ono krušné období  té 

střetové fáze bylo nesmírně důležité proto, aby síť našla pevnou podstatu, to, čím je 

dnes.“116 V roce 2005 se již organizace nesetkávala s nepochopením či nekonstruktivní 

kritikou. MC centra vnímají Síť MC jako pomoc ve smyslu lobbyingu, poskytování servisu 

a informací, propagace na veřejnosti.117  

Zájem o členství v Síti MC se v roce 2006 téměř zdvojnásobil118, což však s sebou 

na druhou stranu přineslo nezbytnost najít cestu udržitelnosti. „Tato síla se zároveň stala 

velkým úskalím při rozhodování o nové podobě fungování Sítě MC. Členská MC stála před 

rozhodnutím, jakou cestou se vydat, aby mohla pokračovat profesionalizace Sítě, aby bylo 

zachované její ,know how‘ i její udržitelnost na neziskovém poli, a zároveň byly zachovány 

demokratické principy vztahů mezi členy a vedením Sítě. Vybrat správný model, který by 

uchoval ,hlas‘ každého člena a zároveň umožňoval pružně vést činnost Sítě MC, nebylo 

jednoduché. Přes veškerá úskalí se podařilo dohodnout na způsobu fungování, který určitě 

                                                                                                                                                    
Evropy 2003, zvítězila také v mezinárodní volbě ceny Žena Evropy – za budování a propagaci MC, jejichž 
existence přispívá velkou měrou k budování občanské společnosti. 
115Viz (Výroční zpráva Sítě MC, 2005) - uložena v archivu Sítě MC. 
116Srv. rozhovor C1.  
117Velký význam pro fungování Sítě měla významná podpora holandské nadace Bernard van Leer 
Foundation, stejně tak nově vytvořený dotační program MPSV na podporu fungující rodiny či projekt EU 
Equal i z oblasti firemního dárcovství – podpora od firmy Procter and Gamble.   
118Počet 120 členských MC k 1.1.2006 se navýšil na 190 MC k 31.12.2006 – členská základna se tak zvětšila 
o 58%.  
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není definitivní, ale rozhodně směřuje k profesionalizaci a udržitelnosti.“119 Nakonec byla  

přijata nová struktura, kterou tvořila valná hromada, pětičlenné prezidium, čtrnáctičlenná 

dozorčí rada, revizní a smírčí komise.120 Jako zaměstnanci byli vedeni pracovníci 

z kanceláře Sítě MC, krajské koordinátorky a externí pracovníci.121 „Chvíle, kdy mateřská 

centra se stanou etablovanou službou pro rodinu, oficiálně uznávanou, ta už je jakoby 

na hranici spadnutí, to je cíl, který hodnotím, že dosáhneme. Jsme ve fázi, kdy se 

„dospělost“ sítě přibližuje. Pro mě to znamená, že bude organizace samostatná 

a udržitelná. Tu udržitelnost já právě vidím v tom, že organizace není vázaná na 

zakladatele. Dovedu si představit, že během tří let se k tomu dostaneme.“122 Udržitelnost 

organizace nepochybně závisí také na jejím finančním zajištění. Síť MC dnes využívá 

možnost finanční podpory svých projektů především prostřednictvím dotací z Ministerstva 

práce a sociálních věcí, Evropského sociálního fondu, nadace Bernard van Leer 

Foundation; významnou podporu také představuje firemní dárcovství123.  

V současné době je účelem Sítě MC koordinovat, propagovat a rozšiřovat hnutí MC 

v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací, posilovat hodnoty rodiny, úlohy rodičů 

a mateřské role ženy ve společnosti, podporovat právní ochranu rodiny, mateřství 

a rovných příležitostí mužů a žen. Od roku 2007 jsou hlavními cíli organizace: koordinace 

mateřských center v České republice, podpora a metodické vedení nově vznikajících MC, 

konzultace a poradenství pro již fungující centra, rozšiřování povědomí veřejnosti o MC, 

spolupráce se státními i nestátními organizacemi, členství a spolupráce s partnerskými 

organizacemi v zahraničí, spolupráce s médii, reprezentace MC navenek v ČR i zahraničí, 

dokumentace společných akcí a vedení archivu o činnosti jednotlivých MC, pořádání 

seminářů, konferencí, kongresů s tématikou MC, pořádání celorepublikových projektů 

a kampaní, vzdělávací činnost, navrhování a prosazování legislativních či jiných opatření 

ve prospěch rodiny a rovných příležitostí mužů a žen.  

                                                 
119Viz ( Výroční zpráva Sítě MC, 2006) - uložena v archivu Sítě MC.  
120Valná hromada jako nejvyšší orgán  především určuje strategické cíle a způsoby jejich prosazování 
a rozhoduje o stěžejních záležitostech; prezidium zpracovává např. dlouhodobou koncepci sdružení v souladu 
se strategickými cíli a předkládá je valné hromadě ke schválení, prezidentka a 1. viceprezidentka jsou 
statutárními zástupkyněmi.     
121Síť nadále získávala finanční podporu prostřednictvím projektů –např. rozvoj profesionálních služeb Sítě 
MC v ČR krajích, Growing from Bottom up! I a II, Procter and Gamble pro MC, Local to Local, Společnost 
přátelská k rodině, Půl na půl – rovné příležitosti mužů a žen, Dítě není handicap, Praxe a Práce. 
Síť vedla kampaň Jak se žije s kočárky a proběhlo slavnostní vyhodnocení kampaně Společnost přátelská 
rodině.  
122Srv. rozhovor C1.  
123Srv. (Společenská zodpovědnost firem, 2008).   
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Současný stav  organizace charakterizuje poslední výrazná změna, ke které v Síti 

MC došlo začátkem roku 2008, kdy byla změněna její struktura ve smyslu určitého 

zjednodušení. Orgány sdružení  nyní tvoří valná hromada, prezidium a kontrolní komise. 

Členská základna dnes čítá celkem 266 mateřských center124.  

 

5. INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 
 

 

V rámci studia dokumentů a realizace polostrukturovaných rozhovorů jsem se zaměřila na  

pět hlavních problémových rovin, které se dále rozpadaly na dílčí témata. Jako hlavní 

problémové okruhy jsem stanovila: 1) Vize a cíle, 2) Počátky působení organizací/hnutí, 

3) největší problémy/klady, 4) Vývojové změny organizací/hnutí, 5) Perspektiva 

organizací. 

 
 

5.1 Vize a cíle 
 

 

Všechny tři organizace měly v zahajovací fázi svého působení  zprvu spíše určité 

myšlenky či představy o své činnosti v krátkodobém horizontu. Tato situace vyplývala 

z do té doby nečekaných možností, které se v závěru roku 1989 otevřely. Občanské 

aktivity, které tato vlna uvolnění a svobody přinesla, byly spontánní, a neměly tudíž zcela 

propracovanou koncepci.  

Např. v případě YWCA  došlo k nečekané obnově organizace ještě dříve, než byla  

počáteční vize vytvořena: „Obnovení YWCy vyprovokovala YMCA…vlastně vyzvali naši 

paní prezidentku, aby přišla na ustavující schůzi, a ona odtamtud vyšla jako 

prezidentka…“ 125 

Organizace Kluby křesťanských žen a Pražské matky vznikly na základě myšlenky, 

která udávala obecný směr jejich působení, ale o ucelené vizi v tomto smyslu také nelze 

hovořit. Vize či představy o fungování daných organizací/hnutí - jako předpoklad pro 

stanovení cílů jejich činnosti a dalšího směřování – tedy měly v roce 1990 spíše obecné 

                                                 
124 Srv. (Seznam členských MC, 2008) 
125„Obnovení YWCy vyprovokovala YMCA... YMCA tenkrát zjistila, že náš dům je docela zařízený jako hotel 
a že by se dal provozovat. V některých zemích je YWCA – YMCA spojená, tak se domnívaly že by se společně 
mohlo obhospodařovat ten dům . Tak vlastně vyzvaly naši paní prezidentku, aby přišla na ustavující schůzi, a 
ona odtamtud vyšla jako prezidentka, protože se zjistilo, že majetek může přejít pouze na posledního 
vlastníka, čili nemohla být spojená YMCA – YWCA, ale musely být ty organizace každá extra“ (rozhovor 
A1). 
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kontury. Jasná  představa nebo konkrétní plán směřování či rozvoje organizace/hnutí 

chyběly. Tato obecnější charakteristika platí v zásadě pro všechny zkoumané organizace, 

jak o tom svědčí výpovědi jednotlivých představitelek. „Vlítla jsem do organizace, kterou 

jsem nevěděla, kterým směrem úplně půjde, věděla jsem, že chceme pomáhat lidem. Přišlo 

mi důležitý ty jazyky a pak že se uvidí.“126 „Ta vize, to bylo všechno hrozně naivní, protože 

lidi neměli žádný zkušenosti organizační – nic. Ta vize byla dělat takovou tu veřejnou, 

charitní práci. V podstatě to byla ta myšlenka toho ideálu podílet se na zlepšení té 

společnosti.“127„… mateřská centra…to  vzniklo takovou náhodnou situací. Prakticky k té 

myšlence jsem se dostala náhodně na Tři krále v roce 90 a potom po roce jsem byla 

v Mnichově na exkurzi…a tak jsem se tomu začala trochu věnovat, ale rozhodně nebylo 

mým cílem setrvat u MC takhle dlouho…ta původní vize vlastně nebyla žádná.“128 

Od počátečních vizí se dále postupně odvíjelo stanovení cílů organizací/hnutí. Tyto 

cíle v podstatě odrážely záměry, které v době komunistického režimu nebylo možné 

oficiálně realizovat. Charakter cílů předznamenávala počáteční absence jasné vize. 

Nejkonkrétnější podobu cílů měla zprvu organizace Kluby křesťanských žen, YWCA měla 

stanoven spíše obecný cíl, který postupně rozvíjela, proud hnutí Pražských matek - později 

Síť MC, neměl v počátku svých aktivit stanoven žádný základní cíl. Z hlediska charakteru 

cílů lze obdobné prvky najít u organizací YWCA a Klubů křesťanských žen. V době 

zahájení jejich činnosti byly mezi cíli výrazně zastoupeny křesťanské principy, což bylo 

akcentováno kontextem dřívějšího zákazu obdobných aktivit v předchozím komunistickém 

režimu a touze tyto hodnoty svobodně projevit či předat. Naproti tomu Pražské matky coby 

hnutí nespojovaly náboženské principy, nýbrž společný cíl prosadit ve společnosti do té 

doby opomíjené téma životného prostředí. YWCA  měla za cíl křesťanské obrození 

mladých žen na základě harmonického rozvíjení tělesných, mravních a intelektuálních 

kvalit. Cílem bylo také uplatňovat v životě jednotlivců (bez ohledu na národnostní, 

politické a sociální rozdíly) Kristovo evangelium jako zdroj duchovní a mravní síly. Kluby 

křesťanských žen si kladly za cíl: podílet se na životě duchovních společenství a přispívat 

k upevňování dobré vůle mezi lidmi, usilovat o pozvednutí důstojnosti ženy, rodiny 

a rodičovství, objasňovat postavení ženy ve společnosti v duchu evangelia, přispívat ke 

křesťanské etické výchově střední a mladé generace, prosazovat mravní čistotu do výchovy 

dětí, ideál manželské věrnosti a nedotknutelnosti manželského svazku, výchovou čelit 

                                                 
126Srv. rozhovor A1. 
127Srv. rozhovor B1. 
128Srv. rozhovor C1. 
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rozvodovosti, interrupcím, konzumnímu způsobu života, zapojit se do společenské 

a morální pomoci rozvráceným rodinám, postiženým, nemocným a osamělým lidem, úzce 

spolupracovat s Výbory křesťanské pomoci, při organizování pomoci misiím i při různých 

mimořádných událostech, podporovat činnost řeholních společenství, hájit život ve všech 

jeho podobách, šířit křesťanské myšlenky a víru mimo duchovní společenství, napomáhat 

nevěřícím chápat křesťanské učení. Pražské matky měly za cíl získat volný přístup 

k informacím o stavu životního prostředí; proud  hnutí, z kterého se postupně vyvinula Síť 

MC, zpočátku základní cíl zformulován neměl. 

Stanovení cílů organizací/hnutí předznamenalo také jejich orientaci ve smyslu 

cílových skupin. Z hlediska charakteru cílových skupin, na které se organizace 

soustřeďovaly, bylo u organizace YWCA a Pražské matky - později Síť MC společným 

znakem jejich zaměření na ženy a děti/mládež, u Klubů křesťanských žen primárně 

na křesťansky orientované ženy. Na základě cílů  se také přirozeně odvíjel charakter 

zaměření organizace/hnutí podle předmětu a objektu jejich činnosti.129 Podle předmětu 

činnosti lze organizace/hnutí charakterizovat ve vztahu k oblasti jejich působení. 

Z hlediska této charakteristiky se YWCA soustředila na osobnostní rozvoj mladých žen, 

část hnutí Pražské matky - později Síť MC se zaměřovala na podporu rodiny a péče o děti 

a Kluby křesťanských žen především na oblast postavení žen ve společnosti a podporu 

rodiny a péče o děti.  

Charakteristika organizací/hnutí spočívající v objektu jejich činnosti vychází 

z jejich zaměření ve smyslu servisní či participační funkce.130 Z hlediska objektu činnosti 

byla YWCA organizací servisního typu, Kluby křesťanských žen měly charakter servisně-

participační a proud hnutí Pražské matky, zaměřený na MC byl typem participačně-

servisní organizace.131  

 

 

5.2 Počátky působení organizací/hnutí 

 

V počáteční fázi existence organizací/hnutí hrála roli řada faktorů, ovlivňujících 

podmínky, ve kterých se organizace/hnutí začaly rozvíjet. Tyto podmínky jsou jak  

                                                 
129Srv. (Chaloupková, 2002: 18-19).  
130Servisní funkce znamená poskytování služeb svým členům nebo veřejnosti, participační funkce 
představuje vytváření prostoru k účasti na formulování problémů, které se dotýkají občanských zájmů, 
informování o těchto problémech a úsilí najít jejich řešení (Frič – Šilhánová 1997: 77).  
131Srv základní charakteristika organizací/hnutí – 4.1 YWCA.  
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charakteru společenského (veřejného), tak i osobního (soukromého). Z hlediska 

nejvýraznějších faktorů se jednalo především o: návaznost na dřívější aktivity, občanskou 

angažovanost, stereotypní přístupy myšlení, poptávku po službách, legislativu, asistenci, 

spolupráci/členství, podporu. 

   

5.2.1 Návaznost na dřívější aktivity a zázemí pro činnost 

 

Při zahájení aktivit organizací/hnutí v roce 1990 hrála ve všech třech případech 

podstatnou roli jistá forma existence této činnosti již před rokem 1989, takže mohly 

bezprostředně po pádu komunistického režimu na tyto aktivity více či méně navázat. 

YWCA  u nás existovala od roku 1920 do roku 1948. I přes zákaz její činnosti však její 

původní členky - pamětnice mohly v roce 1990 předat její odkaz. „A vlastně když se znova 

začínalo, tak obnovovala YWCU poslední ředitelka YWCy v roce 51, takže ta měla na co 

navazovat.“ 132 Kluby křesťanských žen jako organizace dříve neexistovaly, ale zárodky 

těchto aktivit lze chápat v souvislosti s obdobnou neorganizovanou činností křesťanských 

žen - „A protože se mohly začít formovat jen ty, co měly nějaké ,podhoubí´ – a to byly 

třeba ty Pražský matky… a křesťanské ženy měly jedno dobrý, protože měly to zázemí 

kostela a  farních charit a udržovaly  společenství.“133 Pražské matky jako hnutí vzniklo 

koncem 80. let 20. století – jako jediné ze zkoumaných organizací tedy aktivně působilo 

ještě v době socialismu „…v sousedních zemích byla velká konference o životním 

prostředí, tak jsme na jaře 89 uspořádaly demonstraci matek dětí a prošly jsme centrem 

města za zpěvu písní a podobně. My jsme se domnívaly, že máme právo projít městem 

s nějakými plakátky a oslovovat lidi, že si myslíme tohle, ale samozřejmě riziko to bylo, ale 

tím, že jsme byly jenom mámy s dětma,  tak  si policie na nás netroufla.“134 

Jakkoli byla možnost návaznosti na předchozí aktivity organizací/hnutí nepochybně 

pozitivním prvkem, mohla na druhou stranu působit i kontraproduktivně, jak dosvědčuje 

zkušenost organizace YWCA, která své první stanovy vytvořila v duchu tradičního pojetí 

YWCA před padesáti lety a musela je poté zmodernizovat. „…bylo nám jasné, že jsou 

naprosto nemoderní, že už neodpovídají době, i jazyk byl archaický“, ale rychlost, s jakou 

bylo třeba organizaci zaregistrovat, rozhodla o jejich využití.  

                                                 
132Srv. rozhovor A1. 
133Srv. rozhovor B1. 
134Srv. rozhovor C1.  
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Z hlediska charakteristiky zázemí pro činnost daných organizací/hnutí se podmínky 

v jednotlivých případech odlišovaly. Situace se v tomto směru nejpříznivěji jevila 

u organizace Kluby křesťanských žen, protože měly určité zázemí v rámci kostelů a 

farních charit, kde již dříve udržovaly společenství. Navíc zde byla úzká spolupráce s ČSL, 

která považovala za svou povinnost činnosti klubů iniciovat a podporovat a také jim 

organizačně i materiálně pomáhat. Kluby tak byly zpravidla ustavovány vedle místních 

organizací ČSL. „Začátek byl nastartovanej tím, že ta Lidová strana to hned…trošku 

zaštítila. Třeba ta Ivana Janů135 měla v rámci sídla strany svou kancelář jako předsedkyně 

křesťanských žen…“136 YWCA byla v tomto směru zásadně znevýhodněna ztrátou svých 

původních nemovitostí. Otázka restitucí hrála pro existenci a rozvoj organizace stěžejní 

roli, proto se nažila získat zpět svůj majetek, který jí byl v době komunistického režimu 

zabaven. Bohužel však k nápravě starých křivd nedošlo, a tak se organizace v tomto směru 

nemohla obnovit za podmínek, ve kterých byla její činnost v roce 1948 přerušena – 

„…Obnovení YWCy vyprovokovala YMCA – jako muži, který jsou vždycky víc progresivní 

a kterým se podařilo získat svůj dům…Tím měli obrovskou devizu, měli šanci od začátku 

někde být a provádět činnost…my jsme musely trošku přizpůsobovat činnost těm 

podmínkám, jaký jsme měly. V Žitné ulici jsme původně měly jednu místnost, pak dvě, pak 

čtyři…Když jsme začínaly, tak jsme měly méně místností, takže ta činnost se odvíjela podle 

prostoru. Bylo to velmi organizačně náročný.“137 Proud hnutí Pražské matky, z kterého se 

vyvinula dnešní Síť MC, neměl z počátku žádné materiální zázemí kromě soukromé 

pracovny v domácnosti zakladatelky. 

 

5.2.2 Občanská angažovanost 

  

Svoboda, která po roce 1989 otevřela prostor dosud nerealizovatelným aktivitám, 

byla velkou motivací začít se občansky angažovat. Aktivity, které nebylo možné do té 

doby uskutečnit, začaly nacházet své uplatnění či naplnění. Tyto iniciativy, které byly 

komunistickým režimem cíleně potlačovány, byly v obrozující se „polistopadové“ 

společnosti hnací silou občanských aktivit a angažovanosti. V tomto ohledu byla situace 

na startovní čáře u všech organizací/hnutí v zásadě stejná, v čemž se shodly všechny ženy, 

které stály u zrodu zkoumaných organizací/hnutí. „Tak to bylo báječný, že byla ta možnost 

                                                 
135Předsedkyně organizace Kluby křesťanských žen. 
136 Srv. rozhovor B1. 
137Srv. rozhovor A1.  
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obnovovat nebo zakládat ty organizace… to bylo obrovské uvolnění..“ 138 „Vznikaly 

Občanský fóra, vznikalo kdeco. Každej si mohl založit, co chtěl v podstatě, takže ta 

společnost to přijímala dobře, nebylo to nic mimořádného…Ale postupně, když se začalo 

privatizovat, pak už to bylo taky o penězích…“139 „Lidi byli v rámci toho nadšení 

porevolučního ochotný se těm věcem věnovat dobrovolně a svým elánem a nadšením.“140 

Zároveň zde však byla i druhá rovina problému, jakási bipolárnost ve smyslu 

odporu vstupovat do organizace coby člen, neboť „…v zásadě všichni do té doby museli 

být členy něčeho, jestli Pionýra nebo Svazu mládeže, prostě museli být organizovaní a tak 

potom ten odpor vůbec někam vstupovat – i to byl docela problém.“141 Občanská 

angažovanost začala být postupně limitována také např. ekonomickou situací či 

možnostmi, protože „…když se začalo privatizovat, pak už to bylo taky o penězích…Lidi 

chtěli nějak přispět, aby ta společnost byla lepší…Ale pak-li že nedoléhaly žádný 

ekonomický problémy.“142 

 

5.2.3 Stereotypní přístupy myšlení 

 

Rychlost nástupu systémových změn ve společnosti, která se teprve začínala 

rozvíjet ve smyslu demokratických principů, zcela neodpovídala připravenosti lidí, týkající 

se rychlosti změn v jejich myšlení, protože si vědomě či podvědomě uchovávali jisté 

stereotypní přístupy. Tato setrvačnost určitých zažitých stereotypů v roce 1990 přirozeně 

přetrvávala, čímž např. docházelo k ambivalentním reakcím na to nové a neznámé, co se 

začínalo vynořovat. Nejsilněji zažitým stereotypem se ukázala problematika genderových 

vztahů ve smyslu role ženy ve společnosti (viz níže – Pražské matky/Síť MC) a do jisté 

míry také vnímání náboženství – křesťanství (viz níže YWCA).  

V případě organizace YWCA lidé vyhledávali možnost aktivit pro děti a mládež 

jako alternativu k aktivitám, které byly do té doby spjaty s komunistickou ideologií - 

„Najednou skončil Pionýr nebo spousta lidí se odtrhlo od těch původních...tak buď přešli 

do skautingu, nebo hledali něco adekvátního táborům – ne pionýrský, ale jiný.“ 143 

Na druhou stranu však vyvstal problém s křesťanským zaměřením organizace, což jako 

nový, širší veřejnosti neznámý prvek budilo určité obavy -  „A teďka slyšeli – křesťanská 

                                                 
138Srv. rozhovor A1. 
139Srv. rozhovor B1. 
140Srv. rozhovor C1. 
141Srv. rozhovor A1.  
142Srv. rozhovor B1. 
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organizace – co tam dělaj vlastně, budou se modlit, budou nás přesvědčovat, že máme 

vstoupit do nějaký církve? Dokonce i v otázkách na dětskej tábor se ptali, jestli tam budou 

mít děti nějaký bohoslužby.“144 U Klubů křesťanských žen nebyl podle výpovědi 

respondentky zaznamenán problém ve smyslu křesťanství jako v případě YWCA, což lze 

chápat zaměřením činnosti na sdružování křesťanských žen, nikoliv na poskytování služeb 

dětem a mládeži z řad široké veřejnosti. Jistá nepřipravenost na nové společenské poměry 

ve smyslu určitého stereotypního chápání ekonomických záležitostí se zde týkala spíše 

samotných „křesťanských žen“. „…je to taky bipolární, protože na jedný straně jakoby to 

vítaly…protože dříve byla ženská organizace jen jedna – povolená, Svaz žen, řízený 

komunistickou stranou…ten hlad po nějaké jiné alternativě tu byl…na druhé straně to bylo 

naivní, že jsme vycházely z podmínek, které jsme znaly za socialismu. To je, jak jsem 

říkala, o těch penězích. My jsme si neuvědomovaly, že to bude problém, že se začne 

všechno počítat.“ 145 V případě Pražských matek je zkušenost se stereotypními reakcemi 

veřejnosti nejvíce zřetelná. Toto ženské hnutí, které mělo odvahu se svými požadavky 

u nás vystoupit ještě v době socialismu a mohlo tedy poté ve svobodné společnosti 

očekávat spíše reakce uznání, se také setkalo s nejednoznačným přijetím – 

„To předrevoluční bylo na hraně zákona a po revoluci – tam se otevřelo pole najednou a 

teď to bylo takové zvláštní, třeba ty otázky životního prostředí, v podstatě vyplouvaly na 

povrch všechny ty průšvihy, až se to jakoby trošku otočilo proti těm organizacím, které byly 

zaměřené ekologicky.“ 146 Myšlenka mateřských center  jako něco naprosto nového se 

setkala se značným nepochopením, souvisejícím se stereotypní představou  genderových 

vztahů – konkrétně vnímání mateřské role či postavení ženy ve společnosti „…ten zápas 

prorazit byl docela tvrdý, protože tady byla představa, že tedy matky zůstávají doma 

na mateřské dovolené, to znamená, že nic nedělají a ještě jsou za to placené, a takže se 

mají starat o děti a ne chodit do nějakých center…“147 

                                                                                                                                                    
143Srv. rozhovor A1. 
144Srv. rozhovor A1. 
145Srv. rozhovor B1.  
146Srv. rozhovor C1. 
147Srv. rozhovor C1. 
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5.2.4 Poptávka po službách 

 

Orientace společnosti ve smyslu poptávky po službách byla určujícím faktorem pro 

vývoj organizace v případě YWCA i Pražských matek/Sítě MC. YWCA zcela od začátku 

formu činnosti přímo odvíjela od aktuálních trendů společnosti a poptávky po službách. 

„Někteří lidé hledali vyžití pro děti nebo kroužky, kde to bude na slušném základě. Přece 

jen lidi hledali alternativu k tomu socialistickýmu. Pro ty maminky třeba hned od začátku 

tady nic nebylo, čili my jsme automaticky přešly na tu práci a pak jsme si považovaly 

skupiny těch seniorek, které byly skalní členky a které nám vlastně pomohly zakládat 

organizaci znova, protože my jsme zahajovaly se starejma lidma, byť jsme se jmenovaly 

občanské sdružení dětí a mládeže. Bylo ale jasný, že chceme něco pro ty maminy 

a postupně se z toho vyvinulo třeba hodně jazykových kurzů dopoledne, kdy se učej 

a hlídáme jim děti… ty maminky, že byly tak dlouho doma, se chtěly sdružovat, tak hledaly, 

kde by si s někým mohly popovídat a měly to dítě s sebou. Takže když jsme začínaly 

s mateřským klubem, tak to byl docela hit. Pak ze začátku v těch devadesátých letech byla 

jedna z našich činností zprostředkování au-pair. Začla být móda odjezdů dívek hlavně 

do Německa. Možná kromě těch kroužků bych zmínila ještě školení na počítači…“148 

Pražské matky (později Sítě MC) jednoznačně svými službami potažmo mateřskými centry 

reagovaly na poptávku a rozšiřovaly své aktivity. „Matky samozřejmě měly nadšení veliké, 

tam ta poptávka rostla a rostla, navzdory tomu nepochopení úřadů, i společnosti i určité 

žárlivosti některých organizací, právě proto, že se těm maminkám daří, protože ty mámy to 

dělají s nadšením.“149 U Klubů křesťanských žen lze ztěží posoudit, nakolik vývojové 

tendence společnosti či trendy působily na charakter poskytovaných služeb, protože 

jednotlivé kluby měly autonomii a svobodu rozhodnout se pro vlastní zaměření, které se 

tedy přizpůsobovalo daným podmínkám –„Záleželo na těch místech, na jejich 

podmínkách, do toho jim nikdo nemluvil.“150 Jejich společným (obecným) zaměřením byly 

humanitární a charitativní cíle „pomoci chudým, slabším, péče o  postižené děti“151. 

                                                 
148Srv. rozhovor A1.  
149Srv. rozhovor C1.  
150Srv. rozhovor C1. 
151Srv. rozhovor C1.  
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5.2.5 Legislativa 

 

Z pohledu informantek se legislativní podmínky na počátku 90. let 20. století jeví 

obecně nepříznivě - jako neujasněné, nepřehledné či nespravedlivé. Tato situace tedy 

svědčí o zásadní nepřipravenosti „polistopadové“ společnosti/vlády efektivně reagovat 

na potřeby neziskového sektoru. Tento stav tak zároveň vypovídá o naprostém 

nepochopení role občanské společnosti. Legislativa coby faktor, který byl pro rozvoj 

organizací  rozhodující, v tomto směru představovala v zásadě nepříznivé podmínky až 

překážky ve smyslu možností jejich finančního zajištění. Zkušenost organizace YWCA 

s právním systémem vypovídá o zcela nespravedlivém majetkovém vyrovnání za škody 

vzniklé v době komunistického režimu.152 YWCA tím byla ve srovnání s obdobnou 

organizací YMCA na počátku své činnosti znevýhodněna – „Výhoda byla, že si od začátku 

mohli platit své sekretářky a mohli zakládat pobočky i po republice…“153 O nepružném 

legislativním systému také svědčí neúspěšný boj ostatních takto poškozených organizací, 

které společně s YWCA vytvořily „Seskupení dětských a mládežnických organizací“ jako 

zaštiťující organizaci k projednávání otázek majetku, práce s dětmi, vytvoření lepší 

legislativy a jednání s vládou.154  

Ohledně grantové politiky poukazovala YWCA a rovněž Pražské matky (později 

Sítě MC) na nedostatečné propracování grantové politiky a otázky dotací, což dokresluje 

tehdejší nepřipravenost vlády na tyto potřeby rychle reagovat. Organizace Kluby 

křesťanských žen se o dotace neucházela, tato zkušenost zde proto chybí. „…třeba otázka 

grantů... ze začátku se dostaly nějaký startovní peníze, a bylo to teda od Ministerstva 

školství, a z těch jsme musely nějakým způsobem vyjít…že byly nějaké podmínky, ale 

dneska už je to strukturovaný opravdu, víme přesně, jaký jsou podmínky, jakým způsobem 

můžeme žádat…No a specielně ze začátku těch devadesátých let, kdy bylo tolika změn 

a byly ty peníze všude potřeba, tak vždycky se říkalo – ,musíte počkat, teď musíme udělat 

tohle a tamhleto´ - a tady se pořád čekalo a čekalo. Proto spousta těch organizací 

samozřejmě zanikla…“155 „…Vzniknul sice zákon o sdružování občanů, ale všechny ty věci 

kolem jako by se zároveň budovaly, pilovaly, v podstatě ty mantinely nebo ty legislativní 

normy, to všechno bylo ne úplně jasné nebo jasně dané. Ono to možná v něčem bylo dobře, 

                                                 
152K nápravě těchto křivd nedošlo ani intervencemi  ve formě petic ústavním činitelům, prezidentovi a Fondu 
dětí a mládeže. Čtyři evropské organizace YWCA se také obrátily s peticí na svá velvyslanectví. 
153Srv. rozhovor A1. 
154„My jsme jako malou náhradu, náplast těhletěch postižených organizací, dostali školicí středisko na 
Křemešníku, s kterým jsme měli strašný potíže od začátku až do konce“ (dodatek k rozhovoru A1). 
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ale některé věci to zkomplikovalo, protože ta pravidla hry, když jsou dána na začátku, je to 

lepší, než když se tvoří přitom procesu…Získat český peníze bylo hrozně náročný. to 

nepochopení role matky ve společnosti. To si myslím, že bylo tou velkou brzdou právě 

v tom otevření se třeba sponzorským darům nebo rozdělování obecních peněz.“156 

 

5.2.6 Zahraniční asistence 

 

Zahraniční asistence hrála u všech zkoumaných organizací/hnutí podstatnou roli, 

neboť vedle podpory finanční - v případě YWCA a Klubů křesťanských žen, poskytla 

zároveň cenné rady či know-how, bez čehož by organizace stěží svou činnost ve svém 

rozsahu mohly realizovat – v případě YWCA, či vůbec existovat – v případě Pražských 

matek (později Sítě MC). Nezastupitelnou roli zahraniční asistence jednoznačně dokládají 

výpovědi respondentek všech tří organizací. „…Ta naše paní prezidentka, paní Fraňková, 

měla z té předválečné doby a ještě po válce hodně styků se zahraničím, protože jsme byly 

členy světové YWCy. A v roce 90 hned oznámila do světové YWCy, že jsme se obnovily. 

V ten okamžik nám byla nabídnuta pomoc…protože vždycky na tom světovým kongresu se 

ustanoví, na co se YWCA další čtyři roky zaměří, tak tam bylo jasně řečeno – pomoc 

střední a východní Evropě. Byly jsme zvaný na různý semináře a školení v zahraničí. 

A nabídly nám i pomoc finanční157, takže ta startovací pozice byla docela dobrá…“158 

Zahraniční asistence v případě Klubů křesťanských žen byla od začátku celkem velká, 

„…protože křesťanské strany jsou velmi silné v zahraničí.159 Na první sjezd Klubů 

křesťanských žen přijela delegace žen z Itálie – Udine, které vyprávěly o svém politickém 

úspěchu, kdy se jim podařilo zvrátit místní volby v neprospěch komunistů.160 Dodnes jsou 

styky s těma Němkama, to už je na tý bázi žen z KDU. Zpočátku byla od nich i nějaká 

podpora finanční.“161 „…myšlenka mateřských center vlastně přišla z Německa, byla 

předaná volně, takže jsme si ji mohly adaptovat podle svých potřeb do našeho prostředí. 

A potom postupně ty první peníze, co jsme dostaly na činnost, ty byly ze zahraničí.“ 162 

 

                                                                                                                                                    
155Srv. rozhovor A1. 
156Srv. rozhovor C1. 
157Mj. nabídly čtyřem východoevropským zemím, které obnovovaly YWCA, platit dva roky sekretářku. 
158Srv. rozhovor A1.  
159Např. na celostátní zahajovací sjezd  Klubů křesťanských žen 9.2.1990 přijela zahraniční delegace. 
(rozhovor B1).  
160Srv dodatek k rozhovoru B1.  
161Srv. rozhovor B1.  
162Srv. rozhovor C1.  



 
 

51 

5.2.7 Spolupráce a členství 

 

Spolupráce od počátku hrála významnou roli pro rozvoj organizací YWCA a Klubů 

křesťanských žen, jejichž startovní pozice se v tomto smyslu jevila jako příznivá. YWCA 

zahájila spolupráci s YMCou, Radou mládeže, Radou žen, Radou pro humanitární pomoc 

a evropským střediskem UNESCO pro výchovu k lidským právům. Kluby křesťanských 

žen od počátku úzce spolupracovaly s ČSL, která nad nimi držela záštitu.163 Obě 

organizace také postupně navazovaly spolupráci s nově vznikajícími prožensky 

orientovanými organizacemi. „Samozřejmě od devadesátých let se tady vytvořily 

organizace, tak jsme se snažily kontaktovat ty, které vznikly…Tak jsme byly ve styku 

s YMCou, nově vzniklou organizací Rosa. Ženské organizace se nějakým způsobem 

napojily v tom ženském hnutí…“164 Kluby křesťanských žen spolupracovaly s ostatními 

ženskými neziskovými organizacemi v rámci Demokratické alternativy – „…to bylo takový 

sdružení těch demokratických, bylo tam asi 15 sdružení – spíš konzervativně pravicovejch, 

jako alternativa k tomu Svazu žen.“165 Naproti tomu u Pražských matek coby části hnutí, 

ze kterého později vznikla Síť MC, z počátku spolupráce ve výše uvedené formě 

neexistovala, měla spíše charakter svépomocného poradenství. Pro spolupráci na rovině 

organizací zde chyběl odpovídající partner. „O spolupráci jako takovou zpočátku moc 

velký zájem nebyl. My jsme neměly de facto rovného partnera.“166    

Téma členství lze chápat ve smyslu členství organizace/hnutí v rámci vyššího 

celku- organizace nebo z pohledu členské základny zkoumaných organizací/hnutí. 

Kategorii členství organizace/hnutí v rámci vyššího celku zde zastupuje pouze YWCA, 

která byla jako jediná ze zkoumaných organizací/hnutí členkou zastřešující organizace - 

celosvětové YWCA a dále byla  členkou Seskupení dětských a mládežnických organizací. 

