ÉRA ŽEN, z.s.

Výroční zpráva za rok 2017

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 má dva bankovními účty, oba u Fio banky. Běžný účet (č. ú. 2901035998/2010),
který slouží ke shromažďování členských příspěvků. Transparentní účet (č. ú.
2501081602/2010), 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 ženství 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,
B) rozšiřuje propagační a informační materiály,
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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
do 31. 12. 2017

od

1. 1. 2017

Uplatnění standardů SRS

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

vycházeli

Kontaktní osoba

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

účetnictví

zpráva obsahuje základní údaje o financování
spolku. Zvláštní částí je zpráva o vyúčtování
veřejné sbírky.

období

Část B – Činnost spolku v roce 2017
Aktivity Éry žen v roce 2017 směřovaly jednak dovnitř spolku, tedy k přijímání nových
členek, komunikaci s nimi a prvním vzájemným osobním setkáním, popřípadě k rozdělování
témat a úkolů, na kterých členky chtějí pracovat, jednak ven k veřejnosti a potenciálním
novým členkám, podporovatelům či dárcům. Vedení spolku se snažilo o to, aby tyto aktivity
byly ve vzájemné rovnováze, aby stávající členky byly o zamýšlených krocích včas a
podrobně informovány a mohly se k nim vyjádřit či kdykoli zaslat vlastní podnět nebo návrh
k tématům, kterými se spolek zabývá. I letos probíhala komunikace uvnitř spolku zejména
prostřednictvím e-mailů, případně přes sociální síť Facebook či telefon. K dispozici členkám
byly rovněž již existující webové stránky www.erazen.cz, mohly využívat i propagační
materiály spolku, které jsme zveřejňovaly jak na webových stránkách, tak na Facebooku.
Některým členkám jsme také na jejich žádost a za dosažením konkrétního cíle nechaly zřídit
mailovou adresu na doméně @erazen.cz.
Spolek k 1. 1. 2017 čítal 62 členek. Ke 31. 12. 2017 spolek čítal 30 členek. Redukce členské
základny byla způsobena zejména zavedením povinného ročního členského příspěvku
v minimální výši 200,- Kč. Tuto povinnost si členky Éry žen odhlasovaly na 1. členském
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sněmu spolku dne 14. 3. 2017 a následně o ní byly všechny členky, které se nezúčastnily
sněmu, informovány e-mailem spolu s výzvou k uhrazení této částky na členský účet spolku.
Stejně tak byly o členském příspěvku informovány členky, které se k Éře žen připojily až
po 14. 3. 2017, tedy po 1. členském sjezdu. Do členské základny se tedy dostaly pouze ty
členky, které členský příspěvek do konce roku 2017 uhradily. Pouze jim vedení spolku
následně rozesílalo informace o dění ve spolku. Dvě členky v průběhu roku spolek na vlastní
žádost opustily.

Činnost spolku v jednotlivých měsících roku 2017:
Těžištěm činnosti Éry žen v průběhu roku 2017 byl projekt „O islámu do knihoven“. K němu
spolek na svých webových stránkách uvádí:
„Ženský spolek Éra žen, z.s. si dovoluje oznámit, že vyhlásil veřejnou sbírku, jejímž účelem
je vybrat finanční prostředky na nákup literatury zabývající se tématem islámu, případně
migrace a života v muslimských zemích, a tuto zakoupenou literaturu následně nabídnout
veřejným městským a obecním knihovnám, které si z předkládaného seznamu této
literatury (jak beletristického, tak odborného charakteru) budou moci samy vybrat, o které
z těchto publikací by měly zájem.
Cílem této sbírky tedy je doplnit knižní fond knihoven, zejména na venkově a v malých
městech, o vybrané knihy s islámskou tematikou a přispět tak ke zvýšení povědomí
o věcech, které s islámem souvisejí, případně iniciovat širokou celospolečenskou diskusi
na tato témata. Éra žen, z.s. totiž vnímá, že veřejnost není informována o problematice
a nebezpečí islámu, o jeho vlivu na společnost a zejména na život žen. Oficiální média
cenzurují informace o negativním vlivu islámu na společnost a prakticky tak znemožňují
široké veřejnosti účastnit se debaty na dané téma. Aby bylo možné tuto situaci změnit
a prolomit mediální blokádu, rozhodla se Éra žen, z.s. využít potenciálu, který nabízí síť
veřejných knihoven v ČR, a zejména v malých obcích tyto obtížně dostupné informace
poskytnout čtenářům a návštěvníkům těchto zařízení.“
Více o projektu v následujícím rozpisu dle jednotlivých měsíců.

I.

