navazujeme
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O počátcích a stoletém výročí oslav MDŽ O časopisech „pro ženy“ včera a dnes
už máte na krku svoji vaginu? mohou se feministky věnovat břišnímu tanci?
mužská štafeta gender combat jaký je svět viděný feministockou optikou?

Proc feministicky casopis?
Myšlenka vytvořit feministický časopis vzešla mimo jiné z vědomí, že současná situace, ve které nyní se zdánlivou samozřejmostí žijeme, je
výsledkem století aktivit ženského hnutí, na kterém se podílelo velké množství moudrých a odvážných žen i osvícených mužů. Za vybojovanými úspěchy, kterých dosáhly, však v dnešní době stále vidíme stín, který si denně uvědomujeme.
Můžeme totiž sice volit, ale je malá pravděpodobnost, že se samy budeme podílet na veřejném rozhodování a nastolovat témata, která nás
zajímají. A nakonec je, bez ohledu na to, co jsme dokázaly, stejně důležitější barva vlasů a velikost výstřihu. Můžeme rozhodovat o svém
rodinném stavu, ale proč musíme stále odpovídat na otázku: „Slečna nebo paní?“ Nikdo nás sice nemůže legálně bít, ale pokud se tak v praxi
stane, pořád jsme v podezření, že za to neseme spoluodpovědnost nebo že si to zasloužíme. Proč je naše „ne“ stále často vnímáno jako „ano“?
Můžeme nabývat a spravovat svůj majetek, ale stejně patříme k té výrazně chudší polovině světa. A rozdíly nejsou vidět jen ve světových ekonomických statistikách, ale nemile často i na výplatní pásce. Můžeme svobodně rozhodovat o svém těle, ale je tomu skutečně tak? Co když si
neoholíme nohy? A co když se rozhodneme pro interrupci? Můžeme také studovat a budovat kariéru, ale pořád se setkáváme se stereotypy
v našem okolí stran volby povolání, schopnosti skloubit práci s rodinou či práci za rodinu vyměnit – anebo naopak. To jsou záležitosti, které
nás zajímají a bytostně se týkají nejen žen, ale i mužů.
Zároveň si myslíme, že většina běžných médií se těmto tématům nevěnuje či je zkresluje. Časopisy cílené na ženy navíc vytváří dojem, že
dnešní dospělou ženu zajímá hlavně péče o vzhled, o domácnost a starosti, jak si získat a udržet muže. Máme přitom pocit, že nejsme samy,
koho zajímají různorodější témata. Chceme časopis, kde na nás nebude z každé stránky číhat diktát konvenční krásy, dokonale prostřeného
stolu a návodů, jak ulovit správného muže.
V této snaze nás inspirují a motivují nejen naše polozapomenuté prababičky feministky, ale i pestrost a úspěchy feministického hnutí v USA,
genderově ohleduplná skandinávská politika a také hnutí žen v Africe, Asii nebo Latinské Americe. Snažíme se pohlížet na nejrůznější životní
podmínky žen jako na lidskoprávní témata, a to v globálních souvislostech. Uvědomujeme si, kolik žen v řadě států v různých částech světa
nemá mnohé ze základních vymožeností, které my na severní či západní polokouli bereme téměř či zcela jako samozřejmost. Cítíme s nimi
sounáležitost a chceme naší aktivitou podporovat jejich snahy o dosažení rovných a důstojných podmínek života. A chceme svým i jejich
jménem rovné a důstojné podmínky upevňovat, zdokonalovat a dál rozvíjet.
Jsme feministky a feministé s různými názory a pohledy na svět, ale jde nám o jedno: chceme podporovat rovnost a rozmanitost a chceme
aktivně vystupovat proti omezujícím předsudkům a stereotypům. Chceme spoluvytvářet prostor pro změnu a zvyšovat společenskou citlivost
v genderových otázkách. A nechceme jen vysvětlovat, co je genderová rovnost, chceme ji žít.
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Editorial
Vítejte na stránkách nového českého magazínu zaměřeného na posilování rovnosti žen
a mužů, a také na podporu českého feminismu.
Dlouho a zodpovědně jsme o zplození feministického časopisu jako nového tištěného periodika přemýšleli, nesměle přešlapovali na prahu
mediálního světa, zodpovědně procházeli všechna
pro i proti. Moc jsme FEMU chtěli, ale trošku se jí
báli. Mnohé hlasy nás zrazovaly, ale většina volala
nadšeně po přesunu z přemítání do reálného
konání. Tak je tu! FEMA, feministický magazín,
seznamte se a těší nás. Celkem přirozený porod máme za sebou a teď už nás cesta vede koridorem péče o udržení základních životních
funkcí, výživu, rozvoj a výchovu. Těšíme se, co
z toho bude. Doufáme, že hlavně radost, zajímavé
čtení, podnětné výzvy na začátku i reálné posuny
v činech a myšlení na konci. V nic menšího ani jako
rodiče plující mořem práce a starostí nemůžeme
doufat, do takové dálky musíme odvážně hledět.
Hned ze začátku nechceme nic zanedbat a tak
nám držte pěsti. A jste-li jedním z oněch nadšených
hlasů, pak nás třeba i podpořte, cest je několik.
A co můžete od batolení prvního čísla FEMY čekat?
První kroky k popsání vazeb na historické
i současné ženské a feministické aktivity v národním i globálním měřítku. Velkou úctu ke století
ženskoprávních aktivit s nadějným vyhlížením co
bude dál. Zkoušení kam až dál to jde a nahlížení
i kousek za okraj, kde na nás číhá takový náš postmoderní gender combat. Cíl hledat a nacházet
nové obzory a význam feministického vidění
světa. Touhu pomáhat, mírně poučit a hlavně
bavit sebe i ostatní. Zní vám to tajuplně? Takové
je naše redakční šestinedělí. Navíc v prazákladu
propojené s absencí ostychu za feministický názor a druhovou příslušnost k oněm „radikálním“,
„bláznivým“ a „neženským“ ženám (včetně mužů),
které toho v historii tolik dokázali změnit ku
prospěchu všech. A proto naopak, navazujeme...
A nejen vazby z minulosti, ale i články do řetězu
současného dění a linie vizí budoucnosti.
Vítejte ve společnosti feministek a feministů
tvořících FEMU ucházející se tímto o vaši
čtenářskou přízeň. A za čtvrtrok znovu.
Zábavné i poutavé čtení v době babího léta za
redakci FEMY přeje
Kateřina Plesková

Co přijde za čtvrt roku?
HOL-KY-DO-TO-HO! aneb
Zelená je holčičí barva
Fotbal a jiné ženské disciplíny.
Umění a politika. Výtvarné
umění genderovou optikou.
Žena jako politická vábnička
aneb Střet kandidátních
seznamů s tvrdou realitou.
Vychází v prosinci 2010.
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku
26. června se v Brně konala třetí česká Queer Parade – duhový průvod
hrdosti za práva gayů, leseb, bisexuálních a trans-lidí. Akce proběhla za
mohutných policejních opatření. Policie a pořadatelský tým tak reagovali
na opakované výhružky pravicových extrémistů a zkušenost s útoky na
účastníky a účastnice prvního ročníku akce v Brně (2008) i letos v Bratislavě.
To se bohužel odrazilo i na účasti. Demonstraci navštívilo asi pět stovek
lidí. Průvod hrdosti se ale stává tradicí. Na příští rok projevila zájem o jeho
pořádání metropole, a tak se ukáže, zda pražská pride pomůže aktivizovat
širší podporu.
28. června proběhl na Fakultě sociálních studií MU v Brně kulatý stůl na
téma muži jako oběti domácího násilí. Na podzim se chystá konference
s názvem Muži a domácí násilí, zaměřená jak na pomoc mužským obětem
domácího násilí, tak na přístupy v práci s pachateli domácího násilí.
Organizace sdružené v České ženské lobby připravily petici za řešení
nedostupnosti veřejných zařízení denní péče pro předškolní děti.
Důvodem je pokračující nezájem státních a samosprávných úřadů řešit
problematiku nedostupnosti zařízení denní péče pro předškolní děti.
Takový přístup zcela podkopává jakoukoli reálnou možnost zvolit si délku
rodičovské dovolené. Cílem petice je upozornit na závažnost problému
a vyslat jasný signál zástupcům státu a samospráv, že problematiku je nutné
řešit. Rodiče momentálně řeší dramatický nedostatek zařízení denní péče
o děti, vysokou cenu školného v nestátních zařízeních péče o děti a z toho
plynoucí omezenou možnost uplatnění na trhu práce.
Obce dávají vyšší částky na aktivity mužů než žen. Sedm z osmi obcí
vynakládá podstatně více peněz na zájmy a potřeby mužů. Vyplývá to
z analýzy sdružení Fórum 50 %, kterou zpracovala Marcela Adamusová.
Ze čtyř sledovaných oblastí vždy dominuje sport či kultura. Současně
v rámci sportu všechny obce podporují výrazně více muže. Dominují sporty
„mužské“, fotbal a hokej. Přitom ve většině ze zmíněných obcí žije více žen.
V analýze byly hodnoceny nemandatorní a neinvestiční výdaje obcí za rok
2008 z hlediska dopadu na muže a ženy. Odstrašujícím příkladem je město
Opava, které se zveřejněním výsledků analýzy souhlasilo. Z celkové částky
69,3 milionů korun připadají 10,4 milionu korun na ženy a 58,9 milionu korun
na muže. Podle Adamusové je nepoměr ještě znásoben tím, že z celkové
částky 21,7 milionů korun vydané neziskovým organizacím jde částka 12,5
milionů korun organizacím, které se zabývají sportovní činností, přičemž 3,2
milionu korun z této částky je výdaj na ženy a 9,3 milionu korun na muže.
Příkladem systematického plánování je oproti tomu obec Staňkovice (okres
Litoměřice), která jako první v České republice loni podepsala „Evropskou
chartu za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích”.
Post ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny, který zavedla minulá
koaliční vláda, byl zrušen. Tento post dle žensko-právních neziskových
organizací sdružených v České ženské lobby přisoudil celé lidsko-právní
agendě důležitost, již si bezesporu zasluhuje. Nejednalo se o samostatný
rezort, který by představoval výraznou finanční zátěž pro státní rozpočet.
Post ministra/ministryně pro lidská práva a menšiny fungoval pod Úřadem
vlády a prakticky neměl svůj vlastní úřednický aparát. Jeho zrušení tedy
nepřineslo finanční úspory, zato jednoznačně oslabilo neziskový sektor
a význam jeho činnosti, který spočívá v zastupování všech lidí a skupin
ohrožených diskriminací a to včetně žen.

Vyučující dostali nové příručky, jak učit sexuální výchovu.
Ministerstvo školství zároveň vydalo doporučení, jak k výuce tohoto
předmětu přistupovat. Reagovalo tak na zvýšené sexuální ohrožení dětí na
internetu, na homofobní nálady mezi žáky a nárůst počtu HIV pozitivních
osob. Příručka Sexuální výchova. Vybraná témata (obsahuje i kapitolu
Genderové aspekty sexuální výchovy) se však setkala s kritikou církve, Výboru
na ochranu rodičovských práv a Hnutí pro život. Příručku kritizují za to, že „učí
děti na základní škole souložit bez zábran“ a negativně se staví i vůči záměru
ministerstva zavést do základních škol povinný předmět sexuální výchova.
Sexuální poučování dětí prý patří především do rodiny, a pokud jde o školu,
měla by být obnovena rodinná výchova, kde by se hovořilo o významu
stabilní rodiny či o výchově dětí. Kromě jiného vadilo například i tvrzení,
že homosexualita je normální menšinová sexuální orientace. Nový ministr
školství Dobeš příručku po schůzce s odpůrci nechal stáhnout z internetu,
je ochoten ji změnit a do škol poslal doporučení, ať se učitelé v záležitosti
sexuální výchovy řídí přáním rodičů. První školní den 1. září proběhla v Praze
demonstrace odpůrců sexuální výchovy, které se dle ČTK zúčastnilo asi
150 lidí. Mezi nimi i premiérův poradce pro lidská práva Roman Joch. Vedle
sexuální výchovy a související příručky byla kritizována i další příručka
ministerstva školství o korektním vyjadřování s ohledem na rovnost mužů
a žen. Co všechno nám tato kauza ukazuje?
Poslední červencový den navštívily Prahu dvě z mezinárodní rady třinácti
domorodých babiček. Jedná se o staré, moudré ženy, mocné léčitelky
a významné osobnosti svých komunit přicházející ze čtyř světových stran,
které se – vedeny vizí americké spirituální učitelky Jyoti – spojily, aby
pomohly léčit Matku Zemi. Beseda s Agnes B. Pilgrim, starší z indiánského
kmene Hopi, a mayskou starší a léčitelkou Flordermayo z Nikaragui
doprovodila českou premiéru filmu Pro příštích sedm generací. Filmový
dokument vyšel na DVD a jako stejnojmená kniha (obojí dostupné i česky
v distribuci knihkupectví DharmaGaia) vypráví o proroctvích, která setkávání
babiček předcházela i o poselství k překonání duchovní a ekologické krize,
které předávají světu. Podporu mezinárodní radě vyjádřil i Václav Havel.

Ženou regionu 2010 byla 26. srpna vyhlášena Zdena Černínová, majitelka
pohřební služby z Karviné, která v internetovém a sms hlasování získala od
svých příznivců a příznivkyň 4649 hlasů. Ocenění Žena regionu odborné
poroty získala Věra Suchá zabývající se pomocí lidem s roztroušenou
sklerózou. Smyslem soutěže je představit široké veřejnosti ženy žijící
v jednotlivých regionech České republiky, které se kromě péče o rodinu
aktivně podílejí na věcech veřejných.

Feministka skáče
Počet poslankyň po parlamentních volbách nečekaně vzrostl na historicky nejvyšší počet.
Jejich podíl se z 18 % (resp. 15,5 % na počátku volebního období) zvýšil na 22 %. O rekordní
počet žen se zasloužily zejména preferenční hlasy voličů a voliček.