Členskou základnu měly organizace YWCA a Kluby křesťanských žen. Zájem o členství 

v organizaci YWCA nebyl uspokojivý, protože „…lidi často chtěli využívat služeb, ale 

členy nechtěli být“167často z důvodu jakéhosi odporu vstupovat do organizace jako člen, 

což byla reakce na nucenou angažovanost v komunistickém režimu.168 Naproti tomu zájem 

o členství v klubech byl v době vzniku organizace velký, což potvrzuje skutečnost, že 

                                                 
163Viz 4.2 Kluby křesťanských žen.  
164Srv. rozhovor A1.  
165Srv. rozhovor B1.  
166Srv. rozhovor C1.  
167Srv. rozhovor A1.  
168Viz 5.2.2 Občanská angažovanost.  
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„členky byly z klubů napříč republikou“169. U Pražských matek (později Sítě MC) členství 

ve formě evidence osob neexistovalo, členskou základnu, kterou tvořila jednotlivá 

mateřská centra, měla až Síť MC.  Role členské základny se ukázala jako klíčová 

u organizace YWCA, pro kterou byl počet členů předpokladem pro dosažení finanční 

dotace. „…Problém byl s množstvím členů, protože od začátku jsme se snažily o nějaké 

dotace, protože samozřejmě žádná organizace nemůže přežít bez toho a zase se muselo 

říct, kolik máme členů, abychom dostaly nějaké peníze.“170 

 

5.2.8 Podpora 

 

Informantky, obecně dotazované na roli podpory při  své práci, v případě YWCA 

a Pražských matek (později Síť MC) coby nezastupitelnou podporu jednoznačně uvedly 

svou rodinu.  Rodinné zázemí se tedy v tomto světle jeví jako zásadní předpoklad pro práci 

v neziskovém sektoru. K tomuto stanovisku se svým způsobem přiklání také informantka 

z Klubů křesťanských žen, ač osobně i bez této  přímé podpory ve své práci pokračovala. 

„Já bych řekla, že každý pracovník neziskové organizace nemůže existovat bez rodinného 

zázemí. Myslím si, že bez své rodiny bych tohle vůbec nebyla schopná. Od začátku, v době, 

kdy jsem zahajovala činnost, moje děti studovaly, takže byly vedoucí na táborech, dcera 

tady chvilku pracovala jako sekretářka, pak tady několik let vyučovala…Bez tý rodiny by to 

nešlo. Myslím, že k tomu přistupovali s velkým pochopením.“ 171  „To zpočátku bylo asi 

v těch rodinách… nějaká podpora…vím, že když jsem navštívila některý svý kolegyně, tak 

ty děti samozřejmě…v tý rodině to většinou bejvá.“172  „K tomu rozhodnutí jsme museli 

dojít s manželem oba, bez toho by to nešlo. Tak tam jsem měla podporu…ty naše hodnoty 

jsou někde jinde než v tom, abych šla do práce a vršila ten majetek..“173 

 

5.3 Největší problémy/klady 

 

Organizace/hnutí ve specifických fázích své existence procházely více či méně 

příznivým obdobím. Největší problémy, které v jednotlivých případech představovaly 

                                                 
169Srv. rozhovor B1.  
170Srv. rozhovor A1.  
171Srv. rozhovor A1.  
172Srv. rozhovor B1.  
173Srv. rozhovor C1.  
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kritické období, měly také svůj specifický charakter, obecně pak byla společným 

problémem otázka financování či grantů.  

V případě YWCA se zásadní problém týkal období, kdy musela organizace změnit 

své sídlo, k čemuž došlo od roku 1990 dvakrát. Organizace tak ztratila nejen své 

strategické místo v centru Prahy, ale i zavedenou klientelu a povědomí veřejnosti. 

„Bylo období strašný – po sedmi letech činnosti, kdy jsme měly opustit náš původní dům. 

Absolutně jsme nevěděly, kam se vrtnem, takzvaně. Bez náhrady dům byl zabrán, dneska je 

tam Finanční úřad hl. města Prahy, a protinabídka nebyla žádná, nikoho nezajímalo, co 

budeme dělat. Takže to bylo v roce 97 docela hrozný.“174 Problém, který souvisel se 

změnou sídla, byla propagace - jako nezbytnost pro udržení zájmu klientely – „Myslím si, 

že od začátku byl vždycky problém s propagací. Propagace je strašně důležitá věc 

a bohužel ani jedna organizace nezisková na to nemá peníze…“175  Kluby křesťanských 

žen se nejvíce potýkaly s nedostatečným finančním zajištěním po jejich oddělení od ČSL, 

které nakonec vedlo k oslabení jejich činnosti a současné fázi jejich více méně formálního 

působení. „My jsme si neuvědomovaly, že to bude problém, že se začne všechno 

počítat…ale postupně, když se začalo privatizovat, pak už to bylo taky o penězích. A tam už 

začal ten problém, že jsme věděly, že nějaké horentní příspěvky nebudeme moct vybírat. 

Začaly ty problémy…a velkej problém začal, když se začalo ve straně šetřit, a už se řeklo, 

že strana už tu ženskou frakci nechce. Nevím, nakolik to byly jen peníze nebo maskulinní 

pohled…že sice budeme mít pořád blízko k nim, i takovou podporu morální… ale že 

nemůžeme žádat nějaký peníze z rozpočtu tý strany. V devadesátém třetím už bylo jasný, že 

strana na to finančně nemá…Tak pak už jsme se teda osamostatnily a tam byl ten největší 

problém.“ 176 Zásadním problémem Pražských matek (později Sítě MC) bylo v počáteční 

fázi nepochopení potřeby mateřských center ze strany nezainteresované veřejnosti, které 

podstatným způsobem ovlivňovalo rozvoj MC. „Pak když začala vznikat ta mateřská 

centra na více místech, tak tam bylo to nepochopení – proč. To nepochopení role matky 

ve společnosti. To si myslím bylo tou velkou brzdou i právě v tom otevření se třeba 

sponzorským darům nebo rozdělování obecních peněz. Tam nebylo to pochopení pro tu 

potřebu.“177 Kritickým obdobím pak bylo ohrožení organizace v důsledku prudkého 

nárůstu zájmu MC o členství v podmínkách původní (proto již nedostatečné) struktury sítě. 

                                                 
174Srv. rozhovor A1.  
175Srv. rozhovor A1.  
176Srv. rozhovor B1.  
177Srv. rozhovor C1.  
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Otázka financování či možností získání grantů byly společným problémem všech 

organizací178. Kluby křesťanských žen neudržely svou původní činnost mj. z důvodů 

omezených možností žádat o grant – „…mohly jsme podat ty granty, ale moc jsme toho 

nevyužívaly, protože ta témata jakoby byla vzdálená pro nás, protože to byly vypsaný 

témata jako rovný příležitosti.“179 „Dneska spousta těch organizací vlastně jakoby žije 

od jednoho grantu k druhému…ty lidi, který tam pracujou, tak třeba mají ten rok mzdu 

a neví, co bude za další rok. Pokud nenajdou projekt, který bude zajímavý pro stát i pro tu 

stranu, která to platí, tak prostě ukončej činnost. Druhý problém, který je s granty – 

málokdy je to formou daru…státní peníze mohou být maximálně na 70% a 30% musí být 

z vlastních zdrojů.180 „…financování je nejisté. Ministerstvo na podzim vypíše podmínky 

žádosti o grant, člověk pak grant napíše a dozví se až v březnu, jak uspěl. Do tý doby ale 

peníze chybí. Taky jsou málokdy vhodný tituly – témata jako normální rodina se moc 

neobjevují.“181Dalšími zásadními problémy v případě YWCA byly či jsou krátkodobý 

zájem o členství a absence pokračovatelek či nástupkyň. Problém absence pokračovatelek 

se projevil také u organizace Kluby křesťanských žen, které po odchodu své zakladatelky 

nenašly jiný způsob udržitelnosti své existence než se stát součástí zastřešující organizace. 

Síť MC se v dnešní době také potýká s problémem zneužití prostoru své široké klientely 

pro nechtěnou reklamu určitých firem.  

Jako největší pozitiva byla ve všech třech případech označena chuť a možnost se 

občansky angažovat ve svobodné společnosti.  „Tak to bylo báječný, že byla ta možnost 

obnovovat nebo zakládat“182 „Největším pozitivem byla ta chuť lidí, takový ty ideály 

uplatňovat a chuť lidí začít něco dělat pro tu společnost. Lidi chtěly nějak přispět, aby ta 

společnost byla lepší…Ideál, ale probudila se taková ta tvůrčí síla.“ 183 „Zpočátku bylo asi 

výborný to, že lidé v rámci porevolučního nadšení byli ochotní se těm věcem věnovat 

dobrovolně a s elánem a nadšením.“184 Ve všech případech byla na počátku velkým 

kladem také zahraniční asistence, která u organizace YWCA a Sítě MC do jisté míry 

přetrvala dodnes. Za kladný prvek ve srovnání s minulostí lze dnes označit také zlepšení 

podmínek z hlediska možností získání grantů, jak se ukazuje v případě YWCA a Sítě MC: 

„…víme přesně, jaký jsou podmínky, jakým způsobem žádat…my už jsme za ta léta 

                                                 
178Srv. 2.6 Financování prožensky orientovaných NNO v ČR.  
179Srv. rozhovor B1.  
180Srv. rozhovor A1.  
181Srv. rozhovor C2.  
182Srv. rozhovor A1. 
183Srv. rozhovor B1.  
184Srv. rozhovor C1.  
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zavedená organizace, už i to ministerstvo ví, co děláme, jak pracujeme, a proto nám třeba 

ty dotace dají, a my jsme nakonec jedna z dvaceti organizací, který vloni dostaly speciální 

osvědčení, že jsme zavedená organizace – vlastně by to mělo mít vliv na to přednostní 

zajištění grantu.“185 „…dneska je zase dobré, že jsou už dané určité legislativní rámce.“186 

Dalším pozitivem je v případě Sítě MC zájem mateřských center o členství v síti a zlepšení 

přístupu veřejnosti k  fenoménu  mateřských center. 

 

5.4 Vývojové změny organizací/hnutí 

 

5.4.1 YWCA v ČR 

 

Protože od začátku svého působení neměla YWCA zcela konkrétní vizi, její činnost 

a zaměření se podle možností  měnily společně s vývojem společnosti. Z původně servisní 

organizace se již v počáteční fázi stala organizace se zaměřením spíše servisně –

participačním v důsledku boje o navrácení majetku. YWCA dokázala na nové požadavky 

či nároky rychle reagovat – „…my jsme samozřejmě ty kroužky dělaly podle toho, když 

někdo třeba přišel s požadavkem – nemáte tu něco takovýhleho. Tak my jsme samozřejmě 

rychle nějakým způsobem zareagovaly a snažily jsme se takový kroužek zařídit.“187 

Zpočátku byla organizace zaměřená spíše na školní děti a seniorky, což se pak rozšířilo 

a zaměřilo výrazně na matky s dětmi. Postupně tak YWCA začala kromě kurzů pro 

maminky využívat také jejich talent tím, že je i částečně zaměstnávala jako lektorky. Kvůli 

určité nechuti lidí se v organizaci angažovat coby členové188, zavedla YWCA operativně 

„politiku, kdy členové mají nějakou slevu nebo výhodu“.189 V druhé polovině 90. let začal 

klesat zájem o klasické dětské tábory z důvodu vyšší úrovně klientů a jejich nároků. 

Snižovala se i poptávka po zprostředkování pobytů au-pair v Německu, protože se otevřelo 

více jiných pracovních příležitostí v zahraničí. Také školení na počítači po několika 

úspěšných letech skončilo. Klima ve společnosti se změnilo i co se týká požadavků matek 

na mateřské dovolené. Dříve se chtěly sdružovat, tak v YWCA vznikl mateřský klub, ale 

„…pak teda ty maminky časem zjistily, že je docela fajn si zařídit vlastní klub, ale mělo to 

                                                 
185Srv. rozhovor A1.  
186Srv. rozhovor C1.  
187Srv. rozhovor A1.  
188Viz 5.2.6 Zahraniční asistence, 5.2.7 Spolupráce a členství.  
189Srv. rozhovor A1.  
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jen krátký trvání, než jim skončila mateřská dovolená“190. Byla doba dlouhých mateřských 

dovolených, ale dnes je tendence jiná – vrátit se co nejdříve do pracovního procesu, takže 

jsou i jiné požadavky na služby. Situace se změnila i v poptávce po aktivitách pro školní 

děti - „… my jsme těch činností pro školní děti dřív nabízely poměrně  dost, ale to je zase 

ta tendence dnešní, kdy se ta situace mění. Školy, protože mají málo žáků, tak se snaží 

prodloužit pracovní úvazek svým učitelkám, že nabízí nějaké kroužky…“191  

Dnes tedy tendence v poskytování služeb směřuje od orientace na specifické cílové 

skupiny ke komplexnímu zaměření na celou rodinu, i když si YWCA oficiálně uchovává 

charakter organizace, která své služby primárně soustředí na děti a mládež, protože na tuto 

cílovou skupinu přispívá svými dotacemi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

V souvislosti s jeho grantovými podmínkami však byla nucena omezit rozsah své běžné 

členské základny a vyčlenit z ní svou oblíbenou skupinu seniorek jako specifickou 

kategorii, ač právě ony stály u znovuobnovení YWCA.192 I když situace, týkající se 

grantových podmínek a finančního zajištění organizace, zůstává i nadále komplikovaná, 

ve srovnání s těmito podmínkami v počáteční fázi i zde došlo k určité pozitivní změně 

ve smyslu získání nových zdrojů financování. 

Z hlediska organizačních záležitostí byla zásadní změnou, kterou musela YWCA 

podstoupit, změna sídla, ke které došlo nejprve v roce 1998 a poté v roce 2002, čímž byla 

vždy nucena přizpůsobovat svou činnost a služby daným podmínkám. K fatální změně 

došlo v mimopražských pobočkách YWCA, které zanikly, protože se nenašly nové členky, 

které by činnost převzaly. YWCA v Brně skončila v roce 1992 a YWCA ve Vsetíně, 

založená v roce 1992, zanikla v roce 2005. 

 Pozitivní změna, kterou organizace zaznamenala, se týká posunu společnosti 

ve smyslu chápání křesťanských principů: „…dneska už nejsou lidi iritovaný názvem 

křesťanské organizace a často si ji i vybírají a říkají, že by to mohla být slušná 

organizace“.193 

                                                 
190Srv. rozhovor A1.  
191Srv. rozhovor A1.  
192Tam je podmínka pro přidělení dotace, že musíte mít, tuším, 2/3 členský základny do 26 let. Takže my jsme 
musely udělat opatření, že jsme ty nám nejmilejší seniorky prostě vyčlenily mimo tu běžnou členskou 
základnu…“ (dodatek k rozhovoru A1).  
193Srv. rozhovor A1.  
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5.4.2 Kluby křesťanských žen 

 

Rok 1993 přinesl Klubům křesťanských žen fatální změnu, kterou představovalo 

jejich odtržení od ČSL, pro kterou už byla podpora Klubů finančně neudržitelná (do té 

doby je zaštiťovala a finančně podporovala). „A už se řeklo, že strana tu ženskou frakci 

nechce. Nevím, nakolik to byly jen peníze nebo maskulinní pohled.“194 Organizace, která 

do té doby existovala v rámci ČSL, vytvořila občanské sdružení a nové stanovy, jež byly 

ve srovnání s těmi původními, které se výrazně opíraly o křesťanskou ideologii, spíše 

civilnější. Kluby křesťanských žen se začaly orientovat na obecnější cíle, s čímž souviselo 

i zaměření na jinou cílovou skupinu – na širší okruh lidí, kde už křesťanské smýšlení 

nebylo tak dominantní, protože bylo nutné se „integrovat do širších souvislostí toho 

ženskýho hnutí.“195 Odtržení od ČSL znamenalo, že činnost organizace začala postupně 

upadat. Jako občanské sdružení pak příliš nevyužívaly možnosti žádat o granty, protože 

témata jako „rovné příležitosti“, které byly upřednostňovány, byly pro zaměření organizace 

v té době vzdálené.  

Organizace se poté připojila k nově vzniklé Demokratické alternativě, sdružující 

ženské organizace založené na demokratických principech – jako alternativa k Svazu žen. 

„A i v těch ostatních ženských sdruženích jsme nacházely spojení a tam už nešlo mezi 

liberálkama nebo i levicově orientovanýma citovat svatou Anežku. Ty první léta se vždycky 

to její výročí slavilo docela dost okázale. No ale prostě od toho se pak pomalinku 

ustupovalo, to zůstalo v intimnější sféře a ty veřejnější věci se akcentovaly jako společné.“ 

Koncem 90. let pak organizace vstoupila do Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů –

„Už se podílíme na tý činnosti tam. Naším jednotícím cílem je hlavně otázka rovných 

příležitostí.“196 „Křesťanské ženy“ se tedy začaly orientovat více lobbysticky ve smyslu 

prosazování žen do politiky, čímž se z původního servisně – participačního zaměření stala 

spíše organizací participačního charakteru. Původní zaměření činnosti Klubů – charitativní 

práci převzaly církve nebo později už specializované humanitární organizace. Členky 

jednotlivých klubů se poté podle svých zájmů mohly realizovat také prostřednictvím 

dalších organizací jako byly např.Unie katolických žen, Unie křesťanských lékařů apod. 

„Před asi třemi lety vznikla ženská platforma KDU po vzoru německé, takže křesťanské 

ženy mají realizaci tam, jednak v Asociaci, takže na samotnou extra činnost žádné 

                                                 
194Srv. rozhovor B1.  
195Srv. rozhovor B1.  
196Srv. rozhovor B1.  
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prostředky nevyvíjí.“ 197 Přestože tato ženská frakce Sdružení žen při KDU ČSL přímo 

nepokračuje v činnosti Klubů, je zde určitá souvislost – „Také se tu projednávají jednak 

politické záležitosti, ale i ty občanské“198. Stejně jako tomu bylo dříve v případě Klubů 

křesťanských žen a jejich podpory ze strany tehdejší ČSL, dnešní Sdružení zaštiťuje KDU 

ČSL. 

 

5.4.3 Pražské matky/Síť MC 

 

Hlavní změnou ve vývoji hnutí bylo odtržení proudu, který jako pracovní skupina 

pro MC do roku 2001 v rámci Pražských matek působil. Z dosud neformální Sítě MC tak 

vzniklo samostatné občanské sdružení, neboť tyto aktivity nabraly širší záběr, než jaký 

bylo v původní formě možné realizovat. „Ta fáze přechodu z toho neformálního k tomu 

formálnímu byla nesmírně důležitá. V té první fázi vstoupily 3/5 MC, která bylá předtím 

v té neformální síti,  všichni potřebu společného, silného hlasu nepochopili. Tu sílu smyslu 

sítě. Právě  to krušné období té střetové fáze bylo nesmírně důležité proto, aby síť našla 

pevnou podstatu…Já opravdu cítím čím dál, tím víc obrovskou snahu, která by bez toho 

vývoje, někdy komplikovaného, nebyla možná.“199 K jisté změně došlo také v přístupu 

společnosti k problematice rovných příležitostí pro muže a pro ženy, čemuž pomohla mj. 

tato podmínka pro vstup ČR do EU. „To myslím, že byla docela dobrá příležitost 

napomoci mateřským centrům najít jejich roli, určité postavení ve společnosti a obecně 

nazírání společnosti na tuto problematiku. Ne že by to dneska bylo stoprocentně výborné, 

k tomu to má hodně daleko, ale sešlo se hodně otázek, které se začly diskutovat 

a společenské klima se k této problematice staví úplně jinak, než, dejme tomu, před těmi 15 

lety.“ 200  S aktuální tématikou rovných příležitostí či slaďování rodinného a pracovního 

života se rozšiřoval i záběr MC. 

Činnost MC reaguje na módní či vývojové trendy společnosti (dnes má např. velký 

prostor alternativní nazírání na způsob života) a MC jsou otevřená všem myšlenkám. 

V současné době se osvědčila role MC jako určitého komunitního centra, čímž se změnila 

také původní cílová skupina a zaměření MC. „…Vloni na podzim jsme rozšířily cíle nebo 

poslání organizace na rodinu, která je v kategorii od početí až k smrti – je to ta 

mezigenerační, široká rodina, protože jsme zjistily, že zejména v menších obcích jsou 

                                                 
197Srv. rozhovor B1.  
198Srv. rozhovor B2.  
199Srv. rozhovor C1.  
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mateřská centra takovými komunitními centry, kde se střetává život komunity a vychází 

impulsy k různým aktivitám.“201 K výrazné změně došlo také ve smyslu ohlasu Sítě MC na 

veřejnosti v roce 2003, kdy se v souvislosti s oceněním její zakladatelky jako Ženy roku 

Evropy začalo o organizaci více psát, což podnítilo mnoho lidí k založení MC. Také zájem 

o spolupráci a finanční podporu značně vzrostl, s čímž se však zároveň pojí i určité riziko 

ve smyslu zneužití velké členské základny k inzerci či reklamním účelům.  

Významnou změnou byla profesionalizace organizace, ke které došlo v roce 2005 

a která dala mj. vzniknout prvním pracovním místům pro vedení Sítě MC.202  V roce 2006 

Síť zaznamenala dvojnásobný nárůst zájmu o členství, což přineslo změny ve struktuře 

organizace, která tak rozšířila své vedení mj. na pětičlenné prezidium a byla vytvořena 

pracovní místa pro krajské koordinátorky a externí pracovnice.203 „…to byla cesta, jak 

najít tu správnou míru, aby ta organizace zůstala pořád přátelskou – organizace, která je 

společenstvím, že to není instituce…najednou se z toho stane kolos a ten kolos ukočírovat, 

aby se nevytratilo to, co tam bylo. Myslím, že už ale nacházíme cestu.“204 Aktuální změnou 

je dnes určité zjednodušení struktury organizace ve smyslu orgánů sdružení, kterými jsou 

nyní valná hromada, prezidium a kontrolní komise. 

 

5.5 Perspektiva organizací 

 

5.5.1 YWCA v ČR 

 

Perspektiva YWCA se odvíjí od mnoha faktorů, z nichž se jako nejvýznamnější 

jeví finanční zajištění organizace („…jinak je to už o penězích.…je to bohužel pořád 

dokola svázáno s těmi penězi“205), od kterého se odvíjí veškerá další činnost a tedy i zájem 

veřejnosti o dané služby či pracovní místa. Ukazuje se, že finanční možnosti této neziskové 

organizace však nejsou dostatečně přitažlivé či motivující pro mladé lidi, kteří by 

v činnosti YWCA mohli pokračovat dál jako budoucí nástupci. – „Já nevím, jestli je to pro 

mladý lidi perspektiva. Když jsem nabízela jim zaměstnání aspoň na půl úvazku, pro ně to 

není perspektivní – buď je to moc hodin, nebo to finančně není lákavý. Já se snažím kolik 

let sem vždycky někoho vtáhnout a moje vlastní dcera…řekla, když jsem naznačila, jestli by 

                                                                                                                                                    
200Srv. rozhovor C1.  
201Srv. rozhovor C1.  
202Síť MC – Výroční zpráva 2005 (uloženo v archivu Sítě MC).   
203Síť MC – Výroční zpráva 2006 (uloženo v archivu Sítě MC).   
204Srv. rozhovor C1.  
205Srv. rozhovor A1. 
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to třeba nechtěla po mně převzít,…,mami, víš, co mi nabízíš?´“206 S limitovanými 

finančními prostředky souvisí také problém propagace organizace a její povědomí 

na veřejnosti. „Řekla bych, že by to bylo lepší, kdyby ty maminky o tom věděly. Já jsem to 

objevila náhodně…U mě to byla náhoda v podstatě…protože to není žádná komerční 

organizace a nemá promotion.“207 Povědomí YWCA na veřejnosti dále určuje lokalita 

sídla organizace, která na rozdíl od původního, strategicky výhodného místa v Žitné ulici, 

dnes v tomto smyslu není příliš atraktivní. „Nejvíc to ovlivňuje to nešikovné místo Daleko 

víc možností by měla. Když by bylo víc členů, mohla by se i po té stránce finanční, i co se 

týká veřejnosti, že by o tom více věděla. Takhle jsme tady, bych řekla, jako trošku 

zastrčený. Tohleto pokládám jako za největší mínus toho, aby to prosperovalo tak, jak by to 

mělo nebo mohlo.“208 V tomto směru dále vyznívá nepříznivě absence vlastního zázemí 

organizace - „…jsme v podnájmu a závislý na přízni obce, kde sídlíme, jestli nás chtějí 

nebo ne, jestli považují naši práci za důležitou“.209 „Kdysi bylo řečeno, že bude nějaká 

restituce v tom smyslu, že až se uskuteční náhrada církvím, takže potom přijdou na řadu 

spolky… s církvemi se to táhne do teďka, no a já se obávám, že na ty spolky vůbec nedojde. 

Problém je v tom, že ta startovací čára byla špatná, my vlastně žebráme o to, aby nás 

někdo nechal fungovat.“ 210 

Budoucnost organizace je za shora uvedených okolností spíše nejistá – slovy ženy, 

která stála u obnovy YWCA:„Upřímně řečeno, to je náš otazník a moc to dopředu 

nevidím. … hrozně by mě mrzelo, kdyby ta organizace nepokračovala, já bych to hrozně 

ráda někomu předala, kdo by to dělal třeba i trochu jinak, ale aby ta organizace přežila, 

protože si myslím, že má v tom spektru společnosti svoje místo, jsem přesvědčená, že to 

mělo smysl a má smysl.“211 . YWCA, které se dařilo 18 let v činnosti pokračovat díky 

schopnosti flexibilně reagovat na aktuální poptávku, bude tuto strategii používat i dále. 

Její zaměření by se proto v blízké budoucnosti mohlo ubírat také směrem poskytování 

poradenství a služby starším a ohroženým lidem. „Já cítím, že ta organizace potřebuje 

nové impulsy, nový vítr.“212 Zdá se však, že najít pokračovatelky z okruhu mladých členek 

bude problém, protože služeb organizace využívají víceméně po dobu předškolního věku 

dětí. I když si cení velmi příjemného a přátelského prostředí, mj.určitá pohodlnost jako rys 

                                                 
206Srv. rozhovor A1.  
207Srv. rozhovor A3.  
208Srv. rozhovor A2.  
209Srv. rozhovor A1.  
210Srv. dodatek k rozhovoru A1.  
211Srv. rozhovor A1.  
212Srv. rozhovor A1.  
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současného životního stylu, je zřejmě nemotivuje k této pracovní aktivitě  - „…stejně tak 

bych mohla chodit někam jinam“213. Jeden člověk takovouhle organizaci nemůže v tomhle 

rozsahu dělat…to by muselo bejt ale úplně jiným směrem a to by nemohl být rozsah tý 

činnosti… 

 

5.5.2 Kluby křesťanských žen 

 

Jedna z žen, které stály u zrodu organizace, dnes vidí budoucí vývoj „...hlavně v tý 

spolupráci a integraci s ostatníma, protože ty problémy už jsou poněkud dál, než byly na 

začátku devadesátých let, ta společnost potřebuje už něco jinýho…tu společenskou 

a veřejnou činnost  žen v politice…aby bylo větší zastoupení žen“. Otázka potenciálních 

pokračovatelek organizace se odvíjí od její současné situace, kdy se již nevyvíjí žádná 

klubová činnost a tyto křesťansky orientované ženy mohou pracovat pod hlavičkou Klubů 

křesťanských žen v rámci Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů. Ženy s křesťanským 

zaměřením se však dnes mohou realizovat v jiných organizacích. „Myslím si, že dnes už se 

nedá na tyto aktivity navázat. Kluby byly závislé na jejich zakladatelkách, s jejich 

odchodem pak zanikly. Dá se říct, že dnes tuto činnost přebrala mateřská centra, která 

fungují po celé republice, jak to bylo dřív u klubů…Dnes už se ženy mohou realizovat 

v různých organizacích podle konkrétního zaměření, takže bývalé členky klubů působí 

v nich.“  

 

5.5.3 Pražské matky/Síť MC 

 

Perspektiva fungování Sítě MC se jeví jako velmi dobrá - „...najednou lidi chápou, 

že být  spolu v nějaké organizaci společně má velký význam.“214“Zapojuje se stále více 

lidí. Zájem je i o práci ve vedení. Síť se profesionalizovala...to znamená, že je spolupráce 

mezi sítí a mateřskými centry mnohem intenzivnější.“215 Fenomén mateřských center, který 

zpočátku nebyl společensky uznáván, se dnes těší jistému uznání a zájmu společnosti. 

V blízké budoucnosti se očekává, že se MC stanou oficiálně uznávanou službou rodině 

a Síť MC dospěje do fáze, kdy bude zajištěn její další rozvoj nezávisle na osobě 

zakladatelky. „Myslím si, že ta chvíle, kdy mateřská centra se stanou etablovanou službou 

                                                 
213Srv. rozhovor A3.  
214Srv. rozhovor C1.  
215Srv. rozhovor C2.  
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rodině, oficiálně uznávanou, ta už je  na hranici spadnutí, to je cíl, který hodnotím, že 

dosáhneme. Jsme ve fázi, kdy se ,dospělost´ sítě přiblížila…organizace bude samostatná 

a udržitelná. Tu udržitelnost já právě vidím v tom, že organizace není vázaná na 

zakladatele. Dovedu si představit, že během tří let se k tomu dostaneme. Abych byla 

upřímná, tak dosud ještě pořád nemám ten pocit, že bychom byly  ve  fázi  samostatnosti, 

i když je to hodně blízko, ale ještě je potřeba některé věci zaopatřit, hlavně to 

financování“.  

Co se týká zaměření organizace, bude se zřejmě soustředit na poskytování služeb 

mateřským centrům. „Samozřejmě služby musí být profesionální. Já ten termín nerada 

používám, protože si myslím, že ty služby byly vždycky profesionální, jen nebyly 

placené.“216 Pro budoucnost organizace se jeví velmi významná vize, kterou má 

zakladatelka – „Bez tý vize by to nešlo...víme, kam jdeme.“217 Protože si Síť MC 

a mateřská centra v poslední získala značný ohlas a popularitu, lze tedy předpokládat, že se 

v pravý čas přihlásí pokračovatelky tohoto díla „…myslím si, že se právě klubou osobnosti, 

které to jednou převezmou. Pro mě je to něco, co jsem po sobě zanechala, něco, co 

poznamenalo generaci, dokonce i další generaci...pocit, že ten přínos, který jsem téhle 

společnosti přinesla, ten kdyby se vyčíslil, tak já jsem milionář...“ 218  

 

6. ZHODNOCENÍ VÝVOJE CÍLŮ ORGANIZACÍ V KONTEXTU 

SPOLEČENSKÝCH PODMÍNEK 

 

6.1. Vývoj cílů organizací 

 

Všechny zkoumané organizace ve specifických etapách své existence zavedly určité 

úpravy či změny původních cílů. Níže uvedený souhrnný přehled prvotních a současných 

cílů umožňuje jejich porovnání a tedy  identifikaci těchto změn. 

Původním cílem YWCA bylo křesťanské obrození mladých žen na základě harmonického 

rozvíjení tělesných, mravních a intelektuálních kvalit.219 Od roku 1998 po současnost je 

však  základním cílem přímá, pravidelná a průběžná práce s dětmi a mládeží ve smyslu 

celkového duchovního, duševního a fyzického rozvoje mladého členstva v samostatné, 

                                                 
216Srv. rozhovor C1.  
217Srv. rozhovor C2.  
218Srv. rozhovor C1.  
219Cílem bylo také uplatňovat v životě jednotlivců (bez ohledu na národnostní, politické a sociální rozdíly) 
Kristovo evangelium jako zdroj duchovní a mravní síly. Srv. 4.1 YWCA v ČR. 
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zodpovědné a morálně čisté osobnosti tak, aby byly schopny po celý svůj život plnit své 

povinnosti v duchu principů demokracie, humanismu a ekumenismu.220 Původním cílem 

Klubů křesťanských žen bylo podílet se na životě duchovních společenství a přispívat 

k upevňování dobré vůle mezi lidmi, usilovat o pozvednutí důstojnosti ženy, rodiny 

a rodičovství, objasňovat postavení ženy ve společnosti v duchu evangelia, přispívat ke 

křesťanské etické výchově střední a mladé generace, prosazovat mravní čistotu do výchovy 

dětí, ideál manželské věrnosti a nedotknutelnosti manželského svazku, výchovou čelit 

rozvodovosti, interrupcím, konzumnímu způsobu života, zapojit se do společenské 

a morální pomoci rozvráceným rodinám, postiženým, nemocným a osamělým lidem, úzce 

spolupracovat s Výbory křesťanské pomoci, při organizování pomoci misiím i při různých 

mimořádných událostech, podporovat činnost řeholních společenství, hájit život ve všech 

jeho podobách, šířit křesťanské myšlenky a víru mimo duchovní společenství, napomáhat 

nevěřícím chápat křesťanské učení. Od roku 1993 měla organizace za cíl podílet se na 

životě duchovních společenství, usilovat o pozvednutí důstojnosti ženy, rodiny 

a rodičovství, posilovat práva rodiny jako základní jednotky společnosti, hájit život ve 

všech jeho podobách, uznávat jedinečnost člověka a jeho uplatnění ve společnosti, 

přispívat k porozumění a šíření dobré vůle mezi lidmi a tím spolutvořit politiku jako službu 

pravdě a starost o bližního, zapojovat se či samostatně organizovat humanitární pomoc 

potřebným a strádajícím, spolupracovat s ostatními rodinnými a ženskými sdruženími a 

sdruženími mládeže, podporovat evropský integrační proces a výchovu k dodržování 

lidských práv.221 

Hlavním cílem hnutí Pražské matky bylo získat volný přístup k informacím o stavu 

životního prostředí; proud  , z kterého se postupně vyvinula  Síť MC, zpočátku základní cíl 

zformulován neměl. K formálnímu ustanovení cílů došlo až v roce 2001, kdy se Síť MC 

coby nově registrované občanské sdružení oficiálně oddělila od hnutí Pražské matky. 

Cílem byla koordinace MC v ČR, podpora a metodické vedení nově vzniklých MC, 

konzultace a poradenství pro již existující MC, rozšiřování povědomí veřejnosti o MC, 

spolupráce se státními organizacemi, s partnerskými organizacemi v zahraničí, s médii, 

reprezentace MC navenek v ČR i zahraničí, dokumentace společných akcí a vedení archivu 

o činnosti jednotlivých MC, pořádání seminářů, konferencí, kongresů, celorepublikových 

projektů, členství v Huairou komisi OSN, v GROOTS,222 hledání finančních zdrojů 

                                                 
220Stanovy YWCA z roku 1998, 2002 (uloženo v archivu YWCA).  
221Stanovy  Klubů křesťanských žen z roku 1993 (uloženo v soukromém archivu E. Janšové).  
222Organizace Grassroots Women Operating Together in Sisterhood.  
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a získávání finančních prostředků na práci sdružení vlastní činností. Od roku 2007 jsou 

hlavními cíli organizace: koordinace mateřských center v České republice, podpora 

a metodické vedení nově vznikajících MC, konzultace a poradenství pro již fungující 

centra, rozšiřování povědomí veřejnosti o MC, spolupráce se státními i nestátními 

organizacemi, členství a spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraničí, spolupráce 

s médii, reprezentace MC navenek v ČR i zahraničí, dokumentace společných akcí 

a vedení archivu o činnosti jednotlivých MC, pořádání seminářů, konferencí, kongresů 

s tématikou MC, pořádání celorepublikových projektů a kampaní, vzdělávací činnost, 

navrhování a prosazování legislativních či jiných opatření ve prospěch rodiny a rovných 

příležitostí mužů a žen. 

 

6.2 Vliv společenských podmínek jako předpoklad změn cílů 

 

V zásadě lze konstatovat, že změny cílů organizací jsou zpravidla spojeny se 

vznikem jejich nových stanov.223 Jde tedy o reakci na specifické podmínky či situaci ve 

vývoji organizací, které měly zásadní dopad na jejich následné směřování či existenci. 