Leden

Ke 12. 1. byla Magistrátem hlavního města Prahy povolena a spuštěna veřejná sbírka
k projektu O islámu do knihoven. Oznámení o spuštění sbírky jsme zveřejnily na webových
stránkách www.erazen.cz .
Dne 19. 1. proběhla beseda Kláry Samkové v Pardubicích v kavárně Evropa.
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Spoluorganizátorem besedy byl Pardubický SALÓN. Na této besedě Klára Samková a
místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová představily veřejnosti spolek Éra žen a projekt
„O islámu do knihoven“. Beseda byla spojena s autogramiádou knihy Kláry Samkové
„Proč islám nesmí do Česka“. Zúčastnilo se cca 60 lidí. Éra žen děkuje spoluorganizátorům
i p. Vítu Hassanovi za fotodokumentaci průběhu akce a rovněž p. Pavlovi Janošovi za výrobu
perníkových suvenýrů – loga Éry žen a Pardubického SALÓNU.
Projekt „O islámu do knihoven“ – v lednu 2017 místopředsedkyně Éry žen vytvořila seznam
literatury varující před riziky islámu a migrace, a to dle stávající nabídky knihkupectví a
nakladatelství. Tyto knihy měly být následně nabízeny knihovnám jako dar obohacující
jejich knižní fond. Dále iniciovala vytvoření databáze mailových kontaktů na veřejné
(městské a obecní) knihovny v ČR. Dotazem na ministerstvu kultury jsme totiž zjistily, že ani
ministerstvo samotné takovouto databázi s aktuálními kontakty k dispozici nemá. Éra žen
tímto děkuje všem našim příznivcům, kteří se na vytvoření této databáze podíleli.
Aby spolek mohl lépe komunikovat navenek, nechaly jsme v lednu 2017 zřídit mailové
schránky na doméně @erazen.cz pro vedení spolku a zhotovit jim vizitky s logem Éry žen a
kontaktními údaji.

II.

Únor

V únoru jsme pokračovaly v přípravě projektu „O islámu do knihoven“. Bylo nutné
rozmýšlet strategie jeho propagace, aktualizovat seznamy literatury, kterou nabídneme
knihovnám, shromáždit kontakty na nakladatelství vydávající tyto knihy, zjišťovat
maloobchodní ceny knih a z nich průběžně stanovovat rozpočet celého projektu. Nechtěly
jsme žádnou důležitou knihu, věnující se tématu, které nás zajímá, opomenout, na druhou
stranu jsme předem musely brát v potaz i možnost, že nakladatelé už v době, kdy je
oslovíme, některé tituly mít na skladě či v nabídce nemusejí. Rozpočet projektu jsme
stanovovaly z maloobchodních cen v e-shopech knihkupectví, ovšem hodlaly jsme každého
nakladatele požádat o maximální možnou slevu z celkové ceny hromadných objednávek,
které jsme u nich chtěly realizovat. Doufaly jsme, že nám vzhledem k obecné prospěšnosti
projektu, tedy obohacování knižního fondu veřejných knihoven, nakladatelé v co nejvyšší
míře vyjdou vstříc, což se nám později i potvrdilo.
I v únoru se k nám připojily další členky. V rámci komunikace se všemi stávajícími členkami
jsme pak určily termín 1. sjezdu členek spolku na sobotu 4. 3. 2017. Jako místo konání
sjezdu jsme zvolily hotel nedaleko centra Prahy, jehož totožnost z bezpečnostních důvodů
nechceme prozrazovat, ovšem jehož provozovateli děkujeme za vstřícnost, sponzoring
v podobě nulového nájmu a zdarma poskytnutého občerstvení a kvalitní servis.
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III.

Březen

Dne 4. března 2017 jsme uspořádaly první sjezd členek Éry žen, na kterém se naše členky
mohly navzájem seznámit mezi sebou i s vedením spolku. Zúčastnilo se 17 členek včetně
tříčlenného vedení spolku. Celý sjezd proběhl ve velmi příjemné atmosféře, členky se
navzájem představily a vysvětlily všem zúčastněným svůj vztah k tématům, probíraným
spolkem. Následně se rozproudila velmi živá diskuse o tom, co Éra žen může v rámci těchto
témat realizovat. Členkám vedení spolku představilo projekt O islámu do knihoven,
informovalo je i o průběhu besedy Kláry Samkové v Pardubicích. Členky spolku se rozhodly,
že v těchto besedách budeme pokračovat, jednak ve spolupráci s knihovnami, kterým
v rámci projektu O islámu do knihoven, jednak se některé členky přihlásily s nabídkou
pomoci s organizací besed v různých městech mimo prostory knihoven. Jedna z členek také
spolku nabídla možnost zajistit grafika, který by zpracoval veškeré návrhy na pozvánky
na tyto besedy – plakáty a letáky. Spolek tuto nabídku, která se následně realizovala, velmi
ocenil a děkuje za ni. Dále členky diskutovaly o vnitřních záležitostech týkajících se Éry žen –
komunikačních kanálech, bezpečnosti při přijímání nových členek či ukládání dokumentů
atd. Na sjezdu členky schválily výroční zprávu spolku za rok 2016 včetně části
o hospodaření. Na návrh členek byl snížen roční členský příspěvek na částku 200,- Kč ročně.
Tímto příspěvkem členky potvrzují svůj skutečný zájem o činnost spolku. Maximální výše
členského příspěvku nebyla stanovena, stejně jako další možnosti podpory spolku. Je na
každé z členek, aby se sama rozhodla, do jaké míry a jakým způsobem se do činnosti spolku
může a chce zapojit. Dále členky schválily drobné změny ve stanovách spolku. Termín
dalšího setkání s členkami Éry žen jsme na tomto sjezdu stanovily na 26. 8. 2017 na stejném
místě a ve stejný čas. Všem členkám, které se členského sněmu nezúčastnily, jsme následně
zaslaly příslušné materiály a informovaly je o všem, co z našeho setkání vyplynulo. Stanovy
spolku i výroční zprávu za rok 2016 jsme zveřejnily na našem webu www.erazen.cz. Je
nutno dodat, že spolek Éra žen, z.s., je řádně registrován na Finančním úřadu Praha 2, kam
bylo také včas zasláno daňové přiznání za rok 2016. Daňové přiznání vypracoval daňový
poradce Ing. Jan Hrubý, účetnictví spolku vede jeho společnost HVK v.o.s.
V březnu jsme i nadále sledovaly v médiích témata, která nás zajímají, a zveřejňovaly k nim
stanoviska spolku na našem Facebooku a webových stránkách.