Zdroje informací: Lidové noviny, Queer Parade Brno, Fórum 50%, www.feminismus.cz, www.propristich7generaci.cz, Česká ženská lobby, Deník referendum, ČTK
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Predstavujeme osobnost
Teorie feminismu v praxi Ivy Šmídové: „Nároky mých dcer na partnery
budou pekelně vysoké“
Feministická teoretička o feminismu v praxi. Rozhovor s Ivou
Šmídovou – doktorkou sociologie, spoluzakladatelkou oboru
genderových studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univer
zity v Brně, feministkou, horolezkyní a břišní tanečnicí – vedl
Lukáš Sedláček.
Brzy tomu bude sedm let, co jsme se poprvé potkali. Jako bych
to viděl: na její hodině jsem nedával pozor, vyrušoval a byl na ni
protivný a ona na mě. Bylo zaděláno na konflikt. Minulo pár týdnů
a bylo z toho naopak kamarádství. A to až takové, že mě v té době
mí spolužáci dokonce podezřívali, že s ní mám poměr. Nic takové
ho se pochopitelně nikdy nestalo. Ale přátelé jsme zůstali dodnes.
Občas od ní dostávám láhev dobrého vína. To když jde s mužem do
divadla a já se s čím dál větší námahou snažím uložit jejich dcery
do postele. Peníze bych od ní za hlídání nikdy nevzal, proto to víno.
I když působí nenápadně, vždycky umí něčím překvapit. Tentokrát
tím, že přišla celá v rudém a nalíčená jak na módní přehlídku. Teda
ne, že bych žil představou o feministkách, co se štítí líčidel. Kdo ale
zná Ivu Šmídovou, tak ho to prostě zaskočit musí.
Se moc nesměj, takhle mě zřídily stylistky pro Ženu a život. Co bych
ale neudělala pro propagaci dětského koutku na FSS (pozn. red. Fakulta sociálních studií MU), že?
To je v pohodě. Mně se líbíš s líčidly i bez nich. Jen tě vidím na
malovanou asi podruhé v životě, tak je to nezvyk. Pokud tedy
nepočítám to, že na skypu vždycky koukám na tu tvoji svatební
mejkap fotku.
No to byl tehdy docela boj. Já nepovažovala za nutné se na svatbu
líčit. Ale v rodině z toho byl pomalu skandál, tak mě sestra namalovala.
A dokonce jsem si tehdy v pětadvaceti nechala propíchnout uši kvůli
náušnicím. Ale obecně to pro mě není nijak velké téma. Jakože bych
nějak odsuzovala, když se ženy líčí. Jen mě prostě vždycky děsila ta
představa času, který bych tím strávila. Tu půl hodinu před zrcadlem
prostě dokážu využít pro sebe efektivněji.
Jak vlastně snášíš to, že obě tvé dcery jsou líčením tak trochu
posedlé?
Já jsem v jednu chvíli nasadila až takovou subverzivní strategii,
kdy jsem si řekla: „OK, chcete se malovat? Tak tady máte tuny líčidel
a klidně se umalujte k smrti“. V naději, že je tím přehltím a je to
přestane bavit. A docela to funguje. Časem jim to prostě přišlo jako
jedna z mnoha her, které mají jako děti k dispozici. Asi je to normální,
že to děti baví. Nevidím v tom nic speciálně holčičího. Je to prostě
kreativní zábava čmárat si na obličej. To baví jak kluky, tak holky. Spíš
je hloupé, že u kluků to brzy začne být problematizováno a tahle hra
zůstane vyhrazena jen dívkám. Ale já z mejkapu opravdu nedělám
žádné drama. Když je to baví…

Já neříkám, že to je drama… Ale lidi asi mají nějakou představu
o tom, že děti feministky musí být tak trošku bezpohlavní by
tosti. Vím, že několik tvých studentek bylo při setkání s tvými
holkami docela zaskočeno tím, jak moc vypadají… jak to říct…
princezničkovsky?
Nechci, aby to vyznělo tak, že vzhled není pro genderovou identifikaci důležitý. Ale pro mě tkví genderový aspekt ve výchově mých dětí
úplně v něčem jiném než v tom, jestli nosí šatičky nebo ne.
Takže zpříma.
Řeknu to takhle. Moje o jedenáct let mladší sestra uspořádala se
svým přítelem takový slavnostní oběd. A holky byly u toho. Zcela
zkoprněle sledovaly, jak ségra připravuje oběd, servíruje, všechny obsluhuje. Nakonec sama sesbírala nádobí a začala ho umývat, zatímco
její přítel si sedl na pohovku a začal číst noviny. To už bylo na holky moc.
Pobouřené vývojem událostí před něj předstoupily, a zařvaly na něj:
„Oldo, a ty jako nebudeš dělat nic, nebo co???!!!“. Pro ně je jednoduše
naprosto samozřejmé, že domácí práce dělají oba dva. A tuhle citlivost na genderovou rovnost v každodenním životě považuji u nich za
mnohem důležitější vklad naší výchovy než to, jestli se v osmi letech
rády oblíkají třeba jako baletky.
Nejde ale jen o baletky. Třeba to jejich zaujetí pro mateřství.
Jak nadšeně se vždycky vrhají na miminka nebo menší děti
a pečují o ně. Vůbec neříkám, že to je špatně. Jen to prostě zrov
na u tvých dětí trochu překvapí. Tys přeci nikdy nebyla taková
ta ultra-matka…
No, to rozhodně nejsem. A ani jako malá jsem si s miminkama nijak
extra nehrála. Vlastně jsem v tomhle vůbec nebyla jako moje dcery. Ale
svým způsobem to na nich obdivuji, ten jejich hezký vztah k menším
dětem. Ale na druhou stranu ony umí uvažovat i v dosti kariéristickém
módu. Například Šárka hodlá být architektkou, Klárka pro změnu bytovou architektkou. A společně už plánují velké developerské projekty.
Jejich hry jsou prostě velmi rozmanité. Od maminek až po manažerky.
Což je myslím fajn. Akorát bych řekla, že jejich nároky na potencionální partnery budou opravdu pekelně vysoké (smích).
Třeba výchova chlapců v Čechách do té doby taky pokročí
žádoucím směrem…
Snad. Ale třeba já našla partnera už ve svých devatenácti letech.
No s Pavlem to je tak trochu jako s holkama. Na první dojem asi
nepůsobí jako manžel feministky.
Jako že je podle tebe moc macho, jo?
To ani ne. Ale ze začátku mi trochu trvalo, než jsem si zvykl na
jeho styl humoru. Ty jeho uštěpačné poznámky na vrub femi
nistek, potažmo žen. To komentování ženského světa. Častokrát
jak z Hausmannovy příručky o šovinismu.
No tak s Hausmannem se znají docela dobře, vždyť patřili do stejné

Feministka pláče
Přestože jsme ženy kroužkovali, neobjevila se v nové koaliční vládě ani jedna. Političky jsou vnímány jako
„blondýny“, zdůrazňována je zejména jejich atraktivnost a mladý věk. Server iDNES.cz vyhlásil Miss parlament. Informace o českých ženách v politice se dostala až na titulní stranu amerického deníku The Wall
Street Journal, zpravodaje novin s největším nákladem v USA. To vše ovšem pouze díky kalendáři, který ve
vyzývavých pózách před volbami nafotily ženy z vedení strany Věci veřejné. O české politické scéně tak vyšel
v Americe jeden z největších textů za poslední roky. Petra Paroubková zase napsala v SMS časopisu Reflex:
„Političky stávající koalice se dostaly na svá místa intimním stykem.“ Opravdu jedinečná propagace důležitosti
vyššího zastoupení žen v politice. Těšit se tak můžeme už jen na rozhovory s političkami, ve kterých se bude
rozebírat, jak zvládají kariéru skloubit s péčí o děti.
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horolezecké party (smích). Ale asi rozumím tomu, že je pro lidi někdy
těžké prokouknout tu Pavlovu auru jakéhosi haura, nebo jak to nazvat.
Myslíš, že si tím dokazuje, jaký je chlap, když se staví do takové
pózy?
Ne. Víš, Pavel není feministický teoretik, a používá tedy často
slovník „obyčejných“ lidí. Na rozdíl od nich však je feminista praktik,
byť on by se tak asi nenazval. Některé věci jsou pro něho něčím tak
samozřejmým, že nemá potřebu to nějak nazývat nebo to rozebírat,
zabývat se tím. On třeba vůbec nemá pocit mocenské nadřazenosti
nebo automatického mužského nároku na ni. Pro něho je důležitá
vyrovnanost, absence hierarchie. Stejně jako u holek to vysvětlím
na příkladu. Pro Pavla bylo vždy samozřejmé, že moje práce je stejně
důležitá jako ta jeho. A když jsme se před mnoha lety rozhodovali,
kde budeme žít, tak bylo jasné, že moje akademická kariéra je hodně
vázaná na Brno. Těch motivů bylo samozřejmě víc, ale Pavel opustil
Prahu, kde se narodil a kde se mu jako podnikateli nabízela spousta možností, měl a má tam kamarády, spolužáky – důležitý „sociální
kapitál“. A odešel za mnou do Brna. Najdeš asi málo mužů, kteří by se
stěhovali za ženou kvůli její kariéře, navíc z Prahy do Brna.
To je fakt. Ale nechceš mi snad namluvit, že se vám vyhnulo
takové to vyjednávání v partnerském vztahu. O každodenních
věcech.
To samozřejmě ne. Ale tím, že jsem si Pavla v podstatě vybrala já,
tak jsem ho nikdy nemusela nějak předělávat. Ano, klasické téma péče
o domácnost a uklízení se nám taky nevyhnulo. On neviděl špínu, kde
já měla za to, že se mělo uklízet před týdnem. Musel přijít kompromis.
Já snížila svůj práh citlivosti na nepořádek, on ho zvýšil.
Tuhle vaši schopnost se vždycky domluvit a všechno skloubit
jsem na vás dvou vždycky obdivoval. To vaše manažerské pojetí
domácnosti.
Já myslím, že jinak by to ani u nás nešlo. Vím, že asi oba působíme
dost puntičkářsky. Když ti volám měsíc dopředu, že budu potřebovat
na jeden večer hlídání, tak se mně vždycky směješ, jak je to hrozně
dopředu a že nevíš, co bude za měsíc. Ale u nás by to bez pevného
harmonogramu prostě fungovat nemohlo. Já i Pavel máme náročný
životní styl. Zrovna zítra odlítám na osmidenní konferenci. Oba máme
spousty svých zálib, koníčků, přátel. Dvě malé školačky. A kočku.
Nám vyhovuje mít to dopředu domluvené, víme, že to oba dodržíme
a můžeme se na tu domluvu spolehnout – to vůbec nejsou v partnerství samozřejmé věci. Pochopitelně je nutné vždycky počítat s jistou
mírou improvizace. Typicky, že se holky rozhodnou onemocnět, když
máme jet na hory. Ze dne na den je svolaná porada na fakultě nebo
6

Pavel musí vyjet na jednání. Aby to všechno fungovalo, musí být vše
dopředu přesně domluvené, vyjednané, zařízené. Včetně chůvy měsíc
dopředu.
Kromě chůvy k vaší domácnosti patří i paní na úklid. Co klasický
argument, že tímto se stává genderová rovnost záležitostí elity?
Že bohatá žena může mít svoji kariéru jen proto, že domácí práce
za ni udělá jiná žena?
Argumentu rozumím a souhlasím s ním. Já i Pavel se ale žádných
domácích prací neštítíme, není to pro nás něco podřadného, děláme
je a v té o něco větší míře jsme je i předtím dělali oba. Ale v jednu chví
li jsme si uvědomili, že ten čas raději věnujeme svým dětem. Čas je
prostě omezený, a pokud jsem se měla rozhodnout, zda budu hodinudvě týdně uklízet, nebo se věnovat Klárce a Šárce v těch chvílích, co
zbývají mezi jejich školou a koníčky, naší prací a tím, než jdou holky
večer spát, bylo to jasné. Je to prostě služba, kterou potřebujeme,
když máme děti, které ještě pár let vyžadují a zasluhují naši pozornost.
Uklízí nám paní, která se tím živí. Když zavolám instalatéra na ucpaný
odpad, taky neřekneš, že ho vykořisťuji.
Když jsme u vaší domácnosti, vy jste byli mnoho let známí jako
ti, „co doma nemají televizi“. To se před pár lety změnilo. Proč?
Já jsem si odvykla sledovat českou televizi na roční stáži v New
Yorku, po návratu v 1998, kdy jsme taky začali s Pavlem bydlet, nám
prostě nechyběla. Pavel si pak někdy televizi půjčil, když bylo nějaké
mistrovství v hokeji či fotbalu, což mě vůbec nebralo. Z té zápůjčky se
později vyklubalo to, že si koupil televizor z druhé ruky a odnášel ho
do sklepa – a já žila v domnění, že ho zase vrací sousedům. Partnerská
nekomunikace v praxi. Pak jsme si bednu pořídili pod záminkou, že
budeme sledovat zimní olympiádu v 2006 – zapnuli jsme ji tehdy asi
dvakrát. Ale od té doby je s námi v obýváku. Ani holky si ji nezařadily
do domácího každodenního programu – prostě je moc nezajímá.
Já ale na sobě začínám v posledním roce pozorovat, že občas večer
upadnu do gauče a pustím si nějakou detektivku, musím se nad sebou
zamyslet, to je přesně to zlé, vždycky jsem dovedla večer strávit i jinak
a ta pohodlnost televize je prostě nebezpečná.
Ty jsi byla, Ivo, vlastně jedna z prvních, feministek, ne-li úplně
první, co se u nás začala věnovat mužům, respektive mužským
studiím. To tě muži tak fascinovali?
To mě vyprovokoval obsah kursu genderových studií na katedře
anglistiky. Zase feminismus, ženská otázka – proč teda genderová
studia? Dostala jsem se k mužským studiím tehdy vlastně trochu na
truc. Je to samozřejmě velké téma, jestli se za názvem jen neschovává
genderově korektní výraz pro feminismus, nebo naopak velmi sexis-
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tické zdůvodnění světa žen a mužů. Prostě jsem potřebovala nejdřív
pár let a knih k tomu, abych pochopila, že bez feministických teorií
a přístupů gender vůbec dělat nejde a zároveň mě nepřestalo provokovat, že ten mužský element se u nás v rámci feminismu málo řešil.
Tak jsem to začala řešit já.
A nepřijde ti ten zájem o muže v rámci feminismu poněkud
přehnaný? Že to vlastně jde tak trochu i proti těm myšlenkám.
Aspoň na mě to občas působilo, že teprve tím, že se řeší i prob
lémy mužů, se z věcí stává skutečný problém.
Tomu rozumím, ale v tomhle nade mnou vítězí mé pragmatické
Já. Ano, muži táhnou. O mužská studia je zájem. Ale pokud to znamená, že se díky mužským tématům podaří přivést k feministickým
myšlenkám nové lidi, ráda se s tím smířím. Nedokážu být v tomto tak
ideologicky radikální nebo ortodoxní. Jsem prostě praktická. Lidé,
kteří se začnou zajímat o mužská studia dřív nebo později přijdou
i na ženská témata, jakkoliv považuji tohle binární dělení za problematické. A v tom případě říkám – tak ať.
Účel světí prostředky, jo? Vždycky jsem věděl, že jsi pragmatička,
ale až tak?
Já netvrdím, že jakýkoliv způsob, jak lidi dostat k feministickému
myšlení, má u mě zelenou. Jen mi nevadí, že se k tomu někdo dostane
přes muže, to je celé.
Když jsme u mužů: Jaký je ideál mužské krásy podle Ivy
Šmídové?
Marně lovím v hlavě nějakou mužskou celebritu, na které bych ilustrovala svůj vybraný vkus. Fakt nevím. Každopádně se mi líbí vysocí,
štíhlí muži. Ne svalnatí, ale šlachovití. A když jsem se na to koukla
zpětně, tak vždycky s výrazným nosem a dlouhýma řasama.
Řešila jsi ty jako holka, jak vypadáš? Feministkou nejsi od
narození, tak mě zajímá, jestli jsi měla v pubertě takový ty dívčí
starosti ohledně vzhledu.
Ani ne. Určitě jsem vnímala, jak vypadám – krátký nohy, malý prsa –
líbily se mi fyzicky jiné typy žen. Ale nevzpomínám si, že bych se tím
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nějak extra zabývala. Ale řekla bych, že to bylo i dost ovlivněno tím,
že jsem potkala Pavla relativně brzy, v těch devatenácti. Těžko spekulovat, ale třeba kdyby mi bylo třicet a stále nemohla najít partnera,
možná bych z toho nějaký komplex měla. V tomhle si nehodlám hrát
na hrdinku.
Na začátku jsem říkal, že mě vždycky umíš překvapit. Když jsem
tě poznal, asi bych do tebe nikdy neřekl, že se ráda plazíš po ska
lách a po horách. Ani to, že se pak rychle převlékneš do třásní
a vyrazíš tancovat břišní tance.
Někdy tím překvapím sama sebe. Je fakt, že k horolezectví mě
přivedl Pavel. A je pravda, že stereotyp horolezce je – no Hausmann,
dobývání vrcholů, všech. Takže na první pohled to asi působí hodně
maskulinně. Ale zároveň tam musí být obrovská dávka odpovědnosti,
sebezapření a opatrnosti. Nejen za sebe, ale i za druhé. Dobrý
horolezec či horolezkyně se pozná tak, že se dožije dlouhého věku.
Ti, co moc riskují – tam prostě stačí jen jednou spadnout. Takže kromě
dobývání a pokořování tam je zastoupen i prvek péče a odpovědnosti.
Ale já žádný sport nedělám vrcholově nebo na doraz, pro nás je dnes
lezení příležitost, jak se dostat do přírody, potkat se s kamarády. Do
hor jezdíme spíš chodit a u skalního lezení je člověk jištěný výbavou.
A břišní tance?
Na první pohled dobrý protimluv, že? Feministka z harému. Je fakt,
že taková ta mystika okolo toho – magická síla ženy, její přirozenost,
mě moc nebere. Ale zase se mi líbí ty z mýtů o smyslu břišního tance,
že nesloužil jako koketní tanec pro sultány v harému. Původně to
byl tanec, který ženy tančily třeba i při porodu nebo pro jiné ženy. Ta
představa ženské solidarity a zábavy se mi moc líbí. Ale především –
opět to beru trochu pragmaticky. Po porodu dvojčat jsem si musela
zvyknout na svůj nový odraz v zrcadle, potřebovala jsem pravidelně
cvičit. Tak proč to nevyužít takhle?