Okolnosti, které takto radikálně mění do té doby určitý „zaběhnutý“ řád, jsou u každé ze 

zkoumaných organizací  jinak specifické. Společným  prvkem však zůstává jistá událost či 

období zlomového, často až kritického charakteru, jakým bylo např. vynucená změna sídla 

v případě YWCA v roce 1998224, fatální změna v rozsahu spolupráce s klíčovým partnerem 

u Klubů křesťanských žen v roce 1993 či předimenzovaná kapacita původní struktury Sítě 

MC v roce 2006. Na rozdíl od organizací YWCA a Klubů křesťanských žen, pro něž tato 

nová situace vyznívala nepříznivě, pro Síť MC tento zlom představoval budoucí úspěšný 

rozvoj. Tyto rozhodující okolnosti již dříve předznamenávala  řada faktorů, které na 

organizace působily a postupně vedly k těmto ohrožujícím, zlomovým okamžikům. 

Ukazuje se však, že stejné faktory vždy neměly obdobný vliv ve smyslu negativního 

dopadu na budoucí vývoj organizací.  

Níže uvedené faktory měly tedy na změnu cílů organizací v jednotlivých případech 

svůj specifický vliv, zobecnitelnost  zákonitostí těchto účinků tudíž nelze plně prokázat. 

Z hlediska podmínek, týkajících se zázemí pro činnost225, měl tento faktor zásadní význam 

pro organizaci YWCA, kde nepříznivé okolnosti, týkající se sídla organizace, od počátku 

                                                 
223Kromě případu nových stanov YWCA z roku 2002, kde byly uchovány obdobné cíle jako v roce 1998.  
224„…změna stanov je i reakcí na to, co světový výbor na kongresu jednou za čtyři roky vymyslí a schválí. Ale 
jinak je to z 90% reakce na změnu sídla“ (dodatek k rozhovoru A1).  
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negativně ovlivňovaly její rozvoj a  ovlivňují jej i nadále. Naproti tomu  proud hnutí 

Pražské matky/Síť MC, která do roku 2005 neměla pro svou činnost žádné formální 

zázemí, i přes toto počáteční znevýhodnění své aktivity úspěšně rozvinula a v současné 

době je z hlediska zázemí plně zajištěna. Kluby křesťanských žen, které měly startovní 

pozici naopak velmi příznivou, tento počáteční vklad dále nezúročily. Uspokojivé zajištění 

jejich existence v době patronátu ČSL je v tomto směru nevybízelo k vlastním aktivitám, 

což s postupem času se ztrátou této podpory  přineslo útlum jejich klubové činnosti. 

Podmínky zázemí Klubů křesťanských žen  se dnes tedy podobají spíše počáteční činnosti 

Sítě MC, kdy žádné oficiální zázemí neexistovalo. 

 Faktory představující stereotypní přístupy myšlení226, které v „polistopadové“ 

společnosti nadále přetrvávaly, měly různou setrvačnost. Nejvýrazněji se projevovaly 

v nepochopení významu aktivit Pražských matek – pozdější Sítě MC. I přes tento 

počáteční handicap se však postupně podařilo s myšlenkou MC tyto bariéry prolomit - od 

roku 2002 se sice situace v tomto směru  změnila k lepšímu, stále zde však určité 

nepochopení zůstalo. YWCA se v počátcích svého působení setkávala se stereotypním 

pohledem na náboženství, které představoval její křesťansky orientovaný základ, ale 

k nijak vážnému dopadu na její vývoj v tomto smyslu nedošlo; v současnosti to vyznívá 

spíše pozitivně jako jakási záruka „slušné“ organizace. Organizace Kluby křesťanských 

žen svým způsobem doplatila na své stereotypní přístupy z hlediska ekonomických 

záležitostí, což se projevilo jistou nepřipraveností na nové společenské poměry a fatálním 

způsobem předznamenalo její budoucí vývoj ve smyslu určité stagnace. Faktory, týkající 

se poptávky po službách227 se nejvýrazněji projevily u organizace YWCA a Pražských 

matek / Sítě MC, u nichž měly přímý vliv na formu činnosti a jejich další směřování. 

Paradoxně v případě Sítě MC dokonce rychlý nárůst velké poptávky po službách v roce 

2006 vedl až ke kritickému bodu udržitelnosti organizace. U Klubů křesťanských žen 

nebylo možné zhodnotit, do jaké míry vývojové tendence společnosti či trendy ovlivňovaly 

charakter poskytovaných služeb, neboť jednotlivé kluby měly autonomii rozhodovat 

o vlastním zaměření.228  

Legislativní podmínky229 od počátku zásadním způsobem ovlivňovaly existenci 

YWCA a Pražských matek – Sítě MC, u Klubů křesťanských žen tento faktor takto 

                                                                                                                                                    
225Viz 5.2.1 Návaznost na dřívější aktivity a zázemí pro činnost.  
226Viz 5.2.3 Stereotypní přístupy myšlení.  
227Viz 5.2.4 Poptávka po službách.  
228Klubová činnost ve své původní podobě dnes již neexistuje, informace tudíž nebylo možné získat.  
229Viz 5.2.5 Legislativa.  
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výrazný nebyl. Legislativní podmínky, které byly podle informantek nespravedlivé 

a neujasněné, na počátku fatálním způsobem poznamenaly organizaci YWCA ve smyslu 

jejího zásadního znevýhodnění a omezených možností budoucího vývoje. Toto legislativní 

vypořádání organizaci handicapuje do současnosti. Podmínky grantové politiky, jako 

problém, se kterým se od počátku střetávala jak YWCA, tak i Pražské matky/Síť MC 

a později i Kluby křesťanských žen, i přes určité zlepšení v podstatě přetrvává i v současné 

době. Podmínky, týkající se spolupráce organizací230, se jako rozhodující faktor projevily 

u Klubů křesťanských žen, které svou existenci opíraly o základní spolupráci s klíčovým 

partnerem, poskytujícím celkovou záštitu nad fungováním organizace. Pozdější omezení 

rozsahu tohoto „patronátu“ znamenalo postupnou  stagnaci činnosti klubů. U organizací 

YWCA a Pražské matky/Síť MC tento faktor takto výrazný vliv na budoucí vývoj 

organizace neměl.  

Souhrn hlavních faktorů, které zásadním způsobem ovlivnily existenci a rozvoj 

organizací, tedy v jednotlivých případech představuje více či méně podobné zastoupení. 

U organizace YWCA se jednalo především o podmínky legislativy, zázemí pro činnost, 

stereotypní přístupy myšlení či poptávku po službách. V případě Klubů křesťanských žen 

převažoval faktor stereotypních přístupů  myšlení a podmínky, týkající se spolupráce. 

U Pražských matek – Sítě MC se nejvýrazněji projevily podmínky stereotypního přístupu 

myšlení, poptávky po službách a legislativy. 

 

6.3 Zachování původních cílů či jejich změny 

 

Výše uvedené faktory specificky ovlivňovaly změny cílů organizací ve větší či 

menší míře. V případě YWCA byly z původních cílů organizace ponechány principy 

celkového – fyzického a duševního rozvoje mladé osobnosti, zatímco původní akcent na 

mravní a náboženské obrození mladých žen ustoupil poněkud civilnějšímu pojetí. Namísto 

„Kristova evangelia jako zdroje duchovní a mravní síly“ byly uvedeny principy 

demokracie, humanismu a ekumenismu. Z hlediska cílové skupiny se rovněž původní 

zaměření organizace na mladé ženy změnilo v obecnější skupinu „mladého členstva“231.  

 U organizace Kluby křesťanských žen byly uchovány cíle, týkající se podílu na 

životě duchovních společenství, pozvednutí důstojnosti ženy, rodiny a rodičovství, ochrany 

života ve všech jeho podobách, šíření dobré vůle mezi lidmi, pomoci potřebným 

                                                 
230Viz 5.2.7 Spolupráce, členství.  
231Viz 6.1 Vývoj cílů organizací.  
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a strádajícím. Naproti tomu se v duchu civilnějšího pojetí ustoupilo od důrazu na mravní 

a náboženské ideály a novými cíly se stala spolutvorba politiky jako služby pravdě 

a starost o bližního, spolupráce s ostatními „rodinnými“ a ženskými sdruženími mládeže, 

podpora evropskému integračnímu procesu a výchova k dodržování lidských práv.232 

Původní zaměření organizace na cílovou skupinu ve smyslu křesťansky orientovaných žen 

se pozměnilo. S obecnějšími cíli došlo zároveň k rozšíření cílové skupiny na širší okruh 

žen, kde už křesťanská orientace nebyla tak dominantní.  

Hnutí Pražské matky mělo za cíl získat volný přístup k informacím o stavu 

životního prostředí; proud  hnutí, z kterého se postupně vyvinula  Síť MC, zpočátku 

základní cíl zformulován neměl. Změnou je tedy v tomto směru nepochybně formální 

ustanovení prvních cílů, oficiálně definovaných až v roce 2001, které představovaly 

zaměření organizace coby určité záštity nad činností MC ve smyslu jejich řízení, 

koordinace, propagace, členství a spolupráce. Z těchto cílů do současnosti přetrvala 

koordinace MC v ČR, podpora a metodické vedení nově vznikajících MC, konzultace 

a poradenství pro již fungující centra, rozšiřování povědomí veřejnosti o MC, spolupráce 

se státními organizacemi, s partnerskými organizacemi v zahraničí, spolupráce s médii, 

reprezentace MC navenek v ČR i v zahraničí, dokumentace společných akcí a vedení 

archivu o činnosti jednotlivých MC, pořádání seminářů, konferencí, kongresů s tématikou 

MC, pořádání celorepublikových projektů. Původní cíle, které takto prvně charakterizovaly 

nově ustavenou organizaci, zůstaly téměř nezměněny233 a byly začleněny mezi nové cíle, 

které kromě svého původního zaměření navíc odráží jistou lobbystickou orientaci 

organizace. Současnými cíli organizace jsou: koordinace mateřských center v České 

republice, podpora a metodické vedení nově vznikajících MC, konzultace a poradenství 

pro již fungující centra, rozšiřování povědomí veřejnosti o MC, spolupráce se státními i 

nestátními organizacemi, členství a spolupráce s partnerskými organizacemi v zahraničí, 

spolupráce s médii, reprezentace MC navenek v ČR i zahraničí, dokumentace společných 

akcí a vedení archivu o činnosti jednotlivých MC, pořádání seminářů, konferencí, kongresů 

s tématikou MC, pořádání celorepublikových projektů a kampaní, vzdělávací činnost, 

navrhování a prosazování legislativních či jiných opatření ve prospěch rodiny a rovných 

příležitostí mužů a žen. 

                                                 
232Viz 6.1 Vývoj cílů organizací.  
233Viz 6.1 Vývoj cílů organizací. 
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6.4 Dopad změn cílů na původní poslání organizací 

 

Změna cílů je formálním zachycením jistého zlomového období organizací. 

K tomuto zásadnímu momentu došlo u všech zkoumaných organizací převážně nečekaně, 

i když určité faktory tyto nadcházející skutečnosti předznamenávaly234 a organizace již 

v této předchozí fázi mohly dané neefektivní cíle (byť neformálně) více či méně 

přizpůsobit aktuálním okolnostem. K změnám cílů tedy organizace mohla dojít ještě před 

svým zlomovým bodem, nebo až v jeho důsledku. Příkladem změny cílů před zlomovým 

obdobím235 je YWCA, která již v začátcích své činnosti pod vlivem aktuální poptávky po 

službách namísto původní cílové skupiny mladých žen rozšířila své zaměření na děti 

a seniorky236. Došlo také k posunu ve smyslu odklonu od přímého uplatňování cíle 

křesťanského obrození mladých žen, křesťanské principy coby základ organizace, 

fungovaly spíše jako jakási známka či vizitka slušného prostředí.  Naproti tomu organizace 

Kluby křesťanských žen a Síť MC reagovaly změnou cílů, tedy určitou změnou v svém 

dalším směřování, spíše až na základě zlomové situace237, která otevřela nový prostor pro 

přehodnocení směru jejich následného vývoje. Z hlediska dopadu změn cílů na Kluby 

křesťanských žen je patrný posun od původního zaměření na náboženské a mravní ideály 

k civilnějším cílům, vedoucím mj. k spolupráci s ostatními ženskými organizacemi.238 

V případě Sítě MC změna cílů odrážela jistý posun k větší lobbystické orientaci organizace 

např. ve smyslu  celorepublikových kampaní či prosazování legislativních či jiných 

opatření ve prospěch rodiny a rovných příležitostí mužů a žen.            

Prvotní stanovené cíle představovaly obecně základní charakteristiku 

organizace/hnutí či směr jejího působení, a proto i zkoumaný dopad jejich změn na 

původní poslání organizací se z tohoto pohledu nejeví  nijak výrazně. Organizace nadále 

působily ve stejné oblasti, jejich obecné zaměření tedy zůstávalo víceméně obdobné. 

Detailnější zmapování změn v zaměření organizací lze spíše než z jejich cílů určit 

z charakteristiky vývojových změn organizací239 v důsledku vlivu společenských 

podmínek240. I když tedy cíle coby ukazatele základní charakteristiky či směřování 

organizací zůstaly více či méně nezměněny, cesta k jejich naplnění se podle okolností 

                                                 
234Viz 6.2 Vliv společenských podmínek jako předpoklad změn cílů. 
235V případě YWCA bylo zlomovým bodem nucené vystěhování z tradičního sídla v Žitné ulici v roce 1998. 
236S potenciální možností také účasti mužů  (Viz 4.1 YWCA v ČR). 
237V případě Klubů křesťanských žen byla zlomovým bodem  ztráta záštity  ČSL v roce 1993, u Sítě MC pak 
předimenzovanost kapacity původní struktury v roce 2006. 
238Viz 6.3 Zachování původních cílů či jejich změny, 4.2 Kluby křesťanských žen.  
239Viz 5.4 Vývojové změny organizací.  
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specificky měnila, což mělo na zaměření organizací v jednotlivých případech  větší nebo 

menší dopad.241   

 

7. „BILANCE K 18. NAROZENINÁM“ 

 

Jakkoli je dnešní stav zkoumaných organizací více či méně příznivý, 18 let jejich 

existence v „bojových podmínkách“ postkomunistické společnosti je již samo osobě jistým 

zadostiučiněním či úspěchem, nemluvě o jakýchkoli dalších úspěších. 

 

7.1 Strategie přežití 

 

Pro přežití organizací byla vedle souhry příznivých okolností či podmínek 

nepochybně rozhodující strategie řízení, která více či méně úspěšně eliminovala dopad 

ohrožujících faktorů. Příznivými podmínkami, které výrazným způsobem přispěly 

k existenci či rozvoji organizací, byla zcela na počátku občanská angažovanost242 

coby důsledek „polistopadové“ euforie z možnosti nebývalých svobodných aktivit, což 

všechny informantky ohodnotily jako největší klad. Toto nadšení v dnešní době bohužel 

obecně chybí, v případě Sítě MC však nadšení matek coby určitý specifický druh zůstalo 

dodnes. Z hlediska dalších faktorů hrála ve všech případech nezastupitelnou roli zahraniční 

asistence,243 která má u organizací YWCA a Sítě MC zásadní význam i v současnosti. 

Příznivý vliv měla dále spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi - v případě YWCA  

zcela od začátku, později také u Klubů křesťanských žen a Sítě MC244. Kluby 

křesťanských žen měly na počátku svou existenci usnadněnou úzkou spoluprací s ČSL, 

kterou později v tomto směru vystřídala orientace na jiné ženské neziskové organizace, 

vedoucí až k postupnému začlenění do jejich struktur.245 Z hlediska členství bylo a je pro 

rozvoj YWCA důležité být členem v celosvětové organizaci YWCA a zásadní roli zde 

hraje také vlastní členská základna.246 Členská základna také byla a je klíčová pro rozvoj 

Sítě MC, která kvůli velkému zájmu o členství nakonec prošla významnou změnou své 

struktury. Jednoznačně pozitivním faktorem pro organizace byla a je podpora – zejména ze 

                                                                                                                                                    
240Viz 6.2 Vliv společenských podmínek jako předpoklad změn cílů.  
241Viz 5.4 Vývojové změny organizací.  
242Viz 5.2.2 Občanská angažovanost.  
243Viz 5.2.6 Zahraniční asistence.  
244Viz 5.2.7 Spoluprýáce a členství, 4. Základní charakteristika organizací v kontextu jejich vývoje.  
245Viz 4.2 Kluby křesťanských žen, 5.4.2 Kluby křesťanských žen.  
246Viz 5.2.7 Spolupráce a členství.  
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strany rodiny, bez níž by nebylo možné tuto  činnost vykonávat, jak se shodují 

představitelky YWCA a Sítě MC. V případě Sítě MC její vývoj v kladném směru ovlivnily 

výjimečně také legislativní podmínky, které se díky EU musely přizpůsobit jejím kritériím 

přístupu k rovným příležitostem mužů a žen.   

Udržet organizaci životaschopnou také představovalo použít specifickou strategii, 

která se v jednotlivých případech odvíjela od daných podmínek.247 YWCA  od samého 

začátku podle svých možností dokázala rychle reagovat na nové požadavky či nároky 

nejen svých klientů, ale i společenských podmínek. Původně servisně zaměřená organizace 

tak v rámci boje o navrácení majetku  získala v tomto období charakter spíše servisně-

participační. Na základě aktuálního zájmu o služby strategicky rozšiřovala nabídku svých 

aktivit pro děti ve školním věku, matky s dětmi a seniorky. Pro zvýšení členské základny 

operativně zavedla politiku  určitých slev a výhod. Její činnost a zaměření se tedy podle 

možností měnily v souvislosti  s proměnami společenských trendů, jakými byly např. 

výuka cizích jazyků, kroužky pro školní děti, klubové zázemí pro matky s dětmi/seniorky,  

zahraniční pobyty au–pair, školení na počítači, klasické dětské tábory. Dnes už jsou 

v tomto směru upřednostňovány spíše tábory rodinného typu, poptávka po aktivitách 

pro školní děti se snižuje, stejně tak se mění služby pro matky s dětmi. Tyto změny se 

odvíjejí od současné situace, kdy školy samy nabízejí kroužky pro děti v rámci zvyšování 

pracovního úvazku učitelů, a zájmem matek je vrátit se co nejdříve do pracovního procesu. 

Současná tendence společnosti vede k poskytování komplexních služeb pro celou rodinu. 

Věková kategorie členské základny YWCA je proto otevřená všem ve věku od 0 do 100 

let.  

Kluby křesťanských žen z hlediska strategie pro přežití v počátcích přirozeně volily 

nabízenou cestu úzké spolupráce s ČSL. Tato jednostranná závislost se však zanedlouho 

poté pro existenci organizace ukázala jako fatální. Novou možností, jak organizaci po 

odtržení od ČSL udržet, byla její následná samostatná existence ve formě občanského 

sdružení. Tento stav však nebyl z hlediska finančního zajištění organizace příznivý, 

protože se v rámci grantů upřednostňovala témata rovných příležitostí mužů a žen, navíc 

s odchodem zakladatelky/ředitelky pak organizace ztratila jistý směr dalšího fungování. 

Organizace se tedy postupně přiklonila k lobbystické cestě prosazování žen do politiky. 

S útlumem klubové činnosti také skončilo její původní servisně-participační zaměření 

a stala se tak organizací participačního charakteru. Organizace neměla velkou zkušenost 

                                                 
247Viz 5.4 Vývojové změny organizací.  
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s autonomní existencí, proto bylo z hlediska její udržitelnosti klíčovým řešením její 

začlenění v rámci zastřešující ženské neziskové organizace, kterou byla nejprve 

Demokratická alternativa a později Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů, kde se tyto 

„křesťansky orientované ženy“ dodnes realizují. 

Strategie přežití v případě Pražských matek/Sítě MC byla od počátku nastavena 

obrovským nadšením matek – dobrovolnic, které (ač formálně neorganizované) živelně 

postupovaly za svými cíli bez ohledu na jistou nepřízeň společnosti. Zde se ukazuje, že 

směřování organizace úzce souvisí s motivací a silou  „hnacího motoru“ jejích 

spolupracovníků či klientů (potažmo členů). Stálost zájmu či nadšení matek vedlo nejprve 

k vytvoření pracovní skupiny pro MC v rámci Pražských matek. Neformální síť MC, která 

se v tomto směru rozvíjela, pak  vzhledem k šíři svého záběru byla nucena své aktivity 

začít realizovat autonomně, čímž došlo k oficiálnímu ustavení organizace. K většímu 

pochopení těchto aktivit ze strany společnosti pak došlo v souvislosti s podmínkou vstupu 

ČR do EU ve smyslu zlepšení přístupu k rovným příležitostem pro muže a ženy. 

K rozšíření záběru Sítě MC došlo také na základě ohlasu na ocenění její zakladatelky coby 

Ženy roku Evropy. Zvyšující se členská základna pak vedla k profesionalizaci organizace, 

což mj. dalo vzniknout prvním pracovním místům. Následný obrovský nárůst zájmu 

o členství přinesl změny ve struktuře organizace, čímž se nakonec rozšířilo její vedení mj. 

o pětičlenné prezidium a byla vytvořena také pracovní místa pro krajské koordinátorky či 

externí pracovnice. Velmi důležitým strategickým momentem v této fázi bylo udržet 

původní charakter organizace coby přátelského společenství, což se podařilo určitou 

obranou před přehnaným strategickým plánováním a strukturalizací organizace. Činnost 

MC strategicky reaguje na vývojové či módní trendy společnosti - dnes má např. velký 

prostor alternativní způsob života, takže zde vlastně má své místo i téma životního 

prostředí coby původní cíl Pražských matek. Hlavním současným trendem  je orientace 

služeb na celou rodinu, což znamenalo rozšíření cílové skupiny na kategorii od početí až 

k smrti a posun v zaměření MC jako určitého komunitního centra. Organizace si do dnes 

uchovala svůj počáteční participačně – servisní charakter. 
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7.2 Bilance a perspektiva 

 

Následující „tabulkový“ přehled vlivu zkoumaných faktorů na vývoj organizace248, 

o kterém bylo detailněji pojednáno v kapitolách č. 5 a 6 takto přehledně bilancuje situaci 

jednotlivých organizací na počátku 90. let 20. století a v současnosti.  

 

Tabulka 1 Vliv  zkoumaných faktorů na vývoj organizace 

 

 

 

YWCA 

počátky 

YWCA 

dnes 

KKŽ 1) 

počátky 

KKŽ 

dnes 

SÍŤ MC 

počátky 

SÍŤ MC 

dnes 

vize - + - ?6) - + 

cíle + + + ? - + 

návaznost 2) + + + + + + 

zázemí 3) - + -5) + - - + 

občanská 

angažovanost 

+ + - + - + + - 

stereotypní 

myšlení 4) 

+ - + - + - ? - + - 

poptávka po 

službách 

+ + - + - + + 

legislativa - - + - + - - + - 

zahraniční 

asistence 

+ + + - + + 

spolupráce + + + - + - + 

členství v 

organizacích 

+ + - + - + 

členská 

základna 

+ - + - + - - + 

podpora + + + ? + + 

 

Vysvětlivky: 
1) Kluby křesťanských žen 

                                                 
248Viz tabulka 1 Vliv zkoumaných faktorů na vývoj organizace.  
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2) návaznost na dřívější aktivity 
3) zázemí pro činnost

 

4) stereotypní přístupy  myšlení 
5) 

+ příznivý vliv, - nepříznivý vliv, +- obě složky  
6) nejednoznačné 

 

Z hlediska porovnání daných podmínek jejich „startovní“ a dnešní pozice se stav 

YWCA ukazuje  víceméně obdobný, Kluby křesťanských žen zaznamenaly jistý útlum 

činnosti249 a Síť MC naopak cestu zdárného rozvoje. Z této bilance vyvstává otázka, který 

faktor je pro rozvoj organizace rozhodující, když byly počáteční podmínky Sítě MC 

o poznání horší podmínky než měla YWCA a Kluby křesťanských žen. Z výše uvedené 

charakteristiky Sítě MC250 v tomto směru jako velmi výrazný prvek vyplývá nadšení 

potažmo motivace dobrovolnic/spolupracovnic, které začaly organizaci budovat 

„od zdola“. Tento faktor byl  spuštěn  podmínkami poptávky po službách, které u nás v té 

době neexistovaly. Tyto průkopnice tedy ve svém zájmu dávaly energii do svého díla 

přímo podle svých zkušeností a představ. Tato síla svépomocných aktivit také zřejmě vedla 

k větší odpovědnosti a vytrvalosti v započaté práci. Klíčovou roli zde také jistě 

představovala zakladatelka organizace, určující mj. její směr jako koordinátorka těchto 

tehdy ještě neformálních  aktivit. Jistou nezastupitelnost vůdčí osobnosti či zakladatelky 

dokládá zkušenost Klubů křesťanských žen, které svou činnost utlumily i následkem 

odchodu své zakladatelky. Nezanedbatelným porovnáním je také vlastní model organizace 

coby sítě, sdružující jednotlivá centra – obdobnou strukturu měla také YWCA do roku 

1948 a Kluby křesťanských žen do zániku své klubové činnosti koncem 90. let 20. století. 

Důvodem, proč tyto dvě organizace nedosáhly tak úspěšného rozvoje jako Síť MC dnes, 

může být i jejich specifické, náboženské založení či zaměření. Organizace jako Síť MC 

může apriori svým univerzálním charakterem  zřejmě lépe oslovit širokou veřejnost, 

křesťanské či morální hodnoty totiž v dnešní době tržní ekonomiky k prioritám bohužel 

nepatří.  

Perspektiva organizací je tedy v jednotlivých případech více či méně příznivá. 

Budoucnost YWCA je spíše nejistá –  finanční podmínky ovlivňují nejen možnost nabídky 

jejích služeb a propagace, ale i šanci získat mladé pracovnice coby budoucí 

                                                 
249Toto hodnocení se týká stavu Klubů křesťanských žen jako autonomní organizace, nikoliv jako součást  
zastřešující Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů.   
250Viz 7.1 Strategie přežití.  
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pokračovatelky. Absence vlastního zázemí a tedy stálá závislost na přízni obce 

k uspokojivému stavu nepřispívá. Pracovnice YWCA se však přesto nevzdávají a dělají 

pro rozvoj organizace maximum. Nadále se snaží flexibilně reagovat na aktuální poptávku 

- v blízké budoucnosti by tak svůj prostor v YWCA mohl najít např. i poradenský servis 

a služby starším či nějak ohroženým lidem. Jistým zadostiučiněním jejich úsilí a 

potvrzením smyslu této náročné práce do budoucích dnů snad může být následující 

ocenění členů organizace: „…že se v téhle době vůbec někdo snaží o něco takového, já to 

hodnotím jako kladně. Je to obrovský úsilí, obrovská práce, hrozné nervy, vím, jaký jsou 

s tím problémy organizační a doufám, že ty lidi, co do toho opravdu vkládají maximum, tak 

že se jim to někde vrátí.“251 „Tohle pokládám za činnost, která by se měla podporovat, ale 

peníze bohužel…potřebovala bych vyhrát, tak bych to dala YWCe…“252  

Kluby křesťanských žen dnes jako organizace funguje v rámci Asociace pro rovné 

příležitosti žen a mužů, klubovou činnost již dále nevyvíjí. Organizace dnes tedy sdružuje 

křesťansky orientované ženy, které se chtějí  politicky realizovat ve smyslu rovnoprávnosti 

žen a jejich většího zastoupení v politice. Perspektiva Klubů křesťanských žen není nijak 

příznivá, chybí mladé pokračovatelky, které by se vydaly tímto směrem a chtěly na tuto 

činnost navázat. „Myslím, že dnes už se nedá na tyto aktivity navázat. Kluby byly závislé na 

jejich zakladatelkách, s jejich odchodem pak zanikly. Dnes už to není jako na začátku 

devadesátých let, kdy tady podobné aktivity nebyly…dnes už se ženy mohou realizovat 

v různých organizacích podle konkrétního zaměření, takže bývalé členky klubů působí 

v nich.“253  

Perspektiva Sítě MC se v současné době jeví velmi příznivě. „…klady sítě určitě 

vidím jednoznačně v té podpoře práce mateřských center. To, že vlastně když jako síť 

vystupuje, tak vystupuje za všechna mateřská centra. V tom vidím obrovskou 

podporu…“254 Fenomén mateřských center vstoupil do povědomí veřejnosti  a o nabízené 

služby je stále větší zájem. Lze očekávat, že se v blízké budoucnosti stanou oficiálně 

uznávanou službou rodině a  rozvoj Sítě MC již nebude dále vázán na osobu zakladatelky, 

autonomní a udržitelná organizace tedy dosáhne své „dospělosti“. Široká základna 

dobrovolnic či pracovnic dává velkou šanci, že se v pravý čas najdou pokračovatelky 

tohoto díla.  

 

                                                 
251Srv. rozhovor A3.  
252Srv. rozhovor A2.  
253Srv. rozhovor B2.  
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ZÁVĚR 

 
Osmnáct let existence zkoumaných ženských neziskových organizací zachycuje 

nejen jejich vnitřní vývoj, ale zároveň podává svědectví o stavu a vývoji společnosti 

od pádu komunismu po současnost. Ačkoliv u nás měla spolková činnost od 2. poloviny 

19. století bohatou tradici, dopad dvou po sobě následujících totalitních režimů byl pro tyto 

občanské aktivity fatální. V době, kdy vznikla255 YWCA, Kluby křesťanských žen a proud 

hnutí Pražské matky - pozdější Síť MC, u nás v podstatě žádná občanská společnost 

neexistovala. Ženy, které stály u zrodu těchto organizací, tímto zároveň pokládaly základy 

pro novou občanskou společnost. 

Tyto občanské aktivity, které vyvstaly zcela spontánně a tudíž bez předchozí přesně 

propracované koncepce, zpočátku přirozeně postrádaly jasnou a konkrétní vizi pro svůj 

budoucí rozvoj. Všechny zkoumané organizace sice určitým způsobem navazovaly na 

jistou formu svých aktivit před rokem 1989, v době svého „polistopadového“ vzniku však 

měly o svém budoucím směřování spíše obecné představy a tedy i cíle. Cíle organizací 

YWCA a Klubů křesťanských žen v kontextu obrozující se společnosti obdobně 

akcentovaly morální a náboženské hodnoty, do té doby komunistickým systémem 

potlačované. Proud hnutí Pražské matky, z kterého se později vyvinula Síť MC, zpočátku 

žádný pevně stanovený cíl neměl. Společným prvkem  zkoumaných organizací byl 

charakter jejich cílových skupin, které tvořily ženy; v případě Klubů křesťanských žen pak 

konkrétně ženy křesťansky založené. Společným znakem organizace YWCA a hnutí 

Pražské matky (dnes Síť MC) bylo také jejich zaměření na děti a mládež.  

V počáteční fázi existence organizací/hnutí hrála roli řada faktorů, ovlivňujících 

podmínky, ve kterých se začaly rozvíjet. Tyto podmínky, které byly charakteru 

společenského (veřejného) i osobního (soukromého), měly na organizace větší či menší 

vliv, přičemž se jako nejvýraznější  ukázaly: občanská angažovanost, stereotypní přístupy 

myšlení, poptávka po službách, legislativa, zahraniční asistence, spolupráce a členství 

a také podpora. Všechny zkoumané organizace ve specifických etapách své existence 

zavedly určité úpravy či změny svých cílů. Okolnosti, které tyto změny podnítily, se však 

v jednotlivých případech liší. Výše uvedené faktory měly tedy na změnu cílů svůj 

specifický vliv, zobecnitelnost zákonitostí těchto účinků tudíž nelze prokázat. Společným 

prvkem je zde v tomto směru jistá událost či období zlomového, často až kritického 

                                                                                                                                                    
254Srv. rozhovor C3.  
255Respektive se obnovila.   
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charakteru, jakým byla v případě YWCA vynucená změna sídla v roce 1998, u Klubů 

křesťanských žen fatální změna v rozsahu spolupráce s klíčovým partnerem v roce 1993 a 

v případě Sítě MC předimenzovaná kapacita původní struktury v roce 2006. K tomuto 

zásadnímu momentu došlo u všech zkoumaných organizací převážně nečekaně, i když 

určité faktory tyto nadcházející skutečnosti předznamenávaly a organizace již v této fázi 

mohly dané neefektivní cíle (byť neformálně) více či méně přizpůsobit aktuálním 

okolnostem. Organizace na tyto podmínky reagovaly určitou změnou strategie, vyjádřenou 

v nových stanovách např. také formou změn cílů či poslání. V případě YWCA byly 

z původních cílů ponechány obecnější principy ve smyslu celkového fyzického 

a duševního rozvoje mladé osobnosti, zatímco původní akcent na mravní a náboženské 

obrození ustoupil. U organizace Kluby křesťanských žen byly zachovány cíle, týkající se 

např. podílu na životě duchovních společenství, pozvednutí důstojnosti ženy, rodiny 

a rodičovství, pomoci potřebným a strádajícím. Naproti tomu byl v duchu civilnějšího 

pojetí zaznamenán posun od prosazování mravních a náboženských ideálů k novým cílům 

spolutvorby politiky coby služby pravdě a starosti o bližního, spolupráce s ostatními 

ženskými sdruženími, podpory evropského integračního procesu či výchovy k dodržování 

lidských práv apod. V případě hnutí Pražské matky/Síť MC zpočátku základní cíl 

formulován nebyl, samotnou změnou tedy bylo vlastní ustanovení cílů při oficiálním 

založení organizace v roce 2001. Tyto původní cíle představovaly zaměření organizace 

coby určité záštity nad činností MC ve smyslu jejich koordinace, metodického vedení, 

poradenství, propagace, členství a spolupráce apod. Nové cíle nezaznamenávají nijak 

výrazný posun od původního zaměření, odráží navíc pouze určitou lobbystickou orientaci 

organizace jako např. navrhování a prosazování legislativních či jiných opatření 

ve prospěch rodiny a rovných příležitostí mužů a žen či pořádání celorepublikových 

kampaní. 

Obecně cíle představovaly pouze základní charakteristiku či směr působení 

organizací, a proto i zkoumaný dopad těchto změn na jejich původní poslání z tohoto 

pohledu není příliš výrazný. Organizace nadále působily ve stejné oblasti, jejich obecné 

zaměření zůstávalo víceméně obdobné. I když tedy cíle coby ukazatele základní 

charakteristiky či směřování organizací zůstaly v zásadě nezměněny, cesta k jejich 

naplnění se podle okolností specificky měnila, což mělo na zaměření organizací 

v jednotlivých případech větší či menší dopad. Tato „strategie přežití“ znamenala v případě 

YWCA a Pražských matek/Sítě MC schopnost flexibilně reagovat na aktuální vývojové 

trendy společnosti, což dnes představuje rozšíření služeb pro celou rodinu. Naproti tomu 
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strategie organizace Kluby křesťanských žen nepodléhala společenské poptávce po 

službách, ale odvíjela se od možností finančního zajištění v rámci spolupráce s klíčovými 

partnery, což vedlo k postupnému útlumu jejich činnosti. 

Z hlediska další perspektivy organizací se dnes jako nejprogresivnější jeví Síť MC, 

která navzdory horším počátečním podmínkám prochází fází úspěšného rozvoje, zatímco 

budoucnost YWCA je spíše nejistá a Kluby křesťanských žen vyvíjejí činnost pouze 

v rámci Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů. Na příkladu Sítě MC se tedy ukazuje, 

že klíčovým faktorem pro rozvoj organizace je především nadšení či motivace dobrovolnic 

a jejich odhodlání postupně budovat organizaci „od zdola“ podle svých představ a 

zkušeností a také nezastupitelná role  vůdčí osobnosti či zakladatelky. Zásadní vliv 

nepochybně představují také podmínky společenské poptávky - Síť MC svým 

univerzálním charakterem může zřejmě lépe oslovit širší veřejnost než organizace typu 

YWCA či Kluby křesťanských žen, neboť křesťanské či morální hodnoty v dnešní době 

tržní ekonomiky k prioritám bohužel nepatří.  