IV.

Duben

V dubnu jsme se v Éře žen věnovaly i nadále přípravě projektu „O islámu do knihoven“.
Vytvořily jsme například oslovovací dopis, kterým jsme později chtěly navázat první kontakt
s veřejnými knihovnami a nabídnout jim v něm možnost získat pro své čtenáře knihy
zdarma. Dále jsme začaly projekt více představovat veřejnosti: na webových stránkách
www.erazen.cz jsme zřídily samostatnou sekci, ve které jsme shrnuly vše podstatné
o tomto projektu, včetně klíčových administrativních dokumentů – potvrzení o povolení
veřejné sbírky, vzor smlouvy pro anonymní dárce atd. K 10. 4. byla veřejná sbírka vyhlášená
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naším spolkem rozšířena o možnost výběru příspěvků prostřednictvím putovní pokladničky.
Tu jsme začaly následně vozit s sebou po besedách Kláry Samkové, aby jejich účastníci měli
možnost přispět na náš projekt. Putovní plastovou pokladničku jsme zakoupily
za prostředky nashromážděné na členském účtu spolku, tedy z členských příspěvků.
Povolení o rozšíření sbírky jsme zveřejnily na webu www.erazen.cz.
Začaly jsme konkrétněji plánovat besedy Kláry Samkové o islámu a právu. Jejich první
termíny jsme předběžně stanovily na červen 2017. Členka vedení spolku Cornelie
Procházková se nabídla vypomoci s organizací besed v Mariánských Lázních a Karlových
Varech, a to ve spolupráci s tamními městskými (resp. krajskou) knihovnami. Členka M. U. si
vzala na starost organizaci besedy v Táboře, členka P. J. projevila zájem uspořádat besedu
v Trutnově. Členka P. J. také začala komunikovat s brněnským Centrem pro studium
politického islámu a vyjednala nám u tohoto nakladatele slevy na jimi vydávané knihy Billa
Warnera, za což jí velmi děkujeme. Některé publikace spolek obdržel dokonce zdarma.

V.

Květen

V květnu se náš projekt „O islámu do knihoven“ přesunul z oblasti příprav do fáze realizace.
Plošně jsme dle námi vytvořené databáze mailových kontaktů oslovily několik stovek
knihoven. Těm jsme náš spolek představily a nabídly jim možnost získat pro svůj knižní fond
knihy zdarma. Knihovnám jsme zaslaly i seznamy literatury, ze kterých si knihovníci a
knihovnice mohli vybírat tituly, o které by dle jejich názoru čtenáři v jejich obci měli největší
zájem. S obdrženými odpověďmi jsme pak dále pracovaly. Nejdříve bylo nutné vyřadit
maily, které se nám vrátily jako nedoručitelné, tedy mailový kontakt nebyl aktuální.
Takovýchto mailů bylo asi 50 % z těch, které jsme odeslaly. Protože jsme však oslovovaly
knihovny plošně a v rámci stovek kontaktů, i tak nám velké množství knihovnic odpovědělo
na naši nabídku, v drtivé většině kladně. Jen asi 3 knihovny přímo deklarovaly, že o námi
nabízené knihy nemají zájem a do projektu se zapojit nechtějí. Komunikovaly jsme tedy
nadále s těmi, které náš projekt oslovil. Vysvětlovaly jsme jim, jak chceme celý projekt
realizovat, požádaly je o vyvěšení informačních letáků k projektu a sbírce, aby byla
veřejnost náležitě informována a každý mohl do sbírky přispět. Letáky jsme jim zaslaly a
zveřejnily je na webu www.erazen.cz i na Facebooku. Začaly jsme zpracovávat žádosti
jednotlivých knihoven o knížky. U každé knihovny bylo nutné zjistit přesnou adresu,
na kterou knihy zašleme poštou, a dále počet požadovaných kusů u jednotlivých titulů.
Pro větší přehlednost jsme pak tyto tituly roztřídily dle nakladatelů, abychom s těmito
nakladateli mohly lépe komunikovat o tom, které knížky a v jakém počtu chceme. Také jsme
si nechaly vytvořit grafický návrh samolepicích dárcovských štítků s logem Éry žen. Ty jsme
následně začaly vlepovat na přídeští knih zasílaných knihovnám. Štítky jsme zakoupily
z peněz na členském účtu.
Pokračovaly jsme v přípravě červnových besed Kláry Samkové. Stanovily jsme konkrétní
termíny, zadaly požadavek na vytvoření grafických návrhů pozvánek (letáků a plakátů),
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vytvořily k jednotlivým besedám události na Facebooku. Pozvánky jsme zveřejnily i na webu
spolku. Dále jsme řešily samotný program besed. Rozhodly jsme se, že otázky týkající se
představení spolku a vysvětlování podstaty jeho činnosti i aktuálního stavu projektů si
vezme v rámci těchto besed na starost místopředsedkyně Kateřina Dubnová, která se besed
osobně zúčastní dle svých časových možností.
Kateřina Dubnová též seznámí účastníky besed s projektem spolku „O islámu do knihoven“
a poukáže na možnost podpořit finančně činnost spolku poukázáním daru do putovní
pokladničky.
Samotné téma „islám a právo“ předestře účastníkům besedy Klára Samková.
Dalším bodem programu bude autogramiáda knížek Kláry Samkové, a to jejích jak starších,
tak nových publikací. Tyto knížky jsou rozdávány na besedách zdarma.

