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Milé čtenářky  
(samozřejmě že čtenářky, jde přece o přílohu pro ženy),

vítám vás na první stránce přílohy časopisu Alarm pro ženy. 
Ano, samozřejmě i časopis Alarm se musel začít vyrovnávat 
s tím, že každé pořádné noviny mají svou přílohu pro ženy. 
A i když není Alarm novinami, ale zpravodajem, nechceme 
být pozadu! Možná vám někdy přišlo, že články v Alarmu 
jsou značně odborné, suchopárné a informující spíše o světě 
vnějším, tedy světě, který je nám ženám přece jenom trochu 
vzdálený a že v něm takřka úplně chybí obrázky a fotky. 
Nechte jej tedy svým partnerům a pusťte se do naší přílohy pro 
ženy, je přizpůsobena právě tak, aby v ní nebyly moc dlouhé 
články, abyste v ní našly přesně ty informace, které vás zajímají 
a abyste se dobře pobavily. Mezi vařením večeře se můžete 
v horoskopu dozvědět, co vás čeká, po večeři a umytí nádobí 
si před tím, než půjdete do postele, můžete přečíst sexuální 
poradnu a před spaním se zasnít, jak vám to bude slušet, až 
zhubnete do plavek. Čeká vás ale mnohem víc, tak neváhejte, 
a  pusťte se do listování!

Vaše redakce ženské přílohy :-)

NOVÝ FEMINISTICKÝ ČASOPIS FEMA
feministický magazín

Nový český časopis zaměřený na posilování 
rovnosti žen a mužů ve spojení s důrazem na pod-
poru postavení žen ve společnosti.
Časopis chce oslovovat osoby, které se nějakým 
způsobem o feminismus zajímají, ať jako aktivní 
feministé/ky, nebo jako osoby, které by své sympa-
tie nikdy (zatím!?) za feminismus neoznačili. Spíše 
než o odborné periodikum jde o zábavné a podnětné 
čtení life-styleového typu. Cílem je posilovat český 
feminismus s velkým důrazem na kontext dění pod-
porující ženská práva a genderovou rovnost v seve-
ro-západní i jiho-východní části světa.
Zajímavé sloupky, témata, dění v ČR i ve světě, kul-
tura, poradny, reportáže, ekologická témata, sexis-
mus v reklamě…
Čtvrtletní barevný feministický magazín FEMA 
vydává Genderové informační centrum NORA,  
o. p. s. (www.gendernora.cz) ve spolupráci s progra-
mem Ženská práva jsou lidská práva občanského 
sdružení NESEHNUTÍ (www.nesehnuti.cz). 

Kontakt:
e-mail: fema@gendernora.cz
První číslo s názvem Navazujeme vyjde v září 
2010.  Druhé číslo vyjde v prosinci 2010.
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Kvíz
Najdete alespoň 3 stereotypy na situacích z reklam,  

které vidíte na pohlednici?

Pohled vychází v rámci kampaně NESEHNUTÍ Proti sexismu v ulicích. Více na www.zenskaprava.ecn.cz.
Kontakt: NESEHNUTÍ, třída Kpt. Jaroše 18, Brno 602 00; tel.: 543 245 342,  
e-mail: brno@nesehnuti.cz, www.nesehnuti.cz
Vydání pohledu podpořila Nadace VIA z prostředků programu Fond místního rozvoje – rychlé granty.