Predstavujeme organizaci
Česká ženská lobby

Česká ženská lobby je síť neziskových organizací, která hájí práva
žen v České republice. Je součástí
Evropské ženské lobby, která
sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje
s evropskými institucemi.
Posláním České ženské lobby (ČŽL,
www.czlobby.cz) je upozorňovat
na nerovnosti a diskriminaci žen
v české společnosti. Pořádá happeningy, semináře a konference pro veřejnost i experty a expertky. ČŽL chce zastupovat
a vyjadřovat se za všechny ženy, kterým není lhostejné, v jaké
společnosti žijí. V současnosti má 23 členek – českých ženských
nevládních organizací – a jejich počet stále roste. Do ČŽL může
vstoupit každá organizace, která souhlasí s jejími postoji a kterou
schválí ostatní členky.
U vzniku sítě stály tři nestátní neziskové organizace (Český svaz
žen, Unie katolických žen a Gender Studies), které se spojily pro
připomínkování vládních dokumentů a lobbování za vytvoření
vládní instituce, která by se zabývala rovností žen a mužů. Jejich
snaha byla úspěšná a v roce 2001 vznikla pod Ministerstvem práce
a sociálních věcí Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, ve
které figurovaly i zástupkyně nestátních neziskových organizací
(NNO). Touto aktivitou byla započata spolupráce ženských NNO.

Hlavní stanoviska České ženské lobby, která se dále rozvíjí,
jsou následující:
•
ČŽL odmítá ideologie, které ženě znemožňují kontrolu nad
vlastním tělem a odmítá (nejen) sexuální násilí na ženách.
Podporuje možnost svobodně se rozhodnout o založení
rodiny, podporuje názor, že ženy mají mít právo na přístup
k antikoncepci a přístup k bezpečnému a legálnímu potratu.
ČŽL podporuje právo na svobodný výběr péče v průběhu
těhotenství a při porodu.
•
ČŽL chápe obchod se ženami jako zásadní porušování lidských práv. Prostituce by neměla být spojována s termíny
jako je „donucení“, či naopak „svobodná volba“. ČŽL také prosazuje přenesení zodpovědnosti na klienty žen.
•
ČŽL jednoznačně odsuzuje všechny formy násilí na ženách,
a to jak ve veřejné, tak soukromé sféře.
•
ČŽL prosazuje rovné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích
pozicích v politice a ústředních orgánech státní správy.
•
ČŽL prosazuje pracovní trh bez diskriminace na základě
pohlaví. K tomu patří: nediskriminační přístup při přijímání
do zaměstnání, rovné odměňování za stejnou práci a práci
stejné hodnoty, stejné šance na kariérní postup pro muže
a ženy v každém věku, stejné šance na uplatnění na trhu
práce bez ohledu na pohlaví, důstojnou penzi, jejíž výše se
nebude snižovat o dobu strávenou na rodičovské dovolené,
odstranění sexuálního obtěžování na pracovišti, podpora
slaďování osobního/ rodinného a profesního života.
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Počátky feminismu a oslavy MDŽ aneb
Cesta do minulosti a zase zpátky
Hlavním tématem našeho povídání pro FEMU měla být minulost,
současnost i budoucnost oslav MDŽ. S ohledem na zaměření
prvního čísla jsme ale nejdříve zamířily dál do minulosti,
k úplným počátkům feministického hnutí.
MM: Jak daleko do minulosti můžeme vůbec mluvit o feminismu?
DN: Počátky feminismu jsou spojovány s velkou francouzskou revolucí, která propukla r. 1789. Do této doby se také datuje začátek 1. vlny
feminismu.
MM: Co je její podstatou?
DN: Během francouzské revoluce došlo k prvnímu kolektivnímu
vystoupení žen, které chtěly zlepšit své postavení jako celé sociální
skupiny. Ačkoli již dříve se můžeme setkat s osobnostmi žijícími
způsobem vymykajícím se tehdejším tradičním normám a proklamujícími názory, které můžeme zjednodušeně nazývat feministické,
důležitý je právě moment nastolení potřeby celospolečenských
změn. A samozřejmě vnímání sebe sama jako součást širšího kolektivu, jenž je ve svém celku „postižen“ obdobným způsobem.
MM: Jak by se dal zjednodušeně popsat konkrétní průběh fran
couzských „žensko-revolučních“ událostí?
DN: V době francouzské revoluce se pod vlivem osvícenství různé
skupiny obyvatelstva snažily získat větší práva. V souvislosti s právy
žen vynikala zejména Olympe de Gouges, která usilovala o rovná
občanská práva pro ženy, včetně volebního. S radikalizací revoluce se
však její aktivity obrátily proti ní a nakonec byla popravena za to, že
prý chtěla získat politickou moc a výdobytky ženám nepříslušející. Mimochodem, v jedné ze svých řečí proklamovala, že ženy by měly mít
rovná práva jak na řečništi, tak popravišti. Což mi připadá jako jeden
z historických paradoxů.
MM: Zdá se mi, že se často nepřesně v souvislosti s feminismem
zdůrazňují některé výrazné ženské historické osobnosti…
DN: Klasickým případem může být třeba George Sandová či u nás
Božena Němcová. Obě žily způsobem vymykajícím se dobovým konvencím a obě taky kritizovaly vztah mužů a žen a ve společnosti.
MM: Panující v té době.
DN: Ano. Tyhle ojedinělé momenty sice nejsou součást feministického hnutí a jejich dosah nebo „úspěch“ při změně celé situace je mnohem menší, ale na druhé straně pro mnoho lidí představují inspiraci,
vzor hodný následování.
MM: Dosud jsme mluvily jen o konci 18. nebo 19. století. Ale
můžeme se přece vrátit i dál do minulosti…
DN: V podstatě od dob, kdy se nám zachovaly nějaké písemné
památky osobní povahy, je zřejmé, že existovaly ženy (někdy i muži),
kterým se genderové sociální nastavení nelíbilo.
MM: Zářným příkladem z doby středověku může být například
Kristýna Pisánská, jedna z prvních profesionálních literátek,
označovaná někdy za protofeministku…
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DN: Problém je právě s pojmem feminismus, kolem kterého se točí
neustálé debaty. Pro část odborníků a odbornic je to totiž pojem
bytostně spjatý s moderní dobou, jejími hodnotami a charakteristi
ckými procesy. Nazývat tedy něco, co se událo před francouzskou revolucí, za feministické, je ahistorické – nemístný přenos pojmů tam,
kam nepatří. Osobně se k tomuto proudu také kloním, takže např.
z názvů knih typu Feminismus 1500–1900 nejsem moc nadšená.
MM: S tím bych naprosto souhlasila, neodpovídá to dobo
vé realitě, zanášíme minulost významy, které do ní nepatří.
Přenášet pojem feminismus s jasně moderním obsahem do doby
před francouzskou revolucí je zavádějící. Až od této doby mají
snahy po emancipaci podobu masovějšího hnutí, před tím se
jednalo o ojedinělé osobnosti, které navíc měly šanci zanechat
po sobě v dějinách výraznější, a tedy pro nás čitelnou stopu.
V tomto ohledu je tedy periodizace jasná. Když už jsme u těch
periodizací, zkusme se posunout víc do současnosti, k podstatě
tzv. druhé vlny feminismu…
DN: Druhá vlna feminismu začala v západní Evropě a USA přibližně
v 60. letech. Ukázalo se totiž, že ačkoli byly požadavky 1. vlny – tj.
především rovná občanská práva včetně volebního – naplněny, stále
přetrvávala společenská nerovnost mužů a žen. Jednalo se však o její
skrytější podoby, jako třeba v sexuální rovině, ve vzdělávání apod.
MM: Dá se říct, že i v rámci druhé vlny šlo stále o nastolení
rovnosti pohlaví?
DN: Vlastně ano i ne. Řekněme v celospolečenském kontextu
ano, ale na druhé straně se v té době výrazně prosadil diferencialismus, který stavěl na bytostných odlišnostech mužů a žen.
Tvrdil, že pouhým požadavkem rovnosti de facto ženy přebírají již
společensky nastavené vzorce a normy, jež vytvořili primárně muži.
Tím rezignují na prosazování vlastních podob fungování společnosti
stejně jako individuálních potřeb, zájmů a požadavků. Navíc v rámci
2. vlny je už mnohem více než v 1. patrná roztříštěnost feministic
kých proudů.
MM: Roztříštěnost „feminismů“ je typická i pro současnost.
Můžeme nalézat v tom širokém spektru proudů vedle základní
myšlenky i další styčné body?
DN: Myslím si, že ano. Ale pouze na velmi obecné rovině. Zásadní
otázka totiž zní, co si každý pod termínem feminismus představuje
a jakým způsobem ho realizuje. Ta škála je neuvěřitelně pestrá a často
mohou jít jednotlivé proudy proti sobě. A to nejen v dílčích otázkách.
MM: To pro někoho nemusí znít úplně optimisticky. Mimocho
dem jaké jsou tvoje vize do budoucna v tomto směru?
DN: Myslím si, že k nějaké výraznější unifikaci nedojde. A hlavně
si myslím, že to je dobře. Protože i když s některými feministickými
názory nesouhlasím, lidé jsou různí a jejich potřeby a smýšlení také.
Takže důležité je, aby každý měl určitý volný prostor. Navíc to podle
mě funguje jako určitý korektiv zabraňující dogmatickému myšlení.
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MM: Takže nepředpokládáš, že by se feminismus časem úplně
vytratil?
DN: To tedy rozhodně ne. Své místo v systému ideologií rozhodně
má. Navíc bohužel v naší společnosti jsou tak hluboce zakořeněné
dominantní maskulinní vzorce, že s nějakými výraznými posuny
k lepšímu nepočítám.
MM: Snad to není tak úplně beznadějné, třeba se podaří v blíz
ké době alespoň posílit citlivost lidí na generové otázky. Leitmo
tivem první FEMY je navázání na minulost. Letošní rok se nese ve
znamení oslav kulatého výročí MDŽ.
DN: S těmi daty je to jako vždy trochu komplikované, každopádně
se slaví přibližně už 100 let. Pro jeho mezinárodní rozměr je důležitý
návrh německé socialistky Clary Zetkinové na konferenci v Kodani
v r. 1910. Zetkinová prosadila, aby se vybral konkrétní den, v rámci
něhož by se prosazovalo především volební právo žen, ale i zlepšení
jejich pracovních podmínek apod. Již o rok později se takto „slavilo“
např. v Německu, Rakousku-Uhersku, USA apod. Konkrétní datum
8. března se však ustálilo až po 1. světové válce.
MM: U nás máme oslavy MDŽ bohužel většinou spojeny s ko
munistickým režimem…
DN: To je pravda. Podle mě je to jeho „prokletí“. Za komunistů bylo
MDŽ nehorázně zneužíváno k prosazování komunistických myšlenek
a jisté disciplinaci obyvatelstva. Už v 50. letech se k MDŽ měly uzavírat různé pracovní závazky, brigády apod. Ženy tak místo aby si
„svůj“ den užily, byly tlačeny k tomu, aby více, a hlavně zadarmo, pracovaly. Normalizační období nebylo v tomto tak tvrdé, ale trapnost
upatlaných závodních večírků, bonboniér a karafiátů má stále mnoho
lidí v paměti.
MM: Někdo by se asi mohl ptát, když je u nás MDŽ tak zpro
fanované, proč ho tedy slavit?
DN: Zprofanované za komunistů bylo podle mě skoro všechno. To
bychom se nikam nedostali. Navíc různé svátky byly zneužity i v jiných
zemích, třeba už fašistickou diktaturou. Mám na mysli konkrétně
svátek matek. A taky se nikdo dnes neptá, zda to nezavání nějakým totalitním režimem. Důležité je jádro věci. Oslava MDŽ je připomínkou
snah a bojů za rovná práva žen a to není nic nedůležitého. K tomuto
jádru bychom se měli vrátit a jistým způsobem ho očistit právě od té
karafiátové upatlanosti…
MM: To ale řadě lidí moc nejde…
DN: Bohužel. Zářným příkladem je i to, že MDŽ bylo s pádem komunismu z kalendáře vyškrtnuto a vrátilo se tam až v r. 2004. Takový
Mezinárodní den dětí, který byl úplně stejně komunisty zneužit, se
nikam nevytratil.
MM: Nebylo by ale v dnešní době vhodnější a snad
i adekvátnější slavit Mezinárodní den rovnosti mužů a žen, který
připadá na 19. června? Není MDŽ přece jen přežitkem?
DN: Myslím si, že své místo mají oba dny. MDŽ pro mě rozhodně
není přežitkem. Vnímám ho především prostřednictvím jeho tradice.
Nechci tím však říct, že by se měl slavit jenom proto, že se slaví asi už
100 let. Vidím za ním to ohromné úsilí žen a mužů k dosažení práv,
která jsou pro nás v této části světa skoro samozřejmostí. Nechci, aby
to vyznělo nějak pateticky, ale myslím si, že si tahle snaha úctu tohoto
typu zaslouží. Nabízí se totiž otázka, jak by bez těch všech demonstrací, petic, článků a nevím, čeho všeho ještě, naše společnost dnes
vypadala.