VI.

Červen

V červnu se spolku podařilo zorganizovat čtyři besedy Kláry Samkové s podtitulem
„O islámu, právu a všem, co nás trápí...“. První proběhla 8. 6. 2017 v Městské knihovně
v Mariánských Lázních a zúčastnilo se jí celé vedení spolku Éra žen. Návštěvnost byla asi 20
lidí. O týden později, dne 14. 6., jsme vyrazily na besedu do Tábora, kterou pomohla
zrealizovat naše členka M.U. v restauraci „Na krásné vyhlídce“. Kláru Samkovou si v Táboře
přišlo poslechnout a podiskutovat s ní asi 15 účastníků. Hned následující den Éra žen
vyrazila s besedou Kláry Samkové do Krajské knihovny v Karlových Varech. Návštěvnost byla
podobná jako v Táboře, asi 15 hostů se živě zajímalo o vše, co jim Klára Samková vyprávěla
a poté debatovalo. Poslední z červnových debat se konala 20. 6. v hotelu „Patria“
v Trutnově, pomohla nám ji zorganizovat naše členka P. J. I tady se do debaty přišlo zapojit
asi 15 účastníků.
Program těchto besed byl vždy obdobný: nejdříve se Klára Samková pozdravila se svými
hosty a představila jim další přítomné členky vedení spolku. Místopředsedkyně Kateřina
Dubnová pak publikum stručně seznámila s činností spolku, projektem „O islámu
do knihoven“ a možnostmi, jak spolek podpořit či jak se zapojit do jeho činnosti. Poté
následovala cca hodinová přednáška Kláry Samkové o islámu a jeho právním systému
v porovnání s neislámskými právními systémy, došlo obvykle i na odkazy na zajímavou
literaturu k těmto tématům, která občas přesáhla do oblasti historie, kultury a umění či
psychologie. Po této přednášce účastníci dostali prostor pokládat své otázky k probíraným
tématům, na což byla vyhrazena další hodina akce. V závěru došlo na autogramiádu knih
Kláry Samkové, které si zájemci mohli z besedy odnést zdarma. Kdo chtěl, mohl spolek
podpořit vložením příspěvku v libovolné výši do putovní sbírkové pokladničky k projektu
„O islámu do knihoven“. Éra žen chce na tomto místě poděkovat všem, kteří tak
na červnových besedách Kláry Samkové učinili. Během červnových besed se v putovní
pokladničce nashromáždilo 7150 Kč. Pokladničku jsme dne 14. 7. nechaly otevřít
pověřeným pracovníkem MČ Praha 2 a znovu nechaly řádně zapečetit. Dne 18. 7. jsme
peníze z pokladničky vložily na sbírkový transparentní účet.
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Besedy měly klidný průběh a setkaly se s kladným ohlasem knihovnic i návštěvníků.
Místopředsedkyně spolku sepsala z každé besedy krátké shrnutí, které vyvěsila
na webových stránkách spolu s fotografiemi z těchto akcí (sekce Veřejné besedy).
V měsíci červnu jsme dále pokračovaly v projektu „O islámu do knihoven“. Bylo nutné začít
oslovovat první nakladatele a požádat je o poskytnutí slev na knihy, které jsme objednávaly.
Chceme tímto poděkovat všem nakladatelům, kteří nám v červnu vyšli vstříc, jmenovitě:
 nakladatelství Albatros (poskytlo 50% slevu na celkovou cenu objednávky, 18. 6.
jsme objednaly celkem 156 ks knih za 16 592,- Kč),
 Lukáši Lhoťanovi, který na knihy z vlastní autorské a nakladatelské produkce poskytl
slevu v rozmezí 50-75% (20. 6. jsme objednaly 75 ks knih za 4700,- Kč),
 Centru pro studium politického islámu (CSPI), které poskytlo 50% slevu na publikace
Billa Warnera (18. 6. jsme objednaly 60 ks knih za 3000,- Kč).
Celkem jsme v červnu objednaly 291 knížek za 24 292,- Kč. Všem nakladatelům jsme
poděkovaly na webových stránkách spolku i na našem Facebooku. Faktury byly uhrazeny
obratem.