Příklad správných odpovědí:
• reklamy nejčastěji zobrazují ženy jako hospodyňky, vytváří tak dojem, že toto je jediná oblast, ve které 

se žena může realizovat
• muži jsou v reklamách často zobrazováni jako odborníci, manažeři, často také jako ti, kteří ženám radí, 

mohou tak vytvářet dojem, že muži jsou schopnější než ženy 
• ženy jsou často zobrazovány pouze jako objekty touhy či jejich odhalená těla dělají reklamu výrobku, 

který s ženským tělem nijak nesouvisí, vytváří se tak dojem, že na ženách se cení pouze jejich tělo
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Paní Hano, jak vypadá Váš běžný den?
5:00 vstávání
5:05 zapínám troubu
5:10 žehlím manželovy košile, trenky a ponožky a dětem 
školní uniformu
5:25 chystám dětem snídani, svačinu a oběd do školy, 
samozřejmostí je chuťovka pro manžela 
6:05 vytahuji čerstvě upečený domácí chléb z trouby
6:10 pračka, sušička, myčka
6:20 vytírání podlah v domě
6:40 …

Jejda, a zvládnete se při tom všem nalíčit a pečovat 
o svou krásu?
Samozřejmě. Mezi pečením chleba a praním si v natáčkách 
zajogguji s mopsíkem. Přes noc si dávám regenerační 
masku a oční krém, ráno nanáším pečující krém, odpoledne 
vyhlazující krém proti vráskám. Večer ještě peeling. Dříve 
než vstane můj muž, jsem už kompletně nalíčená.

A při tomto vytížení už asi nebudujete svou kariéru, 
že?
Ale ano, nenechala bych si utéct svůj profesní růst. 
Působím u Mezinárodního rozhodčího soudu a v pauzách 
mezi rozhodčími nálezy dokončuji habilitaci v oboru 
molekulární biologie.

Asi by bylo smělé ptát se Vás na koníčky...
Vůbec ne, mým největším koníčkem je pro mě má rodina, 
ale ráda si najdu čas také na různé dobrovolnické aktivity. 
Například vedu místní církevní sbor a jsem předsedkyní 
rodičovského sdružení. V nejbližším roce mám v plánu 
založit tradici farmářských trhů v naší čtvrti. Sama mohu 
přispět skromnou úrodou z naší zahrádky, kterou objíždím 
na minitraktoru.

A jak si udržujete štíhlou linii?
Sama si vyrábím nízkotučný jogurt z mléka naší kravky, 
s přídavkem speciální bakterie, která rozkládá tuk v těle. 
Tu jsem objevila ve své domácí laboratoři. A jen tak mezi 
námi, právě ji chystám uvést na trh.

Máte široký okruh činností, netrpí tím Vaše děti?
Rozhodně ne. Velká Klárka je se mnou vždy v laboratoři, 
koupila jsem jí sadu Malý chemik. Všechny děti zpívají 
ve sboru. I manžel. Děti také vozím do kroužků. Když 
jsou ostatní děti v kroužcích, učím doma malého Péťu 
francouzsky. Ráda bych, aby následoval mou kariéru 
a uplatnil se u soudu ve Štrasburku.
A pomáhá Vám s tím i Váš manžel?
Manžel je básník na volné noze, potřebuje klid a inspiraci, 
takže se ho snažím nerušit. Jen nám občas připravím 
romantickou večeři z vlastních biopotravin.

A jste šťastná?
Má rodina je šťastná, tak já jsem taky.

JUDr. Hana Obyč, PhD., 35 let, 5 dětí

rozhovor s osobností
Jak to zvládá supermatka
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1Milá doktorko, cítím se být feministkou, ale zároveň 
ráda sleduji porno. Četla jsem mnoho knih a textů, 
které porno odsuzují jako ženy zotročující a násilné. 
Jsem ještě pořád feministka, když se mi takové věci 
líbí?
Lída 30

Milá Lído, na porno se dá dívat i feministickým 
okem. Krom toho někteří porno vnímají jako 
zajímavé vědecké téma. Proto doporučuji 
nakoupit pár nových DVD, přečíst několik 
dalších knih a možná na tom uděláš ještě 
kariéru – koneckonců, proč nespojit příjemné 
s užitečným?

sex a vztahy

Přívěšek na získání ztraceného 
sebevědomí.  
Foto: www.vulvalovelovely.com 

Travní semeno pro 
každého. 