Jakkoli se dnes tyto organizace nachází ve více či méně „skvělé formě“, 18 let 

jejich života svědčí o síle a vytrvalosti žen, které stály u jejich zrodu, jakož i jejich 

spolupracovníků, kteří je na této cestě provázeli či provází. Již samotné přežití je úspěchem 

a zasluhuje ocenění. 
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PŘÍLOHY 



 
 

 

 

Příloha 1  

 

Přehled zaměření a cílů ženských spolků a organizací od 1. poloviny 19. 
století do roku 1990 
 
Obecně lze charakterizovat cíle ženských spolkových aktivit v souvislosti s jejich 
historickým vývojem podle jejich zaměření na: výchovnou a vzdělávací činnost ve 
vlasteneckém duchu, moderní osvětové a tělocvičné aktivity, zakládání vzdělávacích a 
výchovných institucí, charitativní instituce, kulturní, sociální a politické emancipační 
aktivity. 
 
Spolek Slovanek256 (1848) se zaměřoval na rozvoj vzdělávání v duchu pěstování vlasteneckého 
cítění. Cílem bylo vytvoření dívčí školy s ryze českým národním vyučováním. Duší spolku byla 
Honorata Zapová, podporovaná Johannou Fričovou a Svatavou Amerlingovou. 
Spolek Slovanská Dennice (1848) vzniknuvší na základě panslovanských a demokratických idejí 
byl stejně tak zaměřen na vzdělávání ve vlasteneckém duchu (Lenderová, 1999: 239). 
Cíle obou výše uvedených spolků jako např. založení ženské školy, čítárny, knihovny atd. po roce 
1848 ztroskotaly (Burešová, 2001: 57-58). 
Výbor dam pro ženské vychování (1849) – spolek a škola stejného jména, založené Svatavou 
Amerlingovou, byly zaměřené na vlastenecké vzdělávání dívek. Cíle byly obdobné  jako u výše 
uvedeného Spolku Slovanek257 (Lenderová, 1999: 239). 
Spolek sv. Ludmily (1851) jako jediný ženský spolek v Čechách v 60. letech 19. století 
(Stloukal, 1997: 67-76) sloužil k podpoře chudých žen, zaměřoval se na praktické vzdělání 
a dovednosti žen (např.organizoval kurzy šití pro nemajetné dívky).  
Americký klub dám (1865) Ve snaze „povznésti ženu českou k té výši společenské užitečnosti, 
jaké dosáhly ženy americké“258 založil Vojta Náprstek spolek, který měl za cíl sebevzdělání, 
filantropii, podporu technického pokroku v domácnosti, péči o děti a mládež259 (Lenderová, 1999: 
242).   
Tělocvičný spolek paní a dívek pražských (1869), u jehož zrodu stál Miroslav Tyrš a mj. 
Klemeňa Hanušová260, se zaměřoval na tělocvičné aktivity. Tento specifický cíl dal organizaci 
výjimečný charakter, řadící ji mezi projevy moderních emancipačních snah. Účelem spolku bylo 
pěstovat tělocvik ve spojení se zpěvem. K oživení společenského ducha měly sloužit přednášky 
a rozpravy o spolkových záležitostech a společné schůze (Bahenská, 2005: 97-99). 
Ženský výrobní spolek (1871), u jehož zrodu stále Karolina Světlá, měl za cíl zřízení dívčí 
obchodní a průmyslové školy a pomoc ženám při hledání pracovních příležitostí.(Lenderová, 1999: 
241-245) Obchodnicko – průmyslová škola  měla vést k ekonomické samostatnosti neprovdaných 
žen ze všech společenských vrstev (Bahenská, 2005: 109). 
Spolek pražských učitelek (1874) byl založen s cílem podporovat vzdělanost žen a vytvořit 
společenství pro ženy – učitelky (Lenderová, 1999: 255). 
Domácnost (1885), v jehož čele stála Věnceslava Lužická - Srbová, byl spolek odpovídající svým 
zaměřením vzoru tzv. vlasteneckého feminismu první poloviny 19. století. Cílem v duchu 
pěstování „kvality“ dokonalé domácí paní bylo založení školy, kde by se dívky připravily na svou 
roli budoucí hospodyně (Bahenská, 2005: 124,128). 

                                                 
256 Původní název byl Sestry slovanské. 
257 Božena Němcová však tuto vlasteneckou činnost Amerlingové hodnotila jako povrchní. 
258Viz (Lenderová, 1999: 240). 
259Americký klub dám inicioval založení obdobných ženských spolků v dalších městech jako např. ve 
Vysokém Mýtě, Chrudimi, Berouně, Domažlicích, Táboře , Mladé Boleslavi, Slaném, Kladně, Pardubicích 
atd. 
260První přípravné schůze se zúčastnily také: Kateřina Fügnerová, Sofie Podlipská, Věnceslava Lužická – 
Srbová, Terezie Nebeská, Kateřina Hořínková. 



 
 

 

Ochrana opuštěných a zpustlých dívek (1885) byla vedle samotného názvu především cílem 
spolku, který byl zaměřen na „sbírání prostředků k vydržování podobných podniků“. V jeho čele 
stály Žofie Podlipská a Marie Červinková-Riegrová261(Lenderová, 1999: 250). 
Minerva (1890), založený Eliškou Krásnohorskou, si jako spolek  kladl za cíl zřízení a finanční 
správu dívčího gymnázia v souladu s tezí „ aby česká žena byla vzdělaná, aby vydávala nejvíc ze 
své síly na úsilí o vlastní vzdělání“ (Jurčinová,1997: 100).   
Dámský kruh (1892), který založila Klemeňa Hanušová, měl pomoci osamělým ženám ze 
středních vrstev získat zázemí formou pronájmu společného ubytování. Cílem bylo „pomoci a 
ulehčit osud třídě paní a slečen náležejících inteligenci našeho národa, jež v pokročilém věku 
osamostatní a zápasí se stářím a snad i s chorobou bez péče bližních...“ (Lenderová, 1999: 252). 
Záštita (1893) měla za cíl pomoc při hledání pracovních příležitostí, ochranu a ubytování 
venkovských dívek, které přišly za prací do Prahy. Záštita poskytovala především ubytování a byla 
tak jakýmsi prvním dívčím internátem v Praze (Lenderová, 1999: 250-251). 
Ženský klub český (1902)  se jako centrum kulturního a politického života žen zaměřoval na 
emancipační aktivity, které např. později vedly k zavedení paragrafu 106 Ústavy Československé 
republiky (1920). kde bylo zakotveno, že „výsady rodu, pohlaví a zaměstnání se neuznávají“ 
(Sokačová, 2005: 13).  
Jednota učitelek moravských (1902), založená Zdeňkou Wiedermannovou - Motyčkovou, měla 
vedle kulturních aktivit za cíl vymanit učitelky z vlivů klášterních škol, zrovnoprávnění učitelek 
s učiteli ve smyslu právního a ekonomického postavení (Burešová, 2001: 122). 
Ženský klub český (1903) se zaměřoval na kulturní a osvětově politické aktivity života žen ve 
smyslu pořádání literárních, hudebních a recitačních večírků a přednášek o ženách v různých 
historických obdobích.   
Výbor pro volební právo žen (1905) - cílem bylo probudit zájem žen i mužů o volební právo žen 
prostřednictvím přednášek, článků veřejných schůzí (Hendrychová: 1999: 46). 
YWCA (1920), u jejíhož zrodu stála Alice Masaryková, měla za cíl zlepšit sociální, zdravotní 
imravní poměry mladých žen a dívek bez rozdílu náboženství, národnosti i vzdělání v souladu 
sprincipy světové YWCA.   
Ženská národní rada (1923), založená Františkou Plamínkovou, se stala zastřešujícím sdružením 
ženských spolků. Jejím cílem bylo dosažení rovnoprávného postavení a uplatnění žen ve 
společnosti – především v oblasti vzdělávání, přístupu do státní správy a společensko-politického a 
veřejného života.  
Pokroková organizace moravských žen (1910) a Zemská organizace pokrokových žen 
moravských (1924), u jejíhož vzniku stála Zdeňka Wiedermannová, navazovala na činnost 
Pokrokové organizace moravských žen. Obě organizace byly zaměřené na kulturní, sociální, 
politickou a ekonomickou rovnoprávnost žen s muži. 
Svaz katolických žen a dívek Moravy (1924) a Svaz katolických žen a dívek Republiky 
československé (1925) měly za cíl působit na rodinnou výchovu a školskou výchovu v tradičním, 
konzervativním duchu, který byl proti způsobu tzv. moderního života, „...neboť moderní žena je ta, 
co zahodila víru a mravy křesťanské“ (Burešová, 2001: 122,156,45,46). 
Rada československých žen (1945) se v návaznosti na předválečnou Ženskou národní radu 
zaměřovala především na propagaci vyspělejší techniky do domácností a nový zákon o rodině 
(Sokačová, 2005: 7).  
Československý svaz žen (1967) měl navázat na činnost výše uvedených organizací, hájících 
zájmy žen, ale v období tzv. normalizace sloužil  komunistické ideologii (True, 2003: 137). 

 

 

 

 

                                                 
261Marie Červinková-Riegrová se při jeho zakládání inspirovala švýcarským modelem, kdy se o 
problematické dívky staraly obce, které jim zajišťovaly ubytování, stravování, profesionální formaci a další 



 
 

 

Příloha 2 

 
Rejstřík ženských aktivit262 
(seznam z období 1990 – 1994)263 
 
Aliance žen proti atomovému nebezpečí 
Asociace českých žen 
Asociace podnikatelek a manažerek 
Bílý kruh bezpečí 
Český svaz žen 
Centrum pro Gender Studies 
Demokratická alternativa 
Gender Studies Centre (Brno) 
Helsinské občanské shromáždění v ČR – ženská iniciativa 
Hnutí za rovnoprávné postavení žen v Čechách a na Moravě 
JANTAR 
Kluby křesťanských žen 
Komise žen při ÚV KSČM 
Klub osamělých maminek 
Klub žen Českého svazu vědeckotechnických společností 
Komise žen při ekumenické radě církví v ČR 
KOZA NOSTRA – první ženská výtvarná skupina 
Levicové kluby žen 
L – klub LAMBDA Praha 
Místo setkání 
Most k životu – rekvalifikační středisko 
Nakladatelství Motto 
Rada Národně sociálních žen 
Nová humanita 
PEN klub – ženská komise 
Pražské matky 
ProFem 
PROMLUV 
Nadace Rosa, Klub Rosa 
Rozkoš bez rizika 
Zonta klub 
ČSSD – Sociálně demokratické ženy 
YWCA 
Ženský vzdělávací spolek VESNA 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                    
uplatnění. 
262Tento seznam v porovnání s přílohou 3 ilustruje „bilanci přežití“ daných organizací.      
263Srv. (Petrová, 1994).  



 
 

 

Příloha 3 
 
Přehled zaměření a cílů ženských organizací, které vznikly v 1. polovině 
90. let 20. století a existují do současnosti264 
 
Asociace podnikatelek a manažerek (1990) má za cíl sdružovat živnostnice, podnikatelky 
amanažerky a vést je k tomu, aby mohly společně zlepšovat obchodní a manažerské aktivity. 
Záměrem je rozvíjet dosud nedostatečně využitý potenciál žen a  rozvoj etiky podnikání 
amanažerské dovednosti. 
Český svaz žen (1990) se zaměřuje na problémy, které souvisejí s postavením žen ve společnosti, 
především pak na trhu práce, slaďování rodinného a profesního života, rodinnou politiku, 
problematiku žen na venkově. Zaměřuje se především na perspektivní projekty spolupráce a 
partnerství, pomoci, osvěty. 
Kluby křesťanských žen (1990) se zaměřují na podporování žen, fungující rodiny a rodičovství, 
humanitární pomoc potřebným. 
Sociálně demokratické ženy (1990) mají za cíl zvýšení počtu žen v rozhodovacích procesech 
(parlament, kraje, komunální zastupitelstva), zlepšení postavení žen v rozhodovacích procesech 
a politice a informační a školicí činnost pro političky. 
YWCA (1990) je zaměřená na celkový duchovní, duševní a fyzický rozvoj mladého členstva 
v samostatné, zodpovědné a morálně čisté osobnosti, aby byly schopny po celý svůj život plnit své 
povinnosti v duchu principů demokracie, humanismu a ekumenismu. 
Pražské matky (1991)265 mají za cíl zlepšení stavu životního prostředí a zvýšení zájmu veřejnosti 
o tuto problematiku a odpovědnější přístup občanů i veřejné správy. 
Ženský vzdělávací spolek VESNA (1991) se zaměřuje na vzdělávací aktivity jako např. 
provozování škol, organizování kurzů a podpora klubové činnosti v rámci spolku. 
Gender Studies (1991) má za cíl  přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům, 
vytvářet prostor pro diskusi o postavení a chování žen a mužů ve společnosti a zprostředkovávat 
informace o situaci českých žen do zahraničí. 
Komise žen při ekumenické radě církví (1992)  - na principu sdružování žen z církví, které jsou 
členkami Ekumenické rady církví, má za cíl vzájemné vzdělávání, práci na společných ženských 
projektech a ve spolupráci s muži na projektech svých církví. 
Levicové kluby žen (1992) - jsou dobrovolným sdružením levicově orientovaných žen a mužů, 
které usiluje o rovnoprávné postavení žen ve společnosti v souladu s přijatými zákony 
a mezinárodními dokumenty. Mezi cíle patří rovněž  rozvoj osobnosti svých členů, jejich zájmů 
a potřeb. 
Most k životu (1992) se zaměřuje na  poskytování rekvalifikace a vzdělávání, informační služby o 
pracovních příležitostech, psychické podpory, poskytování ubytování ženám a jejich dětem 
v případě tísně. 
Rozkoš bez rizika (1992)  má za cíl zajišťovat prevenci HIV/AIDS a ostatních sexuálně 
přenosných onemocnění, diagnostiku a léčbu pro ženy provozující komerční sex v ČR. 
Demokratická alternativa (1993) - cílem tohoto sdružení ženských iniciativ je zlepšit postavení 
žen v ČR. Záměrem je aktivizovat ženy ve veřejném působení a politice, spolupráce se 
senátory/kami a poslanci/kyněmi proti diskriminaci žen na trhu práce a dalších oblastech 
společenského působení. 
Jantar (1993) se soustředí na  poskytování psycho-sociální pomoci ženám po ablaci prsu formou 
rozhovorů, konzultací a porad. 
ProFem (1993) má za cíl poskytování poradenství a konzultací pro ženské organizace a projekty, 
především v otázkách prevence násilí na ženách, domácího násilí. 
 
 
 

                                                 
264Srv. (Sokačová, 2005), (Ženské organizace, 2008), (Seznam občanských sdružení, 2008).  
265Hnutí Pražské matky vzniklo v roce 1988, od roku 1991 pak začalo působit ve formě občanského sdružení.   



 
 

 

Příloha 4 
 

Přehled zaměření a cílů prožensky orientovaných aktivit/organizací 
v roce 2008266  
 
Acorus (1998) má za cíl napomáhat rozvoji komplexu činností z oblasti pomoci ženám a dětem – 
obětem domácího násilí, rozšiřovat a prohlubovat odbornou a veřejnou informovanost 
o problematice domácího násilí, podporovat prevenci životních krizí žen a podporovat výzkum 
a vzdělávání v této problematice.  
Agentura GAIA (1997) se zaměřuje na  hledání nových forem mezilidské komunikace v oblasti 
ochrany životního prostředí, rovných příležitostí, vzdělávání a osvěty.  
Altisa International Network, s původním názvem Mezinárodní síť žen (1996) - k aktivitám  
patří: pravidelná měsíční setkávání s osvětovou přednáškou, společenské aktivity, projekty, 
zprostředkovatelské služby, publicita, veřejná vystoupení, charitativní činnost, podpora programů 
pro rekvalifikace trestaných žen atd.  
Amnesty International (1991) usiluje o dodržování lidských práv po celém světě např. 
prostřednictvím kampaní, veřejných akcí, zastávají se jednotlivých obětí bezpráví a usilují 
o systémové změny ze strany vlád a mezinárodních institucí.  
Aperio (2004) - společnost pro zdravé rodičovství  se - věnuje problematice lidských práv, a to 
zejména právům žen souvisejících s jejich reprodukční funkcí (rozhodovat o způsobu, místě 
a poskytovateli porodnických služeb) a rovnými příležitostmi související s rodinou (rovné 
příležitosti matek na rodičovské dovolené a zaměstnaných žen pečujících o děti mladší 15 let). 
Asociace podnikatelek a manažerek ČR (1990) - cílem je sdružovat živnostnice, podnikatelky 
a manažerky a vést je k tomu, aby mohly společně zlepšovat obchodní a manažerské aktivity; 
vytvořit konzultační síť; rozvíjet pomocí vzdělávání dosud nedostatečně využitý potenciál žen 
a rozvíjet etiku podnikání a manažerské dovednosti. 
Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů (1998) má za cíl podílet se aktivně na utváření 
podmínek pro rovné příležitosti mužů a žen ve všech aspektech veřejného a profesního působení.  
Celoevropská organizace pro předávání ceny Žena Evropy (1987) každoročně vyhlašuje cenu 
Žena Evropy. Cílem tohoto prestižního ocenění je upozornit širokou veřejnost na práci 
výjimečných žen, které se zasloužily veřejnou činností, uměleckým dílem či vědeckou prací 
o evropskou spolupráci.  
Centrum sociálních služeb KONTAKT (2000) se  zaměřuje na předávání základních informací v 
oblasti sociálních služeb a na základní poradenství ze sociální, sociálně-zdravotní a sociálně právní 
oblasti. 
ČAPA - Česká asociace porodních asistentek (1997) - cílem této profesní organizace je především 
sdružovat a organizovat porodní asistentky pracující v ČR, pozvednout jejich profesní hrdost 
a prestiž profese porodní asistentky v české společnosti, hájit profesní zájmy, týkající se vzdělání a 
činnosti porodních asistentek v ČR při jednáních s orgány státní správy, krajské a místní 
samosprávy, zdravotních pojišťoven, odborných, profesních, zaměstnavatelských a odborných 
zdravotnických organizací atd. 
Česká asociace dul (2001) má za cíl přispívat k dobré tělesné a duševní pohodě matek 
a novorozenců. Snahou ČAD je, aby práce dul byla vnímána jako jedna z potřebných pomáhajících 
profesí, která si za cíl klade přispívat k pozitivnímu pohledu na porod a mateřství ve společnosti.  
Česká konfederace porodních asistentek (2006) – cílem je především koordinovat a zastřešovat 
činnost jednotlivých profesních sdružení porodních asistentek v ČR, vytvořit jednotnou 
representaci českých porodních asistentek ve vztahu k orgánům státní správy v resortech 
zdravotnictví a školství, zdravotním pojišťovnám, organizacím ostatních zdravotnických 
pracovníků a organizacím porodních asistentek v jiných zemích.  
Český svaz žen (1990) se zaměřuje na problémy, které souvisejí s postavením žen ve společnosti, 
především pak na trhu práce, slaďování rodinného a profesního života, rodinou politiku, 
                                                 
266Srv. (Sokačová, 2005), (Ženské organizace, 2008), (Seznam občanských sdružení, 2008).  
  



 
 

 

problematiku žen na venkově (je přístupná a poskytuje zároveň informace široké veřejnosti). 
Zaměřuje se především na perspektivní projekty spolupráce a partnerství, pomoci, osvěty, přípravy 
na vstup do EU a další. Byl zřizovatelem Nadace Žena, podporující vzdělávání žen. 
Demokratická alternativa  (1993) -  cílem tohoto sdružení ženských iniciativ je aktivizovat ženy 
ve veřejném působení, politice, spolupráce se senátory/kami a poslanci/kyněmi proti diskriminaci 
žen na trhu práce a dalších oblastech společenského působení.  
Élektra (1995) se zaměřuje na pomoc ženám – obětem sexuálního zneužití v dětství a ženám 
znásilněným. Posláním  je pomoc obětem sexuálního zneužívání v dětství a odtabuizování tématu 
sexuálního zneužívání ve společnosti. 
EVA (1999) - poradna pro ženy a dívky v nouzi s cílem pomoci, podpory a otevřeného přijetí všem 
ženám a dívkám, které se ocitly v těžké životní situaci, kdy je ohrožena jejich důstojnost, sociální 
zajištění, zdraví nebo život. Základní cíle projektu: poskytovat nestranné, nezávislé, bezplatné, 
případně i anonymní poradenství, jež klientce umožní řešit svou životní situaci nebo problém 
vlastními silami.  
EKS (2002) má za cíl přispívat k prosazování rovných příležitostí mezi ženami a muži. Hlavním 
předmětem zájmu jsou ve společnosti znevýhodněné ženy, které usilují o rovnoprávné postavení.  
Fórum 50% (2004) - hlavním cílem je snaha o změnu současné politické situace v ČR, týkající se 
zastoupení žen na naší politické scéně. Cílem je napomáhat ženám prosazovat se na české veřejné 
scéně.  
Fórum žen (1996) - cílem organizace je vytvořit nestranické fórum poskytující zajímavým, 
různorodým a energickým ženám z rozmanitých profesionálních oblastí prostor k diskusi 
o tématech, která přispívají k formování demokratické společnosti. K dalším cílům organizace patří 
motivování žen k dosahování významných vrcholových pozic v jednotlivých oborech, vytváření 
modelových příkladů pro mladší generaci, spoluvytváření vlivného společenství žen 
v profesionálních pozicích v České republice.  
Gender & sociologie - Sociologický ústav Akademie věd ČR (1990) hlavními tématy výzkumu 
oddělení Gender & sociologie jsou v současné době ženy na trhu práce, ženy ve vědě, genderové 
role v rodině, proměny rodinného a partnerského života a reprodukčního chování, kombinace práce 
a rodiny, muž v rodině, rovné příležitosti mužů a žen, genderové vztahy v organizacích a 
podnikání, mateřství a porodnictví, násilí na ženách a rozvoj občanské společnosti z hlediska 
genderu i politická participace žen. 
Gender centrum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (2000) - cílem je 
koordinovat gender aktivity a poskytovat o nich informace. Jedním z cílů činnosti Gender centra je 
shromažďování kontaktů na ženské a gender organizace a další relevantní subjekty.  
Gender Studies (1991)  je informačním a poradenským centrem s cílem přispívat k toleranci vůči 
alternativním životním stylům, vytvářet prostor pro diskusi o postavení a chování žen a mužů ve 
společnosti a zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí.  
Genderové informační centrum Nora (2004) má za  cíl přispívat k informovanosti v otázkách 
genderové rovnosti s ohledem na různé oblasti (v současnosti především kultura, trh práce, sociální 
sféra) a podporovat především dění v regionu. 
Hnutí za aktivní mateřství (1999) - cílem je změna českých porodnic tak, aby vycházely vstříc 
rodičkám a jejich potřebám, aby se porod znovu stal pozitivním životním zážitkem. Za velmi 
závažný problém považují legislativu, a proto usilují o změny v úhradách zdravotní péče, která se 
vztahuje k porodu.  
JANTAR (1993) má za cíl poskytovat psycho-sociální pomoc ženám po ablaci prsu formou 
rozhovorů, konzultací, porad.  
JAPM - Jihočeská asociace podnikatelek a manažerek (2001) - posláním je sdružovat podnikatelky 
a manažerky s cílem vzájemné podpory a vytváření podmínek pro úspěšné profesionální uplatnění 
žen v naší společnosti. 
Klub moderních maminek (1998) Původně klub fungoval jako mateřské centrum se zaměřením 
na ženu jako takovou. 
Klub ŽAP (1993) - cílem je pomoc ženám po ablaci prsu překonat psychické trauma a poskytnout 
co nejvíce informací jak o nemoci samé, tak o její léčbě a životě s ní.  



 
 

 

Kluby křesťanských žen (1990) - Podpora ženy, fungující rodiny a rodičovství, humanitární 
pomoc potřebným. Spolupráce s ženskými a rodinnými organizacemi v rámci evropského 
integračního procesu.  
Komise žen při Ekumenické radě církví (1992) spolupráce na společných ženských projektech,  
na projektech svých církví, rozvíjení kontaktů se zahraničními křesťanskými organizacemi 
a církvemi. 
L2 (2005) - cílem je uspokojování kulturních, sportovních, vzdělávacích a jiných zájmů členek. 
La Strada (1995) se zaměřuje na prevenci obchodu se ženami, podporu obětí obchodu se ženami, 
ovlivňování zákonodárství a informování veřejnosti o tomto problému.  
Levicové kluby žen (1992) - cílem je rovnoprávné postavení žen ve společnosti v souladu 
s přijatými zákony a mezinárodními dokumenty.  
Mamma HELP (1999) - má za cíl zlepšení kvality života a následné péče o onkologicky nemocné 
pacientky, lepší informovanost veřejnosti o možnostech prevence a léčby nádorových onemocnění. 
Moravská asociace podnikatelek a manažerek (2000) - cílem je vytvoření prostředí, které 
pomáhá podnikajícím ženám vzájemně komunikovat a vyměňovat si informace, a tím zlepšovat 
i jejich obchodní aktivity. Důraz je kladen zejména na oblast malého a středního podnikání.  
Most k životu (1992) se zaměřuje na poskytování rekvalifikace a vzdělávání, informační služby 
o pracovních příležitostech apod. Má za cíl podporu dialogu, mezinárodní výměnu zkušeností 
a aktivit mezi všemi, které zajímá měnící se situace žen ve společnosti.  
Národní centrum pro rodinu  (1996) - cílem je monitorovat společenské podmínky, které se 
vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi.  
Národní kontaktní centrum - Ženy a věda (2001) - hlavním cílem je: zvyšovat genderové 
povědomí v české vědecké komunitě, zejména mezi ženami vědkyněmi; lobovat za přijetí opatření 
na zlepšení postavení žen ve vědě; asistence ženám při networkingu a hledání pracovních a jiných 
příležitostí.  
Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ  (2001) - hlavními aktivitami v rámci 
ženskoprávní kampaně jsou: informační centrum pro rovné příležitosti žen a mužů, kampaň na 
podporu aktivního otcovství, ženskoprávní sekce knihovny NESEHNUTÍ a feministická distribuce.  
Občanská inspirace (1998)  - cílem bylo vytvořit malé, aktivní komunitní centrum pro obyvatele 
tehdy nového pražského sídliště Černý Most II.  
ZNOVUZROZENÝ POROD (2002) – se zaměřuje na podporu humanizace porodnictví v ČR. 
Podporuje šíření myšlenky nemedikovaného /přirozeného, aktivního/ porodu mezi laickou i 
odbornou veřejností. 
One Woman Press, nakladatelství (1997) – se orientuje na vydávání kvalitních děl ženských 
autorek z různých oblastí (beletrie, odb. lit., populárně naučná literatura, alternativní terapie, 
zdravovědná lit., apod.). 
Otevřená společnost  (1999) – cílem je rozvoj principů a prosazováním politik založených na 
kultuře práva a právního státu, demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv. 
Pansophia (2000) – cílem je realizovat a účastnit se projektů přispívajících k řešení společenských 
problémů cílených na jihočeský region. Jedná se především o problémy menšin, rovnoprávnosti 
žen ve společnosti, otázek informovanosti veřejnosti o těchto otázkách a neustálý rozvoj 
všeobecného povědomí o málo diskutovaných sociálních atributech.  
Persefona (1999) – se zaměřuje na vzdělávací a expertní aktivity, soustředí se na školení širší 
odborné veřejnosti a upozorňuje na bílá místa v péči o oběti domácího násilí. 
Porodní dům U čápa (2003) - cílem je vybudovat porodní dům, jako oficiální možnost pro 
informovanou volbu místa porodu a poskytovatele péče pro zdravé ženy. Společnost v současné 
době prosazuje projekt jednodenní primární porodnické péče.  
Pražské matky (1991) - má za cíl zlepšení stavu životního prostředí, o zvýšení zájmu veřejnosti o 
tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy.  
ProFem (1993) – se zaměřuje na poradenství a konzultace pro ženské organizace a projekty, 
tématicky se zaměřuje především na prevenci násilí na ženách/domácí násilí. 
Rada vlády pro lidská práva – Výbor pro rovné příležitosti mužů a žen (1998) se zabývá 
problematikou rovných příležitostí mužů a žen na vládní úrovni. 



 
 

 

ROSA (1993) – má za cíl poskytování komplexního psychosociálního poradenství ženám – obětem 
domácího násilí, vzdělávání odborníků, pomáhajících profesí, široké veřejnosti, vzdělávání široké 
veřejnosti na téma domácí násilí. 
Rozkoš bez rizika  (1992)  zajišťuje prevenci HIV/AIDS a ostatních sexuálně přenosných 
onemocnění, diagnostiku, léčbu mezi ženami provozujícími komerční sex po celém území ČR.  
Sdružení Jihočeské matky  (1992) se zaměřuje na ochranu přírody a krajiny. Snaží se o zastavení 
rizikových technologií, zvláště atomové energie.  
Sdružení žen a mužů samoživitelů, jejich dětí a mládeže (1998) - cílem  je prosadit změny 
do zákonů za účasti odpovědných institucí: aby byl/a samoživitel/ka finančně zajištěna a tím 
i její/jeho rodina.  
Síť mateřských center v České republice (2001) má za cíl mj. koordinovat, propagovat 
a rozšiřovat hnutí MC v ČR a jeho zapojení do mezinárodních organizací, posilovat hodnoty 
rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ženy ve společnosti podporovat právní ochranu rodiny, 
mateřství a rovných příležitostí mužů a žen. 
Slovak-Czech Women's Fund  (2004) má za cíl zajišťovat zdroje na podporu prosazování 
ženských práv a uplatňování principu genderové rovnosti ve společnosti. 
Slovo 21 (1999) – základním posláním a cílem  sdružení je podpora boje proti rasismu 
a diskriminaci, rozvíjení  dodržování lidských práv, vytváření rovných příležitostí a napomáhání 
k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. 
V rámci Slova 21 působí romská  ženská skupina Manushe (2000) , hlavním cílem jsou vzdělané, 
nezávislé, emancipované a sebevědomé romské ženy, které jsou schopny důrazně vyjádřit a bojovat 
za své potřeby a požadavky, a zlepšit jejich životní podmínky. 
Sociálně demokratické ženy (1990) - cílem je zvýšení počtu žen v rozhodovacích procesech  
(parlament, kraje, komunální zastupitelstva), postavení žen v rozhodovacích procesech a politice, 
informační a školící činnost pro političky. Na podporu těchto aktivit Sociálně demokratické ženy 
založily Nadaci Růže. 
Středočeská asociace podnikatelek a manažerek (2001) má za cíl poskytování společné 
platformy podnikatelkám a manažerkám působícím především v Praze a Středočeském regionu. 
Hlavní dlouhodobé cíle - připravit ženy na podnikání v rámci Evropské unie.  
Unie katolických žen (1992) má za cíl napomáhat katolickým ženám přijímat odpovědnost za 
rodinu, farnost, obec i celou společnost a aktivně se podílet na jejich chodu.  
UNIPA - Unie porodních asistentek, profesní sdružení porodních asistentek (2006) usiluje o uznání 
profese porodní asistence a spolupráce s ostatními zdravotními profesemi, o sdělování řádných 
a pravdivých informací ženám, těhotným ženám jejich partnerům a celým rodinám o jejich právech 
a péči v těhotenství při porodu a po porodu.  
Výbor pro rovnost ČMKOS (1999) se zabývá problematikou rovných příležitostí mužů a žen. 
YWCA v České republice - Křesťanské sdružení mladých žen (1990) - základním cílem je 
celkový duchovní, duševní a fyzický rozvoj mladého členstva v samostatné, zodpovědné a morálně 
čisté osobnosti tak, aby byly schopny po celý svůj život plnit své povinnosti v duchu principů 
demokracie, humanismu a ekumenismu.  
Ženský vzdělávací spolek – VESNA (1991)  se zaměřuje na vzdělávací činnost především  
organizováním kurzů.  
Ženy 50 (2006) - hlavním cílem  je začlenění osamocených žen v městě Brně do společnosti, 
připravujeme i projekty napomáhající integraci žen-migrantek.  
ŽnP - Žába na prameni (2005)   Působí ve dvou sekcích – Líšnická žába a Žába na prameni. 
Líšnická žába si klade za cíl rozvíjet spolkový i kulturní život a komunální politiku v obci 
a podporovat a udržovat místní základní školu. Žába na prameni se podílí na osvětové a preventivní 
činnosti v oblasti rovných příležitostí mužů a žen. Připravuje projekty, vzdělávací semináře 
a workshopy zaměřené na genderovou problematiku. 