VII.

Červenec

V červenci jsme měly plnou kancelář knih varujících před riziky islámu a migrace, které jsme
chtěly rozesílat knihovnám. Konkrétně se jednalo o tyto tituly:
 z nakladatelství Albatros:
◦ Eva Urbaníková:
◦ Viktoria Darsane:
◦ Jose Rodriguez dos Santos:
◦ William McCants:
◦ Michael Wiess / Hassan Hassan:

Ztracené
Recept na Araba
Hněv Boží
Islámský stát: Apokalypsa
Islámský stát: Uvnitř armády teroru

 z Centra pro studium politického islámu:
◦ Síra
◦ Hadísy
◦ Právo šaría pro nemuslimy
◦ Samostudijní kurz politického islámu
 z produkce nakladatele Lukáše Lhoťana:
◦ Stručný životopis zakladatele islámu
◦ Arménský holocaust
◦ Sexuální mravy zakladatele islámu
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◦ Příručka ke komunikaci s muslimy
Tyto knihy bylo nutné nejprve v přídeští označit dárcovským štítkem s logem Éry žen, z.s.,
poté roztřídit podle požadavků jednotlivých knihoven, důkladně zabalit a připravit
na odeslání. Třídění a balení proběhlo v kanceláři Éry žen ve dnech 4. - 8. července a
podílelo se na něm několik členek Éry žen i příznivců spolku. Do každého balíčku byly
po 1 ks přidány dva cestopisy Kláry Samkové (Po Evropě s maminkou, Moje cesta
za Scarlett) a podle zájmu knihoven také publikace Proč islám nesmí do Česka stejné
autorky. Dále 2 ks darovacích smluv se soupisem knih v jednotlivých zásilkách – jeden výtisk
měla knihovna po kontrole zásilky a podpisu zaslat zpět na adresu spolku. Během
následujících dnů byly zásilky dopraveny na poštu a po vyplnění podacích poštovních archů
rozeslány jednotlivým knihovnám. Místopředsedkyně spolku koordinovala balicí práce a
z balení pořídila krátký zápis a fotodokumentaci, které umístila na webových stránkách
spolku a na Facebooku. V tomto prvním kole byly zaslány knížky sedmdesáti knihovnám.
V červenci rovněž probíhala příprava podzimního turné besed Kláry Samkové o islámu a
právu. Naplánovaly jsme pro měsíc září opět 4 besedy – v Moravské Třebové, Brně,
Olomouci a Litoměřicích. O litoměřickou besedu projevila zájem místní městská knihovna,
organizaci besedy v Moravské Třebové si na starost vzala místní pobočka strany Svoboda a
přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury a o naplánování besed v Brně a Olomouci se
starala jedna z členek Éry žen. Komunikovaly jsme také s dalšími knihovnami, které
o podzimní besedy Kláry Samkové projevily zájem, a snažily se dostatečně včas
zkoordinovat jednotlivé termíny besed.
Dne 18. 7. jsme objednaly 20ks knihy „Islám v Brně“ od Lukáše Lhoťana za 700,- Kč.