Zahradnictví Javor.  
www.semenaseslevou.cz

horoskop

INZERCE
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Od dvou litrů dovoz zdarma!!!

Radí doktorka Rozuzlená

Milá doktorko, jsem gay a nebaví mě celá ta kultura bez-
duchého automatického souložení. Hledám partnera, ale 
v komunitě často nenacházím pochopení. Můžete mi pora-
dit, co mám dělat?
Mirek 34

Milý Mirku, zkus lovit v jiných vodách, například 
mezi gay aktivisty. Ti jsou zpravidla tak zaměstnaní 
prací pro komunitu, že na bezduchý sex nemají čas. 
Místo sexu můžete plánovat pouliční happeningy, 
psát tiskové zprávy a užívat si vzájemné blízkosti 
nad plány na změnu světa. Seznámíš se tak se stejně 
smýšlejícími lidmi a ještě přispěješ dobré věci.

Milá doktorko, nedávno se mi stala nepříjemná věc. Poznala jsem muže, který 
byl zadaný, rozhodla jsem se, že mi jeho vztah nevadí, ani já jsem nevadila jeho 
přítelkyni (obě jsme byly osvícené feministky), přesto jsem se nakonec cítila využitá 
a zneužitá jimi oběma. Náš vztah proto skončil, můžete mi nějak poradit jak se 
podobným vztahům vyhnout? Je vůbec možné mít takové vztahy a nebýt tou 
využitou?
Naivní 25

Jediná rada – nebýt naivní :) Přeji hodně sil na překonání krize. Ke 
znovuzískání pocitu lidské důstojnosti je vhodné koupit si nějakou 
emancipační maličkost – například přívěsek ve tvaru vaginy – uvidíte, že 
vám dodá ztracené sebevědomí!
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Beran/ Beranice
Čeká Vás skvělý měsíc! Když budete jíst pouze okurky a číst 
Kanta, zaručeně se zlepší vaše intelektuální schopnosti. Vaší 
šťastnou barvou je...okurkově zelená!

Býk/ Býčice
Na demonstracích si dávejte pozor na zbloudilý slzný plyn, 
proto spolkněte své ego a připusťte dikuzi s protistranou! 
A začněte šetřit, pokuta od policie za narušování veřejného 
pořádku Vám udělá vítr v pěněžence...

Blíženci
Naučte Vašeho psa být zodpovědným. Už to není žádné 
štěně, tak ho vezměte k psímu psychologovi. Zlepší to vaše 
vztahy! Vaše šťastné dny budou sobota a neděle – nebudete 
muset do práce!

Rak/ Račice 
V blízké době budete muset učinit důležité rozhodnutí: jít na 
fotbal nebo si udělat manikúru? Zvažte všechna pro a proti, 
Vaše volba ovlivní váš život!

Lev/ Lvice
Dávejte si pozor na polámané NMR a PCR. Váš šéf či šéfka 
budou chtít, abyste uměli vyléčit rakovinu ještě dnes, proto 
žádný odpočinek!

Panna/ Panic
Není již na čase usadit se? Jednou to přijít musí a bude to 
lepší dříve než později. Buďte realisti/tky a smiřte se se 
životem. Brzy zjistíte, že čekáte sedmerčata!

Váhy
Dneska je báječný den pro psaní projektů. Sepište aspoň 
tři a nezapomeňte si vyhradit dostatečnou částku na 
psychiatrickou léčbu! 

Štír/ Štírka
Buďte kreativní! Popusťte uzdu své fantazii a přidejte si dnes 
do bílého jogurtu kousek syrové brambory. Vaše zažívání 
bude nadšené!

Střelec/ Střelkyně
Dostůjte svému jménu a vystřelte amorův šíp! Štěstí Vám bude 
přát a skolíte statného jelena nebo srnu!