 
 

 

Příloha 5 
 
 
Rozhovory 
 
YWCA  
 
Rozhovor A1 
 
Informantka – věk: 63, vzdělání: středoškolské, pracovnice YWCA 
 
Jak byste charakterizovala Vaši organizaci – v době vzniku, v průběhu let a v současnosti?  
A1: No tak v době skutečného vzniku bych to těžko popsala, u toho jsme nebyla, jak to vznikalo 
v roce 1920, tak to nedovedu posoudit. 
A novodobý začátek? 
A1: Novodobý začátek byl v roce 90, kdy se některé organizace snažily obnovit a navázat 
na to, co bylo. Ale jak se říká, dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, ale v jiných podmínkách, v jiné 
situaci, začátky byly jiné. Štěstí bylo snad v tom, že tady byla skupina žen, které kdysi byly 
v YWCe a v podstatě tam se našly, tam se potkaly a kamarádily spolu nějakých čtyřicet let v době, 
i když YWCA neexistovala. A vlastně když se znova začínalo, tak obnovovala YWCu poslední 
ředitelka YWCy v roce 51, takže ta měla na co navazovat. A pár lidí kolem ní vědělo, o čem to je, a 
ty si k sobě přizvaly nějaký svoje kamarádky nebo někoho, kdo byl ochoten jim pomoct. A takhle 
jsem se k tomu dostala i já. Takže já vlastně jenom z toho, co jsem slyšela z vyprávění, jsem mohla 
na něco navazovat a no a pak v té době, kdy jsem viděla, jaké jsou potřeby, protože YWCA – a to 
je myslím, to, co má na celým světě, má takovou úžasnou roli, že v každém místě dělá něco jiného, 
ale to, co reflektuje současné potřeby žen. My jsme zjistily v tom roce 90, že zoufale chybí 
jazykový znalosti, takže jsme začaly jazykovýma kurzama. A protože jsme věděly, že ty maminky, 
který jsou už v nějakým pracovním poměru a tohle jim chybí, nebo na mateřský dovolený, vlastně 
nemají šanci chodit do kurzů – jednou je dítě nemocný, a oni nepřijdou a už jim ujede vlak, nebo 
nemají nikoho na hlídání. Tak jsme se velmi rychle orientovaly na maminky na mateřský dovolený, 
to byla jedna věc. Druhá věc, která byla - tábory. Najednou skončil Pionýr nebo spousta lidí se 
odtrhlo od těch původních, který tam chodili jako do skrytého skauta, tak  buď přešli do skautingu 
nebo hledali něco adekvátního táborům – ne pionýrský, ale nějaký jiný. Tak to jsme hodně 
organizovaly ze začátku a měly jsme třeba během prázdnin tři běhy dětských táborů. Problém byl, 
že v té době jsme všichni doufali, že nám vrátí majetky, které jsme kdysi měli. A protože do toho 
patřila i místa s loukou a s nějakým domkem nebo chaloupkou, tak ze začátku jsme si půjčovaly od 
spřátelených organizací, no a časem jsme zjistily, že nám nic nevrátí nikdo a že teda pronajímat si 
tábořiště je strašně finančně náročný. Takže v době šesti - sedmi let i ten zájem začal opadat, 
protože lidi jakmile dosáhli trochu vyšší životní úrovně, začali preferovat tábory s tenisem, koňma 
a já nevím…už je moc netáhlo tábor, kde si děti samy vařej, dělají všechno od píky. Móda  už byla 
prostě jinde, nebo celej ten zájem společnosti, takže jsme postupně od toho ustoupily, ale co jsme 
dělaly a v čem pokračujeme do dneška, jsou rodinné tábory. Tábor, kde je převážně maminka, 
někdy to byl i tatínek, ale ty mají samozřejmě krátkou dovolenou, tak jezdí hodně maminky 
s malejma dětma. Mají tam ubytování a stravu a nedělají nic jiného, než si celý den hrajou s dětma. 
My pro ně děláme soutěže tak, aby odpovídaly možnostem těch malých dětí. Tohle myslím funguje 
celou dobu velmi dobře. 
A ta charakteristika organizace třeba v současnosti? 
A1: Možná, že se vrátím ještě k tomu zaměření, protože máme v názvu křesťanství, jsme 
křesťanská organizace. Na začátku jsme s tím měly problém. Kdekdo znal YMCu, protože věděl, 
že tam měli bazén a že se tam chodili koupat. O YWCe málokdo slyšel, pokud to nebyly ty skalní 
členky. Ani jsme se nedostaly ke svému domu, který kdysi býval v Žitné ulici, takže o nás ta 
povědomost byla menší. A teďka slyšeli – křesťanská organizace – co tam dělaj vlastně, budou se 
modlit, budou nás přesvědčovat, že máme vstoupit do nějaký církve? Dokonce i v otázkách na 
dětskej tábor se ptali, jestli tam budou mít děti nějaký bohoslužby. Takže i to vysvětlování podstaty 



 
 

 

názvu křesťanství - je to převážně etika, kterou se snažíme těm lidem dát nebo vysvětlit nebo 
naučit mravům víceméně, tak to v rozhovoru s lidmi, když jsme měly, potom každý byl ochoten na 
tu myšlenku přistoupit. Problém byl s množstvím členů, protože od začátku jsme se snažily 
o nějaké dotace, protože samozřejmě žádná organizace nemůže přežít bez toho a zase muselo se 
říct kolik máme členů, abychom dostaly nějaké peníze. Víte, jak to bylo v roce 90, v zásadě všichni 
do té doby museli být členy něčeho, jestli Pionýra nebo Svazu mládeže, prostě museli být 
organizovaní a tak potom ten odpor vůbec někam vstupovat – i to byl docela problém. Lidi často 
chtěli využívat služeb, ale členy  nechtěli být, což je pochopitelné. právě proto, že jsme byly 
závislý na nějakých těch penězích a dokládat to počtem, tak jsme musely zavést takovou politiku, 
kdy členové mají nějakou slevu nebo výhodu. My jsme samozřejmě několik let hledaly nějakou 
cestu, protože to, co bylo  před válkou, se nedalo všecko aplikovat. Před válkou jsme měly i nějaké 
budovy po republice, měly jsme domovy  pro ženy. Dům v Žitné ulici číslo 12, který postavila 
YWCA, později to předali Svazu mládeže, tak to byl původně  první hostel tady v Praze. To bylo 
místo, kde zaprvé bydlely děvčata nebo tam aspoň přebývaly, než jim jel zase vlak, protože 
z vesnice dojížděly za prací. Ten dům se po období celosvětové krize těžko udržoval  a časem byl 
předán obci Prahy 12, tuším, nebo 2, s tím, že jsme měly trvale užívací právo a to nám bylo uznáno 
ještě v 48. roce a s tím jsme operovaly v roce 90, když jsme se obnovily, ale v tom sporu, kde se 
jednalo o ten dům, o který měl zájem stát – hlavně Ministerstvo financí pro svoje úředníky, tak 
jsme prohrály. Po sedmi letech sporů  jsme ten dům musely opustit. Víceméně jsme v podnájmu a 
závislý na přízni obce, kde sídlíme, jestli nás chtějí nebo ne, jestli považují naši práci za důležitou. 
A to je jeden z bodů, kdy naše činnost je ovlivněna i tím, že se snažíme hledat díry v trhu – dělat to, 
co nikdo zrovna nedělá nebo co považujeme za důležitý. Byla doba dlouhých mateřských 
dovolených, ale dneska ta tendence se absolutně mění zase. Už jenom tou reformou finanční, každá 
ta maminka se snaží co nejdříve vrátit do pracovního procesu, takže i ty požadavky jsou trošku 
jiný. A celkově, myslím, že i to klima ve společnosti se trošku změnilo. Dříve chtěly ty maminky, 
že byly tak dlouho doma, se chtěly sdružovat, tak hledaly, kde by si s někým mohly popovídat a 
měly to dítě s sebou. Takže když jsme začínaly s mateřským klubem, tak to byl docela hit, to měla 
YMCA, měly jsme to my a ne mnoho. Pak teda ty maminky časem zjistily, že je docela fajn si 
zařídit vlastní klub, ale mělo to jen krátký trvání než jim skončila mateřská dovolená. A s tím 
souvisí i náš problém členství, že u  nás jsou ty rodiny členy třeba tři roky, pak zjistí, že nás už 
nepotřebujou. Aniž nám cokoli oznámí, tak jdou třeba někam do školy. Jinak pochopitelně my jsme 
těch činností pro školní děti dřív nabízely poměrně dost, ale to je zase ta tendence dnešní, kdy se ta 
situace mění. Školy, protože mají málo žáků, tak se snaží prodloužit pracovní úvazek svým 
učitelkám, že nabízí nějaké kroužky. Myslím, že pro rodiče je to naprosto báječná věc, ale 
samozřejmě to ovlivňuje organizace, které takovéhle činnosti nabízely. 
Co bylo impulsem k založení - ve Vašem případě k znovuobnovení organizace? 
A1: Tak upřímně řečeno – obnovení YWCy vyprovokovala YMCA – jako muži, který jsou 
vždycky víc progresivní a kterým se podařilo získat svůj dům, protože tam sídlil Svaz tělovýchovy 
a sportu a tehdejší vedení mělo strach, že by o něj tak jako tak stejně přišlo, tak ho předali YMCe. 
Tím měli obrovskou devizu, měli šanci od začátku kde být a provádět činnost. YMCA tenkrát 
zjistila, že náš dům je docela zařízený jako hotel a že by se dal provozovat. V některých zemích je 
YWCA – YMCA spojená, tak se domnívaly že by se společně mohlo obhospodařovat ten dům. Tak 
vlastně vyzvaly naši paní prezidentku, aby přišla na ustavující schůzi, a ona odtamtud vyšla jako 
prezidentka, protože se zjistilo, že majetek může přejít pouze na posledního vlastníka, čili nemohla 
být spojená YMCA – YWCA, ale musely být ty organizace každá extra. S tím, že by se 
v budoucnu tyhle dvě organizace mohly spojit, tak musela ale především vzniknout nová YWCA. 
Paní prezidentka – Hana Fraňková, v třiaosmdesáti zakládala novou organizaci a samozřejmě 
sháněla, kdo by jí pomohl. My jsme se znaly z roku 68, kdy jsme se setkaly na společném, řekla 
bych, semináři, prostřednictvím církve evangelické - uspořádaly evropské setkání, kde byly různé 
představitelky „YWEc“ a lidi z různých církví. Já jsem tam byla za církev husitskou. Potkala jsem 
se tam s Hanou a protože jsme tam byly s kamarádkou nový, tak se nás ujala a ona nám vykládala 
proč, co a jak. Měly jsme z toho semináře pak stejné známé. My jsme ven nemohly, ale když 
některá z nich přijela sem, měly jsme to vždycky jako společné setkání, a tím se naše přátelství 
utužovalo a najednou jsme zjistily, že jsme stejně naladěny a občas jsme povídaly o tom, co ta 
YWCA byla. Takže samozřejmě v tom roce 90 ona zvedla telefon a řekla, potřebuju pomoct. A já 



 
 

 

jsem se v té době trošku živila účetnictvím, řekla: „Potřebuju založit účet a takový věci – můžeš mi 
pomoct?“ A tak to začlo. 
Existovaly – a to už jste mi možná částečně odpověděla – tyto zamýšlené aktivity v nějaké 
formě již před rokem 89? 
A1: Tak v YWCe vůbec ne. Musím říct, že ani ta paní prezidentka, která už taky měla svůj věk, 
nikdy nemyslela, že se ta organizace někdy obnoví, byť ona jediná schovávala část archivu. 
Protože samozřejmě když se předával majetek, tak se odevzdalo všecko a celý náš archiv vlastně 
Svaz mládeže zničil a ona měla dost věcí, který uchovala  a opravdu bych řekla trošku i 
s nasazením života, protože to bylo dost nebezpečný mít tyhle materiály doma. Takže to bylo 
jediné, co zůstalo z té historie a z čeho jsme čerpaly. 
A ten rok 68 nevzbudil ve Vás naději? 
A1: No to právě vypadalo, že by se mohlo něco dít, ale čtrnáct dní potom, co se ta konference 
konala, se zavřely hranice, takže nebyla, pak to usnulo. YMCA se pak obnovila hned po listopadu 
koncem roku 89, ale ta jejich snaha dostat se k tomu hotelu vlastně vedla k tomu, že vznikla 
YWCA, takže jsme jí svým způsobem vděčni. Časem jsme měly spoustu společných zasedání, ale 
zjistili jsme, že vyřešení toho problému je daleko a že naše cesty se trošku rozdělily. YMCA měla 
spoustu problémů s tím barákem, to je obrovská budova, museli to pronajmout, aby vůbec získali 
peníze na splácení oprav a tak, takže vlastně sami měli na svou činnost dost malou část. Výhoda 
byla, že si od začátku mohli platit své sekretářky a mohli zakládat pobočky i po republice, což nám 
se podařilo pouze v Brně a všecko to bylo na dobrovolné bázi. My jsme prostě žádný peníze 
neměly. My jsme dva roky dělaly všecko jenom dobrovolně, já jsem po svém normálním 
zaměstnání chodila organizovat kroužky do YWCy a vedla jsem účetnictví doma. A když jsem 
potřebovala vyřizovat  něco s úřady, tak jsem si buď musela vzít dovolenou, nebo si to nějak zařídit 
v práci. Bylo to velmi náročný, musím říct. A pak v 91 jsem byla pozvaná na seminář do Dánska, 
kde přijelo celosvětový vedení YWCy, my máme sídlo v Ženevě, a tam bylo nabídnuto čtyřem 
východoevropským zemím, které obnovovaly YWCu, že budou na dva roky platit sekretářku  - čili 
Polsko, Estonsko, Maďarsko a Československo. Když přišla ta nabídka, tak jsem se rozhodovala. 
Měla jsem pocit, že už jsme něco rozjely, že jsme začly něco, co snad má smysl. A takový to, že už 
nemáte víc šéfů nad sebou, tak nakonec ta YWCA zvítězila. Takže já jsem vlastně od roku 92 jako 
pracovní síla, zaměstnanec YWCy. 
Co bylo Vaší vizí – cílem organizace? 
A1: I z toho vyprávění, co jsem o ní věděla mi přišlo, že to jsou služby lidem vždy nějakým 
způsobem smysluplný. Rozhodně jsem k tomu inklinovala od dětství. Vždycky jsem spíš byla ten, 
kdo rád někomu pomáhal, kdo se zastával slabejch, taky výchovou – chodila jsem do sboru 
vinohradskýho, kde jsem vyrůstala a spoustu věcí mě ovlivnilo.Takže jsem měla jsem dojem, že to 
bude služba lidem, něco, co potřebujou a  kromě toho zřejmě z nějakých genů jsem podědila trošku 
ten organizační talent. Ve škole jsem pořád něco organizovala a bylo zajímavý, od malička jsem 
dělala s penězma, vždycky jsem byla pokladní. Takže mně nedělalo problém v tom roce 90 začít 
s penězma a ta ekonomika mě tady pořád…musím se jím věnovat,  když už mě to tak moc netěší, 
protože je to čím dál složitější v tý konkurenci, byť teda už dneska ta vládní politika je trošku 
zaměřená na to, že přece jen nějakou tu dotaci dostáváme, tak stejně je to pořád obracení 
padesátníku a vždycky ve mně se sváří takový to zdražit školné, anebo to udělat nějak jinak, 
protože zas mám takovej nějakej úmysl s těma maminkama, který  sem chodí na mateřský 
dovolený, protože to je vlastně ohrožená skupina. Vždycky to byla služba tý rodině, snažily jsme 
se, aby ta rodina nějak vyšla. 
Konkrétní představu jste nějakou měla v té době, kam by se to třeba vyvinulo?                            
A1: Ne, ne, upřímně řečeno, že jsem vlítla do organizace, kterou jsem nevěděla, kterým směrem 
úplně  půjde, věděla jsem, že chceme pomáhat lidem, že bych ráda něco pro lidi dělala. Přišlo mi 
důležitý zatím ty jazyky  a pak že se uvidí. Vlastně se to situací, jak se měnila i ve společnosti a 
jaký jsme měly my možnosti. Tak se samozřejmě se měnila i ta náplň. 
Já bych na to právě navázala otázkou – jaké byl společenské podmínky v době vzniku 
organizace? 
A1: No tak samozřejmě, že někteří lidé hledali vyžití pro děti  nebo kroužky, kde to bude na 
slušném základě. Přece jen lidi hledali alternativu k tomu socialistickýmu. Pro ty maminky třeba 
hned od začátku tady nic nebylo, čili my jsme automaticky přešly na tu práci  a pak jsme si velmi 



 
 

 

považovaly skupiny těch seniorek, které byly skalní členky a které nám vlastně pomohly zakládat 
organizaci znova, protože my jsme zahajovaly se starejma lidma, byť jsme se jmenovaly občanské 
sdružení dětí a mládeže. Ty staré dámy dělaly vlastně základ, dneska už jich je hrstička, 
samozřejmě, že vymírají. Bylo ale jasný, že chceme něco pro ty maminy a postupně se z toho 
vyvinulo třeba hodně jazykových kurzů dopoledne, kdy se učej a hlídáme jim  děti. Myslím, že 
jsme byly trochu unikátní tehdá a ještě stále to dobíhá, bych řekla. Takže tam se mnoho nezměnilo, 
ale my jsme samozřejmě ty kroužky dělaly podle toho, když někdo třeba přišel s požadavkem – 
nemáte tu něco takovýhleho. Tak my jsme samozřejmě rychle nějakým způsobem zareagovaly 
a snažily jsme se takový kroužek zařídit. Postupem jsme došly k tomu, že ty maminky mají mnoho 
talentů a třeba když jsou vlastně takhle dlouho doma, že by  pro ně bylo i dobré, kdyby mohly byť 
na hodinu, dvě týdně být jako zaměstnány. Zaprvé, trošku malinko peněz, ale ten pocit, že jsou 
potřebný, že se mají důvod obléknout a jít někam mezi lidi, je strašně důležitej. Čili vlastně celou 
tu dobu zaměstnáváme především maminky na mateřský dovolený. Pak ze začátku v těch 
devadesátých letech byla jedna z našich činností zprostředkování au-pair. Začla být móda odjezdů 
dívek hlavně do Německa. Německá YWCA se tímhle zabývá, čili my jsme s nimi měly takový 
projekt, na který nám dokonce z Německa přispívali a my jsme dělaly poradenství pro ty dívky 
a posílaly jsme je přes jednotlivé odbočky té německé YWCy přímo do rodin. Tak to fungovalo, 
bych řekla, asi tři – čtyři roky  a to je to, kde se ta společnost změnila. To byla první možnost pro 
děvčata, jak vyjet, naučit se jazyk. Během těch tří – čtyř let se otevřelo víc pracovních možností pro 
ty mladý a najednou ty dívky zjistily, že nemusí být někde rok, ale můžou to mít podle svého, čili 
od toho au-pair se dost odcházelo. Tyhle podmínky jsou dneska úplně jiný. Možná kromě těch 
kroužků bych zmínila ještě školení na počítači, to byla několik let velmi úspěšná záležitost, protože 
Němci nám dali právě v rámci projektu vybavit počítačovou místnost a my jsme poskytovaly velmi 
lacino kurzy pro ty maminky na mateřský, ale i třeba aktivní seniory.  
Kdybyste tedy měla porovnat ty společenské podmínky, ve kterých organizace funguje dnes? 
Pochopitelně se to vyvíjelo. Jak třeba otázka grantů, že jo, ze začátku se dostaly nějaký startovní 
peníze a bylo to teda od Ministerstva školství a z těch jsme musely nějakým způsobem vyjít, že, 
byly nějaké podmínky, ale dneska už je to strukturovaný opravdu, víme přesně, jaký jsou 
podmínky, jakým způsobem můžeme žádat. A taky my už jsme za ta léta zavedená organizace, už i 
to ministerstvo ví, co děláme, jak pracujeme, a proto nám třeba ty dotace dají a my jsem nakonec 
jedna z dvaceti organizací, který vloni dostaly speciální osvědčení, že jsme zavedená organizace  
vlastně by to mělo mít vliv na to přednostní zajištění grantu. Problém, který se vine jako červená 
nit celým tím obdobím, těch peněz je pořád málo, pochopitelně. No a specielně ze začátku  těch 
devadesátých let, kdy bylo tolika změn a byly ty peníze všude potřeba, tak vždycky se říkalo - 
musíte počkat, teď musíme udělat tohle  a tamhleto. A tady se pořád čekalo a čekalo. Proto spousta 
těch organizací samozřejmě zanikla, protože některý si myslely, že teda budou dělat organizaci 
a budou z toho dobře živi. A opak je pravdou – z toho nemůže nikdo dobře žít. Já myslím, že buď 
to bude jen na dobrovolné bázi, což dělá spousta  na nižší rovině – třeba vedoucí skautů, ale jinak 
je to už o penězích, bohužel je to tak. Proto my jsme taky od začátku měly i činnost, která je 
placená. Dneska spousta těch organizací vlastně jakoby žije od jednoho grantu k druhému. 
A vlastně ty lidi, který tam pracujou, tak třeba mají ten rok mzdu a neví, co bude za další rok, 
pokud nenajdou projekt, který bude zajímavý pro stát i pro tu stranu, která to platí, tak prostě 
ukončej činnost. To je problém i s grantama EU – ty jsou taky na kratší úsek. Druhý problém, který 
je s granty – málokdy je to formou daru. To je jenom magistrát hlavního města Prahy nebo obec, 
pak je to na 100% nákladů, ale státní peníze mohou být maximálně na 70% a 30% musí být 
z vlastních zdrojů. Teď už tři roky podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí organizace, které 
pracují pro celou rodinu, rodinná centra, kam spadáme, a dostáváme od nich finanční prostředky, 
ale smíme jenom použít jen do 50%, což je tedy opravdu honička. A pokud ta činnost není široká, 
samozřejmě se zužuje, tak my samy zvažujem, jestli jsme schopny přežít. Přitom podmínkou 
takového grantu je, že tady je alespoň jeden profesionální pracovník. Takže to si trošku protiřečí. 
Výhoda je snad těhlech grantů z ministerstva, že platí částečně mzdu, což je trošku úleva, ale 
vzhledem k tomu, jaká je u nás daňová politika a zdravotní, sociální, tohle všecko, tak ty mzdový 
náklady jsou tak vysoký, že to u nás dělá skoro třetinu celkovýho rozpočtu. 
Co byste označila za největší klady ve smyslu společenských podmínek či přístupu společnosti 
v době vzniku organizace a v současné době? 



 
 

 

A1: Tak to bylo báječný, že byla ta možnost obnovovat nebo zakládat ty organizace, tak to bylo 
obrovské uvolnění. Myslím, že i báječný je, že je celkem široká škála té nabídky, že si lidi mohou 
vybrat a říct – tohle chci, tohle nechci. Myslím si, že od začátku byl vždycky problém s propagací. 
Propagace je strašně důležitá věc a bohužel ani jedna organizace nezisková na to nemá peníze, aby 
o sobě dávala hodně vědět. Takže naše propagace je hlavně teda práce a lidi, který sem chodí, že to 
řeknou někomu jinýmu. Jinak my samozřejmě inzerujeme v kulturním přehledu, ale čtyřikrát za 
rok a potom teda mám webový stránky. 
Co byste v tomhle směru naopak označila za největší problémy? 
A1: Tak já myslím, že dneska už nejsou lidi iritovaný názvem křesťanské organizace a často si ji 
i vybírají a říkají si, že by to mohla být slušná organizace. Já cítím, že ta organizace potřebuje nové 
impulsy, nový vítr. Nakonec vzhledem k svému věku mám pocit, že se méně orientuju v těch 
společenských kontaktech, který dneska jsou, dneska je to daleko víc dravý, než to bylo a já jsem 
zvyklá jednat ještě spíš tím postaru způsobem. Dřív to bylo všecko na laskavosti a slušnosti, což 
dneska ne vždycky platí, bohužel. Je fakt, že ta společnost se mění a ne všecko je člověk schopen 
absolvovat. Je otázka, do jaké míry by měl, do jaké míry ne, kde je ta hranice správná, kdy slušnost 
se mění v podbízení a sprosťárnu. Mnoho věcí se změnilo bych řekla, ne v devadesátých, ale třeba 
od roku 2000. 
V čem myslíte? 
A1: Já bych třeba řekla – úřady. I konkurence, co se týče třeba řemeslníků, služeb, protože dneska 
už je zájem udržet si zákazníka, protože ta konkurence je veliká.  
Jaký ohlas na veřejnosti si organizace získala? 
A1: Souvisí to s naší reklamou. Kdo nás zná a kdo o nás ví a kdo prošel tady nějakou činností, tak 
myslím, že ten ohlas je. Já neumím tipovat, ale myslím, že z 90% velmi dobrý. Máme tady několik 
skupin, myslím, že tady vybudovaly dost přátelství – a to je jeden z našich cílů vůbec ve stanovách 
– podporovat přátelství mezi lidmi, že lidi nejsou sami, že jsou společně byť třeba na krátkou dobu 
nebo za nějakým určitým účelem. To bylo v těch letech před válkou, a proto ty ženy vlastně spolu 
celou tu dobu kamarádily a to myslím, že se tenhle duch nám daří zachovat, samozřejmě, že ne 
v takové míře. A to, že vám člověk řekne – já jsem tady u vás rád, tak to nám pomáhá vůbec jít dál.  
Jaký ohlas nebo podporu to má u žen? 
A1: No tak určitě myslím obrovsky oceňují, že se tu pro ně dělá něco v době té jejich mateřské 
dovolené. Velmi často třeba u nás začínají s miminama a končí až těsně před školou nebo 
i po škole. ženy, myslím, že to ocenily. Je jenom bohužel to smutný, že ta brněnská pobočka 
zanikla, protože tam nebyly ty původní členky a nový nenašly. Taky ve Vsetíně jsme měly několik 
let pobočku, která několik let velmi dobře fungovala. Ty dámy, co se jí ujaly a skončily a pak taky 
nenašly náhradu. Pro mladý lidi to není příliš přitažlivý zaměstnání, v zásadě za malé peníze. 
Jaký byl či je zájem o spolupráci? 
A1: Samozřejmě od devadesátých let se tady vytvořily organizace, tak jsme se snažily kontaktovat 
ty, které vznikly, čím se která zabývá. Tak jsme byly ve styku s YMCou, nově vzniklou organizací 
Rosa. Ženské  organizace  se nějakým způsobem napojily v tom ženském hnutí, já znám třeba 
Elišku Janšovou z toho jednání. Problém je v tom, že každá ta nezisková organizace stojí na 
jednom, maximálně dvou lidech a pokud máte provoz nějaký, tak nemůžete chodit po schůzích. My 
spolupracujeme – jsme ve styku s Unií katolických žen, jsme členy Křesťanského fora žen. Je to 
ale většinou i o tom, že není čas, každá organizace bojuje o své přežití . 
Z jakých skupin obyvatelstva se zájemci rekrutovali či rekrutují? 
A1: Jedná se stále o maminky na mateřských dovolených, maminky s předškolníma dětma. 
Snažíme se o  celé rodiny, ale ty tatínkové obvykle jsou trošku mimo. 
A pak je tu ta skupina seniorů. 
Jakou roli sehrála či hraje zahraniční asistence? 
A1: Tak kromě té finanční samozřejmě musím říct, že ta naše paní prezidentka, paní Fraňková, 
měla z té předválečné doby, a ještě po válce hodně styků se zahraničím, protože jsme byly členy 
světové YWCy. A v roce 90 hned oznámila do světové YWCy, že jsme se obnovily. V ten okamžik 
nám byla nabídnuta pomoc. V roce 91 jsme byly pozvaný jako zvláštní hosté na kongres do Norska 
a měly jsem možnost poslouchat, co dělají všecky ty ostatní organizace. A hlavně co bylo 
podstatný – protože vždycky na tom světovým kongresu se ustanoví, na co se YWCA další čtyři 
roky zaměří, tak tam bylo jasně řečeno – pomoc střední a východní Evropě. Byly jsme zvaný na 



 
 

 

různý semináře a školení v zahraničí. A nabídly nám i pomoc finanční, takže ta startovací pozice 
byla docela dobrá, ale s postupem let ta finanční pomoc ustávala logicky a zaměřovala se na další 
státy. Ve světové YWCe existuje program, kam každá organizace přispívá tím, jaký má možnosti. 
Být členem znamená i přispívat sem, ale z toho pytle peněz můžeme i prostřednictvím projektu 
žádat, takže my vlastně celou tu dobu jsme podporovaný, ale samozřejmě se ta částka každý rok 
snižuje a po dlouhé době potom úplně ten příděl ustane. Každé dva roky se schází evropská YWCA 
a je to spojeno s nějakým školením. 
Jak tyto Vaše aktivity, související s organizací, vnímalo a vnímá Vaše blízké okolí? 
A1: Já bych řekla, že každý pracovník neziskové organizace nemůže existovat bez rodinného 
zázemí. Myslím si, že bez své rodiny bych tohle vůbec nebyla schopná. Od začátku, v době, kdy 
jsem zahajovala činnost, moje děti studovaly, takže byli vedoucí na táborech, dcera tady chvilku 
pracovala jako sekretářka, pak tady několik let vyučovala. Můj syn se pohybuje v počítačích, takže 
pomáhá dodneška, když potřebujeme. Bez tý rodiny by to nešlo. Myslím, že k tomu přistupovali 
s velkým pochopením a dodneška vědí, že dělám činnost, kterou dělám ráda a kterou považuji 
za důležitou a tak to tak jako přijali.             
Jaké období a proč bylo pro existenci organizace kritické? 
A1: Víte co, tady se to objevuje v takových vlnách. Každé tři - čtyři roky zvažujeme, když vidíme, 
že ta činnost najednou není tak oblíbená, tak zvažujeme proč a kam směřovat, aby to bylo lepší. 
Ale bylo období strašný – po sedmi letech činnosti, kdy jsme měly opustit náš původní dům. 
Absolutně jsme nevěděly, kam se vrtnem, takzvaně. Bez náhrady dům byl zabrán, dneska je tam 
finanční úřad hl. města Prahy a protinabídka nebyla žádná, nikoho nezajímalo, co budeme dělat. 
Takže to bylo v 97 docela hrozný. Nebýt toho, že na Praze 10 byla paní starostka Dandová, která 
znala YWCU, říkala: „Samozřejmě, pro nás to bude čest mít vás v našem obvodě“. Takže aspoň na 
dva roky že bysme mohly mít přístřeší v zámečku, který se bude rekonstruovat. Tam jsme pak 
nakonec zůstaly asi čtyři roky. A pak jsme se zase musely stěhovat. 
Jakými prostředky se to podařilo překonat? 
A1: Tak to byla ta pomoc paní starostky a i nakonec ta dobrá vůle města, které do toho investovalo 
peníze, aby nám to tady zrekonstruovali, protože přišli na to, že jsme asi skutečně pro ně dobrý 
partner, co se týče tý nabízený činnosti. 
Došlo v této době ke změnám cílů či zaměření organizace? 
A1: No, my jsme musely trošku přizpůsobovat činnost těm podmínkám, jaký jsme měly. V Žitné 
ulici jsme původně měly jednu místnost, pak dvě, pak čtyři a na „Zámečku“ to bylo taky tak. Když 
jsme začínaly, tak jsme měly méně místností, takže ta činnost, která se tam dala dělat, se odvíjela 
podle prostoru. Bylo to velmi organizačně náročný, ale byla to taková určitá výzva, docela to bylo 
zajímavý. Takže i teď, když se otvíralo, jsme najednou měly hodně místností i tělocvičnu, takže to, 
co jsme dříve nemohly. Nebo mateřskej klub – dneska už má důstojný místo.  
Nakolik se splnila Vaše vize – co se podařilo a co třeba ne? 
A1: No, já asi nejsem ta správná osoba, která má velké vize do budoucnosti, ani nemám ráda velká 
slova. Cokoli z toho, co bylo zrovna potřeba, jsme dělaly proto, že chceme pomoct těm rodinám, 
těm maminám. To byl náš cíl, ten se splnil, já myslím. I když ne, možná by mohl být ještě v tom 
širším záběru, ale to prostě není ani v naší kapacitě. 
Co je podle Vašich zkušeností rozhodující, aby organizace přežila? 
A1: Ano, tak samozřejmě že teď by se možná hodily ty vize nebo ty myšlenky nebo rozeznat tu 
potřebu, která zrovna v tom nejbližším okolí hraje obrovskou roli. Teď k nám jezdí lidi i 
z okrajových částí Prahy, tak přesto to gró jsou lidi z blízka, tak najít, co by ty lidi chtěli. Řekla 
bych, že ještě stále není propracovaná ta velká spolupráce s tou městskou částí, která by sama 
zvedla telefon, protože ví, že tady má takovouhle organizaci, řekla : „My potřebujeme zajistit tohle 
a tohle, jste schopní to udělat?“  
Jak vidíte budoucí vývoj organizace? 
A1: Já jsem pesimista, mám období, kdy klesám na duchu a to je, myslím, u všech těch lidí, který 
v takových organizacích pracují. Někdy nevidí ten světlej bod na konci. Každou neziskovou 
organizaci musí dělat člověk taky srdcem, zapáleností, je to o lidech, vždycky je to o lidech. A já 
bych to nechtěla vyvyšovat, ale je to svým způsobem poslání. Kombinace všeho – empatie, mít rád 
lidi. Já nevím, jestli to je pro některý  mladý lidi perspektiva. Když jsem nabízela jim zaměstnání 



 
 

 

aspoň na půl úvazku, pro ně to není perspektivní – buď je to moc hodin, nebo finančně to není 
lákavý.  
Máte pokračovatelky? 
A1: To je to, co nemáme, ano. Já se snažím kolik let právě sem vždycky někoho vtáhnout a moje 
vlastní dcera, která pracovala osm let ve světovým výboru, což byl první člověk z východní 
Evropy, který tam vůbec byl navolenej, a to je jako dvacet lidí z celýho světa jenom a to je docela 
taková funkce, která je dost důležitá pro celý to hnutí, tak přesto, přestože to milovala a pracovala 
intenzivně, tak mně stejně řekla, když jsem naznačila, jestli by to třeba nechtěla po mně převzít, tak 
řekla: „Mami, víš, co mi nabízíš? Víš, kolik hodin seš tam? A to já mám tři děti.“ Prostě o tom to 
je, bohužel. Jako samozřejmě, že něco se dá dělat méně možná nebo se to dá rozdělit na dvě osoby, 
ale zas sociálka, zdrávka platit dvakrát. Upřímně řečeno, to je náš otazník a moc to dopředu 
nevidím. Obě stárneme, že jo, já už jsme v penzijním věku a Ivanka se k němu blíží, ale přece jen 
jeden člověk takovouhle organizaci nemůže v tomto rozsahu dělat. Jo a když zvažujeme finanční 
možnosti a řekneme si, tak dobře, stačil by tady možná jeden člověk, tak by to muselo bejt ale 
úplně jiným směrem a to by nemohl být rozsah tý činnosti, to prostě se nedá. My jako samozřejmě, 
když jsme taky lidé, který jsou občas nemocní a když jsme tady jenom jedna – tak to s  vypětím sil 
jde a s pomocí nějakých  známých, ale není to ono a nedá se to dělat dlouho. 
Šla byste do toho po všech těchto zkušenostech znovu? 
A1: Já rozhodně asi ano, rozhodně asi – to je blbost, ale myslím si, že po x letech práce, i přes 
všecky ty hrůzy. Musím říct, že někdy to mělo vliv na zdravotní stránku, ale asi bych těžko hledala 
něco víc. 
Nebo jestli ten přínos byl větší? 
A1: Určitě mě to naplňovalo a jsem přesvědčená, že to mělo smysl a má to smysl. A hrozně by mě 
mrzelo, kdyby ta organizace nepokračovala, já bych to hrozně ráda někomu předala, kdo by to dělal 
třeba trochu jinak, ale aby ta organizace přežila, protože myslím, že má v tom spektru společnosti 
svoje místo a že tak, jako je ve vlnách všechno možný, tak i to, kdy lidi budou hledat nějaký 
zázemí, který je vedený nějakým způsobem dobrýho přístupu k lidem, služby, služby. To je služba 
tohleto. Vždycky budou lidé, který ji budou potřebovat, ji vyhledávat, možná v menší míře, ale 
prostě v těch službách, který jsou, který stát nabízí, by to určitě mělo mít své místo. 
Jak byste na závěr zhodnotila vývoj organizace? 
A1: Já už jsem to řekla několikrát. Určitě bych řekla, že se snažila jít pořád kupředu, že se snažila 
reagovat na to, co bylo potřeba, že někdy se zdálo jakoby že plníme, ale to bylo to období, kdy 
jsme hledaly, co by zrovna bylo potřeba. Jako jsme musely skončit s těmi tábory a musely jsme 
přejít na něco jiného. Taky ta služba těm maminkám nebyla hned od prvního dne, bylo to spíš na ty 
školní děti zaměřený až se to změnilo v něco jiného. Teď momentálně jsme v tom období hledání, 
kdy hledáme nějakou novou…my bychom teda nápady měly, ale  říkám zas, je to bohužel pořád 
dokola svázáno s těmi penězi, že prostě bez těch peněz to nejde. Čili pokud najdeme možnost, jak 
to financovat, tak určitě nějaký takový to poradenství, služba jak těm starším lidem, tak nějak 
ohroženým nemocí nebo něčím, by tady mělo svoje místo. 
Tak já moc děkuju za rozhovor.    
  