VIII. Srpen
V srpnu jsme pokračovaly v přípravách besed Kláry Samkové o islámu a právu, které měly
proběhnout v září. Nechaly jsme pro jednotlivé besedy zhotovit grafický návrh pozvánek
(A4 plakátu a malých letáků v barevné i černobílé verzi), se spoluorganizátory jsme
komunikovaly ohledně průběhu besed a zasílaly jim na jejich žádost anotaci k besedám,
kterou organizátoři v Moravské Třebové a v Litoměřicích zveřejnili v místním tisku.
V rámci projektu „O islámu do knihoven“ jsme se pustily do další fáze projektu. Dne
22. srpna jsme objednaly 220 ks knih z nakladatelství Euromedia, a.s. pro první dvacítku
knihoven v naší databázi. I nakladatelství Euromedia nám vyšlo vstříc a poskytlo nám slevu
ve výši 50 % z celkové ceny objednávky, za což mu děkujeme. Celkem nás tedy knihy
z nakladatelství Euromedia stály 26 697,- Kč. Dne 28. srpna jsme také objednaly další knihy
u nakladatele Lukáše Lhoťana, konkrétně šlo o 20 ks knihy „Jak porozumět Mohamedovi a
muslimům“ a 20 ks publikace „Islám a terorismus“, celková hodnota objednávky po 50%
slevě činila 6200 Kč.
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Dne 26. srpna jsme uspořádaly 2. členský sněm, a to na stejném místě v Praze jako sněm
předcházející. Zúčastnilo se jej 14 členek. Předsedkyně spolku Klára Samková spolu
s místopředsedkyní Kateřinou Dubnovou shrnuly dosavadní činnost Éry žen a předestřely
výhled do budoucna. Jednotlivé členky pak v diskusi vystoupily s vlastními připomínkami
k chodu spolku i náměty a návrhy dalších činností a témat, kterým by bylo dobré se
věnovat. Řešily se také možnosti jednotlivých členek zapojit se do konkrétních činností a
projektů spolku – balení knih, propagace, komunikace s nakladateli, organizace besed,
fundraising... Termín dalšího setkání členek Éry žen byl určen na 2. 12. 2017. I tentokrát
nezúčastněné členky získaly mailem od místopředsedkyně řádný zápis z tohoto sněmu.
Na přelomu srpna a září byl spolek Éra žen a jeho příznivci nucen řešit „kauzu zrušené
besedy Kláry Samkové v Litoměřicích“. Šlo v ní primárně o to, že knihovna, která nejprve
měla o uspořádání besedy zájem a sama se aktivně podílela na její propagaci, náhle
změnila názor a tuto besedu chtěla zrušit. Odůvodněním mělo být to, že se „názory paní
Samkové neslučují s konceptem Hate Free Culture, který knihovna zastává“. Protože beseda
již byla ohlášena poměrně masivně propagovaná, nezbylo spolku nic jiného než stanovisko
knihovny zveřejnit na svém Facebooku a webových stránkách. Po poměrně bouřlivé reakci
veřejnosti, která knihovnu i vedení města Litoměřice bombardovala dotazy a komentáři
ke zrušení této besedy se situace vysvětlila a změnila: zjistily jsme, že podnět ke zrušení
besedy vzešel ze soukromé iniciativy jednoho ze zaměstnanců knihovny a nevyjadřoval tak
stanovisko knihovny či města Litoměřice jako jejího zřizovatele. Spolku se navíc podařilo
získat podporu místostarosty Litoměřic Mgr. Karla Krejzy (ODS), který doporučil besedu pro
velký zájem veřejnosti naopak přesunout z knihovny do větších a reprezentativnějších
prostor litoměřického Hradu. Další propagace a organizace besedy tak již probíhala opět
v součinnosti s knihovnou a městem Litoměřice.
Spolek Éra žen, z.s. tímto děkuje všem příznivcům, kteří konání besedy v Litoměřicích
podpořili.

IX. Září
Dne 16. září proběhlo v sídle spolku 2. kolo balení a třídění knih o islámu pro knihovny.
Podílelo se na něm 6 členek našeho spolku a 3 naši příznivci, kterým děkujeme. Opět jsme
musely knihy nejprve oštítkovat, vyplnit dárcovské smlouvy, roztřídit a zabalit. Do balíků
knih pro knihovny, na které nedošlo v prvním kole rozesílání, jsme také přidaly cestopisy
Kláry Samkové a její knihu „Proč islám nesmí do Česka“ dle zájmu knihoven. V následujících
dnech jsme pak knihy odeslaly. I tentokrát místopředsedkyně spolku z celé akce pořídila
zápis a fotografie, které zveřejnila na webu a Facebooku spolku.
Ve středu 6. září proběhla na zámku v Moravské Třebové první z podzimních besed Kláry
Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“, jejímž spolupořadatelem byla místní
pobočka strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD). Zúčastnilo se jí
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asi 40 zájemců. Po besedě následovala dlouhá a fundovaná debata prakticky celého sálu.
Beseda v nádherně zrekonstruovaném zámeckém sále byla pro všechny zúčastněné
skutečným zážitkem.
Další z besed Kláry Samkové uspořádala Éra žen 13. září v Olomouci v budově nakladatelství
ANAG. Přišlo na ni asi 15 lidí, včetně několika členek a příznivkyň, které vedení spolku do té
doby osobně neznalo.
Třetí beseda o islámu a právu, kterou spolek připravil, se konala 20. září v Brně
ve Společenském centru MČ Brno-střed. Tentokrát na této besedě vystoupila pouze Klára
Samková. V Brně si Kláru Samkovou přišlo poslechnout cca 10 zájemců. Bylo nám líto, že
nepřišel nikdo z našich názorových odpůrců, jimiž je Brno, hlavní město islámu v ČR,
proslulé.
Mnohem větší zájem veřejnosti vzbudila již zmíněná beseda Kláry Samkové v Litoměřicích.
Ta nakonec proběhla v konferenčním sále litoměřického Hradu dne 27. září. Éra žen si
pro tuto příležitost zajistila doprovod p. Žarko Jovanoviče ze spolku „Hej, občané!“, který
zprostředkoval přímý přenos a videozáznam z průběhu besedy. Beseda tak mohla být
přenášena v reálném čase přes Facebook. V den konání besedy tento přenos či záznam
zhlédlo přes 9000 lidí. Besedy se přímo v sále zúčastnilo cca 45 zájemců. Děkujeme
p. Jovanovičovi za pořízení tohoto záznamu, který jsme následně sdílely i na našem webu a
Facebooku. Potěšilo nás, že krátkou reportáž z průběhu besedy přinesla i regionální televize
– video lze zhlédnout na webu Éry žen. Je nutno říci, že prostředí na zcela
zrekonstruovaném litoměřickém hradě bylo úchvatné a rády jsme využily i příležitosti
prohlédnout si tamější výstavu o pěstování vína na Litoměřicku. Město Litoměřice může
být opravdu hrdé na to, že s takovým citem a vkusem nechalo zrekonstruovat památku,
která nyní slouží široké veřejnosti.
Během září jsme kromě účasti na těchto besedách musely již začít připravovat besedy Kláry
Samkové, které měly proběhnout v říjnu, a to v koordinaci s termínem její plánované
dovolené a požadavky knihoven, které o uspořádání besedy projevily zájem.
Na web spolku (www.erazen.cz) jsme v září také přidaly videozáznamy z různých konferencí
věnovaných islámu, na kterých vystoupila Klára Samková se svými příspěvky k tomuto
tématu.
Koncem září byl spolek Éra žen pozván, aby se zúčastnil konference Rovné příležitosti –
slaďování pracovního a rodinného života, kterou pořádalo ministerstvo vnitra
dne 3. 10. 2017. Pozvánku jsme obdržely jen pár dnů před konáním konference, proto jsme
bohužel musely účast na akci odmítnout, ale rády se jí zúčastníme příště. Požádaly jsme
o zařazení do databáze pro pořádání obdobných akcí a doufáme, že budeme mít možnost
se obdobných akcí zúčastnit.
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X.