Kozoroh/ Kozorožkyně
Jako správná supermatka/ superotec musíte umět skládat 
origami, přihlašte se do kurzu skládání mezi čtvrtou a pátou 
ranní. Skvěle se Vám probudí mysl i tělo!

 Vodnář/ Vodnářka
Dnešní den nepřeje stereotypům. Proto nenechejte trans 
oblečky doma a běžte se projít do parku nebo na nákupy!

Ryby
Dneska zažijte životní lásku s pannou, zítra s kozorohem 
a pozítří s váhou. Nenechte si ujít příležitost a jděte lovit!

módní policie
Praktický letní model, hodí se do vody i na 
pláž, ochranný faktor zaručen, jen plavky by 
mohly být modernější. Doporučujeme sladit 
s  doplňky, například slušivou kabelečkou.

Příliš nízké boty, měl by být vyšší podpatek, 
aby dostatečně vynikl nárt. Sukni doporučuji 
bokovou, aby vynikla značková tanga. Tón 
opálení není podle barev letošního léta.

Výborně sladěné barvy a jemně 
vyladěné detaily. Praktické ozdoby 
ve tvaru srdce oceníte hlavně 
v horkých letních dnech.

horoskop

Radí doktorka Rozuzlená
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Udělejte si náš test a dozvíte se více. Se kterými otázkami se identifikujte? Počítejte si body! 

1) Jste mužatka, máte pod nosem knír a nikdy si neholíte nohy?  BOD A
 Máte vždy míry 90, 60, 90 a kolem 40 kg, spíte v natáčkách a malujete se i na kurz potápění? BOD B  

2) Váš sen je stát se hornicí nebo alespoň jeřábnicí?  BOD A
 Chcete být čímkoliv, jen když se při práci nerozmaže make-up? BOD B  

3) Zásadně nechcete od nikoho pomoct, hlavně ne od muže?  BOD A
 Nejste schopna si obléct kabát a otevřít si dveře, pokud Vám nepomůže muž? BOD B  

4) Ženy mají být podle Vás stejné jako muži. Za jeden z největších problémů vidíte zvednuté záchodové prkénko?    
 BOD A
 Mužům nikdy nebude slušet kabelka, sukně a čelenka na vlasy? BOD B  

5) Nikdy nechcete děti a když už ano, tak je porodíte sama v lese za svitu měsíce?  BOD A
 Pokud už musíte porodit dítě, tak jedině plánovaným císařským řezem a hlavně, jizva se musí schovat pod   
 bikiny? BOD B  

6) Dítě se musí ihned po porodu předat do celodenní ústavní péče, abyste se 
 mohla vrátit ke kariéře jeřábnice?  BOD A
 Dítě by mělo mít od narození chůvu, holčička musí mít jen růžové oblečky,  
 pokud chlapeček dostane panenku je to katastrofa (asi z něj vyroste  
 homosexuál)? BOD B  

7) V parlamentu by mělo být co nejvíce žen, pro muže by měly být stanové 
 kvóty pro zvolení, protože už toho zkazili dost?  BOD A
 V parlamentu, ve vládě a prezidentem mohou být jen muži, ženy na to  
 nemají buňky? BOD B  

Teď si spočítejte, kolik máte bodů A a B.

kvíz Jaká jste žena? Aneb jak si představujeme feministku?

Převaha bodů B:
Gratulujeme. Jste panenka 
Barbie.
Co můžete dělat? Musíte si 
najít Kena, jinak budete celý 
život nešťastná.

Převaha bodů A: 
Gratulujeme. Jste feministka. 
Co s tím můžete dělat, pokud 
Vám to nevyhovuje? Můžete 
si nechat udělat plastickou 
operaci či si zaplatit kurz jak být 
správnou ženou. 

  Postavíme cokoliv…
	 Postavtesi,	a.	s.

A jak byste se cítili vy?                   www.reklama.nesehnuti.cz

   Auta?           Tmely?             Zbraně?

