ÉRA ŽEN, z.s.
Výroční zpráva za rok 2016

Část A – Celkový přehled
1. Představení spolku

Éra žen, z.s. je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů. Sdružuje
ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou víru, politickou příslušnost, sociální
postavení, profese či zájmy. Spolek Éra žen, z.s. je právnickou osobou založenou v souladu
se zákonem 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Spolek byl založen na ustavující schůzi dne
2. 5. 2016 Kateřinou Dubnovou, Cornelií Palovou Procházkovou a Klárou A. Samkovou.
Sídlem spolku je Praha, Španělská 742/6, PSČ 120 00.
IČ spolku je 05199620.
Spolek disponuje dvěma bankovními účty, vedenými u Fio banky. První je běžný účet
(č.ú. 2901035998/2010), který slouží ke shromažďování členských příspěvků. Druhý je
transparentní účet (č.ú. 2501081602/2010), který byl založen ke shromažďování finančních
prostředků pro potřeby veřejné sbírky projektu spolku Éra žen, z.s. „O islámu do knihoven“.
Spolek Éra žen, z.s., je nová občanská formace těch, které si na nic nehrají. Éra žen, z.s.
propaguje megaženství s nejvyšším levelem racia i emocí a usiluje o maximální vliv žen
na život celé společnosti.
Základními účely a předmětem činnosti spolku je:
A) podpora ekonomické emancipace žen a podpora žen při získávání ekonomického vlivu,
B) podpora politické emancipace žen a podpora žen při získávání politického vlivu,
C) podpora vzdělání a zvýšení kvalifikace žen
D) organizování sebepodpůrných ženských skupin
E) pořádání přednášek a kurzů
F) boj proti sociálním stereotypům mezi ženami a proti ženám,
G) předkládání legislativních záměrů a vypracovávání legislativních návrhů podporujících
zlepšení postavení žen, zamezujících jejich přímou i nepřímou diskriminaci a zlepšujících
postavení žen jako matek,
H) informování ostatních žen i celé společnosti o vztahu islámu k ženám,
I) všestranná podpora žen, které odstoupily od islámu (ex-muslimek),
J) podpora ženských obětí,
K) navazování kontaktů s formálními i neformálními ženskými organizacemi a spolky
z muslimských zemí a podpora emancipace jejich členek i těchto formálních a neformálních
spolků.
L) networking mezi českými ženskými organizacemi.

Za účelem naplnění předmětů činnosti spolku spolek především:
A) pořádá vzdělávací přednáškové a osvětové aktivity,
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B) rozšiřuje propagační a informační materiály,
C) organizuje zábavy a kulturní akce,
D) pořádá účelově zaměřené finanční i věcné sbírky,
E) pořádá shromáždění a demonstrace na podporu dosažení svých cílů,
F) připravuje legislativní návrhy a legislativní záměry a pořádá petice na jejich podporu.

Rozsah zprávy
Rozsah zprávy

Zpráva zahrnuje veškeré aktivity spolku
ve vykazovaném období.

Období zahrnuté ve zprávě

Zpráva zahrnuje období od 2. 5. 2016 do
31. 12. 2016

Uplatnění standardů SRS

Při zpracování zprávy jsme
ze standardů SRS (verze 2014).

Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Dubnová, místopředsedkyně,
katerina.dubnova@erazen.cz

vycházeli

Část B – Činnost spolku v roce 2016
Logo Éry žen a spuštění webových stránek

V roce 2016 jsme řešily především organizační a technické záležitosti spojené s fungováním
spolku. Několik prvních měsíců jsme strávily vytvářením a výběrem vhodného loga spolku.
Na základě tohoto loga pak byl vytvořen grafický návrh webových stránek Éry žen, z.s.,
které byly koncem září 2016 spuštěny na adrese www.erazen.cz. Na těchto stránkách jsme
zveřejnily dokumenty vztahující se k činnosti spolku a následně přidaly i formulář, přes který
se nám mohou přihlašovat budoucí členky. Vzhled a uspořádání webu byl několikrát
upravován dle našich požadavků. Nakonec jsme z již přijatých členek spolku vybraly dvě
zájemkyně o funkci administrátorek webu, kterým zakladatelky svěřily přístupová práva
k administraci a zaškolily je v ovládání webu. Za technickou stránku chodu webu i nadále
odpovídá jeho tvůrce, ing. Jan Polzer (www.polzer.cz), kterému tímto děkujeme
za odvedenou práci.