Říjen

Říjen byl ve znamení administrativně-organizační práce. Nejprve jsme pracovaly na změně
struktury webových stránek spolku (www.erazen.cz). Došlo k doplnění témat a kategorií
článků, zavedení sekce Mezinárodní spolupráce, zahájily jsme tvorbu anglické verze stránek
(v návaznosti na budování překladatelské sekce členek spolku).
Jakmile jsme měly web přizpůsobený našim představám, postupně jsme přidaly anotace
k jednotlivým knihám, které nabízíme knihovnám v rámci projektu „O islámu do knihoven“
a doporučujeme je veřejnosti. Tyto anotace najdete v sekci Zajímá nás – O islámu – Beletrie
o islámu / Odborná literatura o islámu.
V říjnu jsme také obměnily podobu letáku k projektu „O islámu do knihoven“. Doplnily jsme
název projektu o „Tvrdá pravda o islámu“, pokusily se o stručnější shrnutí podstaty projektu
a zvýraznily žádost o podporu ze strany veřejnosti. Tento leták jsme zveřejnily na webových
stránkách i Facebooku Éry žen.

XI.

Listopad

Na konci října na běžný účet spolku dorazily dva anonymní neidentifikovatelné finanční
příspěvky, každý ve výši 20 000 Kč. Po návratu Kláry Samkové z dovolené spolek tento dar
převedl na sbírkový transparentní účet, aby za něj objednal další knihy o islámu, které zašle
knihovnám. Neznámému dárci či dárcům děkujeme.
Vzhledem k tomu, že se na sbírkovém transparentním účtu díky výše zmíněnému daru
nashromáždilo dostatek prostředků, mohly jsme přistoupit k další objednávce knih.
Tentokrát jsme se rozhodly knihovnám zajistit knihy Benjamina Kurase, a to „Soumrak
bílého muže“, „Poslední naděje civilizace“, „Jak zabít civilizaci“ a dále z produkce
nakladatelství Barrister & Principal jsme vybraly knihu „Arabboy“ a „Nikdy neříkej, že se
bojíš“ od Giuseppe Catozzelly. Nejprve jsme oslovily Benjamina Kurase, kterého jsme
požádaly, zda by nám nepomohl vyjednat slevu u vydavatele jeho knih. Pan Kuras reagoval
obratem a slevu u nakladatelství Eminent nám domluvil, za což velmi děkujeme jak jemu,
tak nakladatelství Eminent. Následně jsme kontaktovaly i nakladatelství Barrister &
Principal, které nám rovněž slíbilo poskytnout slevu ve výši 50 % z celkové ceny objednávky.
Objednaly jsme tedy 77 ks knih od Benjamina Kurase a 127 knih od Barrister & Principal.
Třídění, balení a rozesílání těchto knih jsme naplánovaly na prosinec dle časových možností
našich členek.
Dne 23. listopadu proběhla v městské knihovně v městečku Dobrovice u Mladé Boleslavi
předposlední z letošních besed Kláry Samkové „O islámu, právu a všem, co nás trápí...“.
Klára Samková i místopředsedkyně Éry žen Kateřina Dubnová byly knihovnicemi vřele
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přivítány. Účast byla asi 10 lidí, ovšem všichni přítomní nás zvali, ať přijedeme i příští rok.
Tato beseda tedy ukazuje, že pro maloměsta je třeba zvolit odlišný způsob propagace
takových akcí – lidé zde dají více na osobní doporučení těch, kteří už na besedě byli a
mohou o ní něco říci ostatním. Návštěvou městečka Dobrovice se i členky spolku obohatily,
neboť jsme si prohlédly místní muzeum, které ukazovalo rozvoj osady od raného
středověku po současnost. Centrem městečka je obrovský cukrovar, ke kterému přiléhá
muzeum cukrovarnictví. Obě exposice byly na vynikající úrovni a poskytly řadu zajímavých
informací. Rozhodně doporučujeme návštěvu těchto míst, na příklad pro rodinné výlety.