A jak byste se cítili vy?                   www.reklama.nesehnuti.cz

INZERCE
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ŠOK: Tomáš Pindas: rozhodl se pro coming out! 
Předseda kontroverzní strany DSS-SS se po neúspěchu ve volbách 
přiznal, že je feministou. Ví to o sobě prý už od 15 let, jen se bál reakcí 
okolí. Až nyní se  odhodlal  podstoupit veřejný feministický coming 
out. A v příštím roce prý plánuje pochod za práva všech dosud nevy-
outovaných feministů. Gratulujeme! 

FEMINISTICKÁ FACKA: V Brně na náměstí Svobody vyroste šestimetrový 
falus vystřikující kuličky! 

Stavbu, která nese krycí název hodiny, podpořila 
radnice, ústy Ondatry k  tomu dodává:  „Chceme 
aby podoba města odrážela další směřování naší 
metropole.” Genderová odbornice Iva  Šmírová k 
tomu podotkla: „Myslím, že monument vypovídá 
o hluboké krizi mužství. Falus na centrálním 
náměstí... co může být více falocentrické?” 

ROZCHOD TÝDNE: Kněz Malík, známý svými radikálními protesty proti 
potratům, se rozvádí! 
Jak nám prozradil zdroj blízký jeho rodině, jeho  žena prý prohlási-
la: „Soužití s ním je velký kříž... tak ať si ho tahá sám.” 

HIT SEZÓNY: Petr Přesčas chce na všech ministerstvech provést gen-
derový audit. 
Rozhodl se tak po přečtení příručky „Gender pro tebe i pro mě (pra-
covní sešit pro děti)”. „Zjistil jsem, že ženy jsou ochotny naplno pra-
covat pouze za 2/3 normální mzdy. Chtějí-li ministerstva ušetřit, je 
stoprocentní pokrytí všech pracovních pozic ženami nezbytné (kromě 
pozice ministra, samozřejmě).“ 
            
ZJISTILI JSME: Aktivní otec Hafsmann!
Známý bojovník proti feminismu Josef Hafsmann má děti ve střídavé 
péči. Nejmenovaný zdroj blízký jeho šovinistickému kroužku nám také 
prozradil, že Hafsmann miluje žehlení a vyšívání a jeho nejoblíbenější 
knihou je Feminine Mystique od Betty Friedan. Kniha ho prý inspiru-
je natolik, že sám hodlá vydat knihu „Muž v domácnosti, šovinista na 
veřejnosti - utajená schizofrenní identita”. 

OBJEV ROKU: Šikulová říká: „Gender neexistuje!” 
Socioložka a  česká propagátorka genderových studií Jiřina  Šikulová 
v nedávném rozhovoru pro gay týdeník Ocásek řekla: „Poté, co jsem 
přečetla sebrané spisy Judith Butler, gender pro mě přestal existovat. 
Nyní proto hodlám založit Centrum BezGenderových studií.” Orga-
nizace zatím připravuje knihovnu a v brzké době spustí webové stránky 
na adrese NOGENDERFORME.com. 

bulvár

Letní sezóna se blíží a na koupalištích se už houfují 
davy bronzuchtivých holek a kluků. A ty pořád sedíš 
doma a trápíš se svou postavou? Už nemusíš! S našimi 
radami budeš v plavkách i všude jinde za hvězdu. 
Stačí řídit se našimi pokyny a všichni budou zírat! 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ VARUJE: SNAHA ZHUBNOUT DO PLAVEK MŮŽE VÁŽNĚ OHROZIT VAŠE ZDRAVÍ

chceš zhubnout do plavek i ty?

Až budeš na „koupáku“, tak 
odhal svůj nejnovější plavkový 
úlovek sezóny. Letos jsou 
v módě plavky jednodílné 
a jednobarevné. Promyšlený 
střih a světlé barvy podtrhnou 
tvé linie!