Denisa Nečasová je historička a působí na pozici odborné asistentky
na HÚ FF MU. Jejím oborem jsou kulturní dějiny 20. Století u nás i ve
světě, dlouhodobě se zabývá také dějinami ženského hnutí.
Michaela Malaníková je historička působící na HÚ FF MU. Specializuje se na dějiny středověkých měst a generovou problematiku ve
středověku.

foto: archiv autorky
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Časopisy pro ženy, o ženách, se ženami
Feministické časopisy mají poměrně dlouhou tradici. V Evropě
začaly pravidelně vycházet v 19. století a české země v tomto
ohledu nejsou výjimkou. Při zpětném pohledu se však nabízí
základní otázka, co to feministický časopis vlastně je.
Jak už tomu obvykle bývá, vymezení feministického časopisu není
jednoznačné a v zásadě vždy záleží na tom, jakým způsobem definujeme samotný feminismus. Dnešní čtenáři a čtenářky by se při pohledu
na stránky periodik z 19. století mohli tomuto přívlastku bránit, avšak
v dobovém kontextu se často jednalo o dosti převratné záležitosti.
Obdobný problém se vynořuje také v souvislosti s érou komunismu,
kdy feminismus představoval hanlivé slovo odkazující k buržoazní ideologii.
V následujícím textu představíme vybrané ženské časopisy, které
v Čechách vycházely od konce 19. století. Některé z nich jsou pro nás
inspirativní, jiné přinášejí spíše to, čeho se chceme ve FEMĚ vyvarovat.
Za vzdělání a volební právo
Ženské listy jsou nejstarším
časopisem pro ženy vydávaným u nás,
který si vytyčil vyšší ambice než radit
v otázkách vaření, vedení domácnosti či módy. Jednalo se o období
sílícího emancipačního hnutí a rozvoje ženských spolků. Měsíčník Ženské
listy s podtitulem Časopis k šíření
vzdělanosti mezi paními a dívkami
českoslovanskými vydával v letech
1873 až 1926 Ženský výrobní spolek
český a v jeho čele stála přes třicet
let Eliška Krásnohorská. Ve svých
pamětech popsala své záměry takto: „Chtěla jsem především odvádět
ženskou mysl od obvyklé povrchnosti, pěstované nerozumnou výcho
vou..., uznala jsem za nutné upozorňovat též na dobrý způsob a výběr
četby, chtějíc, aby čtenářky knih nečetly jen naplano, nýbrž aby při četbě
myslily, rozvažovaly a posuzovaly.“
Eliška Krásnohorská nabádala čtenářky, aby se vzdělávaly především
čtením kvalitní literatury, proto také svoje články orientovala literárně.
Do časopisu přispívala literárními recenzemi, úvahami a portréty
českých autorů a autorek, otiskovala také beletrii a poezii spisovatelů
české provenience.
Časopis se však nevěnoval pouze literatuře, obsahoval i články
o výtvarném umění, hudbě, cestopisné črty, později i politické

úvahy. Dále byly publikovány zprávy o zahraničním ženském hnutí,
o boji za emancipaci v různých oblastech společenského života, zejména středoškolského a vysokoškolského vzdělávání pro ženy.
Protože vysokoškolské vzdělání bylo českým ženám až do roku 1897
nedostupné, apelovala Krásnohorská na ženy, aby se vzdělávaly samy,
a to zejména četbou. Z toho důvodu časopis publikoval také odborné
články, svoje čtenářky rozhodně nepodceňoval.
O podpoře vysokoškolkého vzdělávání žen: „Vy, drahé sestry, sesilovaly
jste rozvoj této myšlenky svými sympatiemi a přečetnými peticemi. K Vám
se opět obracíme srdečným vyzváním, abyste pomohly závažný výraz dáti
radosti a uznalosti nás všech. Podejmež i nyní náčelníku školské správy
přípisy poděkovací v imponujícím množství, kterými dokážeme, že Češky
i tentokráte plně pochopily dalekosáhlý význam ušlechtilého, kulturního
skutku spravedlnosti, který přivede k loži choré dívky, ženy, matky, ke
kolébce trpícího děcka lékařku, důvěrnici a sesterskou přítelku, přinášející
s vědomostmi mužovými ku pomoci i srdce ženské.“ (ukázka z Ženských
listů 1900, č. 10, str. 202)
Další obdobně laděné časopisy pro ženy začaly vycházet až těsně
před koncem 19. století. Jednalo se např. o Ženský svět, Ženský obzor,
či Ženskou revue. Širší nabídka periodik odrážela názorovou diferenciaci českého feministického hnutí. Na přelomu století se tak Ženské
listy svými prezentovanými názory dostaly spíše na konzervativní stranu a dynamický prvek ztělesňovaly ostatní periodika. Tato rozmanitost
se projevila zejména v souvislosti s otázkou volebního práva žen, která
opanovala české feministické hnutí až do začátku 1. světové války.
Vznik samostatného Československa
přinášející rovnost pohlaví zakotvenou
v ústavě však, jak je známo, neznamenal
konec ženského hnutí, a tedy ani feministických časopisů. Z pestré škály mnoha
lokálních i celorepublikových periodik
publikovaných různými většími či menšími
organizacemi bezesporu vyniká Ženská
rada. Měsíčník největší liberálně orientované organizace Ženské národní rady
založené r. 1923 a zastřešující nakonec přes
60 ženských spolků se informoval o mnoha aspektech tehdejšího života žen. Nalezneme zde články věnované dobovým
otázkám, jako např. snahám o nepsané dodržování celibátu státních
zaměstnankyň v době krize či potírání diskriminace v zaměstnání,

Tipy k článku:
Bloody Mary – www.bloodymary.blog.cz
Originální časopis českých Riot Grrrls navazující na „DIY“ (do-it-yourself ) kulturu. Obsah tvoří články, reporty, povídky, recenze. Na blogu Bloody Mary najdete výběr článků
z různě tematicky zabarvených čísel zinu, který začal vycházet v roce 2000. Poslední
vytištěné číslo 15 z roku 2010 má podtitul Gender Fuck Fest a sáhneme-li do historie,
objevíme Hazardérky a ztracenkyně, Módu, Sexualitu, Subkultury a patriarchát, Prostituci,
Menstruaci ad.

Přímá cesta – www.anarchofeminismus.org
První Přímá cesta s podtitulem Rodina je základ státu vyšla v roce 2001. Stala se vedle
zpravodaje Siréna dalším a následně jediným periodikem tehdy ještě Feministické
skupiny 8. března, která se později přejmenovala na Anarchofeministickou skupinu.
Každý rok pak vycházela různě tematicky zaměřená čísla, jedno až dvě ročně. Zatím poslední (10/2009) nese podtitul Duševní zdraví a přílohu Sexuální násilí. Časopis je dostupný
v tištěné a částečně i on-line verzi.

Rovné příležitosti do firem – www.zpravodaj.feminismus.cz
Zpravodaj vydává Gender Studies, o. p. s. a je určen zejména čtenářům a čtenářkám
z prostředí komerčních firem. Přináší informace využitelné v personalistice, rozvoji firemní kultury, managementu, styku s veřejností, filantropie apod. Zpravodaj vychází jako
měsíčník a je distribuován ve své on-line verzi. V říjnu 2005 vyšlo první číslo a čas od času
vyjde zvláštní souborné číslo v tištěné verzi (naposledy v srpnu 2010). Lze se přihlásit
k jeho odebírání emailem.

Gender, rovné příležitosti, výzkum – www.genderonline.cz
Tento mezioborový časopis zaměřený na oblast genderových studií a feministické teorie od roku 2000 vydává oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie
věd ČR. Obvykle vyjdou dvě čísla ročně, která jsou dostupná v tištěné i plné on-line verzi.
V roce 2006 se časopis stal odborným recenzovaným periodikem. Zatím poslední číslo
2/2009 neslo název Feminismus a politika rovnosti.
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stejně jako tradiční témata ženského hnutí – vzdělávání, legislativa,
volební právo. Časopis také přibližoval dění na tomto poli v zahraničí,
stejně jako referoval o ženách pracujících na „tradičně mužských“
postech a profesích. Ženská rada vyznávala motto tehdejšího prezidenta T. G. Masaryka „není otázky ženské, jen otázky lidské“. Ženská
rada vycházela až do r. 1940.
„Přirozená práva a přirozené povinnosti nedovolují ženě, aby svoji os
obní svobodu mohla si uhájiti v té míře, jako muž. A přece požadavkem
prosté lidskosti je, aby pojem osobní svobody ženy se co nejúplněji kryl
s pojmem osobní svobody člověka. Pojem sám obsahuje v sobě právo
na lidské sebeurčení, na hmotnou, mravní i duševní neodvislost a vrcholí
v požadavku práva na svobodný rozvoj duše a těla, práva na svobodný
život vnitřní i vnější. Toto právo má býti reklamováno všude tam, kde buď
zákony nebo vžilá tradice je potlačují.“(ukázka z Ženské rady 1925, č. 4,
s. 5)
Z univerzit na traktory
Období po 2. světové válce se vyznačovalo snahou sjednotit dosud
roztříštěné ženské hnutí a s ním i jeho periodika. Omezení publikační
činnosti s sebou jistě nesl i poválečný nedostatek papíru. Mezi feministicky laděné časopisy můžeme zařadit Československou ženu
a Radu žen, které však vycházely pouze krátce do roku 1946. Od ledna
1947 je nahradil časopis Vlasta panující pak, jako jediné periodikum
různě měnících se masových organizací žen, po celé období komunistické nadvlády. Vlasta ve svém prvním čísle hlásala, že se chce „obraceti
k nejširší ženské veřejnosti…, při čemž však přihlížíme k pestrosti obsahu,
přístupné formě i praktickým potřebám žen“. Nový spolkový časopis
Vlasta opravdu přihlížel k praktickým potřebám žen, neboť právě na
ně zaměřil většinu své pozornosti. Přibyly nové pravidelné rubriky
o vaření, oblékání a výchově dětí, konaly se zde soutěže o nejlepší
kuchařský recept, otiskovaly se postupy při přešívání oděvů atd.
Článků věnovaných problematice postavení ženy ve společnosti a prosazování její rovnoprávnosti značně ubylo. Stále však přetrvával důraz
na zaměstnanost žen, čtenářstvo se také mohlo seznámit s událostmi
v rámci mezinárodního ženského hnutí. Titulní stránky nejčastěji zdobily kuchařky, šikovné hospodyně a oddané matky nebo krasavice
oblečené podle poslední módy. Po únoru 1948 ikonografický panteon
rozšířily udatné jeřábnice, traktoristky či svářečky potrubí. Převrat se
také výrazně projevil na celkovém ideovém vyznění časopisu. Po celé
komunistické období byl časopisecký prostor s větší nebo menší intenzitou využíván k marxisticko-leninské politické propagandě a k cílené snaze ovlivňovat ve stejném duchu myšlení i jednání čtenářů
a čtenářek. Vlasta jako ideologický nástroj nabádala ženy k tomu,
aby se staly dělnicemi v továrnách, aby se účastnily dobrovolnických
brigád, inspirovaly se vzory sovětských „sester“ apod.