XII.

Prosinec

V sobotu 2. prosince jsme se s našimi členkami již potřetí sešly na členském sjezdu Éry žen,
a to na místě obvyklém – v nejmenovaném pražském hotelu, kde nám vždy vycházejí vstříc
kvalitními službami a servisem, za který jim opět děkujeme. I když si na setkání
v předvánočním shonu tentokrát udělalo čas pouze 7 členek spolku, rozhodně nešlo o čas
promrhaný. Udělalo nám radost už jen to, že jedna z členek mezi nás přivedla svou
dospívající dceru, kterou činnost našeho spolku zaujala, a také účast nové členky. Program
sjezdu byl následující: shrnuly jsme si, jak probíhalo podzimní besední turné Kláry Samkové,
jak pokračujeme s naším projektem „O islámu do knihoven“, zhodnotily jsme dopad voleb
do Poslanecké sněmovny i nadcházejících prezidentských voleb na náš spolek a jeho
činnost, rozebraly možnosti spolupráce s různými vlastenecky orientovanými subjekty
u nás, a nakonec v diskusi s členkami společně nalezly dvě další klíčová témata, kterým se
chceme v rámci našeho spolku věnovat. Jedním z nich je pronikání islámu do školství, což je
téma, které se osobně dotýká několika našich členek a jejich rodin (naše členky už na
prvním sjezdu spolku upozorňovaly na tento jev a potřebu na něj adekvátně reagovat). Éra
žen se tedy v co nejbližší době pokusí přijít s alternativní nabídkou, která by reagovala
na sílící tlak islámu na děti a mládež skrze veřejné vzdělávací instituce. Druhým tématem,
které ženy v našem spolku zajímá, je oblast islámských rituálních (tzv. halal) porážek
jatečních zvířat. Mnoho našich členek i jejich blízké i vzdálené okolí chová domácí mazlíčky
i další domácí zvířectvo a nesouhlasí proto s uplatňováním dvojího metru na porážky zvířat,
tedy aby muslimové mohli porážet zvířata způsobem, za který by nemuslim byl trestán. Éra
žen by tedy chtěla přispět k co největšímu informování o této skutečnosti, a to u veřejnosti
zainteresované v chovu zvířat.
Ze sjezdu jsme pořídily zápis, který jsme opět rozeslaly členkám, které se setkání
nezúčastnily. Po dohodě jsme termín dalšího členského sjezdu Éry žen stanovily
na 10. březen 2018.
V pondělí 4. prosince vyrazila Klára Samková na poslední letošní besedu o islámu a právu, a
to do jihomoravského Slavičína. Tam jsme tuto akci uspořádaly ve spolupráci s místní
knihovnou. Slavičínské knihovnice se postaraly o to, aby se veřejnost o chystané besedě
dozvěděla – samy si stáhly z našeho webu anotaci k besedě, vytvořily z ní vlastní informační
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leták a ten začaly cca 14 dní před konáním besedy přikládat každému návštěvníkovi
knihovny ke knížkám, které si vypůjčil. Tuto aktivitu knihovnic skutečně oceňujeme – není
se zřejmě co divit, že právě knihovna ve Slavičíně byla oceněna jako nejlepší obecní
knihovna roku 2017! Srdečně gratulujeme a dosvědčujeme, že cena byla udělena správně!
Nejen díky takto pojaté propagaci si do slavičínské sokolovny přišlo Kláru Samkovou
poslechnout okolo 45 zájemců. Beseda byla bohatá a jen čerstvě navátý sníh odradil
besedníky od dalšího pokračování: nebylo totiž jasné, jak moc budou cesty domů schůdné a
sjízdné.
V neděli 10. prosince pak v kanceláři Éry žen proběhlo 3. kolo třídění a balení knížek
o islámu pro veřejné knihovny. Podílely se na něm předsedkyně a místopředsedkyně
spolku, čas si na něj v předvánočním shonu našly dvě z našich členek a manžel jedné z nich
– všem velmi děkujeme za neúnavnou práci. Primárně jsme rozesílaly knihy Benjamina
Kurase, knihu „Arabboy“ a „Nikdy neříkej, že se bojíš“, dále zbylé knihy Lukáše Lhoťana,
Billa Warnera či z nakladatelství Albatros. Celkem jsme zabalily 291 knih. Ty jsme rozeslaly
tentokrát do 77 knihoven.
V rámci projektu „O islámu do knihoven/Tvrdá pravda o islámu“ jsme za letošní rok zvládly
rozeslat 862 ks publikací z požadovaných 2650 ks (32,53 %).

Část C – financování spolku v roce 2017
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