Důležité je 
zvolit správný 
módní outfit. Na 
koupaliště si vezmi 
pohodlné kraťásky 
v pastelových 
barvách a krátký 
topík. Obuj si 
k tomu pohodlné 
tenisky nebo žabky.

Pokud si stále ještě nejsi jistá, jestli se ti pod plavkami nebudou vzdouvat špeky, čti dál! Vyzkoušeli 
jsme za tebe dva osvědčené způsoby, jak se cítit skvěle a ze své fotky v plavkách si udělat profilovou 
na facebooku. Něvěříš? Čti dál! První a trochu trapný způsob je pořídit si photoshop a buď své 
fotky pěkně zeštíhlit, nebo si k některému z našich obrázků přimontovat vlastní hlavu. Stačí jen, 
když se nafotíš proti bílé zdi s hlavou ve správném „modelkovském“ úhlu. Nebo je tu ještě druhá 
varianta. Můžeš si být jistá, že je tvoje tělo naprosto v pořádku a vypadá dobře – v plavkách, bez nich 
i v čemkoliv jiném. Vybrala sis svou cestu?



PODPOŘTE NAŠE AKTIVITY ZAKOUPENÍM BENEFIČNÍCH PŘEDMĚTŮ:

BENEFIČNÍ PLACKY PROTI SEXISMU
Cena 30 Kč.
Výtěžek jde na 2. ročník soutěže Sexistické prasátečko.

BENEFIČNÍ NÁLEPKY PROTI SEXISMU
Cena 10 Kč.
Výtěžek jde na 2. ročník soutěže Sexistické prasátečko.

TRIČKA TAKTO VYPADÁ FEMINISTKA
Cena 250 Kč. Různé velikosti i barvy.
Výtěžek jde na program Ženská práva jsou lidská práva.

TRIČKA ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA
Cena 250 Kč. Různé velikosti i barvy.
Výtěžek jde na program Ženská práva jsou lidská práva.

Možno zakoupit v kanceláři NESEHNUTÍ, na informačních stáncích NESEHNUTÍ 
na řadě akcí i na letních festivalech, nebo je možné objednat e-mailem 
(pošleme poštou).

 Kontakt: NESEHNUTÍ
 třída Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno
 tel.: 543 245 342, e-mail: knihovna@nesehnuti.cz
 Kontaktní osoba: Lenka Růžičková

ZAPOJTE SE DO 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE
SEXISTICKÉ PRASÁTEČKO 
o nejvíce sexistickou českou reklamu

Od května 2010 můžete posílat své tipy na reklamy! Vaše návrhy do soutěže nám můžete zasílat 
prostřednictvím e-mailu – adresa je zenskaprava@nesehnuti.cz. K fotografii či odkazu na danou reklamu 
připojte místo jejího výskytu a název firmy, o jejíž reklamu se jedná, pokud tyto informace znáte. Do soutěže 
můžete navrhovat jak reklamy tištěné, např. z novin, časopisů a billboardů, či internetové, tak reklamy 
televizní – a to z celé České republiky. Autor/ka vítězného návrhu bude oceněn/a. 
Aktuální ukázky sexistických reklam můžete najít na www.zenskaprava.ecn.cz (Sekce Témata, Sexismus 
v reklamě). 

Přijímání návrhů potrvá do konce října 2010. Soutěž bude hodnocena ve dvou kategoriích  
– hodnocení odborné poroty a hodnocení veřejnosti, které proběhne v listopadu 2010.  
Vítěznou reklamu a autora/ku návrhu vyhlásíme v prosinci.

Došlé tipy zařazené do soutěže budeme postupně zveřejňovat na www.zenskaprava.ecn.cz.

SHOP

Více o programu NESEHNUTÍ zaměřeném nejen na ženy na www.zenskaprava.ecn.cz

BOJKOTUJI SEXISMUS