ASPEKT– www.aspekt.sk
Mezi roky 1993 až 2004 vyšlo 21 monotematicky zaměřených čísel feministicky profilovaného kulturního časopisu ASPEKT ve formátu A4, s rozsahem od 92 do 334 stran,
ASPEKT pro slovenský i český společenský diskurz otevíral témata, která do té doby
jinde nebyla reflektována – uveřejňoval nejzásadnější texty feministického hnutí,
ženských a genderových studií, inicioval vznik mnoha původních studií, představoval
tvorbu zajímavých umělkyň. Antologický charakter dává časopisu ASPEKT i dnes aktuálnost důležitého studijního materiálu. V roce 2004 se přeměnil na slovenský feministický webzin ASPEKTin.
Feminismus.cz
Webové stránky spravované Gender Studies nejsou časopisem, ale určitě jedním
z klíčových feministických informačních míst a rozchodníků. V prodeji Gender Studies
je většina uvedených nízkonákladových feministických časopisů, včetně starších čísel.

feministickou optikou

kultura

Dokonalá superžena: manažerka, matka, milenka, krasavice
V dnešní době vychází ženských časopisů celá škála. Převážná
většina z nich se však nesnaží po vzoru prvorepublikových ženských
časopisů zpochybňovat konvence, a tím aktivně působit na dění ve
společnosti. Právě naopak, svým obsahem konvence posilují. Periodika typu Katka nebo Tina radí ženě, jak být dobrou hospodyňkou,
jak po všech stránkách uspokojit manžela a udržet navenek spokojené manželství. Najdeme zde články o hubnutí, protože obézní žena
se nemůže divit, když od ní manžel odejde k jiné. Najdeme i články
o nepřirozenosti monogamie, které vysvětlí, proč manžel odešel
k jiné či je pravidelně nevěrný, ačkoli má doma navařeno od své štíhlé
manželky. Tyto časopisy učí ženu přijímat „svůj úděl“ bez reptání.
Dále existují exkluzivní časopisy, většinou vydávané mezinárodním vydavatelem, kam zdánlivě pronikají feministické názory, jako
například Cosmopolitan nebo Elle. Jako celek však tyto časopisy
působí poněkud schizofrenně – jako ideál prezentují moderní emancipovanou ženu, která má zajímavou kariéru, práce o domácnost jí tolik času nezabere (proto se v těchto časopisech neotiskují recepty, ale
tipy na dobré restaurace), ovšem být emancipovaná znamená v pojetí
těchto časopisů být „dokonalá“. Dokonalost je samozřejmě pojem relativní, časopis však nenechá nikoho na pochybách, jakou dokonalost
má na mysli: žena musí chodit do fitka, utrácet za správnou kosmetiku,
oblékat se podle správné módy, a samozřejmě musí mít i dokonalého
partnera, v čemž jí časopisy pomáhají radami, jak takového partnera
získat a udržet si.
Desatero přikázání Cosmopolitanu (jak se zbavit maličkostí, které kom
plikují život): Zásada 1. Odmítněnte rozkytnout. (...) Zásada 2. Odhoďte
špatnou náladu. (...) Zásada 3. Zamilujte se do hodného muže. (...) Zásada
4. Posílejte děkovné vzkazy. (...) Zásada 5. Zatajte světu spodní prádlo. (...)
Zásada 6. Na večírek vždy přineste dárek. (...) Zásada 7. Mluvte s rodiči.
(...) Zásada 8. Nebojte se masturbace. (...) Zásada 9. Dovolte si je to, na
co máte. (...) Zásada 10. Nikdy neztrácejte rozvahu. (ukázka z Cosmopoli
tanu 1998, č. 8, str. 56)
Feministka
Mimo „běžné ženské“ časopisy, které jsou k dostání ve všech stáncích
s tiskem a trafikách, existují i nízkonákladové feministické časopisy,
které však nevycházejí pravidelně a nejsou běžně dostupné. Takto
vycházely časopisy ŽenSen a Potměchuť, Wicca či dvojjazyčná kulturní revue zaměřená na ženskou problematiku ve střední a východní
Evropě Jedním okem – One Eye Open. S „občasníkovou“ periodicitou
stále vychází feministický zin hlásící se k Riot Grrrls Bloody Mary a anarchofeministická Přímá cesta.

Libuše Heczková: Píšící Minervy
„Píšícími Minervami“ označuje autorka české literární kritičky a esejistky přelomu 19. a 20.
století. Zaměřuje se především na kritičku a feministku Elišku Krásnohorskou a na ty, které
ji následovaly – Terézu Novákovou, Žofii Pohoreckou, Pavlu Buzkovou a další osobnosti
literárního života jako Annu Pammrovou nebo Artuše Drtila. Vedle toho sleduje také osudy českých emancipačních časopisů, v nichž se tato kritika rozvíjela: Ženských listů,
Ženského světa, Ženské revue, Ženského obzoru a Ženských směrů. Pokouší se osvětlit podmínky, za nichž ženy vstupovaly do tak „neženského“ oboru literární činnosti, jakým podle
některých dobových vyjádření kritika byla. Svými aktivitami tak „píšící Minervy“ radikálně
zpochybňovaly „fyziologickou slaboduchost“ ženám tehdy připisovanou.
Publikaci vydala Univerzita Karlova, Filosofická fakulta v roce 2009.
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Historicke vlakno
(Ne)Známá Františka Plamínková
Dcera mojí pražské kamarádky se konečně dočkala, nastou
pila do první třídy. A hned se mi pochlubila, že škola, kterou
navštěvuje, není škola ledajaká, ale Základní škola Františky
Plamínkové. Když v r. 1950 čekala Milada Horáková v cele
smrti na svoji popravu, požádala v jednom ze svých posled
ních dopisů, aby za ni 30. června položili kytičku k náhrobku
její přítelkyně, Františky Plamínkové.

(rubrika Nevím) Reklama na řasenku Rimmel (s hřebínkem)
Víme: proč to máme zkusit jinak / že nevíme, proč zrovna s touhle
řasenkou. Nevíme: jestli se stanu svá a dokonalá tím, že si vyškubám
řasy patentovaným hřebínkem od Rimmelu / jestli mi to Rimmel
zaručí / jestli na mně i ostatní poznají, že jsem teď svá a dokonalá
/ jestli náhodou nejsem dokonalá už teď. Víme: že svá už jsem / že
tu řasenku nechci. Nevíme: jestli je dokonalá ta slečna, co tam běhá
nahá v britské vlajce / proč zrovna britská vlajka a jestli má nějaký
specifický význam / už vůbec, proč jí honí chlap v uniformě (asi proto,
že je svá...) / proč taky nemá nějakou vlajku (třeba americkou) – asi
proto, že nepoužil tu řasenku s hřebínkem (ukázka z Bloody Mary
2004, č. 9, str. 55)
Výraznou stopu po sobě zanechal slovensko-český časopis
Aspekt. Zejména na odbornou veřejnost je zaměřen zpravodaj
Gender, rovné příležitosti, výzkum či Rovné příležitosti do firem,
který je ale už dostupný téměř výhradně on-line.
A tím začíná moře a oceán informací dostupných v širém prostoru internetové sítě, kde se mnohé současné feministické
časopisecké snahy a síly rozpínají i rozpouštějí. Feministky a feministé blogují, píší články na domovské stránky neziskových organizací, aktivně se účastní kyber-života v sociálních sítích. Různě tématicky zaměřené feministické texty lze tu a tam najít i v ne přímo
feministicky zaměřených tištěných periodicích. Čas na nový, feministicky orientovaný a navíc tištěný časopis?! Domníváme se, že
ano.
Jaká bude FEMA?
Tematicky a kvalitou bychom chtěly navázat na ženské časopisy
přelomu 19. a 20. století, a podobně jako Ženské listy, Ženský svět či
Ženská rada komentovat společenské, politické a kulturní události. A jako správný feministický maga-zin přelomu 20. a 21. století
budeme tyto události komentovat feministickou optikou.
Pavla Buchtová, Denisa Nečasová

Kdo tedy byla Františka Plamínková, která zanechala tak
hlubokou vzpomínku v srdci Milady Horákové a jejíž jméno i po
mnoha desetiletích vzbuzuje hrdost u šestileté školačky?
Františka Plamínková, česká učitelka, novinářka, politička a bojovnice za ženská práva, se narodila 5. února 1875 v Praze do
rodiny obuvníka jako nejmladší ze tří dcer. Už od dětství toužila
vykonávat profesi učitelky, které se začala věnovat v r. 1894 po
vystudování Státního učitelského ústavu v Praze. Ani tehdejší
zákonná podmínka pro vykonávání učitelské profese, tedy celibát
u žen, ji neodradila. Naopak se stává plamennou bojovnicí za
jeho zrušení. Poukazuje na nesmyslnost zákona, který zakazoval
inteligentním ženám plození potomků. Je přece v zájmu celé

2010 je rokem žen!
„Mezinárodní den žen není jen svátkem dárků, květin či symbolických poct. Je to den politického aktivismu, den boje za práva
žen.“ Tak zněl úvod březnové tiskové zprávy České ženské lob
by a musím říct, že tentokrát se oslavy povedly.
8. března 2010 se Česká republika připojila k oslavám stého
výročí mezinárodního dne žen, slavilo se v Praze i Brně, a hlavně se
slavilo v médiích. Od revoluce v roce 1989 se nepodařilo „ženským“
neziskovkám prosadit oslavy tohoto svátku v takovém duchu, jaký
si zaslouží, tedy oslavy postupného prosazení práv žen od volebního práva až k přístupu ke vzdělání. A to se České ženské lobby
v roce 2010 podařilo!
100 let MDŽ
V průběhu uplynulých dvaceti let svobody a demokracie byl
svátek stále vnímán jako komunistický přežitek, který se oslavuje
červeným karafiátem a jehož podstata byla vyprázdněna a zcizena
nánosy čtyřiceti let komunistické propagandy. Přitom Mezinárodní
den žen má dlouhou historii.
MDŽ je oslavou a připomínkou odvahy amerických švadlen,
které 8. března 1908 v New Yorku vyšly do ulic a požadovaly volební právo, lepší pracovní podmínky a zákaz práce dětí. Mnohé za to
byly propuštěny ze zaměstnání. V květnu roku 1908 pak vyhlásila
socialistická strana poslední únorovou neděli dnem oslav amerického Národního dne žen. O dva roky později navrhla na Mezinárodní ženské konferenci v Kodani Klara Zetkin, zástupkyně německých
socialistek, aby Den žen nabyl mezinárodního charakteru. Ačkoli
pro tento den tehdy nebylo vybráno žádné konkrétní datum, již
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společnosti vyžadovat reprodukci od vzdělaných žen, argumentuje
Plamínková. Zrušení celibátu pro učitelky dosahuje až po vzniku samostatné Československé republiky, a to osobní intervencí u ministra
školství.
V r. 1903, kdy byl založen Ženský klub český, se stává temperamentní učitelka Františka členkou jeho nejužšího vedení. Žena, která bývá
označována za první českou feministku, iniciuje o dva roky později
vznik Výboru pro volební právo žen. Výbor organizoval přednášky,
vydával brožury o ženské otázce a bojoval za zrovnoprávnění postavení mužů a žen. Svá vystoupení zakončuje Františka, svými přáteli
přezdívaná Plam, slovy: „Ženy dnes nestojí nad stranami – ale stranou!“
Na sklonku 1. světové války vstupuje bojovná Františka na kolbiště
politické. V r. 1919 je v barvách národních socialistů zvolena v obecních volbách do zastupitelstva a Rady hlavního města Prahy, kde
se věnuje zejména sociálním záležitostem a problematice školství.
V letech (1925–1939) je třikrát zvolena senátorkou a v neposlední
řadě se v r. 1931 stává delegátkou při Společnosti národů v Ženevě.
I přes náročné politické angažmá nepolevuje Plamínková ve svém
ženském aktivismu. V liberálním prostředí první republiky zakládá
v r. 1923 zastřešující orgán ženského hnutí – Ženskou národní radu.
V tomto centru českého feminismu si vytváří okruh blízkých spolupracovnic – následovnic, mezi něž patří např. již výše zmíněná Milada Horáková. Plamínkové se podaří začlenit české ženské hnutí do
mezinárodního kontextu. Publikuje, její články jsou překládány do
angličtiny a do francouzštiny, české ženské hnutí pravidelně zastupu-
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je na feministických kongresech po celém světě. V r. 1925 je Františka
Plamínková zvolena ve Washingtonu místopředsedkyní Mezinárodní rady žen. Za svoji činnost na poli ženského aktivismu je vyznamenána např. francouzským prezidentem a jugoslávským králem.
V domácím prostředí využívá k prosazování ženských zájmů svého
přátelství s prezidentem T. G. Masarykem, od kterého získává finanční
příspěvky na ženské emancipační hnutí. Snaží se ho také přesvědčit,
aby byla do ministerské či velvyslanecké funkce jmenována žena, což
však nakonec prezident odmítá.
V pomnichovských dnech r. 1938 píše senátorka Plamínková
otevřený dopis Hitlerovi, kde mu mj. vyčítá urážku prezidenta Beneše
a upozorňuje říšského kancléře na jeho historické a zeměpisné omyly. Závěrem dopisu vyjadřuje své přesvědčení, že i proti vojenské
převaze pravda zvítězí. Po okupaci Čech a Moravy odmítá zrušení
Ženské národní rady. Není tedy překvapující, že ji přátelé nabádají,
aby využila své účasti na květnovém feministickém kongresu v Kodani k exilu z Německem ovládané vlasti. Františka neuposlechne, a tak
hned 1. září 1939 je gestapem zatčena a po dobu šesti týdnů vězněna.
Dva týdny po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha je zatčena podruhé a podobně jako jiní zástupci a zástupkyně
české inteligence je Františka Plamínková bez výslechů poslána před
popravčí četu. 30. června 1942 končí život této obdivuhodné ženy,
jejíž památku se poúnorový komunistický režim důsledně snažil
vymazat z paměti národa, na kobyliské střelnici.
Kateřina Hodická

v roce 1911 se MDŽ slavil v Rakousku, Dánsku, Německu a Švýcarsku.
Ačkoli se termín oslav lišil podle kontextu, společné mu byly demonstrace žen a jejich požadavky na volební právo a konec diskriminace
v zaměstnání. Při oslavách 50. výročí MDŽ v roce 1960 se na konferenci v Kodani setkalo 729 delegátek ze 73 zemí, které přijaly deklaraci
o podpoře politických, ekonomických a sociálních práv žen. Teprve
v roce 1975 uznala oficiálně MDŽ i OSN – a poté i mnohé národní
vlády. V souvislosti s oslavami Dne žen OSN každoročně upozorňuje na
témata, která reflektují genderovou problematiku na globální i lokální
úrovni. Patří mezi ně například účast žen na řešení konfliktů, boj proti
násilí na ženách a dívkách nebo světové investice do žen a dívek. Letos
se OSN zaměřuje na stejná práva a rovné příležitosti.
Jak je na tom v prosazování práv žen v roce 2010 Česká repub
lika?
V květnu 2010 Centrum ProEquality při Otevřené společnosti vydalo publikaci, která zmapovala postavení žen v české společnosti.
Tato zpráva vychází z Pekingské akční platformy, která byla přijata
OSN v roce 1995 na Světové konferenci OSN o ženách, jíž se účastnilo
na 45 000 lidí. Deklaraci, která z jednání konference vzešla, podepsalo
189 vlád a dodnes představuje jeden z nejobsáhlejších globálních
politických konceptů k dosažení cílů genderové rovnosti a posílení
postavení žen.
Podívejme se postupně na doporučení týkající se postavení žen
v České republice ve dvanácti oblastech, které definuje Pekingská
akční platforma.
Chudoba: Zhruba 50 % českých žen se po rozvodu ocitá v pásmu ohrožení chudobou, jejich příjmy jsou pod hranicí 1,5násobku
životního minima. Ženy jsou chudobou ohroženy také v důchodu, kdy
dosahují 80 % důchodů mužů a mezi staršími lidmi jsou třemi ze čtyř
osob právě ženy.