Dodatek k rozhovoru s informantkou A1, za asistence informantky A2+ 
 
informantka A2+  věk: 51, vzdělání: vysokoškolské – zaměření ekonomické, profese: pracovnice 
YWCA   
 
Co byste dělaly s Dívčími domy, kdyby se Vám vrátily? 
A1: No tak my jsme měly asi dvě vily a takový místo v Novém Městě nad Metují a to už mají 
osoby, které to dostaly vlastně od Svazu mládeže, protože my jsme předaly veškerý majetek v roce 
51 Svazu mládeže, a jak ten dál nakládal, to nevíme, ale víme, že jsou v tom soukromí majitelé 
a jejich děti vlastně už, čili my nemůžeme nikoho stěhovat. 
Máte nějakou databázi s informacemi o původním majetku YWCA? 
A1: Ano, my jsme dohledaly ty domy a  máme zjištěnou jejich katastrální rozlohu, to jsme všecko 
kdysi, když jsme si myslely, že bychom mohly něco dostat zpátky, tak jsme to sepsaly a tehdá nám 
to vyšlo asi na 120 milionů. Nějaký prostory byly v Brně, kdysi jsme jako YWCA provozovaly 



 
 

 

domov důchodců a tehdá brněnská pobočka YWCA ho chtěla provozovat, ale to nebylo možné 
taky – to patřilo státu. My jsme si myslely, že bychom mohly dostat dům v Žitné ulici, protože ten 
zůstal v rukou Svazu mládeže nebo cestovní kanceláře a tam jsme předpokládaly, že by měl 
logicky přijít zase zpátky do rukou tý organizace, která ho původně postavila. No a to se 
nepodařilo, protože zájmem státu bylo, aby získali ten dům oni. Za to ostatní se předpokládalo, že 
dostaneme nějakou náhradu, kdybychom bývaly dostaly finanční náhradu, tak bychom mohly jeden 
z těch domů nějakým způsobem renovovat. Kdysi bylo řečeno, že bude nějaká restituce v tom 
smyslu, že až se uskuteční náhrada církvím, takže potom přijdou na řadu spolky. No a s církvemi se 
to táhne do teďka, no a já se obávám, že na ty spolky vůbec nedojde. Problém je v tom, že ta 
startovací čára byla špatná, my vlastně žebráme o to, aby nás někdo nechal fungovat. My jsme si 
představovaly, že bychom mohly provozovat třeba hostel právě v tom domě, protože byl zařízený 
jako hotel.  
Kolik měla YWCA před rokem 1951 poboček? 
A1: Vím, že byly i na Slovensku – v Košicích, Žilině, Banské Bystrici, Brno mělo velikou 
pobočku, Opava, Hradec Králové, Liberec. YWCA měla tisíce členů, samotná Praha měla víc těch 
poboček, nejenom ten ústřední dům v Žitné ulici, měly jsme v Libni, na Praze 7, také na Smíchově. 
Mohla YWCA navázat na tyto aktivity? 
A1: Ne, ta pauza byla příliš dlouhá, čili navázat nebylo na co. Spoustu těch lidí původních zemřelo 
a ty, co zůstaly v Praze, se sešly v tom našem senior klubu, ale málo z nich bylo schopno něco 
podnikat nebo řídit něco kromě té prezidentky, která byla takhle úžasně schopná, nikdo jiný nebyl. 
Ta vsetínská pobočka vůbec nebyla stavěná na bývalých členkách, ale to byly ženy, které se 
dohodly, že by chtěly něco dělat pro své okolí a našly si, že existuje YWCA v Praze a kontaktovaly 
nás. To byla nová pobočka, ta nenavazovala na nějakou minulost.  
V jakých etapách jste měnily stanovy  - a proč?   
A1: Hned v devadesátým roce, abychom mohly být registrovány, tak jsme musely vytvořit stanovy 
a vycházely jsme vlastně ze starých stanov, které byly kdysi. A šilo se rychle, abychom měly 
nějaké stanovy, ale bylo nám jasné, že jsou naprosto nemoderní, že už neodpovídají době, i jazyk 
byl archaický, takže asistentka z celosvětové centrály v Ženevě objížděla všechny ty nově se 
obnovující organizace a pomáhala s těmi stanovami, protože ta situace byla všude stejná, protože 
možná existoval nějaký materiál, ale už to neodpovídalo současné době. A v podstatě  s její radou, 
jak to funguje jinde, jaké stanovy mají  v jiných zemích, co je tam nutné mít a co už se může 
vypustit. 
A2+: Já Vás poslouchám…je tam ještě další věc – změna stanov je i reakcí na to, co světový výbor 
na kongresu jednou za čtyři roky vymyslí a schválí si. Ale jinak je to v poslední době z 90% reakce 
na změnu sídla. 
A1: A s tím souvisí i drobná úprava, která se nám projeví během těch čtyř let, buď vzhledem 
k tomu kongresu a směřování světový YWCy, ale i třeba nám z praxe – že třeba tohleto je horší 
podmínka, že by to mohlo být jinak. 
A2+: Dáme příklad ze života – Ministerstvo školství. Tam je podmínka pro přidělení dotace, že 
musíte mít, tuším, 2/3 členský základny do 26 let. Takže my jsme musely udělat opatření, že jsme 
ty - nám nejmilejší - seniorky prostě vyčlenily mimo tu běžnou členskou základnu, vytvořily jsme 
jí i ve stanovách prostor. Pro ni - pro tenhle klub, ale i pro další případný, mimo organizační 
strukturu, která by měla jakoby přidružený členství. To jsou prostě reakce na život i na změnu 
legislativy. Byly jsme připraveny i na to, že musíme opět teď změnit stanovy, protože sněmovna 
schválila to, že každý název musí obsahovat i právní typ tý organizace – čili občanské sdružení 
v našem případě. Sotva jsme si to schválily na výboru, tak zákon poslanecká sněmovna zrušila a 
my tyhle úpravy nemusíme dělat. 
Vlastně jste mi odpověděly na otázku „Proč jste práci s dětmi a mládeží ve stanovách 
nerozšířily o další skupiny?“     
A1: Nešlo to rozšířit, protože jsme registrovaný jako občanské sdružení dětí a mládeže, ale přesto 
máme členskou základnu od 0 do 100. Proto jsme teda vyčlenily ty seniory jako zvláštní skupinu. 
A2+: To bylo vysloveně jenom z hlediska takový reakce na to, abychom zlegalizovaly to, co tu je. 
V roce 1998 uvádíte ve výroční zprávě spolupráci s novými organizacemi, pokračovala 
spolupráce také s těmi původními? 



 
 

 

A1:  Seskupení se rozpadlo, ukončilo svou činnost. Když vznikla Česká rada dětí a mládeže, tak 
tam přešli skauti, přešly tam Česká tábornická unie a YMCA, později ještě i Liga lesní moudrosti. 
Jediná YWCA tam nevstoupila, my jsme pořád mimo. My jedeme samostatně. 
A2+: My jsme hrdý holky. 
A tam to má nějakou výhodu? 
A1: Určitě, samozřejmě. Zájem Ministerstva školství je jednat s jedním orgánem a ne se 120 
organizacema. Tam je asi 100 členů v tý Český radě dětí a mládeže, který mají svůj výbor 
a Ministerstvo školství je jejich partner – je to pro ně jednodušší s nimi komunikovat. My jsme ze 
začátku nechtěly, protože tam patřily ty organizace, s kterými, nevím jak bych to řekla, nebyly to 
naši kamarádi, protože to byly z tý svazácký organizace – Pionýr a další. My jsme byly dlouho 
přemlouváni, ale vzhledem k tomu, že vlastně YWCe zůstal ten černý Petr - já jsme likvidovala to 
seskupení. My jsme jako malou náhradu, náplast těhletěch postižených organizací, jsme dostali 
školicí středisko na Křemešníku, s kterým jsme měly strašný potíže od začátku až do konce. A pak 
se prodalo obci a kolem toho bylo těch záležitostí právních a finančních, který… já jsem v té době 
byla  předsedkyní a jezdila jsem po soudech, protože jsme se kvůli tomu Křemešníku různě soudili. 
Tam byli nájemci, který  nám neplatili nájem a tak. Všecky ty organizace ale z toho dostávaly 
nějaký podíl, čili v jejich zájmu to bylo, ale já jsem  si všechny ty věci musela vychutnat. Ve finále 
jsme to prodali a finanční obnos se rozdělil podle toho, která organizace jaký tam měla podílnictví. 
V roce 90 nám přidělili podíl podle velikosti. 
Jak se vyvíjela struktura organizace? 
A1: Předsedkyně rovná se prezidentka, to je dobrovolná funkce. A pak je ředitelka a to je statutární 
osoba, která je placený funkcionář organizace. Prezidentka řídí celý výbor a ta má 
rozhodující….protože statutární osoba nemá vůbec volební právo, rozhodovací. Já jsem  
zaměstnanec, měla bych od toho výboru dostávat úkoly, které plním. 
A tak to bylo od začátku? 
A1: Ano, v tom výboru byli zástupkyně  jednotlivých poboček, což už u nás teďka padá. Ale když 
byla  velká valná hromada, tak se sjely ty z těch poboček. Nebo to zásadní rozhodování, kterým 
směrem se bude ta YWCA ubírat a pak ty finanční záležitosti. Jinak každá ta pobočka byla 
samostatná a ta měla svoji ředitelku a prezidentku. 
A ten výbor – kolik tam je lidí? 
A1: My jsme měly do teďka desetičlenný, ale docházíme k tomu, že to budeme redukovat na pět 
lidí, protože to v zásadě není potřeba u malé organizace. Dříve to mělo ten smysl, když tam byly 
zástupkyně těch poboček, ale jinak tady je důležitý, aby tam byl jeden ekonom, jedna osoba, která 
se bude starat o zahraničí, která to bude koordinovat tady a jedna prezidentka a její zástupkyně.  
Když vy jste jako jediná zaměstnankyně, ostatní jsou jako dobrovolnice? 
A1: Ano, ano. To jsou všecko dobrovolné funkce. Máme zaměstnance jako lektorky a není pro ně 
podmínkou být členkou YWCy. Jako zaměstnanci jsme tady regulérní dvě. Ani jedna vlastně 
nehlasujeme, my jsme na schůzích, ale sledujeme, zapisujeme a píšeme  si úkoly. Výbor je volený 
výročním shromážděním a ten by potom měl rozhodovat o tom co…samozřejmě my jsme na tom 
místě tady a my víme nejvíc ty programy, čili my to velmi konzultujeme s naší paní prezidentkou, 
která je tady s námi každý týden a ví o tom, jak to tady funguje. Ten výbor nás trošku málo teďka 
ovlivňuje, protože ty ženy jsou mimo. My je informujeme, ale ty denní problémy tady máme my, 
čili velmi často je rozhodování na nás.  
Máte s nimi pravidelná setkání? 
A1: Čtyřikrát za rok máme pravidelný schůze, ale spíš podle potřeby a spoustu věcí… 
A2+: Ale jinak na mailu… 
A1: A telefonem a tak. 
  
 
 
Rozhovor A2 
 
informantka – věk: 71 let, vzdělání: vysokoškolské – zaměření chemicko-technologické, profese: 
dobrovolnice v YWCA    
 



 
 

 

Jak byste na úvod charakterizovala vaši organizaci? 
A2: Velmi prospěšná pro mladé maminky s dětmi. Ale chtělo by to, aby měly dobré spojení sem, 
což tady teď není. My když jsme sídlily v Žitné nebo v tady v tom, ve Vršovicích, v tom 
„zámečku“, tak to bylo trochu lepší na to docházení. Tady to je  nešikovný, takže to místo není 
dobré. A jinak jako organizace je to vynikající pro ty maminky, které jsou doma, nemusí zakrnět a 
mohou tady docházet na různé jazyky, cvičení. A je to pro ty děti, které tedy po tu dobu mohou dát 
do centra dětského, kde si ty děti spolu hrají, takže mohou se věnovat také své činnosti nebo 
i s dětmi cvičit. Pro děti je tady výborný vedení, bych řekla, třeba nahoře je kroužek výtvarný, tam 
ty děti vyrábí a kreslí krásné věci. A vždycky vidím, jak z toho mají radost, jsou nadšený, když 
něco vyrobí. Takže si myslím, že to je vynikající pro ty rodiny, než začnou docházet do té školky 
nebo školy. 
Označila byste to tedy za hlavní zaměření organizace? 
A2: Zaměření – hlavně je to pro ty mladé maminky, co zůstanou na mateřské dovolené. 
A vedlejší cíle? 
A2: No, rozšířila to pro ty seniorky, čili ty ženy, co byly jako členky zamlada, no tak mohou zase 
se scházet. Scházely se soukromě a teď se  scházíme a máme úžasný programy. Řekla bych, že to 
je  taková intelektuální sešlost. Moc se vždycky těším na ty programy a baví mě se spolu bavit, 
jezdíme na výlety. Úžasný to je i pro ty, co zůstanou samy, děti jim odrostou, odejdou z domova, 
no tak oni mohou chodit do klubu a žít plným životem, bych řekla. 
Proč jste do organizace vstoupila a zůstáváte v ní? 
A2: No tak já už jsem hodně dlouho v ní. Asi v devadesátém třetím roce, kdy jsem se vrátila 
z Mnichova, kde jsem pobyla nějak přes dva roky, jsem se dozvěděla od kamarádky. 
Byla jsem požádána jakožto bývalý informační pracovník, abych zpracovala seznam neziskových 
organizací pro jednu nadaci, a tudíž jsem dostala seznam a  vždycky jsem si zavolala a chodila 
jsem tam. A jedna byla YWCA, kromě třeba Naděje nebo Život 90. 
Základní informace jako thesaurus pro počítačové zpracování. Takže jsem jednou taky navštívila 
YWCU a dozvěděla jsem se tedy, co to je za organizaci, její náplň a že tam je taky pro seniory. 
Mně se to tak zalíbilo, že jsem se zeptala, jestli bych mohla být členkou. 
 A byla to ještě v Žitné, tam to bylo, myslím, nejlepší, protože tam to bylo prostorově i místně 
ideální. 
Můžete ještě víc přiblížit Vaši motivaci, proč jste tam vstoupila? 
A2:  Že se mi to líbilo. Byla jsem v důchodu a neměla jsem nějaké napojení na ty lidi, které mají 
takové shodné zájmy se mnou. 
A proč zůstáváte v organizaci? 
A2: No, že se mi pořád tady líbí. 
Takže to splnilo Vaši představy? 
A2: Ano, úplně. 
Co považujete za nejdůležitější cíl Vaší organizace? 
A2: No tak cílem je tedy to zaměření na ty mladé rodiny. Cílem je udržet asi to vzdělávání, aby ty 
maminky, když odejdou z práce a zůstanou s dětmi doma, aby nebyly osamoceny. Tady se s těmi 
dětmi a s ostatními maminkami radí. No a ty seniorky, ty  že mají kam chodit a bavit se spolu. 
Jaký ohlas na veřejnosti má podle Vás organizace? 
A2: To já nějak jako nevím, nesleduji. Myslím si, že právě tady nevýhodou je tedy to místo a to, že 
je těch organizací tolik a že těch maminek tady není tolik, takže by to kapacitně mohlo být víc 
využito. Je to škoda. Nemůžou sem jezdit z druhýho konce z Prahy třeba , že jo, víte, jak to tady je  
od tramvaje s kočárkem a v zimě zvlášť, když je umrznuto, klouže to, tak to je tady do kopce a z 
kopce nebezpečný. Takže tohle je veliká nevýhoda. 
Vy máte vlastně tu zkušenost od roku 93, takže kdybyste to porovnala, myslíte, že byla 
organizace v povědomí veřejnosti více? 
A2: To Vám opravdu nemohu  říct, to spíš by paní ředitelka, já doopravdy nevím. My jsme si třeba 
to řekly. Moje známá, s kterou jsem jezdila na hory, jsem řekla, že chodím do YWCy a ona řekla: 
„Já jsem tam chodila zamlada“. No a samozřejmě, že sem od té doby chodí také. Takže u těch 
seniorek se to rozšířilo spíše takto ústním podáním přes známé. Nějakou propagaci, to jsem ani 
nějak moc neslyšela nebo nečetla. 



 
 

 

Jaký ohlas nebo podporu má u žen? 
A2: Ty ženy, co sem docházejí, se na sebe těší. Vždycky když se sejdeme, tak je to jako v mateřské 
školce, jak říkám. Máme toho tolik si říct za ty dva týdny. Všem se to moc líbí a rády sem chodí. 
Je zájem o spolupráci s organizací? 
A2: Co se týká veřejnosti, to Vám nemohu říct, to nějak nemám možnost.  
Nebo jak vnímáte zájem o členství? 
A2: To nějak nesleduju. Ty moje známí, co mohly třeba a měly čas, tak vědí o tom, že jsem 
v YWCe. Asi ty dva případy mám, co jsem jim o tom řekla a projevily zájem a staly se členkou. 
Z jakých skupin se zájemci rekrutují? 
A2: Já jenom vím o těch seniorkách. To jsou ty, co vědí, co to je YWCA, znají třeba nějaká jazyk, 
sem chodí třeba na tu angličtinu. Řekla bych, co se týká toho klubu seniorek, tak to je takový ten 
intelektuální klub.  
A kromě těch seniorek jsou ještě další skupiny? 
A2: Ty mladé maminky. 
Co byste označila za největší klady v současné činnosti organizace? 
No že umožňujou, že tady mohou – je to v té činnosti, řekla bych. To všechno – tady je takových 
možností, že mohou teda děti si hrát, tam mají krásnou hernu, nebo malovat. To, co je zajímá, že si 
mohou vybrat a přitom mohou  maminky se třeba vzdělávat. Tak to je velký klad, že jo. To kdyby 
si někde platily kurz a teďka by neměly kdo hlídat dítě. Tady je to spojený.  
Co dnes ohrožuje činnost organizace? 
A2: No tak já myslím, se potýká hodně s penězma, jako všude. Zvlášť tady, když je to v domě a ty 
poplatky jdou pořád nahoru, tak ty náklady na ten provoz že jsou drahé  a nestačí to. Ty příspěvky 
a všechno to, co tady platí ty maminky, tak to je úměrný k těm jejich možnostem, takže tím 
pádem… co jsem slyšela od paní ředitelky, že není snadné udržet ten provoz, aby bylo na všechno 
dost peněz. 
Co musíte dělat proto, aby organizace přežila – co je rozhodující pro její přežití? 
A2: Tak to je spíš otázka pro paní ředitelku, to vám na to neodpovím. Pro přežití je důležitý, aby 
tady byl dostatečný zájem – čili dostatek maminek s malými dětmi, aby se rodilo a bylo dost dětí 
v okolí, tak to je důležité. A pak aby vždycky ta paní ředitelka sehnala ty potřebné peníze na tu 
činnost. 
Jak vidíte budoucí vývoj organizace? 
A2: No, já nejsem nějakej vizionář, ale přála bych si, aby to bylo co nejdéle, protože vím, že to je 
prospěšný a taková bohulibá činnost a tomu fandím a snažím se pomáhat, jak víte, chodím sem ty 
čtvrtky, kdy je třeba, někdy prostě vypomůžu. 
A co se týká zaměření organizace v budoucnosti? 
A2: Tak já myslím, že ten se řídí potřebou a zájmem těch maminek a rozšiřuje se. 
Má vaše organizace pokračovatelky? 
A2: To taky musí vám odpovědět někdo odpovědnější, já to opravdu nevím. 
Kdyby organizace zanikla, stala byste se pokračovatelkou? 
A2: Já už ne, mně už bylo sedmdesát. Já jsem jako členka a když je třeba v něčem, tak přispěju 
nebo pomohu, ale je to omezený, že jo. 
A myslíte, kdyby tam nebyla ta věková hranice, že byste do toho šla? 
A2: No to určitě. Já jsem z rodiny, kde matka byla prostě, bych řekla, vedla takovou činnost, kde 
lidem pomáhala, když potřebovali. Ona byla bývalá sestra z třetího řádu sv. Františka, takže ona 
toto měla v krvi. Tak jsem to viděla doma a tak u každý dobrý věci, když mohu, jsem pro. Tohle 
pokládám za činnost, která by se měla podporovat. Ale peníze bohužel…bych potřebovala vyhrát, 
tak bych to dala YWCe, kdybych vyhrála. 
Jak byste na závěr zhodnotila činnost organizace?– vy jste vlastně členkou od roku 93 
A2: Jak říkám, nejvíc je to závislý nebo nejvíc to ovlivňuje to nešikovné místo. Daleko víc 
možností by měla. Když by bylo víc členů, mohla by se i po té stránce finanční i co se týká té 
veřejnosti – že by o tom více věděla. Takhle jsme tady, bych řekla, jako trošku zastrčený. Tohleto 
pokládám jako za největší mínus toho, aby to prosperovalo tak, jak by to mělo nebo mohlo. 
Tak moc děkuju za rozhovor. 
 
 



 
 

 

Rozhovor A3 
 
informantka a) věk: 33 let, vzdělání: vysokoškolské, profese: učitelka 
informantka b) věk: 35 let, vzdělání: středoškolské, profese: ekonomka/dobrovolnice v YWCA 
 
Jak byste na úvod charakterizovala vaši organizaci? 
A3a) Hrozně moc se snaží pomáhat opravdu těm maminkám... že to není tak ani založené jako 
vytěžit co nejvíc, ale opravdu se snaží dávat ze sebe, co je možné, a že vlastně ten management se 
podle toho chová, což  v dnešní době je to takové opravdu hodně neobvyklé a mně se to na tom 
strašně moc líbí, že tady  hodně lidí dává ze sebe co nejvíc a ani se moc neptají, co za to dostanou. 
A3b) Ta přátelská atmosféra.  
A3a) Určitě, to jako rozhodně,taková právě vzájemná, že maminky si tady sdělujou různé 
informace, si předávají. S tím se sem i jde. 
Proč jste do organizace vstoupila a proč v ní zůstáváte? 
A3b) Já jsem to teda objevila náhodně, šla jsem si pohrát s dětmi a vlastně objevila jsem tady 
pěkné prostředí, mateřské centrum a pak vlastně v návaznosti na to různé kroužky pro děti. I ty 
finance, není to přemrštěné cenově, a tak samozřejmě pro maminky vhodné. 
A3a) U mě to byla náhoda v podstatě, protože je to v našem místě bydliště. Taky šla jsem kolem, 
byla tu nabídka práce, tak jsem si říkala, proč ne. V podstatě nejdřív jsem sem šla s tím, že si třeba 
něco vydělám, ale potom mi přišlo, že o to tady zas až tak vůbec nejde, setkávaly jsme se tady 
maminky, děti, takže to potom mělo úplně jiný přínos, než se kterým jsem počítala. Přesně jak říká 
tady Martina, že je celkem široká nabídka  - jazyky, kroužky. 
A3b) V podstatě mně se teda poštěstilo díky YWCE, nikdy by mě nenapadlo hlídat děcka. Šla jsem 
sem si pohrát a postupně jsem byla oslovená, jestli bych vzala za maminku, která odešla 
na mateřskou dovolenou, pohlídat tady, když jsou kurzy. 
Takže jako dobrovolnice? 
A3b) Ano, dobrovolnice. 
Co považujete za nejdůležitější cíl vaší organizace? 
A3b) Asi tu spolupráci navzájem a soudržnost. 
A3a) A udržovat ty hodnoty, který třeba v tý společnosti už nejsou až tak automatické. 
Jako například? 
A3a) No tak ta pomoc bližnímu, nemyslet jenom na sebe. 
Jaký ohlas má podle Vás organizace na veřejnosti? 
A3a)Tak já myslím, že známější je ta mužská – YMCA, ta YWCA bohužel známá v České 
republice moc není a kdyby tu nesídlila, tak o tom vlastně ani nevím. 
A proč myslíte, že vlastně není takhle známá? 
A3a) Protože to není žádná komerční organizace a nemá promotion. Je to asi i právě, bych řekla, 
oni přikládají důraz na něco jiného, než je tohle. Chtělo by to nějakýho managera, který bude na 
tohle dbát. 
Jaký je ohlas nebo podpora u žen? 
A3a) Určitě pozitivní, že ty ženy se mají kde scházet. 
A3b) Že se navzájem snaží dělat reklamu YWCe a i aby nalákaly další. 
Je zájem o spolupráci nebo o vstup do organizace jako členka? 
A3a) Jestli se hlásí hodně maminek? 
Ano. 
A3a) No v rámci možností. Řekla bych, že by to mohlo být lepší, kdyby o tom maminky věděly. 
Z jakých skupin se zájemci rekrutují? 
A3b) Hlavně ty maminky. 
A3b) Asi z jakých vrstev, že? Já bych řekla, že to není nějak ohraničené. Samozřejmě je to asi, 
protože je to křesťanská organizace, tak určitě je větší ohlas v téhle obci, ale není to podmínkou. 
Setkala jsem se tu se spoustou maminek i s jiným náhledem. Řekla bych, že celkem široké vrstvy. 
Spíš je to omezené na to okolí, že? 
Co byste označily za největší klady v současné činnosti organizace? 
A3a) Nabízení vlastně dětem a maminkám něco jiného, než by doma samy. 
A3b) Navzájem si spolu pohrát nebo ty kurzy a vzdělávání další. 



 
 

 

A3a) Pozitivum je sdružování se někde jinde než doma, že? 
Co dnes ohrožuje činnost organizace? 
A3a) Tak relativně nízký zájem.  
A3b) Peníze, finance, no. 
Co musíte dělat proto, aby se organizace udržela – co je rozhodující pro její přežití? 
A3a)Tak propagace stoprocentně. nějaký ty fondy, protože tady se platí nájem. 
Jak vidíte budoucí vývoj organizace? 
A3b) To spíš paní ředitelka.      
A3a) Já bych byla spokojená, kdyby se to udrželo tak, jaké to je. 
Má Vaše organizace pokračovatelky? 
A3a) To je asi taky trochu problém. Mně přijde, že sem chodí maminky na to období, aby měly co 
dělat s těma dětma, pak případně ještě ty děti sem chodí na kurzy. Potom když už začnou chodit do 
školy, tak už se to potom nedá dohromady. 
A proč myslíte, že se ty lidi do toho moc nehrnou, že by se angažovali? 
A3a) Taková jako pohodlnost, když už je pak ta škola. 
A3b) Organizačně asi je to pro ně jednodušší, že v rámci tý školy pak mají všechno a zase někam 
chodit. 
Kdyby organizace zanikla, staly byste se pokračovatelkami? 
A3a) Já asi ne – ze stejného důvodu, o kterým jsme tady mluvily, prostě já duchovně prostě nemám 
moc co, stejně tak bych mohla chodit úplně někam jinam. Akorát, že říkám, tady je to hrozně 
příjemné, přátelská atmosféra a je to blízko. 
A3b) Ze stejného důvodu – to samý. 
Jak byste na závěr zhodnotila činnost organizace? 
A3a) Tak mně přijde, že v téhle době vůbec někdo se snaží o něco takového, já to hodnotím jako 
kladně. Je to obrovský úsilí, obrovská práce, hrozné nervy, vím, jaký jsou s tím problémy 
organizační a jako doufám, že ty lidi, co do toho opravdu vkládají maximum, tak že se jim to někde 
vrátí. 
A3b) Vnímám to podobně. 
Tak já moc děkuju za rozhovor. 



 
 

 

KLUBY KŘESŤANSKÝCH ŽEN 
 
Rozhovor B1 
 
informantka – věk: 70 let, vzdělání: vysokoškolské – kulturologické zaměření, profese: pracovnice 
Klubu křesťanských žen v rámci Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů 
 
Jak byste na úvod charakterizovala Vaši organizaci – v době jejího vzniku, v průběhu let a 
v současnosti? 
B1: No, tak ten začátek v podstatě byl poplatný době historického zlomu v této zemi, kdy se z toho 
totalitního systému najednou začalo cosi otvírat. Protože dříve byla ženská organizace jen jedna - 
povolená, Svaz žen, řízený vlastně komunistickou stranou. Ten hlad  po nějaké jiné alternativně tu 
byl, no tak tím rokem 89 se vlastně provalilo všecko. A protože se mohly začít formovat jen ty, co 
měly nějaké podhoubí  - to byly třeba ty Pražský matky - no a ty křesťanské ženy měly jedno 
dobrý, protože měly to zázemí toho kostela a těch farních charit a udržovaly ty společenství. V roce 
89 ty ženy z Prahy 6 z Lidový strany a těch farností okolo pak se sdružily a daly prohlášení do 
Lidové demokracie, že vyzývají všechny ženy podobnýho smýšlení, aby si založily klub 
křesťanských žen, který by navazoval na humanitní a charitativní cíle – to nemělo nějaký politický 
podtext, spíš tak jako aby se angažovaly v tomhle  směru pomoci chudým, slabším, péče o nějaké 
postižené děti. Takhle to formulovaly a to se velmi rychle ujalo. A potom hned v roce 90, devátého 
února byl tady v Edenu celostátní sjezd  Klubů křesťanských žen, přijela tam zahraniční delegace, 
já jsem tam byla. Z Itálie přijela početná skupina žen a říkaly, co všechno dokázaly, jak politicky 
pracovaly. První předsedkyní byla právnička, kooptovaná do parlamentu hned po revoluci, 
doktorka Ivana Janů, dneska je to ústavní soudkyně. Pak odešla do Haagu, pracovala pro OSN. Pak 
se vrátila a pracuje jako ústavní soudkyně. Ta tomu dala celá ta léta takový ten směr. My jsme byly 
angažovaný, při prvním výročí  svatořečení Anežky české v roce 90 jsme měly meeting, pak jak 
vznikaly ty konflikty na Balkáně, tak jsme vydaly prohlášení k Chorvatsku. Začínaly jsme tak 
jakoby i politicky pracovat při Lidové straně, ale členství nebylo podmínkou. Začátek byl 
nastartovanej tím, že ta Lidová strana to hned, protože to byly členky Lidové strany, to trošku 
zaštítila. Třeba ta Ivana Janů tak měla v rámci  sídla strany svou kancelář jako předsedkyně 
křesťanských žen a bylo to ve všech krajích republiky. Ta snaha byla to rozšířit přes obvodní 
kanceláře – všude byla vyhláška, že se to zakládá, tak se ty ženský přihlásily a začaly dělat. My 
jsme si naivně myslely, a to myslím, že každá ta organizace, že to půjde bez peněz – totiž 
nenapadlo nás, že někdo bude chtít za nájem, za tohle, protože dříve to vždycky někdo pokryl nebo 
zaštítil, mohli se scházet v hospodách nebo agitačním středisku, jo, tak  zpočátku to tady taky bylo, 
že jsme mohly třeba využívat různých prostor, protože všechno bylo ještě státní, ale postupně když 
se začalo privatizovat, pak už to bylo taky o penězích. A tam už začal ten problém, že jsme věděly, 
že nějaké horentní příspěvky nebudeme moct vybírat. Začaly ty problémy. Pak začala ta činnost 
trošku upadat. Začínalo narůstat víc těch organizací. To byla  ta první polovina devadesátých let, 
myslím od roku 1993, že začaly vznikat další organizace, ty, který nechtěly s tím Svazem žen. 
V devadesátém třetím už bylo jasný, že strana na to finančně nemá, že asi dojde k oddělení od 
strany – my jsme totiž finančně tak jako přežívaly pod tou stranou. S Ivanou Janů jsme se 
scházívaly a udělaly jsme stanovy, které byly už spíš civilnější – jako co to je, jaký to bude mít 
hospodářství, strukturu.V těch prvních jsme se hodně opíraly o křesťanskou ideologii. V polovině 
90. let začala už naše republika mluvit o vstupu do EU, tak začaly chodit první granty na občanské 
sdružení. No a ty, který to víc uměly, tak rychleji nasedly na ta témata a začaly žít z těch grantů. 
My jsme byly taky jako občanské sdružení, mohly jsme podat ty granty, ale moc jsme toho 
nevyužívaly, protože ta témata jakoby byla vzdálená pro nás, protože to byly vypsaný témata jako 
rovný příležitosti. Pak jsme se spojily do Demokratické alternativy, to bylo takový sdružení těch 
demokratických, bylo tam asi 15 sdružení – spíš konzervativně pravicovejch, jako alternativa 
k tomu Svazu žen. No a potom v roce 99 vznikla Asociace pro rovné příležitosti žen a mužů, ty 
křesťanské ženy tam taky vstoupily. Ten termín rovné příležitosti už byl velmi frekventovaný. Už 
se podílíme na tý činnosti tam. Před asi třemi lety vznikla ženská platforma KDU po vzoru 
německé, takže křesťanské ženy mají realizaci tam, jednak v asociaci, takže na samotnou extra 
činnost žádné prostředky nevyvíjejí.  



 
 

 

Takže vy jste vlastně jako Kluby křesťanských žen  pod tou asociací? 
B1: Ano, skrze ni pracujeme. Je to vlastně nepolitické sdružení napříč politickým spektrem odleva 
doprava – jsou tam jak Sociální demokratky, tak křesťanský ženy, Gender Studies – všechno 
dohromady. Naším jednotícím cílem je hlavně otázka rovných příležitostí.  
Co bylo impulsem k založení Vaší organizace? 
B1: Já Vám to přečtu: „Současná doba si žádá ženy, které bez velkých slov proměňují a zlidšťují 
náš svět. Takovou byla svatá Anežka Přemyslovna, jejíž kanonizace se stala významným 
podnětem duchovní a mravní obrody našeho života. Pod její ochranou v rámci návratu celé 
společnosti k demokracii zahajuji činnost klubu křesťanských žen, pokračovatelek v díle 
započatém dcerou královskou a budovaném dalšími velkými postavami naší historie. Myšlenka 
klubu je tedy založená na úctě k Božímu zákonu a dílu, křesťanské lásce k bližnímu a pomoci 
potřebným “ atd. A teď jako zapojit se do společenské a morální pomoci, hájit život ve všech 
podobách, přispívat ke křesťanské etické výchově střední a mladé generace, prosazovat mravní 
čistotu ve výchově dětí.  Byly to takový ideály.  
Existovaly tyto zamýšlené aktivity v nějaké formě již před rokem 89? 
B1: Asi jo. Proto to prohlášení těch žen a zřejmě vycházely z toho, z té jejich činnosti.     
Co bylo Vaší vizí – cílem organizace? 
No, ta vize, to bylo všechno hrozně naivní, protože ty lidi neměli žádný zkušenosti organizační, 
nic. Ta vize byla taková dělat takovou tu veřejnou, charitní práci. V podstatě to byla ta myšlenka 
toho ideálu podílet se na zlepšení té společnosti. 
Jaké byly společenské podmínky v době vzniku organizace – jak byla společnost na tyto 
aktivity připravena? 
B1: No, je to taky bipolární, protože na jedný straně jakoby to vítaly. Vznikaly občanský fóra, 
vznikalo kdeco. Každej si mohl založit, co chtěl v podstatě, takže  společnost to přijímala dobře, 
nebylo to nic mimořádného. Na druhé straně to bylo naivní, že jsme vycházely z podmínek, které 
jsme znaly za socialismu.To je jak jsem říkala o těch penězích. My jsme si neuvědomovaly, že to 
bude problém, že se začne všechno počítat.  
Kdybyste měla porovnat společenské podmínky v počáteční fázi a v současné době? 
To snad ani není třeba říkat - naprosto diametrálně jsou jiné, jako je jiná celá společnost. 
A v čem nejvýrazněji? 
B1: No, hlavně v té ekonomické situaci, protože nějaká strana vznikne a zase zanikne, protože 
většinou nemají prostředky. Pro ty nevládní organizace je to totéž. A pak ta společnost je jiná, že už 
ty lidi to tak nezajímá. Zvlášť ty mladý to nezajímá, to je pár takových nadšenců. Třeba žen, co 
tady jsou, mladý děvčata, co tady stážujou, píšou diplomky, ale ty už to spíš berou trošku 
světovější. Je zajímá, co se děje venku, jezdí na ty různý stáže, zajímá je to dění v Unii, berou to 
globálně v globalizovaným světě. Ale konkrétně, že by zas tak  prožívaly, co se děje v Uherským 
Hradišti, to ne. 
Proč si tedy myslíte, že lidi obecně už to tak nezajímá? 
B1: Vnímám to tak, že je posun ve vývoji společnosti, ale i ve světě – svět je jinej než byl před 
dvaceti, třiceti lety. To jsou opravdu velké změny – terorismus, kdo to kdy v devadesátým roce  
slyšel? To už člověk uvažuje v jiných kategoriích a hlavně v té tržní ekonomice. Lidi mají starosti 
skutečně existenční. Třeba fenomén ztráty zaměstnání tehdy neexistoval. Dneska dostat třeba lidi, 
který mají práci, nebo i studenty, k nějaký takový větší angažovanosti, je dost nemožné i z těch 
důvodů. 
Co byste označila za největší klady ve smyslu společenských podmínek či přístupu společnosti 
v době vzniku organizace a v současné době? 
B1: Největším pozitivem byla ta chuť lidí, takový ty  ideály uplatňovat a chuť lidí začít něco dělat 
pro tu společnost. Lidi chtěli nějak přispět, aby ta společnost byla lepší. …Ideál, ale probudila se 
taková ta tvůrčí síla. Ale pak-li že nedoléhaly žádný ekonomický problémy. 
A největší klady, kdybychom se bavily o současnosti? 
B1: V tom, že jsme se otevřely světu, že už víme, že vlastně neexistuje nějaká vlastní, ani národní 
politika už neexistuje, to se musí propojovat. Ona ta globalizace má taky svoje výhody – třeba 
v informovanosti.  
Jaké byly v tomto směru naopak největší problémy v době vzniku organizace a dnes? 