Stanovení cílů a témat, propagace spolku a přijímání nových členek

V průběhu výše popsaných činností si zakladatelky ujasňovaly, jakým tematickým okruhům
se spolek Éra žen, z.s. bude věnovat a jakými způsoby tak hodlá činit. Nejprve bylo nutné
na základě komunikace zakladatelek s dalšími potenciálními – a posléze přijatými - členkami
i pro veřejnost definovat, v čem spočívá výjimečnost našeho spolku, resp. v čem se odlišuje
od podobných, zejména ženských organizací. To hlavní je ostatně zakotveno již ve stanovách
spolku – zdůraznily bychom zejména ekonomickou nezávislost spolku na vládních grantech
a dotacích, resp. dotační politice členských i nečlenských států EU, přičemž tato nezávislost
nám garantuje i příslušnou míru svobody ve výběru témat, kterým se budeme věnovat,
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i ve způsobech, jakými tak bude konáno. Spolek Éra žen, z.s. si zkrátka hodlá najít vlastní
cestu a odmítá se nechat ovlivňovat politickými názory a zájmy vlád různých států,
neziskových uskupení i jednotlivců spravujících různé fondy a dotační programy. Už
v začátcích fungování spolku se tak zakladatelky mohly rozhodnout, že jedním
z tematických okruhů, kterými se bude spolek zabývat, je téma islámu coby politické
ideologie, především pak v jeho vztahu k ženám. Druhým větším okruhem, na který se chce
spolek zaměřit, je pak oblast rodinného práva. Zakladatelky spolku jsou přesvědčeny, že
nutnou podmínkou ženské samostatnosti je ekonomická nezávislost žen, kterou spolek
hodlá všestranně propagovat a podporovat.
K propagaci spolku docházelo ještě před spuštěním webových stránek Éry žen
na soukromých facebookových profilech členek předsednictva spolku, resp. v diskusích
na profilech těch žen, které projevily o činnost spolku a témata, kterými se hodlá spolek
zabývat, zájem. Ihned po spuštění spolkového webu se nám tak budoucí členky začaly samy
hlásit. Mezi členkami spolku, které jsou z celé republiky, vznikla čilá komunikace jak
na sociálních sítích, tak prostřednictvím e-mailu, přičemž byla diskutována zejména témata
činnosti spolku. V listopadu 2016 spolek spustil facebookové stránky na adrese
https://www.facebook.com/EraZenCZ/. Pro další propagaci spolek nechal vytvořit letáky,
které jsme umístily jak na facebookové, tak webové stránky spolku i na soukromé profily
členek předsednictva spolku. Členky jsme vyzvaly, aby neváhaly tyto letáky používat jak
ve virtuálním, tak offline prostoru. Klára Samková také zveřejnila několik právních rad
pro předcházení konfliktním situacím při umisťování letáků v papírové podobě na veřejných
místech.
Ke dni 31. 12. 2016 spolek čítal 62 členek.

Projekty Éry žen
O islámu do knihoven

První z dlouhodobých projektů, který byl pod hlavičkou spolku Éra žen, z.s. spuštěn
ke 12. 1. 2017 na dobu neurčitou, nese název „O islámu do knihoven“. Tento projekt byl
připravován od podzimu 2016 a ke dni 12. 1. 2017 byla Magistrátem hl. m. Prahy na jeho
podporu povolena veřejná sbírka. Získané fondy mají být použity na nákup literatury
odborného i beletristického charakteru, zaměřené na islám, případně migraci a život
v muslimských zemích. K naplnění sbírky byl zřízen transparentní účet u Fio banky (č. účtu
2501081602/2010), na kterém budou vybrané prostředky shromažďovány. Cílem projektu
je doplnění knižního fondu veřejných knihoven zejména na venkově a v malých městech
o výše uvedený typ literatury. Snahou této iniciativy je prolomit mediální blokádu a cenzuru
témat spojených s islámem a vyvolat zájem žen o tato témata. K tomuto účelu spolek
vytvořil seznam námi vybrané a doporučované literatury, který je zveřejněn na spolkovém
webu. Spolek též usilovnou prací získal databázi kontaktů na jednotlivé knihovny v ČR, které
chceme s tímto záměrem oslovit a navázat s nimi spolupráci. Knihovny samy si budou moci
vybrat, o které publikace z našich seznamů by měly zájem, a my jim tyto knihy zajistíme.
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Veřejné besedy

Dalším z projektů, který byl naplánován v roce 2016 a kterému se chceme věnovat v roce
2017, je série veřejných přednášek a besed s občany. Éra žen, z.s. hodlá působit jako
spolupořadatel těchto akcí ve spolupráci s místními organizátory z celé ČR. Klíčovým
tématem těchto akcí bude „islám, právo a česká i mezinárodní politika“. Na místě bude
rovněž vždy představen spolek Éra žen, z.s. a účastníci získají propagační materiály spolku,
včetně informací, jak nás podpořit či jak se k nám připojit. S ohledem na to, že plánujeme
zejména akce mimo Prahu, nepodařilo se první besedu uspořádat již v roce 2016.

Část C – Hospodaření spolku v roce 2016
V roce 2016 spolek Éra žen, z.s. hospodařil pouze s příjmy z dobrovolných členských
příspěvků, které členky zasílaly v libovolné výši. Tyto členské příspěvky jsou shromažďovány
na běžném účtu Éry žen, z.s. (č.ú. 2901035998/2010), vedeného u Fio banky. Vybrané
členské příspěvky zůstaly dosud nevyužity a budou použity na aktivity spolku.
Ke 31. 12. 2016 bylo na tomto účtu 12 000 Kč.
Spolek neměl žádné výdaje, veškeré aktivity a náklady ve prospěch spolku, tvorba
webových stránek, tvorba loga, tisk letáků atd. byly hrazeny ze soukromých zdrojů
zakladatelek spolku, případně prací zdarma.
Na účtu 2501081602/2010, který byl zřízen za účelem pořádání veřejné sbírky, není žádný
pohyb, zůstatek je 0,- Kč.
Pokladnou neprošly žádné příjmy ani výdaje.
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