Výrežy plakátu k letos proběhlým akcím u příležitosti 100 let
MDŽ, Zdroj: Česká ženská lobby
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Vzdělávání: Počet žen převyšuje počet mužů skoro na všech
stupních vzdělávání. Ačkoli v roce 2008 bylo mezi studujícími na
vysokých školách 55 % žen, v doktorském studiu jich je již pouze 37 %.
Ženy se potýkají s diskriminací na vrcholu vzdělávacích kariér, muži na
jejich začátku, kdy podpora učebních oborů s výučním listem je cílena
převážně na muže.
Zdraví: Z analýzy výdajů vynaložených na zdraví žen (resp. mužů)
vyplývá, že zdravotní pojišťovny vynakládají více prostředků na muže,
a to v období mezi 55. až 84. rokem, na ženy připadá více prostředků
v jejich reprodukčním věku. Největší rozdíl v průměrných výdajích na
muže a ženy je ve věku 70–79 let: v tomto období pojišťovny platí více
za léčbu mužů. Další kritickou oblastí je právo žen na přirozený porod,
které je deklarováno, ale odborná veřejnost je nerespektuje.
Násilí: Vnímání domácího násilí ze strany společnosti prošlo velkým
vývojem. Na začátku 90. let bylo domácí násilí zavíráno do bytů a bylo
„soukromým vlastnictvím“ rodin, nyní jej společnost ve většině odsuzuje. V platnosti je rovněž relevantní legislativa chránící oběť. Horší
situace je v oblasti sexuálního násilí – znásilnění. V ČR je oficiálně
registrováno jedno až dvě znásilnění denně, a to je znásilnění oznamováno pouze v 8 % případů. Se znásilněním je také spojováno
nejvíce stereotypů, z nichž nejčastějším je, že žena si za sexuální násilí
může sama. Oblastí, která je dlouhodobě podceňována a neřešena,
zůstává obchod s lidmi. Česká republika stále neratifikovala Palermský protokol ani Úmluvu Rady Evropy proti obchodování s lidmi.
Podle informací nevládních organizací se v ČR a lidmi obchoduje
nejčastěji z důvodu nucené práce. Neznamená to, že by ženy byly
v menší míře obětí obchodu v sexuálním průmyslu, ovšem lze konstatovat velký nárůst obchodu s lidmi právě z důvodu nucené práce.
Ekonomická nerovnost: V České republice stále přetrvává
nerovnost v odměňování, medián platů žen je ve srovnání s příjmy
mužů nižší o 23,5 %; obrovská je rovněž segregace na pracovním trhu.
Ženy se dostávají do nejvyšších řídících pozic pouze ve 4 %. Stejně
tak jsou ženy stále více zastoupeny v oblastech, které nemají takovou
prestiž, jsou společensky vnímány jako „ženská“ povolání (asistentské
posty, pozice ve zdravotnictví, administrativě či školství), a tím méně
ohodnocovány.
Rozhodovací a mocenské pozice: V mezinárodním porovnání
klesla Česká republika na 78. místo za Etiopii, Kambodžu či Uzbekistán. V žádné vládě v historii České republiky dosud nebyly více než tři
ženy. Po letošních parlamentních volbách je jasné, že ačkoli historicky
jde o nejvyšší podíl žen (44 %), ve vládě nebude žena ani jediná.

Institucionální zajištění: Post ministra pro lidská práva není
obecně politickou reprezentací vnímán jako relevantní a rovnocenný
s ostatními, tím spíše po květnových volbách. V České republice jsou
genderová tematika a rovné příležitosti žen a mužů vnímány jako
zcela okrajové.
Lidská práva: Česká republika má od roku 2010 kompletní
antidiskriminační legislativu. Přesto pokulhává v jejím vymáhání, a to
jak v oblasti trhu práce, tak v oblasti lidsko-právní. Ačkoliv existuje
zákaz diskriminace a diskriminované ženy (muži) se mohou bránit
prostřednictvím kontrolních orgánů (úřady práce, inspektoráty práce)
nebo soudů, odvaha žen je nízká. Za dvacet let bylo u soudů podáno
okolo 15 žalob na diskriminaci z důvodů pohlaví, většina z nich není
dořešena. V zahraniční politice, rozvojové a humanitární pomoci, kte
rou investuje Česká republika do třetích států, nejsou dopady na ženy
sledovány.
Média a technologie: Česká média přinášejí značně stereotypní
a ustrnulé zobrazování žen, především v reklamních sděleních, ale i ve
zpravodajství. Novinkou posledních měsíců je změna na pozicích a ve
struktuře veřejnoprávní České televize, jejímž výsledkem je totální
absence žen. Rady pro regulaci médií ignorují doporučení týkající se
zaměření médií na ženy. V České republice trvale klesá zastoupení
žen v oboru technologií: v roce 1993 se v něm pohybovalo 36 % žen,
v roce 2008 již jen 13 %.
Životní prostředí: V České republice není gender vnímán jako as
pekt jakkoli související s životním prostředím či ekologií. Přitom špatné
prostředí má přímý dopad na zdraví dětí a má vliv na reprodukční
zdraví. Rovněž je součástí veřejného prostoru – například parků, kde
více pobývají ženy.
Žena-dívka = nepopsaná oblast. Podle statistik u nás dívky nežijí!
Pozornost by měla být upřena na přístup dívek k právům a jejich
ochraně, vzdělání, zdraví a řadě dalších aspektů dívčího života. Česká
republika souhrnně mluví ve svých statistikách pouze o dětech.
Jsou práva žen rovna právům mužů? Spíše ne… Dovolte proto
ohlédnutí za postavením žen v české společnosti ukončit v duchu
oslav 100. výročí MDŽ zvoláním „Ženská práva jsou lidská práva! Díky,
Františko, Carlo, Milado, Hillary!“
Petra Kubálková

Zdroj: Gender Studies
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Anketa
Zeptali jsme se několika českých osobností angažovaných ve feminismu: Na co či na koho ve svých
feministických aktivitách navazujete? Kdo/co je pro vás zdrojem motivace a inspirace?

Miluš Kotišová (překladatelka, učitelka
a publicistka)
Hannah Arendt. Kostarické ženské hnutí.
Přírodovědářka z Plzně, která nechá
žáky myslet a vystavět novou látku na
jejich odpovědích; kolektiv zahraničních
pedagožek, které po revoluci „ovládly“ naši
fakultu s moderní metodikou výuky, v níž
učitel má roli „moderátora a spolupracovníka“.
Vážím si Jiřiny Šiklové; v politice vzácně přímé Jany Hybáškové;
vzpomínám na Jaroslavu Moserovou, kterou neobtěžovalo dát
rozhovor Hlídací feně. Takové drobné radosti z prokazované
důvěry. Ta je pro mne zjednodušeným feministickým
imperativem.

Kateřina Lišková (socioložka, Fakulta sociálních studií MU)
K feminismu jsem se dostala od aktivismu, ekologického
a lidskoprávního. A taky, což se nedá pominout,
při svém studiu sociologie. Věřím, že společnosti je
třeba (se snažit) porozumět, chápat mechanismy,
na jakých funguje, včetně nerovností, jež v ní
existují. A věřím, že je třeba se snažit o sociální
změnu. Když jsem spoluzakládala obor
genderových studií na FSS MU, měla jsem na
mysli právě tohle: skrze kultivaci intelektuálních
schopností studentek a studentů přispívat
k proměně společnosti směrem k větší rovnosti,
nejen genderové.

Marta Kolářová (socioložka, Sociologický
ústav AV ČR)
Pro feministický aktivismus mě kdysi
inspirovaly španělské libertariánky Mujeres
Libres a zapatistky z mexického Chiapasu.
Mými učitelkami byly Jenny Alexander, britská
teoretička médií a anarchofeministka, Ethel
Brooks, americká profesorka bádající o otrocké
práci žen v Salvadoru a Bangladéši, a „indiánská babička“, feministka a protiválečná
aktivistka Roxanne Dunbar Ortiz. V teoretické
práci čerpám z feministické antropologie,
feminismu „žen třetího světa“, feminismu
a globalizace a teorií intersectionality.
Kateřina Plesková (projektová manažerka,
občanská aktivistka, iniciátorka vzniku FEMY)
Víra v „ženský princip“ a smutek z jeho oslabení. Odvážné ženy, které se v historii nebály
a ani dnes se nebojí veřejně se dožadovat
svých práv, ač jim za to hrozí společenské
opovržení v lepším případě spojené
s posměchem a ponížením, v tom horším
s vidinou možného věznění, mučení i smrti.
K založení FEMY vedla inspirační linka krom
jiného třeba přes ty tisíce časopisů, které v ČR
vychází, až se říká, že každá úchylka tu má
svůj magazín, a ani jeden obecně feministický,
ačkoliv úchylných přívlastků feminismus
dostal už mnoho.
Marie Saša Lienau (bývalá ředitelka proFem o. p. s.,
organizátorka počítačových kurzů pro ženy)
Vztahovat se na feministické aktivity v ČR – to je hudba
budoucnosti. 16 let se tu intenzivně věnuji několika oblastem občanské společnosti, které bych nazvala opatrnou
snahou po vyrovnanosti v genderových souvislostech.
Některé z nich – jako násilí vůči ženám – jsou sice čistým
bojem o základní lidská práva, jenom je tak nesmím
nazvat, protože to pro většinu navozuje extremismus. Žila
jsem 30 let v SRN a tady jsem si ještě nezvykla na téměř
totalitní diskurz okolo feminismu. Ale nevzdávám to.

Mirek Vodrážka (hudebník, teoretik
chaosu, žurnalista a feminista)
Jsem součástí generace „feministické
diskontinuity“, která z historických příčin
nemohla „navazovat“ na feminismus.
Nejdříve ho musela „objevit“. Zákonitě se
tak velkou inspirací stalo myšlení o nemyšlení: tedy o tom, co je diskurzivně
potlačované a vylučované.

Alexandra Jachanová-Doležalová (zastupující
ředitelka Gender Studies, o. p. s., předsedkyně
České ženské lobby a místopředsedkyně Evropské
ženské lobby)
Asi vás zklamu, protože nezmíním žádné historické osobnosti feminismu. Spíše navazuji na
ženy, se kterými spolupracuji. Převážně je to Jiřina
Šiklová, kterou obdivuji za její práci, její kuráž, za
to, že rozjela Gender Studies. Dále mě inspirují mé
kolegyně, které mi připomínají, jak je feminismus
široký a kolik témat pokrývá. A v poslední době
jsou to i ženy z Evropské ženské lobby – kolegyně
z dalších zemí a hlavně zaměstnankyně bruselského
sekretariátu, hodně mě inspirují v tom, jak prosazovat rovnost žen a mužů.
Eva Hauserová (spisovatelka, publicistka,
překladatelka)
V devadesátých letech jsem vydala tři populární
feministické knížky, dnes už jenom sem tam
napíšu nějaký článek nebo příspěvek do internetové diskuze. Při psaní svých knížek jsem postupovala velmi prostě – jednak jsem se dívala kolem
sebe a pranýřovala všechno, co uráželo můj smysl
pro svobodu a spravedlnost, jednak jsem hledala
podněty v cizině, tedy konkrétně v anglicky
psaných zdrojích. Co se týče mé motivace, je stále
stejná – stručně řečeno: Jsem nesnášenlivá vůči
nesnášenlivosti.

Kateřina Machovcová (psycholožka, odborná lektorka Evropské kontaktní skupiny a Genderového
informačního centra NORA, o. p. s.)
Když jsem se o feminismus začala zajímat, šlo spíš o šanci podílet se na utváření jeho nové podoby, než nějaké
pokračování. Nemůžu ale nezmínit osobu, která mě k tématu přivedla. Paní doktorka Schauerová z FF MU mi
vtiskla kultivovaný přístup k akademické diskuzi, což je u tak emoce budícího tématu potřeba. V současné době
se více zabývám vlivem politických změn na rozvoj občanské společnosti a feministický aktivismus. Také je pro
mě inspirací působení v oblasti integrace cizinců a cizinek...
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku
Svět (NY Times): Rovnoprávnost žen a mužů má v teorii a praxi odlišnou
podporu lidí. Vyplynulo to ze studie Pew Research Center a International
Herald Tribune, která byla provedena během dubna a května ve 22 zemích
světa. Ani v zemích, kde jsou si před zákonem muži a ženy rovni, tento stav
podle průzkumu mezi obyvatelstvem neodpovídá realitě. Podle obyvatelek
Francie tkví problém zejména v nerovných příležitostech k ekonomické
participaci, podle jedné z autorek průzkumu Světového ekonomického
fóra se jedná i o nerovnoměrné rozložení povinností v domácnosti. Francie
je zároveň se svými 75% zemí s nejvyšším počtem osob, které tvrdí, že se
muži těší vyšší kvalitě života. V USA a Německu si dále mnohem více mužů
než žen myslí, že učiněné kroky k rovnoprávnosti jsou dostačující, zatímco
mnohem více žen než mužů má za to, že je nutno učinit kroky další. V Číně,
Indii, Jordánsku a Indonésii věří většina obyvatelstva, podporující rovná práva
mužů a žen, v existenci dostatečné úrovně rovnoprávnosti ve svých zemích.
Naopak v Nigérii se pouze necelá polovina obyvatelstva domnívá, že by ženy
měly mít stejná práva jako muži. V Indii, Pákistánu, Egyptě, Indonésii a Číně
je rozšířený názor, že je-li nedostatek pracovních míst, práce by měla být
přednostně přidělována mužům. Nejsilnější nesouhlas s touto domněnkou
potom mělo obyvatelstvo USA, Velké Británie, Španělska, Německa a Francie.

Argentina (AWID, CNN blog): 22. července v Argentině vešel v platnost
zákon, povolující manželství párům stejného pohlaví. Poslanecká sněmovna
návrh zákona schválila v závěru května. Argentina se tak stala první jiho
americkou zemí s podobnou legislativou. Jediným dalším místem Latinské
Ameriky, kde mají všechny páry stejnou možnost uzavření manželství
a adopce, je Mexico City. V Brazílii a Uruguayi mají páry stejného pohlaví také
možnost společně adoptovat, ale pouze v rámci registrovaného partnerství.

Francie (FMF, The Guardian): Francouzský parlament odhlasoval 29. června
jedinečnou legislativu umožňující právní postih psychologického násilí. To
je v novém zákoně definováno jako „opakované slovní či jiné mechanismy,
snižující kvalitu života a způsobující změnu duševní nebo fyzické kondice“.
Přestože existují obavy, že psychologické násilí se bude těžko dokazovat,
soudy budou moci brát v potaz širokou škálu důkazních materiálů, jako
například urážlivé dopisy nebo SMS a také lékařské zprávy o psychickém
stavu poškozené osoby. Francie tento krok podnikla v rámci boje proti
domácímu násilí a psychologické násilí hodlá trestat až třemi lety vězení,
pokutou ve výši 75 000 eur či monitorovacím náramkem, který slouží
k ochraně poškozené osoby před osobou násilnou.