 
 

 

B1: No, já bych řekla, že ty problémy jsou dneska větší. Dnes, když někdo něco zakládá, tak se 
musí ptát – kde se budem scházet, kde na to vemem, dostanem nějakej grant? Dneska už se, bych 
řekla, zakládají ty organizace ani ne tak moc, že je to potřeba,  ale že si vykalkulujou, jestli by to 
mělo nějakou možnost, jestli by to zahrnovalo také téma, které by mohly svým způsobem nějak 
prodat. Třeba vznikne organizace, která se bude zabývat třeba alternativními porody a musí vědět, 
že to někde na to nějaký zdroj je, že se třeba někdo nabídne, že to zasponzoruje, ale musíte třeba 
vydávat nějaký metodický pokyny těm maminkám. 
Znamenal vliv společenských podmínek změnu cílů organizace již v počáteční fázi jejího 
chodu? 
Ani moc ne. Zpočátku, dokud nenastaly ty problémy – a velkej problém začal, když se začalo ve 
straně šetřit a už se řeklo, že strana už tu ženskou frakci nechce. Nevím, nakolik to byly jen peníze 
nebo maskulinní pohled. Ale vím, že tehdy, když mi Ivanka Janů říkala, že to asi půjde od tý 
strany, že musíme napsat si ty stanovy jako už samostatně, že sice budeme mít pořád jako blízko k 
nim, i takovou podporu morální, nebo když bysme  moc pořebovaly, se nám poskytne, ale že 
nemůžeme žádat nějaký peníze z rozpočtu tý strany. Tak pak už jsme se teda osamostatnily, a tam 
byl takovej ten největší problém.              
A co se týká třeba posunu toho cíle – jestli Vás to nějak ovlivnilo? 
B1: No samozřejmě, protože pak už jsme se začly orientovat na ty obecnější cíle. A i v těch 
ostatních ženských sdruženích jsme nacházely spojení a tam už nešlo - mezi liberálkama nějakejma 
nebo i levicově orientovanýma - tam citovat svatou Anežku. Ty první léta se vždycky to její výročí 
slavilo docela dost okázale. No ale prostě od toho se pak pomalinku ustupovalo, to zůstalo 
v intimnější sféře a  ty veřejnější věci se akcentovaly jako společné. Pak když se začalo mluvit 
o rovných příležitostech, tak to je problém, který trápí jak ty křesťanky, tak levicový ženy. 
Projevila se nějak změna cíle v souvislosti s původním zaměřením organizace? 
B1: To určitě. Začaly jsme se zaměřovat na jinou cílovou skupinu. Ta původní skupina byly ženy 
okolo kostela, pak jsme se začaly zaměřovat na širší okruh lidí, který jsou křesťanskýho smýšlení, 
ale už to není tak dominantní, aby se o tom tak nějak vyloženě mluvilo. Taky proto, že ty 
křesťanský ženy, nebo to sdružení, který potom integrovalo i s těma ostatníma pro ty rovný 
příležitosti, tak samozřejmě začalo být takový, bych řekla, občanštější.  
Co se týká cílové skupiny, tam jste se posunuly – jak to bylo potom se zaměřením organizace?       
Křesťanský ženy byly ekumenický, to nebylo jen sdružení katolických žen. Byly jsme ekumenicky 
zaměřený, takže tu charitní práci, tu humanitární převzaly třeba církve – Adventisté sedmého dne 
mají tu Adru známou. Vznikaly pak už specializované humanitární organizace, vybavenější 
finančně. No a ty křesťanské ženy, když chtěly, tak dodnes pomáhají v různých těch sdruženích 
nebo se angažujou v charitě. Ty křesťanský ženy jsou dneska už spíš více zaměřené politicky ve 
smyslu prosazování žen do politiky. 
Jaký ohlas na veřejnost si organizace získala? 
B1: Dneska už veřejnost nevnímá v porovnání nic, ale dříve to vnímala. Když vyšlo to prohlášení, 
že se ženy chtějí angažovat, tak se o tom psalo. Bylo to přijímaný dobře, ale taky nastalo pnutí, 
protože některý ty ženy byly velmi, bych tak řekla, nábožensky založené.  
Jaká byla podpora žen? 
B1: To byly ty ženy, které se k tomu hlásily, komunistky to nezajímalo. Členky byly z klubů  
napříč republikou. 
Jaký byl nebo je zájem o spolupráci? 
B1: No teď žádný. V době vzniku byl ale velikej, protože to byla jako taková významná alternativa 
těm komunistickým aktivitám, tak ty křesťanský připadaly jako něco novýho. Musím říct, že o nás 
byl svým způsobem zájem i dodnes. Protože v asociaci – já jsem tam tajemnice, když jsme měly 
volit předsedkyni, my tam máme rotační systém, a tehdejší tajemnice vyjmenovala pár z našeho 
okruhu, tak jsem řekla, aby nás tam nebylo zase moc. Že bych třeba z toho vedení odešla, ale bylo 
mi řečeno: „nám by další křesťanka ve vedení nevadila“. 
Z jakých skupin obyvatelstva se zájemci rekrutovali či rekrutují? 
B1: Myslíte jako intelektuálky nebo dělnické? 
Myslím celkově, třeba i kromě žen. 
B1: Ne, ženy, ženy. 
Jakou roli sehrála či hraje zahraniční asistence? 



 
 

 

B1: Byla poměrně veliká od začátku, protože křesťanské strany jsou velmi silné v zahraničí. 
Dodnes jsou styky s těma Němkama, to už je na tý bázi žen z KDU. Zpočátku byla od nich i nějaká 
podpora finanční. Je to spíš přátelské.  
Jak tyto Vaše aktivity,  související s organizací, vnímalo či vnímá Vaše blízké okolí? 
B1: Ty ženy, který se tam angažovaly, ty byly z prostředí, které je k tomu ponoukalo. Takže bych 
řekla, že asi dobře. Dneska už je to v podstatě jedno, dneska už se spíš řeší, jestli ta žena by měla 
měla do tý politiky nebo ne a už tak jako neřešej, v jakým je sdružení. 
Kdo z blízkého okolí Vám nejvíce pomáhal nebo pomáhá? 
B1: No, nikdo. 
Nebo podporu jestli jste měla? 
B1: Nepotřebujeme podporu. 
Myslím rodinné zázemí. 
B1: To ne, to u občanských sdružení, heleďte se. To z počátku byly asi v těch rodinách. Já mám ale 
rodinu na Moravě, já jsem tady v Praze sama, takže mi to bylo jedno, ale asi tam nějaká 
podpora...vím, že když jsem navštívila některý svý kolegyně, tak ty děti samozřejmě…v tý rodině 
to většinou bejvá.   
Jaké období a proč bylo pro existenci organizace kritické?  
B1: No, kritický byl ten přechod po roce 93, kdy jsme pochopily, že se musíme nějak integrovat 
do těch širších souvislostí toho ženskýho hnutí do tý poloviny devadesátých let.  
Jakými prostředky se to podařilo překonat? 
B1: Všelijakými. To se nedá říct. Když nebyly peníze, no tak se podařilo to, že jsme navázaly 
spojení a že jsme se dokázaly domluvit na nějakým programu.  
Já bych Vám ještě chtěla říct jednu věc - v druhé polovině devadesátých let vznikla Unie 
katolických žen a to, bych řekla, je sdružení, který pojmulo…tam je hodně členek z Klubu 
křesťanských žen. Oni říkaly, vždyť křesťanský ženy a Unie je v podstatě totéž, jenomže ta Unie 
katolických žen spočívá v tom, že nejsou ekumenické. Jsou tak jako trošku církevně, sice církev 
jim nic nedává, ale pravda je, že všechny ty věci nějak konzultujou s těma církevníma 
hodnostářema. A ony, bych řekla, trochu jako odčerpaly tu činnost, kterou původně ty křesťanský 
ženy měly. Odčerpaly ji v těch mezinárodních souvislostech, protože jezdí na ty kongresy, oni si to 
zaplatí. My jsme abysme neměly problémy, protože tam byly i z jiných denominací, tak jsme to 
moc náboženský neměly, kdežto oni jsou. A oni ale přebraly dost tu práci. 
Když bych se vrátila k tomu roku 93, který jste označila za kritický, jak jste překlenuly tohle 
období? 
B1: No jak se dalo.  
Třeba jste nějakým způsobem ty služby zúžily nebo v jakém směru se to projevilo? 
B1: Podívejte se, Vy se mě ptáte, myslíte si, že to byla institucionální činnost, to nebyla. To žádnej 
takovej spolek nikdy nebyl, to je víceméně na dobrovolnosti, jak to kdo chápe. To je tím, že to 
vlastně není nikým řízený a nikým dotovaný, tak si můžou dělat, co chtějí. Nám na tom ústředí 
bylo jedno nakonec, co dělají ve Strážnici. Záleželo na těch místech, na jejich podmínkách, do toho 
jim nikdo nemluvil. To se nedá říkat, jak, to není věc řízená, to není vojna, aby se dělalo rozkazem, 
to je občanská…a dodnes tak fungujou v podstatě občanská zřízení. 
Jak se tato situace projevila v souvislosti s původním cílem organizace?  
B1: No, posunulo se to k tomu obecnějšímu cíli. No a mezitím zase vznikly další alternativní směry 
jako byla ta Unie katolických žen, ale i v těch profesích, protože my jsme tam měly třeba ženský, 
třeba učitelky nebo lékařky, který se snažily v tý svý profesi tu etiku křesťanskou šířit. No a 
mezitím vznikly různý ty unie křesťanských lékařů, vznikli pedagogové křesťanský. A ty lidi se 
soustředili tam. Takže to byl přirozený rozvoj všeho. 
Nakolik se splnila Vaše vize? 
B1: Já myslím, že se podařilo hodně, že se podařilo splnit tu základní myšlenku, že jsme tu nějak 
jako pro všechny, že je to společenství širší než jenom nějaká úzká církevní skupinka nějakejch, já 
nevím, když to řeknu ošklivě, nějakejch modlářek. Že je to prostě určitá společenská síla. Jsou to 
ženy, který vnímají reálnej svět a jsou schopný se k němu postavit, aby taky něco přinesly do toho. 
Takže já bych to hodnotila tak, že se to podařilo, že je to pořád taková určitá síla v tom, bych řekla, 
v tom veřejném spektru, i u těch ženských organizací. 
Je něco, co byste zhodnotila, že se nepodařilo? 



 
 

 

B1: No, tak nepodařilo se nám hned najet na takové trošičku soběstačnější ekonomické působení, 
protože my jsme byly naivní a nevěděly jsme, že to je třeba. Některý lidi pochopili, že je třeba se 
starat o to a hned si třeba udělali nějakou nadaci k tomu.  
Co je podle Vašich zkušeností rozhodující, aby organizace přežila? 
B1: Rozhodující je, aby měla smysl pro realitu, to určitě, řekla bych - dokázala vnímat ty pohyby, 
co se děje, a na to včas reagovat. Různé – ekonomické, všelijaké. A pak je důležitý, aby byla, bych 
řekla, taková dost otevřená a tolerantní k tomu svýmu ne okolí, ale tomu prostředí, já nevím, dejme 
tomu byla schopná se domluvit a spolupracovat – schopna spolupráce. To je důležitý, protože 
dneska už sám člověk opravdu jako nějak okázale bejt nemůže, pokud by ho nesponzoroval nějaký 
Bill Gates nebo něco takovýho. Takže ono je strašně důležitý, aby uměl navázat a domluvit se, 
protože vždycky to je pak o kompromisu.  
Jak vidíte budoucí vývoj organizace? 
B1: No, já  už vidím budoucí vývoj hlavně v tý spolupráci a integraci s ostatníma, protože ty 
problémy už jsou poněkud dál, než byly na začátku devadesátých let, ta společnost potřebuje už 
něco jinýho. 
Co například? 
B1: No, hodně bych akcentovala tu společenskou a veřejnou činnost těch žen v politice, to by se 
mělo prosadit, aby bylo větší zastoupení těch žen. A to musíme dělat dole, žádný tomu nepomůžou, 
kvóty možná, ale musí vycházet skutečně z přirozené potřeby těch žen, aby do toho ty ženy chtěly 
jít. A takový ty řeči, že se tam ženám nechce, protože je ta politika špinavá, je drsná, je taková… 
To je nesmysl. Copak, já nevím, v Iránu byla politika méně drsnější? Jo, i v tvrdších podmínkách 
jsou tam ženy, v Anglii to taky nebyla procházka růžovým sadem, v tom Německu taky ne, ale ty 
ženy se prosadily. To prostě chce... ty ženy už tam jsou trochu dál, umějí víc politicky pracovat i 
s těma kolegama. Já si myslím, že to není o moc drsnější, ale že to neumíme a nějak to nedokážeme 
všechno zhodnotit. A to je třeba, aby ty ženský nechodily jen po ulicích a neříkaly, no, měly by tam 
bejt ty ženy. A hlavně aby ty ženy se začaly o to starat, protože bez toho to nejde. 
Máte pokračovatelky? 
B1: Ale jo, je toho sice míň, než to bylo v těch devadesátých letech, ale jo. Mám teď jednu strašně 
šikovnou z Brna, která přijde do Prahy, absolventka Masarykovy Univerzity, stážovala ve 
Filadelfii, v Bruselu. Výborná holka, je i tohohle zaměření, členka tý strany.  
Šla byste do toho po všech těch zkušenostech znovu? 
B1: No jistě. Mě zajímá politika, šla bych do toho. 
Jak byste na závěr zhodnotila vývoj organizace? 
B1: Dobře. Já to vidím dobře, protože samozřejmě s výjimkou některých ztrát, ty jsou ale vždycky, 
odpady atd., taky někdo umřel nebo jsou strašně chorobný. Že se nám podařilo se udržet v tom 
povědomí toho subjektu veřejném občanském sektoru, že jsme tam respektovaným partnerem, že 
se s námi počítá a že je to takový fenomen, který je zapotřebí, protože to nejsou jen levicový nebo 
tohle…aby ta filozofie lidí, co mají trošku jiný zaměření, duchovnější, aby taky byla v politice 
vidět. 
Tak já moc děkuju za rozhovor.  
 
 
 
Dodatek k rozhovoru B1 
 
Jaká byla konkrétní zahraniční asistence? 
B1: Na první sjezd Klubů křesťanských žen přijela delegace žen z Itálie – Udine, které vyprávěly o 
svém politickém úspěchu, kdy se jim podařilo zvrátit místní volby v neprospěch komunistů. Naše 
předsedkyně – Ivana Janů, se s „křesťanskýma ženama“ s Itálie dost přátelila. I určitá finanční 
podpora byla zvykem. 
Jak to bylo se členstvím v klubech – byly kluby členy jakoby sítě, evidovalo je takto ústředí 
jako členy?  
B1: Členky se evidovaly jednotlivě. Ústředí koordinovalo činnost klubů, evidence existovala, ale 
dnes už není možné počty klubů dohledat. Materiály jsou buď poztrácené nebo ty členky už jsou ve 
věku devadesáti let a více.  



 
 

 

Lze označit strukturu organizace za síť, která sdružovala jednotlivé kluby? 
B1: Dneska se používá ten název „síť“. Ano, byla to určitá síť a kluby fungovaly jako pobočky. 
Ústředí řídilo a koordinovalo činnost, organizovalo výroční schůze a sjezdy. 
Vnímáte v tomto směru určitou podobnost struktury organizace se Sítí mateřských center? 
B1: Kluby byly dobrovolný, ale mateřská centra žijou z grantů. V každém centru mají profesionální 
účetní. Mají jinou možnost žádat o granty, protože jsou vypisovaný na účel nebo téma, které je 
bližší mateřským centrům než klubům. To ty kluby nemohly. 
Jak funguje Vaše organizace v rámci Asociace pro rovné příležitosti? Jedná se o zastoupení  
jednotlivých členek nebo funguje po hlavičkou Kluby křesťanských žen?   
B1: V asociaci pracujeme pod hlavičkou Klubů křesťanských žen. 
Jak funguje Vaše organizace v současné době? 
B1: Působíme v asociaci jako představitelky Klubů křesťanských žen, ale sjezdy nepořádáme. 
Valná hromada se čas od času schází.    
 
 
 
Rozhovor B2 
 
informantka267 – věk: 31 let, vzdělání: vysokoškolské, profese: projektová manažerka 
 
Jak byste na úvod charakterizovala organizaci Kluby křesťanských žen? 
B2: Organizace Kluby křesťanských žen v současné době existuje jen formálně – spí. 
Proč jste do organizace vstoupila a zůstáváte v ní? 
B2: Byla jsem od svých 18 let členkou KDU ČSL a chtěla jsem se nějak aktivně podílet na činnosti 
žen. Oslovila mě paní Janšová268, a tak jsem se těmto aktivitám začala od roku 2003 věnovat. 
Nemohu ale říct, že jako členka, v této době už kluby přežívaly jen formálně. Jsem aktivní ve 
Sdružení žen, což je ženská frakce při KDU – ČSL. Ve sdružení zůstávám, protože si myslím, že je 
potřeba, aby tyto ženské platformy existovaly. 
Má organizace Kluby křesťanských žen pokračovatelky? 
B2: Myslím, že nemá. Kluby byly závislé na jejich zakladatelkách. S jejich odchodem pak zanikly. 
Kdyby organizace zanikla – jakože teď existuje jen víceméně formálně – stala byste se 
pokračovatelkou?  
B2: Nestala. Myslím si, že dnes už se nedá na tyto aktivity navázat. Dá se říct, že dnes tuto činnost 
přebrala mateřská centra, která také fungují po celé republice, jak to bylo dřív u klubů. 
Proč myslíte, že dnes tedy není mezi křesťanskými ženami o kluby zájem?       
B2: Myslím, že dnes už to není jako na začátku devadesátých let, kdy tady podobné aktivity 
nebyly, takže  vznikaly ty kluby. Dnes už se ženy mohou realizovat v různých organizacích podle 
konkrétního zaměření, takže bývalé členky klubů působí v nich. 
Zmínila jste Sdružení žen při KDU ČSL – dá se podle Vás říct, že převzalo či navázalo na 
činnost klubů?  
B2: V určitém smyslu asi ano. Také se tu projednávají jednak politické záležitosti, ale i ty 
občanské. 
Připomíná se v tomto směru ve Sdružení nějak činnost klubů? 
B2: Nevím o tom. 
Děkuju Vám za rozhovor. 

                                                 
267Byla doporučena představitelkou Klubů křesťanských žen jako dobrovolnice.  
268 PhDr.Eliška Janšová stála u zrodu organizace Kluby křesťanských žen. 



 
 

 

PRAŽSKÉ MATKY/SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER 
 
Rozhovor C1 
 
informantka – věk: 55 let, vzdělání:  vysokoškolské – obor etnografie, profese: pracovnice Sítě MC 
 
Jak byste na úvod charakterizovala Vaši organizaci – v době jejího vzniku, v průběhu let a 
v současnosti? 
C1: Něco jiného jsou Pražské matky jako ekologický hnutí, něco jiného potom je ten směr, kterým 
jsem šla já – a sice Mateřská centra a síť mateřských center. Takže v podstatě ten vznik Pražských 
matek byl dán situací špatnýho ovzduší v Praze, kdy jsme se jako matky rozhodly, že chceme na 
tyto špatné podmínky upozornit. Z těchto důvodů vzniklo to hnutí Pražské matky, které v podstatě 
bylo neformální a formovalo se až po revoluci, před revolucí aní formální být nemohlo a bylo 
de facto ilegální. Já jsem se pohybovala v tom proudu toho životního prostředí, akorát když jsem se 
pak seznámila s myšlenou mateřských center, tak najednou mi ta myšlenka natolik přirostla k srdci, 
že jsem si to vzala za svý a řekla si, že je třeba něco pro to udělat. Zpočátku jsem rozhodně 
nepočítala s tím, že zůstanu, jak bych tak řekla, doživotně spjata s mateřskými centry a tomu 
životnímu prostředí jsem se věnovala čím dál, tím míň ve smyslu toho aktivního, protože ty 
aktivity jsem napírala na mateřská centra. A mateřská centra fungovala do roku 2001 jako pracovní 
skupina pro mateřská centra pod Pražskými matkami, které to zastřešovaly. Protože to bylo hodně 
neprůhledné - Ekologické hnutí, Pražské matky  a mateřská centra po celé republice a mateřská 
centra měla samozřejmě širší záběr. Takže ta původní organizace Pražské matky nějakým 
způsobem šla dál a protože těch záběrů, kterým se začaly věnovat jiné mé kolegyně bylo víc, tak 
těch takových skalních pražských matek, které šly jenom tím směrem životního prostředí, bylo 
stále méně a my jsme potom už byly v tý fázi podporovatelek a dodneška životní prostředí je mým 
nějakým středobodem zájmu, ale není to tím hlavním zájmem a těší mě, že se ta myšlenka 
životního prostředí přes mateřská centra vlastně šíří dál, což je ta provázanost, která v určitém bodě 
byla tou zátěží až tak velkou, že jsme se tedy odtrhly jako mateřská centra, tak ale ta provázanost 
s tou původní myšlenkou tady zůstala. 
Co bylo impulsem k založení organizace Pražské matky? 
C1: Založit oficiální organizaci – k tomu nás vlastně donutil okolní život, protože aby vás někdo 
bral vážně, tak bylo nutný dát tomu tu formální stránku, takže v podstatě proto, aby ta činnost 
získala na váze, tak to nás nakonec donutilo k tomu, abysme se staly organizací, občanským 
sdružením. 
Existovaly tyto zamýšlené aktivity v nějaké formě již před rokem 1989? 
C1: Vždycky uvádím, že v roce 88, 89 vlastně začaly ty aktivity, kdy jsme napřed napsaly dopis 
hlavnímu hygienikovi a byla kolem toho podpisová kampaň. A potom byla v sousedních zemích 
velká konference o životním prostředí, tak jsme na jaře 89 uspořádaly demonstraci matek dětí 
a prošly jsme centrem města za zpěvu písní a podobně. My jsme se domnívaly, že máme právo 
projít městem s nějakými plakátky a oslovovat lidi, že si myslíme tohle, ale samozřejmě riziko to 
bylo, ale tím, že jsme byly opravdu mámy s dětma jenom, tak přece jen si ta policie netroufla. A 
pak přišly prázdniny, tak to jsme se všichni rozprchli z Prahy a pak jsme se sešli na podzim s tím, 
že shodou okolností jsme měly naplánovanou další demonstraci na 27. listopadu. A mezitím teda 
přišla revoluce a byla naplánovaná generální stávka, takže jsme vlastně toho využily a tu generální 
stávku jsme měly. Tím pádem pak skončilo naše předrevoluční období. 
Co bylo vaší vizí  - potažmo cílem organizace?                                                                                  
C1: Úplně prvně - před tou revolucí bylo opravdu vědět stav ovzduší každý den, protože na tom 
záviselo zdraví těch našich dětí. A samozřejmě vedle jsme tak jako různě přemýšlely, čemu bysme 
se mohly jinýmu věnovat, ale tohle byla ta základní myšlenka Pražských matek. Potom ta mateřská 
centra, to je opravdu jiná kapitola a tam de facto to vzniklo takovou náhodnou situací, kterou  máte 
teda popsanou v tý výroční zprávě. Prakticky k tý myšlence jsem se dostala náhodně na Tři krále 
v roce 90 a potom po roce jsem byla v Mnichově na exkurzi a já jsem člověk, který má pocit,že 
když  někde zadarmo byl, tak z toho musí odevzdat nějaký počet, a tak jsme se tomu začala trochu 
věnovat, ale rozhodně nebylo mým cílem setrvat u mateřských center takhle dlouho. Dokonce jsem 
měla po revoluci představu, že se dám na politickou kariéru, jenže jsem otěhotněla s pátým dítětem, 



 
 

 

tak to  mi přerušilo kariéru. Ale mohla jsem se věnovat mateřským centrům i s tím dítětem, což mi 
vyhovovalo a z počátku jsem si kladla za cíl, ano, založím to první mateřské centrum, abych jaksi, 
když jsem někde byla, tak abych za to opravdu něco udělala ale že to pak půjde dál a dál, to prostě 
nebylo tím hlavním cílem, ale v určitým momentu, kdy se ta práce rozjížděla, jsem si uvědomila – 
ano, já jsem ten člověk, který něco odstartoval a teď je jeho povinností to dovést do fáze, kdy ten 
projekt bude absolutně samostatný a udržitelný. A abych byla upřímná, tak dosud ještě pořád 
nemám ten pocit, že by to bylo už v tý fázi tý samostatnosti, i když je to hodně blízko, ale ještě je 
potřeba některý věci zaopatřit hlavně teda to financování. 
Takže ta sama myšlenka vznikla v  roce 1990 a ta organizační správa těch mateřských center 
vznikla přímo v tom roce  nebo až potom? 
C1: První mateřský centrum vzniklo v roce 92. S myšlenkou jsem se seznámila v roce 90, ale celý 
rok jsem byla přesvědčená o tom, že je to úžasná myšlenka, která mě se netýká, protože já netrpím 
tou izolovaností od společnosti, protože jsme byli v poměrně otevřený domácnosti a s dětma už má 
člověk tu bandu doma a navíc jsem se angažovala v církvi, takže tam jako opravdu to prostředí, 
těch příležitostí ve společnosti bylo hodně a pak teprve vlastně po roce jsme jeli do toho Mnichova 
na exkurzi a tam vzniklo teprve to zapálení, ta infekce virem mateřského centra a v tu chvíli jsem 
věděla, že aspoň to jedno mateřský centrum bych měla založit – a to bylo otevřený v roce 92. 
Jaké byly společenské podmínky v době vzniku organizace a jak byla společnost na tyto 
aktivity připravena? 
C1: To předrevoluční bylo na hraně zákona a po revoluci - tam se otevřelo pole najednou a teď to 
bylo takový zvláštní, třeba ty otázky životního prostředí v podstatě vyplouvaly všechny ty 
průšvihy, až se to jakoby trošku otočilo proti těm organizacím, který byly zaměřený ekologicky. 
No a co se mateřských center potom týče, no tak ta myšlenka byla něco tak novýho a tak jako 
neuchopitelnýho a nepochopitelnýho v naší společnosti, že ten zápas prorazit s tímhle byl docela 
tvrdý, protože tady byla představa, že tedy matky zůstávají doma na mateřský dovolený, to 
znamená, že nic nedělají a ještě jsou za to placený a takže se mají starat o děti a ne chodit někde do 
nějakých center a v těch v centrech střádat nějaký pikle nebo co já vím. Takže tohleto bylo hodně 
komplikovaný a pak samozřejmě vzniknul sice zákon o sdružování občanů, ale všechny ty věci 
jako by se zároveň budovaly, pilovaly, v podstatě ty mantinely nebo ty legislativní normy, to 
všechno bylo ne úplně jasný nebo jasně daný. Ono to možná v něčem bylo dobře, ale některý věci 
to zkomplikovalo, protože ta pravidla hry, když jsou dána na začátku, je to lepší, než když se tvořej 
v přitom procesu. 
Kdybyste měla porovnat ty společenský podmínky, ve kterých organizace funguje dnes? 
C1: Tady si myslím sehrálo roli mnoho faktorů. Například jeden takový podstatný faktor byla 
podmínka EU před naším vstupem - rovné příležitosti pro muže a pro ženy. To myslím, že byla 
taková docela dobrá příležitost  k tomu napomoci i mateřským centrům najít tu jejich určitou roli, 
určitý postavení ve společnosti a obecně nazírání společnosti na tuhletu problematiku. Ne, že by to 
dneska bylo stoprocentně výborný, k tomu to má hodně daleko, ale sešlo se hodně otázek, které se 
začly diskutovat a společenský klima se k této problematice úplně jinak staví, než, dejme tomu, 
před těmi 15 lety. 
Co byste označila za největší klady ve smyslu společenských podmínek či přístupu společnosti 
v době vzniku organizace a v současné době? 
C1: Zpočátku bylo asi výborný to, že byli lidi v rámci toho nadšení porevolučního byli ochotný se 
těm věcem věnovat dobrovolně a svým elánem a nadšením. To si myslím, že dneska už není tak 
úplně jednoznačný. Potom dneska je zase dobrý že ty legislativní rámce určitý už jsou daný, i když 
zákon o dobrovolnictví je velmi špatný, zejména v neprospěch takových organizací jako jsou 
mateřská centra. Ale už přece jen ty prostory tady jsou. Taky ta rodina je vnímaná trochu jinak, 
rovný příležitosti jsou vnímaný trochu jinak. I když myslím si, že není dobrý přeceňovat občanskou 
roli jednotlivců, že ale vlastně jakoby našla...teď už to není boj proti nepříteli jako před revolucí, 
ale teď je to cílená cesta za uskutečněním nějakýho cíle a to má úplně jinou podobu, není to to 
semknutí, který  bylo před těma lety, takovej jako otevřenej přístup a využití toho, že tady mám ten 
prostor otevřenej jako svobodnej občan. 
Jaké byly v tomto směru naopak největší problémy v té době vzniku a v současnosti? 
C1: Před tou revolucí to bylo na tenkém ledě - i když to bylo téma životního prostředí, lidi se bály 
říct nahlas svůj názor. Pak když začala vznikat mateřská centra na více místech, tak tam bylo to 



 
 

 

nepochopení – proč. To nepochopení role matky ve společnosti. To si myslím, že bylo tou velkou 
brzdou i právě v tom otevření se třeba sponzorským darům nebo rozdělování obecních peněz. Tam 
nebylo to pochopení pro tu potřebu. Svým způsobem ten problém přetrvává v tom, že třeba ty 
veškerý podpory z evropských peněz nejsou cíleně na ten první plán – na to zaměření mateřských 
center, vždy jsou na něco, co je jakoby přídavným projektem a rozšiřuje tu aktivitu, což je na jednu 
stranu pozitivní, ale na druhou stranu to přidělává práci. Záběr těch center - soustředění se na 
primární prevenci ještě tady není tou prioritou, ještě pořád tady, jak bych tak řekla, hasíme ty 
požáry. 
Znamenal vliv společenských podmínek změnu cílů organizace již v počáteční fázi jejího 
chodu? 
C1: Já si myslím, že v první fázi jsme přicházely s něčím, co tady nikdy nebylo. I když 
v materiálech YMCA z pobočky v Hradci Králové byla zmínka o klubu maminek v době První 
republiky - tak jsme se tomu smály, že mateřská centra nejsou tak úplně novinka, ale ta myšlenka 
celkově novinkou byla. Náš cíl byl prorazit s tou myšlenkou na tu veřejnost. Zatímco s postupem 
času právě s tím rozšiřováním toho záběru o ty rovné příležitosti teď na slaďování rodinnýho 
a pracovního života. To jsou jakoby přídavné myšlenky, který rozšiřujou tu činnost center. Životní 
prostředí je vlastně téma, který se jakoby pořád prolíná, ale nebylo tím primárním cílem z počátku 
mateřských center, ale teď má určité své místo, poměrně velké místo vůbec mají alternativní 
nazírání na způsob života. To přichází vlastně takovými někdy jsou to trochu módní trendy, ale 
někdy je to trend, který vyplývá ze zkušeností a z potřeby něco změnit, dát tomu jinou formu. 
A mateřská centra vlastně jsou otevřená všem myšlenkám  a vloni na podzim na valné hromadě 
jsme rozšířily cíle nebo poslání organizace na rodinu, která je v kategorii od početí až k smrti - je to 
ta mezigenerační, široká rodina, protože jsme zjistily, že zejména v menších obcích jsou mateřská 
centra takovými komunitními centry, kde se střetává život  komunity a vychází impulsy k různým 
aktivitám. Tak to třeba zpočátku vůbec nebylo myšleno, ale teď jsme zjistily, že tak by to mělo být, 
a tak jsme to rozšířily. Tak trochu se snažíme jít také směrem prevence zdraví. 
Jaký ohlas na veřejnosti si organizace získala? 
C1: No, zpočátku to bylo takový jako nepochopení u Pražských matek i mateřských center. 
Vydobít si to výsluní nám pomohlo až v podstatě, musím říci, v tom roce 2003, kdy jsem byla 
jmenovaná tou ženou Evropy. To byl ten první impuls, kdy se začalo o mateřských centrech psát 
víc. Přesto, že třeba si vzpomínám, že v roce 97 jsme měly první kongres mateřských center, který 
zaštiťoval Josef Lux, měla tam přijet Rita Süssmuth a v tý době se v parlamentu vyjednávala 
nějaká česko – německá dohoda a ji nařkli, že sem jede jakoby pod záminkou kongresu vyjednávat 
nějaký boční politický cesty. Ona se toho zalekla a v předvečer odřekla. I ty novináři, skoro nikdo 
pak na kongresu nebyl. Až pak asi po dvou měsících článek v Reflexu najednou otevřel prostor  a 
vlastně oslovil spoustu lidí a začala nová vlna zakladatelek mateřských center. Tak vždycky to bylo 
vytržení z kontextu - tu jeden článek, tu nějaký televizní program teprve od toho roku 2003 jsou 
najednou mateřská centra kontinuálně 
přijímaná. 
Jaký byl ohlas či podpora u žen? 
C1: Matky samozřejmě měly nadšení veliký, tam ta poptávka rostla a rostla, navzdory tomu 
nepochopení úřadů, i tý společnosti i určitý žárlivosti některých organizací, právě proto, že se těm 
maminkám daří, protože ty mámy to dělají s nadšením. Neříkám, že jiný nepracujou s nadšením, 
ale tohle je nějakej úplně jinej druh nadšení.       
Jaký byl či je zájem o spolupráci? 
C1: Tak v poslední době zájem je veliký, ze strany jiných organizací, blízkých oborově – tak různě 
spolupracujeme, i když je třeba se spojit nad nějakým problémem. Ale máme jeden takový 
problém, že jsme organizace, která má širokou členskou základnu a ta mateřská centra sdružují 
klientelu, která je potenciální klientela mnohých firem, který by rádi nabízely své výrobky, a to je 
teda tvrdý boj, protože odmítáme být prostorem pro reklamu, být tím prostorem zadarmo. A pak 
jsou organizace, firmy, které právě píší evropské projekty, a tak ty mají pocit, že my automaticky 
budeme celé bez sebe, když s nimi budeme partnery, ale to partnerství spočívá v tom, že zase 
jenom využívají klientelu a nic nedávají. Tak s tímhle máme problém právě proto, že jsme ta velká 
organizace s velkým počtem. O spopupráci jako takovou zpočátku moc velký zájem nebyl. My 
jsme neměly de facto rovného partnera. Spolupracujeme samozřejmě s Laktační ligou, prostě 



 
 

 

s těma, co mají  ty témata, který se týkají rodiny. S klubem autistickejch rodin nebo s neslyšícíma, 
prostě to je taková ta problematika, která se týká rodin a něčím je výjimečná, tak ta spolupráce je 
tak jako různě na různý úrovni. A ta byla od začátku. Když do mateřskýho centra přišla maminka, 
která měla autistický dítě a pak spolu s jinými založily klub autistických rodičů, tak v mateřským 
centru na Poříčí se scházeli společně a využívali ten prostor. To nám pořišlo jako samozřejmý. 
Nebo spolupracujem s poradnou pro uprchlíky, ta spolupráce je taková odborná, na bázi 
odbornosti. Ale aby byla vlastně jakoby organizace, která je charakterem a podstatou stejná jako 
my, tak taková tady vlastně není.  
Z jakých skupin obyvatelstva se zájemci rekrutovali či rekrutují? 
C1: Tak tohleto je pro mě fascinující, protože v mateřských centrech dochází k průniku sociálníma 
vrstvama. Tohle jsem nečekala a hrozně mě to těší, protože tam se vlastně děje ta i prevence 
některých problémů i podprahově. Sociálně slabší matky se učí od těch silnějších, jakoby 
vzdělanějších a nějakým způsobem zakotvenějších. 
Jakou roli sehrála či hraje zahraniční asistence? 
C1: Tak myšlenka mateřských center vlastně přišla z Německa, byla předaná volně, takže jsme si ji 
mohly adaptovat volně do našeho prostředí. A potom postupně ty první peníze, co jsme dostaly na 
činnost, ty byly ze zahraničí. Získat český peníze bylo hrozně náročný. Ty Pražský matky – tam 
zpočátku nebyla nějaká zahraniční asistence. V těch 90. letech pak už jo, tam byly různý nadace 
nebo pak ty věci obsahový, to se jakoby šířilo za zahraničí a ty peníze z různých nadací.  
Jak tyto Vaše aktivity, související s organizací, vnímalo či vnímá Vaše blízké okolí - 
kdo Vám nejvíc pomáhal nebo pomáhá? 
C1: Když jsme měly tady prezidium, tak jsme se bavily, že bysme měly vzdát holt těm našim 
partnerům zato, jak nás podporujou.  
Musím říct, že třeba bez podpory manžela bych tuhletu činnost dělat nemohla. My jsme se 
rozhodli, že když jsem začala být aktivnější v těch mateřských center, tak ty naše hodnoty jsou 
někde jinde, než v tom, abych šla do práce a vršila ten majetek. Ty priority prostě nejsou v tom 
luxusním životě – žijeme skromně, tak bych to postavila. K tomu rozhodnutí jsme museli dojít 
s manželem oba, bez toho by to nešlo. Tak tam jsem měla podporu. A to okolí dlouho nazíralo ty 
činnosti s určitým nepochopením. Já jsem teprve od roku 2005 zaměstnancem, do tý doby jsem to 
dělala všechno dobrovolnicky a tak nechápali, že pracuju dobrovolnicky. Pořád jim to přišlo divný, 
proč to dělám, proč vlastně, když z toho nic nemám. To si myslím, že je slabá stránka naší 
společnosti. Já jsem třeba finančně z toho  opravdu léta nic neměla, ale ten přínos je úplně jinej a je 
to obrovská hodnota i pro člověka osobně, jo, ale společenská prestiž toho občanskýho angažmá 
není tou odpovědí. Pro mě osobně, když to hodnotím, bylo do toho roku 2005 jedinou odměnou, 
jak jsou ty mámy šťastný, jak je celá ta rodina nadšená, že něco takovýho existuje a tak pro mě  to 
bylo opravdu postačující, přestože to stálo já nevím třeba...holt nechodím v modelech. Pro mě to je 
něco, co jsem po sobě zanechala, něco, co poznamenalo generaci, dokonce  i další generaci a mají 
z toho užitek. Najednou mám pocit, že ten přínos, který jsem týhle společnosti přinesla, ten kdyby 
se vyčíslil, tak já jsem milionář. 
Jaké období a proč bylo pro existenci organizace kritické? 
C1: Tak myslím si, že do dne, kdy začalo hodně přibývat mateřských center a kdy vlastně jsme se 
rozhodovaly, jestli teda budeme stále pod pracovní skupinou Pražských matek, nebo jestli se 
osamostatníme, tak to období bylo náročný promyslet, co dál. Potom řekla bych, že bylo takový 
veliký ohrožení. My jsme, to občanský sdružení Síť mateřských center bylo registrováno v říjnu 
2001 a získaly jsme první nějaký peníze a najednou ta práce ty sítě byla vidět, ten přínos byl vidět 
i v tom, že zájem center vstoupit do sítě se zvyšoval. Teď jsme během dvou let zdvojnásobily počet 
členů a vlastně tím, že to je ten rychlý nárůst, to se stalo velkým ohrožením, protože najednou ta 
struktura tý organizace nestačila tomu velikýmu nárůstu. Takže to byla cesta, jak najít tu správnou 
míru, aby ta organizace zůstala pořád tou jakoby přátelskou - organizace, která je společenstvím, že 
to není instituce. Najít tuhletu míru. Protože když jste tři, tak vlastně se ještě nějakým způsobem 
dohodnete, kdo co udělá a jak to udělá, ale když už máte krajský koordinátorky, teď  máme patnáct 
krajských koordinátorek, tak najednou se z toho stane kolos a ten kolos ukočírovat, aby se 
nevytratilo, to co tam bylo. Myslím, že už ale nacházíme tu cestu. 
Jakými prostředky se podařilo tohle období překonat? 