Írán (FMF, Ms. Blog, ICHR Iran): Íránská novinářka a viceprezidentka Centra
obránců lidských práv Narges Mohammadi byla 10. června zatčena ve
svém domě v Teheránu. Kvůli svému politickému aktivismu byla několikrát
vyslýchána a zatčena již v minulosti. Vzhledem k tomu, že ženskoprávní
aktivistky představují v Íránu díky svému vlivu na některé politické strany
hnací sílu změny ve společnosti, jsou často terčem vládních represí. Tak je
tomu i v případě aktivistky Shirin Ebadi, jejíž manžel Javad Tavassolian byl
v první polovině června vládními vyšetřujícími donucen vypovídat proti ní,
přičemž z rozhovoru byl učiněn videozáznam. Ebadi věří, že se jedná o novou
nátlakovou taktiku íránské vlády sloužící k regulaci politického aktivismu.
2. července byla z vězení propuštěna.

Austrálie (FMF, Associated Press): 24. června se
Julia Gillard stala první australskou premiér
kou. Nahradila tak Kevina Rudda, který na svou
funkci rezignoval mimo jiné kvůli vnitrostranic
kým konfliktům. Gillard se narodila ve Walesu
a původní profesí je právnička. Zvolena byla
labouristickou stranou, která doufá, že jí Gillard
pomůže s opětovným získáním podpory
veřejnosti.

Bangladéš (FMF): Sexuální obtěžování žen na ulicích v Bangladéši narůstá
do takových rozměrů, že v červnu dalo podnět k zavedení Dne ochrany proti
obtěžování. Stalo se tak po sérii sebevražd několika žen a dívek, které byly
přímým důsledkem obtěžování na veřejnosti, zahrnujícím například sugestivní poznámky či přímo osahávání. Podle místní lidskoprávní organizace Ain
o Salish Kendra se jedná o závažný společenský problém, bránící důstojnému
a svobodnému pohybu žen a dívek ve veřejném prostoru. Bangladéšský
ministr školství Nurul Nahid k tomu poznamenal, že snížená bezpečnost
učitelek a studentek na ulicích a ve školách má za následek zhoršenou školní
docházku, ale i zvýšený počet nezletilých manželství.

OSN (Women’s E-News, UN Women, WEDO, Ms. Blog): V důsledku dvouletého tlaku globální kampaně GEAR (Gender Equality Architecture Reform
– reforma struktury politiky genderové rovnosti) ustanovila OSN 2. července
nový orgán s názvem Ženy OSN (UN Women), který tímto nahrazuje
předchozí čtyři orgány zabývající se pomocí ženám v rámci OSN. Účelem
této nové instituce má být zejména podpora zajišťování potřeb žen a dívek
po celém světě a prosazování genderové rovnosti, ale dle slov generálního
tajemníka OSN Ban Ki-Moona také boj proti diskriminaci, násilí na ženách či
mateřské úmrtnosti a rozvoj příležitostí pro uplatnění žen. To vše na úrovni
jednotlivých členských zemí a s rozšířeným rozpočtem. Oficiální web: www.
unwomen.org

Island (Ms. Blog, FMF): 11. června byl na Islandu jednomyslně odhlasován
zákon umožňující uzavření manželství párům stejného pohlaví, který tímto
nahradil zákon o registrovaném partnerství. V den jeho vstoupení v platnost,
tedy 27. června, jej ihned využila islandská premiérka Johanna Sigurdardóttir
a nechala se svou partnerkou Joninou Leosddóttir převést jejich osmileté
registrované partnerství v manželství. Island se tak stal po Portugalsku
(kde zákon vstoupil v platnost 5. června) devátou zemí na světě, ve které je
legalizováno manželství pro všechny, bez ohledu na pohlaví.
USA (bitch magazine blog, slog.thestranger.com): Dětská endokrinoložka
Maria New z Floridy poutá již několik měsíců pozornost médií i odborné
veřejnosti. Rozhodla se totiž do své praxe zavést hormonální terapii, ve
které využívá kortikosteroid dexametazon za účelem regulace androgenů
u ženských plodů, které mají riziko vrozené adrenální hyperplazie. Znamená
to, že těhotným ženám toto experimentální léčivo podává kvůli prevenci
homosexuality, bisexuality, případné volby „maskulinního” povolání či
podpoře konvenčního mateřského chování u jejich ještě nenarozených
dcer. Její postupy vyvolávají v médiích diskuse na téma etiky medicínských
zásahů do prenatálního vývoje lidí, a to obzvláště s motivací definovanou
naplňovaním heterosexuálních norem.
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Jemen (IRIN): V somálských, převážně uprchlických, komunitách v jižním
Jemenu se ženy stávají hlavními finančními zajišťovatelkami svých rodin.
S 35% nezaměstnaností v Jemenu muži obsazují z kulturních důvodů pouze
omezené spektrum pozic, zatímco ženy přijímají například i práce hospodyň
a šiček. I v případě, že muž práci nemá, péče o děti je pro něj v místní kultuře
nepřijatelná, a proto je o děti postaráno ve speciálních školkách, které
pomohla v domovech některých žen zřídit organizace SHS (Society for Humanitarian Solidarity – Společnost pro humanitární solidaritu). Ve školkách
pracují za poplatek, ale v případě nouze i zdarma ženy, které hlídají děti jinde
zaměstnaným matkám. V komunitách tak mohlo mnoho matek upustit od
zvyku přivazování dětí k postelím po dobu, kdy musely být v práci.

stalo se v cR
Stalo
se v ČR

predstavujeme

tema

stalo se ve svete

Rakousko (WWB): V posledním květnovém týdnu se 14 žen z Pákistánu,
Indie, Jemenu, Indonésie, Palestiny, Izraele, Somálska, Bosny a Severního
Irska zúčastnilo v rakouských Korutanech série týdenních workshopů,
v jejichž rámci se účastnice učily strategiím řešení politických konfliktů. Tyto
strategické modely jsou těžištěm kampaně Mothers for Change! (Matky pro
změnu!), kterou inicializovaly SAVE (Sisters Against Violent Extremism, Sestry
proti násilnému extrémismu), a účastnice jich potom využijí ve svých zemích
ve spolupráci s místními organizacemi. Smyslem kampaně je podpora
a zvyšování taktické vybavenosti žen, které ve svých komunitách bojují
s radikálními ideologiemi a extremismem.
Slovensko (webnoviny.sk): 8. července se Iveta Radičová stala historicky
první premiérkou Slovenska. Jmenoval ji prezident Ivan Gašparovič krátce
po přijetí demise předchozího premiéra Roberta Fica. Radičová, vzděláním
socioložka, je bývalou poslankyní SDKÚ-DS a bývalou ministryní práce, sociálních věcí a rodiny. V roce 2009 kandidovala také na prezidentský post, kde
postoupila do 2. kola. Radičová je také známá absencí komunistické minulosti a svou porevoluční aktivitou při zakládání hnutí Verejnosť proti násiliu.

OSN (Women’s E-News): UNAIDS, instituce OSN zaměřená na boj proti
HIV/AIDS, upozornila koncem června na zvyšující se počet asijských žen
nakažených HIV. Vzniká proto zásadní potřeba pohlédnout na tento problém
optikou pohlaví a posoudit, jakou roli ve zvyšujícím se riziku nákazy žen
a dívek hraje genderová nerovnost v asijských zemích. V roce 1990 tvořily
ženy asi 18 % osob, žijících v Asii s HIV; v roce 2007 tvořily již plnou třetinu
tohoto počtu.
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Senegal (IRIN): Studie, kterou v Senegalu provedl UNICEF ve spolupráci
se Ziguinchorskou univerzitou, upozornila v polovině června na závažné
překážky boje proti sexuálnímu násilí, které se týká dívek ve věku 10–13 let.
Hlavními příčinami neřešení případů znásilnění, které napomáhají dalšímu
rozvoji násilí, jsou dle studie mlčení vyplývající ze snahy o zachování cti
rodiny, ale také sociální stigmatizace dívek, které si potřebuji zachovat
svou pověst kvůli budoucímu manželství, jež je často jejich jedinou životní
příležitostí. Studie proto zdůrazňuje nutnost odstranění tabu obklopujícího
sexuálního násilí, a to nejen v celé společnosti, ale hlavně na úrovni rodin
a komunit. V těch je z důvodu úzkých vzájemných kontaktů mnohdy ještě
obtížnější obvinit a svědčit proti násilné osobě. Ve studii jsou proto k intenzivní spolupráci vyzvány také zdravotnické, vzdělávací a sociálně-pracovní
instituce.
Svazijsko (IRIN): Přestože svazijská ústava z roku 2005 a následné rozhodnutí Vrchního soudu z února 2010 zaručuje některým ženám právo vlastnit
a spravovat majetek, v květnu toto rozhodnutí opět zamítl Nejvyšší soud.
Praktická obtížnost ústavní právo vymáhat je ve Svazijsku dána mocí
posledního afrického absolutistického vládce, krále Mswatiho III. V praxi tak
platí ženy pro mnohé instituce stále za nezletilé, a jsou jim nadále odepírána
dědická práva či příležitosti k podnikání a obchodování. Nemožnost vlastnit
nemovitosti a jiný majetek má podle místních aktivistických skupin pro ženy
jednak nebezpečné důsledky v případech, kdy z tohoto důvodu nemají kam
uniknout z násilných vztahů, ale také nedobrovolně staví ženy do pozice
závislosti.
USA (Huffington Post): Dne 4. srpna rozhodl federální soudce V. Walker
v případu Perry vs. Schwarzennegger o zamítnutí kalifornského zákona na
ochranu manželství (známého také pod názvem Proposition 8). Tento zákon
sloužil jako dodatek ke kalifornské ústavě a zaručoval, že v Kalifornii bude od
5. listopadu 2008 platné pouze manželství mezi mužem a ženou. Zákon tak
byl reakcí na rozhodnutí Nejvyššího soudu z května téhož roku, které naopak
zaručovalo platnost manželství párů stejného pohlaví. Nynější rozsudek,
podporovaný prezidentem Obamou, však potvrdil, že zákaz manželství párů
stejného pohlaví odporuje americké ústavě a diskriminuje občany a občanky
na základě sexuální orientace.

Blesková petice 29/10 – Čína – Bití zadržované aktivistky

Vy ještě nepodepisujete bleskové
petice?
„Bleskové petice“ brněnské skupiny
Amnesty International putují každoročně
do řady zemí celého světa, aby přiměly
příslušné úřady k dodržování lidských práv.
Podpisy jsou sbírány e-mailem a petice
doručovány přednostně faxem – v akutních
případech je totiž zapotřebí zastat se obětí
co nejrychleji.
Jednou z významných oblastí, které
Amnesty International sleduje, jsou i práva
žen. Chcete-li podpořit pronásledované
aktivistky a ženy, které strádají tvrdostí
zákona či nedostatečnou ochranou ze
strany úřadů, ozvěte se na: e-akce@
amnesty.cz a do předmětu zprávy napište
„Ženská práva“. Více informací naleznete na
webových stránkách: www.amnesty-brno.
estranky.cz.

Čínská aktivistka Mao Cheng-feng byla od roku 2004 opakovaně zadržována kvůli své
činnost na obranu ženských reprodukčních práv, obětí nuceného vysídlování a také za
podporu hnutí obránců lidských práv. Opakovaně byla mučena a v březnu 2010 byla
umístěna za „narušování společenského pořádku“ na 18 měsíců do pracovního tábora.
Do oblastního ženského tábora pro pracovní převýchovu v An-chuej byla převezena
27. dubna 2010, tedy jen několik dní před zahájením světové výstavy EXPO 2010
v Šanghaji. Při svém odvolacím řízení 21. července řekla, že byla v táboře v průběhu
minulých tří měsíců surově bita. Mučením a špatným zacházením je vážně ohrožena
i nadále.
Od konce února 2010 byli mnozí šanghajští aktivisté, mezi nimi mnoho žen, dáni pod
dohled či zadrženi, aby během příprav výstavy Expo 2010 nemohli manifestovat nebo
komunikovat s novináři. Mao Cheng-feng je zřejmě jednou z nich. Sílící hnutí obránců
lidských práv se zabývá tématy považovanými čínskými úřady za politicky citlivá a za
jejich informační a agitační aktivity hrozí členům tohoto hnutí vážné útoky. Někteří jsou
zadržováni v domácím vězení či v neoficiální vazbě. Další bývají podrobeni formám
administrativních trestů, jako je pracovní převýchova či umístění v „hlídaném obydlí“.
A to bez možnosti zpochybnit zákonnost svého zadržování a většinou i bez kontaktu se
svými blízkými a bez naděje na zajištění potřebné lékařské péče. Mnozí se po politicky
motivovaných procesech stali vězni svědomí.
Blesková petice Amnesty International – adresovaná řediteli An-huijského pracovního
tábora, řediteli Šanghajského úřadu pro veřejnou bezpečnost, premiérovi Čínské lidové
republiky a velvyslankyni Číny v ČR – požadovala, aby byla Mao Cheng-feng neprodleně
a bezpodmínečně propuštěna a aby dané úřady zajistily, že bude mít možnost kontaktu
se svou rodinou stejně jako potřebnou lékařskou péči, a též žádala záruky, že po dobu
zadržování nebude podrobena mučení či jinému špatnému zacházení.
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Článek pro ty z nás, které ještě nemají svou vaginu...
Já a moje americká vagina
fat, že se nejedná o nějaký vtip a že se e-mail
nedostane, kam nemá. Přece jen, posílat tak
intimní fotku neznámému člověku e-mailem
na druhý konec světa… Naštěstí to dobře dopadlo a přišla mi milá odpověd. Pak už jsem
jen čekala na balíček a nemohla se dočkat!
Jak moje vagina vypadá, samozřejmě vím,
ale jak bude vypadat na přívěsku?