 
 

 

C1: Myslím, že tam sehrála velkou roli převaha zdravého rozumu a jako obrana tomu, co dnes je 
takovým trendem managementu neziskových organizací – přehnané strategické plánování, 
přehnaná strukturalizace organizace  a na druhou stranu nedoceňování vlastní kapacity. A mám 
pocit, a možná sehrálo roli vlastně i to, že jako zakladatelka jsem byla smířena s tím, že to buď 
půjde jednou nebo druhou cestou. V jedný to místo mám a v druhý nemám a že jsem to vzala jako -  
ano, dle mého názoru nepřipravená organizace půjde sama svoji cestou a já si najdu jiný místo 
a mám svou myšlenku. Myslím si, že sehrálo roli, že jsem se s tím vyrovnala vnitřně, že jsem tomu 
nechala volný průběh. 
Došlo v této době ke změnám cílů či zaměření organizace? 
C1: Řekla bych, že ne. Ty hlavní cíle setrvaly, i když to byl trochu boj. Bylo to hlavně v tom, zda 
síť mateřských center bude jenom servisní organizace nebo bude zároveň i lobbystickou a zároveň 
společenstvím. Nebo servisní organizace, kde by se ty služby vlastně platily. Nakonec jsme to 
ustály a šíře služeb zůstala zachovaná. 
Nakolik se splnila Vaše vize? 
C1: Když se  vrátím zpátky, ta původní vize vlastně nebyla žádná. A potom jak to postupně 
narůstalo, myslím si, že ta chvíle, kdy mateřská centra se stanou etablovanou službou pro rodinu, 
oficiálně uznávanou, ta už je jakoby na hranici spadnutí, to je cíl, který hodnotím, že dosáhneme. 
Jsme ve fázi, kdy „dospělost“ sítě se dostaví. Pro mě to znamená, že bude organizace samostatná 
a udržitelná. Tu udržitelnost já právě vidím v tom, že organizace není vázaná na zakladatele. 
Dovedu si představit, že během tří let se k tomu dostaneme. 
Co je podle Vašich zkušeností rozhodující, aby organizace přežila? 
C1: Vytrvalost stěžejních lidí. Bez toho si myslím, že se to neobejde. U veliký organizace, jako 
třeba je ta síť, to nemůže být jeden člověk. 
Jak vidíte budoucí vývoj organizace? 
C1: Tak já předpokládám, že s tím etablováním služeb pro veřejnost možná se svým způsobem 
bude hodně soustřeďovat na poskytování služeb, síť mateřských center jako taková, pro jednotlivá 
mateřská centra, ale zároveň si myslím, že některé praktiky nebo metody spolupráce, které jsme se 
naučily v tom našem know-how, v tom vzájemném se posilování těch jednotlivých členů, to že 
zůstane. Mateřská centra jako taková jsou postavena na svépomoci a podobně i stojí ta síť, a to, že 
tam zůstala ta potřeba, se vlastně vytvořilo to společenství, který setrvá a bude takhle pokračovat 
dál, v to pevně věřím. Samozřejmě ty služby musej bejt profesionální. Já ten termín nerada 
používám, protože si myslím, že ty služby byly vždycky profesionální, akorát nebyly placený.  
A máte pokračovatelky – následovnice? 
C1: No tak já myslím, že teď  právě se klubou osobnosti, který to jednou převezmou. 
Šla byste do toho po všech těch zkušenostech znovu? 
No, jako po těhle zkušenostech není problém jít do toho znovu. Jako kdybych věděla, co mě čeká, 
tak těžko to odhadnu, ono se těžko říká, co by kdyby. Asi bych vždycky hledala něco, nějaký 
zaměstnání, který by mi poskytovalo tuhle možnost. Dovedu si představit, že bych vždycky asi, 
pokud bych se teda  nenechala převálcovat a nešla do tý politiky, tak bych se vždycky dělala něco 
takovýho, takový zaměření.  
Jak byste na závěr zhodnotila vývoj organizace? 
C1: Vlastně, vím určitě, že kdybych se nevěnovala budování té sítě od počátku, tak by asi ta 
organizace vznikla později nebo nevznikla vůbec. Já nevím. Když jsem to dělala neformálně pod 
zástěrkou Pražských matek, tak to všichni brali jako samozřejmost. A v momentě, kdy už jsem to 
přestala zvládat, protože to bylo moc práce, a oslovila jsem teda lidi jednak o pomoc a jednak  
abychom teda našli formu, tak mnoha lidem třeba začalo vadit, že chci pro to lobby mít nějakej 
mandát, že to dělám, protože si myslím, že je to dobře, že je to potřeba. Ale nebyla tu oficiální 
členská základna. Tak v tom momentě asi došlo k tomu prvnímu konfliktu, nebo tomu ohrožení. 
Ale profilovalo se to, bylo to potřeba. Ta fáze toho přechodu z toho neformálního k tomu 
formálnímu byla nesmírně důležitá. V tý první fázi vstoupily tří pětiny mateřských center, který 
byly předtím v tý neformální síti, nepochopili všichni tu potřebu toho společnýho, silnýho hlasu a 
třeba ty výměny zkušeností. Tu sílu smyslu tý sítě. Právě  tom krušným období tý střetový fáze 
bylo hrozně důležitý proto, aby ta síť našla pevnou podstatu, to, co je dneska. Já opravdu cítím čím 
dál tím víc obrovskou snahu, která by bez toho vývoje někdy komplikovanýho, nebyla možná. Tak 
to, co mě někdy trápilo, jakoby  neuznání toho, co jsem dělala, měla jsem pocit, že to nikdo 



 
 

 

nevnímá, tak taky bylo dobrý, protože kdybysme od začátku vznikaly jako síť, tak by to asi bylo 
jinak a ty konflikty by zřejmě přišly jindy a jinak. Vlastně bylo důležitý, aby každej, kdo se na tom 
podílí, si uvědomil, proč to takhle je. Nebyly ty cesty vždycky jednoduchý a každá ta fáze přinesla 
nějakej posun, kterej ji upevnil, aspoň já to tak teď cítím, protože teď  mám pocit, že fakt je to 
dobrý. Důkazem pro to jsou třeba reakce z těch center, taková ta chuť spolupracovat. My teď 
děláme společně  kampaně. Pochopení, že to je bezvadný, když se dělá na mnoha místech 
republiky podobná akce a pak se může zase tomu dát ten společný, dát punc a společný PR. Tak to 
najednou lidi chápou, to, že být spolu v nějaký organizaci společně má velkej význam. A to si 
myslím, že je dobrý. 
Moc děkuju za rozhovor. 
 
 
 
Dodatek k rozhovoru C1 
 
Měl proud hnutí Pražské matky, z kterého se později vyvinula Síť MC v počátku stanoveny 
nějaké cíle? 
C1: Základní cíl zformulován nebyl, formuloval se až po ustanovení prvního mateřského centra. 
Pak v postupně přibývaly další kroky. 
Jaké bylo zázemí pro Vaši činnost v počáteční fázi? 
C1: Žádné. Neměly jsme žádné peníze, pracovala jsem v domácnosti. 
 
 
 
Rozhovor C2 
informantka - věk: 34, vzdělání: středoškolské – zdravotní sestra, pracovnice Sítě MC 
 
Jak byste na úvod charakterizovala vaši organizaci? 
C2: Záleží, z jakého úhlu pohledu se to vezme. Určitě je to organizace, která dělá obrovskou práci 
v malém počtu lidí, takže reaguje hodně pružně, ale zase hodně lidí má velký rozsah práce, takže se 
pak nedá věnovat něčemu úzce. 
Proč jste do organizace vstoupila a proč v ní zůstáváte? 
C2: Já jsem pracovala 7 let jako dobrovolnice v mateřským centru a pak když se hledala 
koordinátorka, tak mi to přišlo dobrý. Pak se to během roku už zprofesionalizovalo a teď řídím 
krajské koordinátorky – je to nabíjející, protože ty lidi to baví, to nadšení je inspirující. Když se 
dovídám, co ty maminky dokážou, ten efekt…vidím, že to má smysl.  
Co považujete za nejdůležitější cíl vaší organizace? 
C2: Myslím, že ty cíle jsou dva. Ten jeden je dovnitř organizace – vést to, pomoct mateřským 
centrům, co se týká financování, účetnictví, fundraisingu – usnadnit jim tu cestu. A druhý cíl je 
navenek. Síť chce prosazovat zájmy rodiny jako celospolečenské téma, což je u nás pořád 
upozaďovaný…vytvořit to klima ve společnosti, protože politici to nedovedou ocenit, je to pro ně 
něco neuchopitelnýho – je to na desítky let.  
Jaký ohlas má podle Vás organizace na veřejnosti? 
C2: Myslím, že v poslední době má velkou prestiž, je uznávaná i v tom spektru politickým. I mezi 
centry, když zjistily, že jednotlivě by tolik nezmohly. Když se ozve Síť za 250 center, má to už 
určitou váhu. Takže ji veřejnost vzala na vědomí – to na začátku nebylo. 
Jaký je ohlas či podpora u mateřských center? 
C2: Postupně zjistily, že je to určitá záruka, že se někdo za ně postaví, že hájí jejich zájmy. 
Ministerstvo je tak přes Síť bere jako partnery, což by asi jednotlivě nešlo. Na ministerstvu je teď 
pracovní skupina, která tvoří standardy pro rodinné služby. 
Je zájem o spolupráci se Sítí? 
C2: Určitě zájem je, myslím hodně. Musíme ale rozlišovat, co je zájem o partnerství a co pro 
využití reklamy – to se dá zneužívat, protože bychom tak třeba někomu poskytly prostor 250 
center…Musíme proto dbát na to, s kým chceme spolupracovat a s kým ne. Oslovuje nás spousta 
agentur, takže jednotliví zaměstnanci  na to musí dbát. 



 
 

 

Z jakých skupin se zájemci rekrutují? 
C2: Ty koordinátorky? Většinou to byly maminky, co vedly mateřský centra, ty mají zkušenosti 
obrovský, takže mají velký předpoklady, aby mohly pomáhat.  
Co byste označila za největší klady v současné činnosti?  
C2: Myslím, že největším pozitivem je, že se ustálila struktura organizace. S tím souvisí i ustálení 
formy komunikace - to je hrozně důležitý, protože každý ví, na koho se obrátit, takže to zase 
nezatěžuje ty ostatní a můžou se věnovat jen své práci. Úžasná věc, která se podařila, jsou ty 
krajský koordinátorky. A pak je to samozřejmě působení paní Kolínské, která jako osobnost vyniká 
a má jasnou vizi. Bez tý vize by to nešlo. Je to hodně o tý vizi. Teď máme prezidium pěti lidí,  
který řídí Síť  
a pozitivní je, že víme, kam jdem. 
Co dnes ohrožuje činnost organizace? 
C2: Určitě to je, že práce neuvěřitelně narůstá a bohužel to financování jde krok za tím… 
A financování je nejisté. Ministerstvo na podzim vypíše podmínky žádosti o grant, člověk pak 
grant napíše a dozví se až v březnu, jak uspěl. Do tý doby ale ty peníze chybí. Taky jsou málokdy 
vhodný tituly – témata jako normální rodina se moc neobjevují. Chystaný evropský granty snad 
budou lepší – dlouhodobější, ale zase se musí do tří let plánovat, na co budeme peníze chtít – a to 
se nedá předvídat… A pak jestli to schválí – to je strašný stres a když je dlouhodobý, tak to pak 
vede k syndromu vyhoření. 
Děláte tedy v tomhle směru něco jako prevenci? 
 C2: Udělá se pevný fundraisingový plán, kde bude pracovní skupina, která se bude věnovat cíleně 
jen tomu… Je dobré rozdělit co nejvíc kompetence a zvýšit informovanost. 
Jak vidíte budoucí vývoj organizace? 
C2: Že se ustálí fundraisingová a lobbyingová skupina a budou se v tom školit a potom budou moct 
lektorovat v těch mateřských centrech. Vzdělávat a zase vzdělávat – to je základ pro přežití. 
Má Vaše organizace pokračovatelky – následovnice? 
C2: Doufejme, že se najdou, zapojuje se stále více lidí. Zájem relativně je i o tu práci ve vedení. 
Zatím ale ještě není ten čas… Možná, že už někde budoucí osobnost je, jen o ní ještě nevíme… 
Kdyby Vaše organizace zanikla, stala byste se sama pokračovatelkou?  
C2: To si představit neumím. Já pracuju a pomáhám – v tom není problém, ale ta vize – to bych se 
asi ztratila…ale táhnout to, ještě tu obrovskou odpovědnost. To si opravdu neumím představit. 
Jak byste na závěr zhodnotila činnost organizace (či vývoj, pokud již v organizaci pracujete 
déle)? 
C2: Já si to pamatuju vlastně od zrodu, protože jsem chodila do mateřskýho centra, kde paní 
Kolínská pracovala. A tam jsem viděla, jak na začátku ty maminky dobrovolně pracovaly a posílaly 
do jiných center možnosti grantů. Nejdříve to byla neformální síť – přijížděli zájemci, protože se o 
centru dozvěděli, a ptali se paní Kolínské, jak se zakládá. Zájemců přibývalo a centra se rozrůstaly 
a když už jich bylo asi padesát, tak byl první kongres a na něm se domluvili na vzniku Sítě. Takže 
to vzniklo z potřeby lidí – teprve pak se založilo to sdružení. 
Když jsem sama byla v mateřským centru, tak jsem viděla obrovský nadšení a to je tam pořád. 
Jinak teď za rok a půl se Síť profesionalizovala, ustavily se zástupkyně v krajích – to znamená, že 
je spolupráce mezi Sítí a mateřskými centry mnohem intenzivnější. Jinak už by to bylo neúnosný. 
Vedení je perfektní, jsou v něm odbornice na fundraising, lobbying, zaměstnanci se vzdělávají… 
Moc Vám děkuju za rozhovor.  
 
 
 
Rozhovor C3 
informantka – věk: 38 let, vzdělání: středoškolské – ekonomického zaměření, profese: pracovnice v 
MC 
 
Jak byste  na úvod charakterizovala vaši organizaci? 
C3: Naše organizace je nezisková, jsme občanské sdružení. Mateřské centrum funguje nebo pracuje 
pod YMCou Praha a pod YMCou Praha jsou další dvě mateřská centra. Pracujeme na bázi 



 
 

 

dobrovolníků, já jsem v tomto mateřském centru jediný zaměstnanec, jinak všechny ostatní služby, 
které nabízíme jako jsou kroužky a hlídání a denní služby, ty jsou všechno na bázi dobrovolníků.      
A Síť mateřských center? 
C3: Síť mateřských center vznikla jako podpůrná organizace, když začalo vznikat čím dál, tím více 
mateřských center – a to i mimo Prahu. Začalo to v Praze a postupně se to rozrůstalo po celý Český 
republice. Tak vlastně na podporu vzniku dalších mateřských center a i těch, co o sobě věděly, aby 
se ty nitky informací spojovaly. 
Tohle centrum bylo založené z iniciativy paní Rut Kolínské jako první u nás, takže vy jste teď 
součástí Sítě mateřských center? 
C3: Taky, ano, samozřejmě. Vzhledem k tomu, že toto mateřské centrum založila Rut Kolínská, 
která stojí v čele Sítě mateřských center, tak jsme asi byli i jedni z prvních, který jsme byly v rámci 
sítě.  
Proč jste do organizace vstoupila a proč v ní zůstáváte? 
C3: Tak vlastně jsem začala chodit s prvním dítětem, když mu bylo kolem roku a cítila jsem se, 
jako že jsem doma taková sama a nevyužitá a vlastně jsem ani úplně  přesně nevěděla, co s tím 
prvním dítětem dělat. Tak mě kamarádka vzala sem a od té doby jsem tady zůstala. Takže jsem 
byla jako – že jsem využívala těch služeb, pak jsem začala navštěvovat kroužky a pak jsem se stala 
součástí toho dobrovolnického týmu. 
Proč jste do sítě vstoupily – proč jste nezůstaly mimo? 
C3: Protože členství v síti není tak náročné – to obnáší velmi nízký členský poplatek jednou ročně. 
Člověk se dostane ke spoustě informací. Ze začátku jich tolik teda nebylo, ale postupně, jak síť 
získává renomé nebo zvuk i v politických sférách, tak těch informací je čím dál, tím víc - 
adůležitých, ohledně grantů, ohledně různých možností kolem lektorů, kroužků a tak. 
Proč tedy zůstáváte – proč jste se do toho tak zapojila? 
C3: Našla jsem tady kamarádky, přišlo mi to smysluplný, že to má význam dělat v mateřských 
centrech. Seznámila jsem se s lidma v podobné životní situaci, jako jsem byla já, to znamená 
s matkama na mateřské dovolené a najednou člověk viděl, že ty starosti, co má on, má spousta 
jinejch, nebo daleko horší. Děti si tu našly kamarády. 
V čem je to vlastně tak silné, že jste zůstala až do teď a pracujete tu? 
C3: Protože jsem měla blízko za sebou tři děti. Takže jsem začala s prvním, vlastně jsem neodešla 
do práce. Myslím si, že takovým důležitým momentem je, kdy teda se matky po těch třech letech 
musej vrátit do práce a maj kam, tak se vrátěj, ale mně se to nestalo, já jsem byla devět let plynule 
na mateřské dovolené, takže jsem byla těch devět let tou návštěvnicí a pak mi bylo nabídnuto – až 
se mnou se vlastně utvořilo před třemi lety – to zaměstnanecký místo. Do tý doby i vlastně ta 
vedoucí fungovala jako dobrovolnice a maminka na mateřský. 
Co považujete za nejdůležitější cíl vaší organizace? 
C3: Vytvořit takové společenství pro ženy, i když se tak jako deklamuje, že je to vlastně naplnění 
času  pro ty děti, tak si myslím, že víc než ty děti mateřská centra potřebujou ty maminky. Takže – 
pocit sounáležitosti, pocit toho, že někam patřím, pocit smysluplného využití toho času na mateřské 
dovolené. 
A cíl sítě? 
C3: Protože jsem jenom člen, ne jakoby zakladatel, takže těžko můžu asi úplně říct jejich cíl, ale 
pořád vidím, jako že to nejdůležitější je spojovat ty mateřský centra a doplňovat ty informace. 
Jaký ohlas má podle Vás organizace na veřejnosti? Myslím tím síť. 
C3:  Já bych řekla, že jsou samozřejmě jako vždycky dva – myslím, že víc je těch, kteří jsou rádi, 
že je Síť MC, ale jsou i ty, který říkají, že vlastně akorát vybírá členský příspěvky a není pro ně 
přínosem. Ale potom pokud to někdo opravdu tak cítí, tak vlastně nevstoupí do tý sítě. Poslední 
dobou bych řekla, že se to výrazně vylepšuje, možná s tou image - Rut Kolínskou, že to dává čím 
dál tím víc jakoby znát do médií  a celkově bych řekla, že se mateřská centra už stala fenoménem, 
že už to není neznámá věc, že před těma – ani ne devíti, třeba pěti lety, když se přišlo a řeklo se 
jako: „Chodím do mateřského centra a tak“. „Jo, to je ten klub, jak tam sedíte a pijete kafe.“ Že to 
teda ani nebylo braný moc kladně. Teď bych řekla, že se ten fenomén hodně jako vylepšil. 
Jaký ohlas nebo podporu má konkrétně u žen? 
C3: Dokud jsem ještě měla kamarádky, který byly bezdětný, případně svobodný, pak taky 
nechápaly moc, proč mateřská centra existují. A ohlas bych řekla, že je úplně nejlepší, když si 



 
 

 

řeknou kamarádky mezi sebou. Jako to ústní předání toho významu toho mateřskýho centra, to se 
teda setkává s velkou odezvou a je to jako bráno kladně. Ale myslím si, že až potom, co člověk 
zažije tu vlastní zkušenost s těma svýma dětma. 
Je zájem o spolupráci či o členství? 
C3: Takhle, my jako členství v mateřským centru vlastně nemáme. protože jsme pod YMCOu 
Praha, tak je možný se zapojit jakoby do členství YMCA Praha a z toho potom teda plynou 
i nějaký výhody ve využívání služeb mateřského centra, že jsou zvýhodněné, ale u nás nemáme 
členství. My jako mateřský centrum jsme členy Sítě, jinak jsme pod hlavičkou YMCA Praha. 
Potom jakoby určitá forma bližší spolupráce je, když se uvážou k tomu dobrovolnictví práce tady. 
Z jakých skupin se zájemci rekrutují? 
C3: Tak samozřejmě z rodičů. 
A nějaká bližší specifikace – dá se říct  která skupina tak nejvíc využívá centra? 
C3: Nedá, tady jak jsme v tom centru Prahy, tak poslední dobou zaprvé vzniká víc těch mateřských 
center po Praze, tak každý vyhledává centrum v blízkosti svého bydliště. Ale tak tady bylo to 
mateřský centrum ještě donedávna specifické tím, že se tady scházely jak maminky - intelektuálky, 
tak i maminky z takovejch těch slabších sociálních skupin, jak to bylo umístěný v tom centru – 
dobrá dostupnost. Nikdy jsem tady nepocítila, že by se tu dával najevo nějaký rozdíl, že to bylo 
hodně, to mateřství takovým tím pevným pojítkem. 
Co byste označila za největší klady v současné činnosti? 
C3: Tak klady sítě určitě vidím jednoznačně v té podpoře práce mateřských center. To, že vlastně 
když jako síť vystupuje, tak vystupuje za všechna mateřská centra. V tom vidím obrovskou 
podporu, i v té medializaci  a tak. To je velká podpora. I různé rady a nápovědy, jak třeba vést to 
mateřské centrum, kam ho směřovat, nebo spolupráce s politiky. To je určitě velká výhoda té sítě. 
A u nás v mateřským centru si já asi nejvíc považuju tý svobody – možnosti chodit a nechodit, 
toho, že program se odvíjí od dobrovolníků, kteří nás zrovna navštěvují a chtějí poskytnout. Že ten 
program není pevně danej, že pokud máme dobrovolníky, který chtěj s dětma malovat, tak vedou 
výtvarnej kroužek. Pokud by tady nebyli, tak by tady ta výtvarná výchova třeba nebyla. 
Co dnes ohrožuje organizaci?  
C3: Tak, vnímám určitě za poslední rok a půl odliv návštěvníků, připočítávám to možnosti dávat 
dítě do mateřské školky už od tří let na celý týden, protože to dříve. Pak podle mě to nastoupí s tou 
vícefázovou mateřskou dovolenou, i když jsme po ní jako my, ženy, tolik volaly. Tak si myslím, že 
to bude kritické pro mateřská centra, protože už neexistují takové návštěvnice, který by chtěly 
vlastně většinou jenom pobýt, jak to bývalo na začátku, když vznikaly mateřská centra a z toho 
potom mohl vzejít nějaký další program. Teď jsou tady spíš uživatelé jednotlivých nabízených 
služeb. 
A třeba co se týká ohrožení sítě jako organizace?   
C3: To si neumím představit, ale asi síť samozřejmě nemůže existovat, aniž by měla své členy. 
Kdyby zanikaly postupně mateřská centra nebo kdyby odmítaly spolupracovat a chtěly si jet vlastní 
cestou, tak to bylo samozřejmě bylo ohrožení. 
Co musíte dělat proto, aby se organizace udržela – co je rozhodující pro její přežití? 
C3: I když je to smutné, tak samozřejmě finance úplně jednoznačně na prvním místě. To znamená 
všichni bysme se měli snažit co nejvíc dokázat vyzískat peněz z grantů, které se nabízejí – čili 
naučit se psát, profesionalizovat tým. I přesto, že se asi ve všech mateřských centrech nabízejí tak, 
aby byly přístupný pro širokou veřejnost, tak  nabízet profesionálně ty služby. 
A pro přežití sítě?  
C3: Tak pro její přežití samozřejmě je, aby vůbec existovala mateřská centra a aby vznikala nová. 
A vlastně aby ty lidi, ty ženy, které chtějí dělat nové mateřské centrum se ve většině případů obrátí 
na siť a ptají se, jak na to a co mají dělat. 
Jak vidíte budoucí vývoj organizace? 
C3: Tak, síť nevím, to nevím, kam jakoby to směřuje. To vidím opravdu v tý podpoře činnosti těch 
jednotlivých mateřských center a v nápomoci tý medializace a v politice. V tom vidím teda tu práci 
tý Sítě. A u nás v mateřským centru bych řekla, že teď teda stojíme před takovým mezníkem, kdy 
jako vyjít vstříc jakoby z momentální situace a třeba se přetvořit na denní jesle aspoň částečně, což 
si myslím, že právě v rámci tý vícefázový dovolený po tom  bude hlad. Třeba se deklarovat jako 
domácí jesle, rodinné jesle. Nebo to prostě risknout  a říct, že mateřská centra prostě byly založený 



 
 

 

pro takový užší vztah matky s dítětem, pro prožívání společných zážitků a risknout to, jestli to 
prostě člověk přežije. 
Má vaše organizace pokračovatelky –  následovnice? 
C3: To je vždycky otázka. Prostě to může být a nemusí.Teď teda v současný době jsem ten tahoun 
tady, dejme tomu, já a může se stát, že po mě zase někdo to převezme, protože samozřejmě to není 
zaměstnání na doživotí. Mateřské centrum je hodně omezený tím, dokud ty děti jsou  malé. 
Kdyby organizace zanikla, stala byste se sama pokračovatelkou? 
C3: Asi ano, protože jsem vlastně byla déle v mateřským centru jako aktivní, byla jsem tu dýl než 
v zaměstnání, takže, dejme tomu, že tohle téma je moje víc profese než ta střední ekonomická 
škola, kterou jsem vystudovala. Možná ano, kdyby se naskytly ty podmínky, tak možná ano. 
Kdyby zanikla Síť mateřských center? 
C3: Určitě by centra asi existovala dál, to asi určitě, ale jestli bych se stal pokračovatelkou – tak to 
určitě ne, necítím se tak. 
Jak byste na závěr zhodnotila činnost organizace? 
C3: Tak na začátku, když to zakládala paní Rut Kolínská, tak se vlastně úplně přesně nevědělo, 
byly teda vzory z Německa, nevědělo se úplně asi, do čeho se jde a jaký to bude mít tady ohlas. 
Tak to určitěbylo takovým živelným způsobem a velkým nadšením. Teď poslední dobou, nebo 
takhle - to je logický vývoj, se směřuje spíš aspoň trošku víc k tý profesionalizaci, aby ty služby, co 
se nabízejí, byly kvalitní. Že to není jenom prostě podomácku vytvořený, ale že teda když k nám 
někdo přijde, abychom mu mohly nabídnout kvalitní službu, zároveň teda cenově přístupnou.     
A činnost sítě? 
C3: Řekla bych, že na začátku to asi bylo spíš skoro jako jenom evidenční – kolik vlastně těch 
mateřských center je a teď už se to hodně motá i kolem takové té politické úrovně, což se týká 
místních úřadů, různých celonárodních kampaní, zaměření na péči o dítě – třeba kritika škodlivých 
programů. 
Moc děkuji za rozhovor. 
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Slovník důležitých jmen a pojmů 
 

Huairou komise, je globální koalice sítí, institucí a odborníků, spojující svépomocné ženské 
organizace, zaměřené na komunitní rozvoj, s partnery. Síť usiluje o přístup ke zdrojům, informacím 
a politickému prostoru.  
GROOTS (anglicky Grassroots Women Operating Together in Sisterhood), je síť, spojující osoby 
ve vedoucím  postavení se skupinami v chudých zemědělských a městských oblastech na Jihu 
a Severu. Pro vytvoření vztahů vzájemné podpory a solidarity mezi ženami, usilujícími o rozvoj 
komunit, síť nabízí prostor svépomocným skupinám a jejich partnerům. 
Project Parity, vznikl v roce 1996 jako nestátní nezisková organizace, zaměřující se na zvýšení 
zastoupení žen na místní a mezinárodní politické scéně a ve veřejných postech s rozhodovací 
pravomocí.  
Equal, podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových 
nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy je 
tedy vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě 
nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním 
postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným 
zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání.  
CEDAW (anglicky The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women), tato Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, přijata v roce 1979 Všeobecným 
shromážděním OSN,  definuje diskriminaci žen a stanovuje agendu pro národní akční plán na 
odstranění diskriminace. 
Karat Coalition, je koalice ustavena na konferenci ve Varšavě v roce 1997 jako síť ženských 
nestátních neziskových organizací z 13 zemí střední a východní Evropy na podporu genderové 
rovnosti prosazováním „Platformy pro akci“ a národních akčních plánů, monitorováním jejich 
implementace a zviditelňováním problémů a perspektiv žen na mezinárodní úrovni.  
MINE (anglicky Mother Centers International Network for Empowernment), je mezinárodní síť 
mateřských center. 
NEWW (anglicky The Network of East-West Women), je mezinárodní síť,založená v roce 1991, 
zaměřená na komunikaci a zdroje, která podporuje dialog, mezinárodní výměnu, a angažovanost 
v problematice postavení žen ve střední a východní Evropě. NEWW koordinuje výzkum a 
advokacii na podporu rovnoprávnosti žen a jejich spoluúčasti ve všech aspektech veřejného a 
soukromého života. 
gender, jako termín se používá k označení kulturně vytvořených rozdílů mezi muži a ženami. 
Pojem se začal užívat ve společenských vědách v druhé polovině 20. století v rámci feministického 
paradigmatu. Gender je sociální konstrukt. Kultura a společnost působí rozdílně na muže a ženy, 
což vede k sociálně konstruovaným rozdílům v jejich chování, očekávání či postojích. Tyto rozdíly 
nejsou univerzální, v různých společnostech a v různých dobách se významně liší. 
YMCA  (anglicky Young Men´s Christian Association), u nás od druhé poloviny 19. století 
fungovala prostřednictvím tzv. "Křesťanských spolků mladíků" nebo tzv. "Křesťanských sdružení 
mládeže". Po několika letech fungování v rámci Čs. Legií a poté Čs. Armády u se u nás YMCA od 
roku 1921 rozšířila masově především díky vydatné pomoci z USA a za přispění elit národa: 
T. G. Masaryka, Ing. V. Havla a dalších. Svou činnost nuceně ukončila v roce 1951 a obnovila 
obnovila až v roce 1990. Česká YMCA byla ustanovena v roce 1992 vzhledem k blížícímu se 
dělení Československé federativní republiky. Dnes je YMCA nejstarší, a se svými 40 miliony členy 
ve 124 zemích, největší celosvětovou mládežnickou organizací na světě.  
Socialistický svaz mládeže (zkratka SSM), byla organizace v ČSSR sdružující mládež ve věku 18 
- 35 let, fungující mezi lety 1970 a 1989, řízená a spravována byla KSČ. SSM obnovoval v roce 
1968 zaniklý Československý svaz mládeže (ČSM). Hlavním úkolem bylo vštěpovat základy 
marxismu a leninismu mezi československou mládež. Po zhroucení komunistického režimu v roce 



 
 

 

1989 byl SSM postupně zrušen, v lednu 1990 se od něj odloučil Pionýr. Majetek SSM přešel do 
Fondu dětí a mládeže. 
grant, finanční částka, která je udělována nestátní neziskové organizaci, vědeckému kolektivu 
nebo pracovišti na základě předloženého projektu. 
nestátní nezisková organizace (zkratka NNO), termín, používaný k postižení různých druhů 
dobročinných, sociálních a jiných neziskových organizací 
občanská společnost, společnost lidí, kteří jsou si rovni před zákonem; občanská společnost 
vzniká v procesu modernizace a označuje společenské a ekonomické uspořádání, zásady a instituce 
mimo rámec státu. Je sférou společenské autonomní samoorganizace mimo sféru politické moci. 
Občanská společnost stojí v distinkci vůči státu – má mimopolitický status, má nicméně politickou 
relevanci. 
občanské sdružení, podle Zákona č. 83/1990 Sb. Mají občané právo se svobodně sdružovat. 
Mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové 
organizace. K jejich vzniku není třeba povolení státního orgánu, Ministerstvo vnitra posuzuje 
jednotlivé žádosti o registraci, má povinnost sdružení zaregistrovat, pokud splňuje zákonem 
stanovené podmínky; některá sdružení tudíž mohou být zakázána/nepovolena. Občané se mohou 
sdružovat také v neregistrovaných sdruženích (např. spolcích, klubech) bez právní subjektivity 
(není povinnost registrace). 
Phare (anglicky Poland and Hungary Assistance for Restructuring of their Economies), program 
hospodářské pomoci při obnovení hospodářství a životního prostředí zúčastněných států. Vytvořen 
v roce 1990 na pomoc Polsku a Maďarsku, od roku 1990 Bulharsku, Československu, Jugoslávii, 
Rumunsku, od roku 1992 Albánii, Estonsku, Litvě, Lotyšsku. 
spolek, organizace sdružující na základě dobrovolného členství okruh lidí spjatých společnými cíli 
nebo zájmy. 
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