Autorka přívěsků Jessica Marie s novou sérií
plyšových děloh. Foto: www.vulvalovelovely.com

Před nedávnem mi kamarádka přeposlala
článek o americké umělkyni, která vyrábí
náhrdelníky s přívěskem ve tvaru vaginy.
Myslela to jako legraci, ale mě text velice zaujal. Chtěla jsem zjistit něco víc, tak jsem se rozhodla tyto stránky prozkoumat. Otevřely se
přede mnou fotky nejrůznějších uměleckých
děl, jejichž inspirací byla právě … vagina.
Polštáře ve tvaru vaginy, plyšové hračky ve
tvaru dělohy, veselé barevné látkové vložky,
přívěsky s vaginami bělošek i černošek
nejrůznějších tvarů a velikostí. Obchod s názvem Feminist shop of handmade Vulva love,
což by se dalo do češtiny poněkud kostrbatě
přeložit jako: Feministický obchod s ručně
dělanou láskou k vulvě, mě zcela nadchnul.
Proč se stydět za své přirození, proč se stydět
za to, že jsem ženou? Z dalších informací
o umělkyni jsem zjistila, že za její tvorbou je
něco více, než jen záliba ve výrobě skutečně
naturalisticky vypadajících přívěsků.
Autorka, která vyrábí přívěsky ve tvaru
vaginy
Autorka na svých stránkách píše, že vytváří
feministické výrobky, které na ženské tělo
nahlížejí pozitivně. Vyzývá svými výrobky
ženy, aby měly rády své vaginy. Vzpomíná
na to, že když byla ještě ve škole, nikdo se
jí nechtěl dotýkat. Nikdy se necítila být pro
někoho dost dobrá a neustále její vzhled
srovnávali s ostatními dívkami. Být akceptována se pro ni stalo naprostou prioritou.
Potom ji napadlo, že sex dělá lidi populárními. Začala tedy vyhledávat sex, ale nacházela
ho na všech možných nesprávných místech.
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Byla využívána staršími muži i spolužáky
ze školy. Ocitla se v násilných vztazích.
Chodila na katolickou školu, takže neměla
dost informací, co vše se jí může stát díky
nezodpovědnému sexu. Všechny tyto věci,
jak píše, bolí a mají následky, které ji budou
doprovázet celý život. Dlouhou dobu na
svou vaginu nemyslela. Díky tomu, co zažila,
se cítila špinavá, zostuzená, odhozená. Poté
viděla divadelní představení Vagina Monology. Viděla všechny ty ženy, které byly na
své vaginy hrdé. Uvědomila si, že i ona má
tu svou, na které není nic špatného. Začala
tvořit výrobky, aby se zbavila své frustrace
a později také aby oslavila svou vaginu.
Doufá, že její práce bude všechny inspirovat,
aby se na ženy dívali jinak, aby uzdravili svou
duši, protože je toho názoru, že všichni jsou
nějak zranění, ať už takto či jinak.
I já chci svůj přívěsek
Taková forma aktivismu mi byla náramně
sympatická. I já jsem chtěla svůj přívěsek!
Autorka je vyrábí ručně na základě fotky
přirození, která se posílá e-mailem. Řekla
jsem si, proč ne a pustila se do zábavného
dobrodružství. Nejdříve jsem musela svou
vaginu nafotit. Byla jsem zrovna sama doma,
tak mi v tom nic nebránilo. Pěkné je, že vagina
nepotřebuje jakékoliv přípravy a vylepšování.
Stačilo najít vhodné místo, lehnout si a zkusit
ji vyfotit. Nasměrování objektivu nebylo
snadné. Ty správné záběry jsem získala až na
několikátý pokus. Poté jsem už jen vybrala
fotku, která se mi líbila nejvíc, a poslala ji na
kontaktní e-mail. Nezbylo mi, než tiše dou-

Konečně přišel balíček
A bylo to tady, šla jsem vyzvednout
doporučený balíček na poštu. Už samotná
ozdobená obálka s okřídleným ženským
přirozením byla krásná. Otevřela jsem ji
a našla jemný růžový papír, ve kterém byla
krásná černá krabička s růžovou mašlí a cedulkou s mým jménem. Připadala jsem si
téměř jako v nějakém romantickém filmu,
kde hlavní hrdinka dostává od svého ctitele
milionáře krabičku, a když ji otvírá, je v ní
diamantový náhrdelník. Ne že bych po
tomto někdy toužila, ale tím, že mi někdo
z druhého konce světa posílá takový krásný dárek, jsem si připadala výjimečná. Na
lístečku byl také osobní vzkaz od umělkyně.
Byla jsem nadšená a ještě více zvědavá, co
v krabičce najdu. Otevřela jsem ji a konečně
uviděla přívěsek. Na ozdobném řetízku byla
má vagina, v růžové barvě, vyrobená zřejmě
z nějakého materiálu podobného moduritu.
Pěkný, odvážný, ale poměrně velký přívěsek.
Pousmála jsem se a pomyslela si, že má vagina je opravdu pěkná.
S vlastní vaginou na krku?
První nadšení opadlo a nastoupilo dilema,
jestli přívěsek nosit. Nápad mě nadchl, ale
mám samotný přívěsek skutečně ukazovat
na veřejnosti? Nevím, jestli chci, aby každý
viděl, jak má vagina vypadá, byť by byla
sebekrásnější. A co teprve případné dotazy
na přívěsek? „Co to máš na krku?“ „Ále, to je
moje vagina…“ Dost dobře si to nedovedu
představit. A tak jsem zatím ráda, že mám
přívěsek doma schovaný. Já o něm vím, líbí
se mi a to mi prozatím stačí. A reakce mého
přítele? „To snad ne, já přece taky nenosím
svůj penis na krku, a kdybych nosil, jistě bys
mě obvinila z toho, jaký jsem macho.“ A tak
se snažím o tom diskutovat a vysvětlit svůj
důvod k objednání přívěšku – řada žen se

Přívěsky různých žen. Foto: tamtéž
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Na slovicko..
Ovládány strachem, potrestány traumatem
potýká s tím, že mají problém přijmout sebe a svou
sexualitu. Dlouho bylo nepředstavitelné, že by žena
měla mít potěšení ze sexu a pokud měla, neměla to
dávat najevo. Řada žen také zažila sexuální násilí, a nesou si tak s sebou nechuť ke svému pohlaví. Proč tedy
neoslavit to, že vagina přece není něčím špatným,
hříšným, za co se máme stydět? Proč nedát najevo to,
že máme svá přirození rády?
Kristýna Pešáková

KOmiksy

Strach na Moravě! Muž znásilnil už pět žen! Tak zněl jeden
z titulků mediálních zpráv o sérii znásilnění, která se odehrála
v půli června. Jakási psycholožka se nechala v novinách slyšet, že
oběti si nejspíš ponesou trauma hodně dlouho, možná celý život.
V den, kdy došlo k zadržení násilníka, jsem shodou okolností zavítala do Kroměříže, kde zmíněný také páchal své zločiny. V jedné
z restaurací jsem u večeře vyslechla rozhovor od vedlejšího stolu.
Několik mladých žen živě debatovalo o nepříjemných událostech
posledních dní. Expresivně analyzovaly všechny své minulé i budoucí cesty, které podnikají samy v noci i ve dne skrz nezalidněná
místa, probíraly architektonické plány domů a přemítaly, kde
všude by se mohl skrývat další pachatel znásilnění. Člověk aby
pokaždé otevíral domovní dveře s hrůzou. Pokud nemáš doprovod, raděj nikam nechoď. Člověk aby se neustále bál.
Není to však člověk, kdo se má stále bát, je to žena. Je zajímavé,
že žádné trestné činy spáchané na mužích nevyvolávají takovou
paniku. Při některých příbězích z novinové rubriky „krimi“ tuhne
krev v žilách. Třeba při tom, kdy řidič u Kunštátu srazil mladíka,
těžce zraněného ho naložil do kufru auta a prakticky umírajícího
ho bez pomoci zanechal uprostřed lesa. Strašné, ale nikoho asi
nenapadlo: Co když se to příště stane mně? Raděj už nikdy nebudu chodit sám/sama z hospody. Žádný psycholog nespekuloval
nad tím, že si mladík ponese trauma na celý život.

Autorka: Vendula Chalánková

V souvislosti se znásilněním se mluví o ztrátě sebeúcty. Proč bychom ale měli předpokládat, že znásilněná žena ztratí sebeúctu,
zatímco u mladíka málem zabitého bezohledným řidičem nás nic
podobného ani nenapadne? Naše kultura odsuzuje tzv. vraždy
cti, avšak sama přiznává násilníkovi možnost zruinovat ženskou
psychiku. Naše kultura nepožaduje, aby byly znásilněné ženy
zabity, ale vyžaduje od nich, aby byly psychicky zlomené a aby
se cítily nečisté, a proto traumatizované, protože neubránily svou
ženskou čest.
Není divu, že se mladé Kroměřížanky tak obávaly. To, že se můžou
stát obětí znásilnění, má zcela jiný symbolický význam než to, že
se mohou stát obětí dopravní nehody. Vědí, že vina a hanba by
ulpěla i na nich a lítostivé pohledy okolí se špetkou podezření
by jim napomohly, aby se s traumatem vyrovnávaly dlouho,
popřípadě aby se jim to nikdy nepodařilo.
Tetelivá panika zdvihající se okolo případů znásilnění je součástí
zastrašování žen. Strach ze znásilnění je jiný, než strach z ostatních zločinů. Tento strach je způsob manipulace. Těm, kdo se bojí,
je možné snadno přikázat, co mají dělat pro zvýšení bezpečnosti.
Obvykle jde o nějaký způsob sebeomezení.
Znásilnění není nic příjemného. Ti, kteří se ho dopouštějí, by
měli být po zásluze souzeni, ale nemělo by se jim dovolit, aby to
byli oni, kdo napříště definují sebeúctu ženy
a kdo mají moc zbořit celý její svět.
Lucie Jarkovská
Autorka je socioložka. Působí na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity
v Brně.
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Prohnané feministky versus
nedůvtipní sexuologové
V polovině dubna rozvířil česká média článek Radima Uzla, ve
kterém se s gustem opírá do feministek. Představu o feministic
kých názorech si přitom udělal z webových stránek: www.femi
nistky.com, které jsou čímkoli jiným než vážně míněným zpravo
dajským nebo informačním zdrojem. Zajímá vás, kdo jsou tyto
„feministky“, které nedají spát našemu známému sexuologovi?
Po letmém pohledu na tyto stránky je několik skutečností zřejmých
– provozující i přispívající (obvykle „nositelky“ krásných, zvučných
staročeských jmen jako Rostislava, Květa, Svatava, Ludmila – asociace
s dívčí válkou jistě zcela náhodná) – jsou poměrně agilní, diskuze
plodné. Nejstarší publikovaný příspěvek je podle stránek z 9. 8. 2004,
následuje prosinec 2007 a leden 2008. V průběhu roku 2008 příspěvků
přibývá geometrickou řadou a také komentáře jsou početnější. Nejvíce komentářů (přes 3000) nasbíral příspěvek explicitně nazvaný:
„Dívky, masturbovat se nevyplácí“ následovaný neméně vypečeným
„Můj syn si s ním pohyboval“ (2556). O tom, že se nehovoří o dětském
autíčku, asi ve světle výše řečeného není potřeba vysvětlovat. Pokud
se snažíme na stránkách hledat nějaký „kontakt“, pochopitelně se
nám to nepodaří, a kdo se skrývá pod označením Administrátorka –
Bůh suď. Mimochodem, díky feministkám.cz se dozvídáme, že Bůh je
žena neboli Božině! Jako bychom to už dávno nevěděli/y…
S diskuzemi je to trošku komplikovanější a je zřejmé, že se zde prolíná
několik rovin: část diskutujících pochopila zřejmou recesi, a dokáže
dokonce některé už tak dost šťavnaté příspěvky v komentářích
ještě vygradovat, část je na pochybách a část bere celou záležitost
(stejně jako náš přední sexuolog) vážně. Ten nicméně patří do podkategorie, která si uchovává nonšalantní nadhled s osvětovými tendencemi. Zdaleka nejvíce emocí vzbuzuje celý projekt u lidí, kteří
berou publikované texty jako názory reálných osob – zhrzených žen.
Posledně jmenovaná část auditoria je celou věcí nejhlouběji zasažena
a představuje snad i jisté negativum ve formě posilování již tak dost
pošramocené image feminismu v Čechách a na Moravě… Nezdá se,
že by si takové ambice kladli provozovatelé stránek, obviňovat je
z jakéhosi komplotu by znamenalo přistoupit na myšlenku, že obsah
stránek se dá brát vážně v širším měřítku i po upozornění, které na vás
blikne ještě před otevřením stránky:

„Pokud s obsahem nesouhlasíte, nebudete brát stránky
vážně, zasmějete se, poslušně odejdete a vyhledáte
pomoc psychologa“ nabízí se dodat: nebo Radima Uzla…
Poněkud jiná „káva“ jsou internetové stránky rovnoprávnost.cz
a agresorka.cz. Prvně jmenované mají paradoxně za cíl bojovat
v tradičně patriarchální evropské společnosti za rovnoprávnost mužů,
a tedy upozorňovat na snahu prohnaných feministek a ženských organizací za převrácení po staletí úspěšně fungujícího světového řádu
a v e-shopu nabízet knihy Miroslava Plzáka. Je to bohužel mnohem
méně zábavné. Jedinou (nechtěně) vtipnou výjimku představuje rubrika Významní muži, kde má veřejnost možnost seznámit se s portréty
významných osobností mužského pohlaví – vzhledem k tomu, že ještě
v minulosti relativně nedávné neměly osobnosti ženského pohlaví
možnost oficiálně působit ve veřejné sféře, stačí přece otevřít kteroukoli encyklopedii „významných“ osobností a zjistíme, že zastoupení
žen netvoří ani 10 %. Bezejmenná redakce těchto stránek si tak mohla
ušetřit práci.
Redakční rada serveru agresorka.cz je naopak naprosto konkrétní,
i když o identitu jednotlivých osobností včetně šéfredaktorky je (mimo
jiné vzhledem k publikované fotografii) možné považovat v internetové době za sporné. Tato stránka ukazuje „pravdu o ženském násilí“.
Je zde zdůrazňována agresivní role žen v případech domácího násilí,
vypočítávány vraždy novorozenců, násilí páchané učitelkami na žácích
atp. Základním postulátem je ukázat, že ženy „nejsou žádné chudinky“,
údajná šéfredaktorka Schwarzerová se dokonce podepisuje pod citát:
„Pro ženy je velmi důležité zabíjet muže.“ Z těchto zdánlivě radikálně
(ovšemže zvráceně) feministických pozic ovšem blamují feminismus
jako ideologii. Snaží se vykreslit apokalyptický obraz světa, jak by
vypadal, kdyby jej „ovládaly“ ženy, a ukázat, jak jsou ženy panujícím
společenským řádem zvýhodňovány.
Protežování žen, boj o moc a bojůvky „kdo s koho“ jsou rysy, který spojují oba posledně jmenované servery, jež ze své podstaty nemohou
nastolit prostor pro konstruktivní diskuzi. Ta se proto zvrhává v oboustranné obviňování a prezentaci osobních frustrací přispěvatelů. Jinými
slovy: jedná se o cestu do pekel. Je to bohužel mnohem snazší, než nabrat málo prozkoumaný kurz ke skutečně partnerské společnosti bez
genderových předsudků.
Michaela Malaníková

Glosy Jany Valdrove
Sigurdardóttirová se oženila. Nebo vdala
V roce 1995 napsal Vladimír Macura v knize Znamení zrodu: „Pravopisné a gramatické skutečnosti náhle vypovídají nejen o jazyce,
ale i (a často především) o něčem zcela jiném. Odráží se v nich
ten či onen program sociálního chování, ten či onen pohled na
svět, svědčící současně o politických, estetických atd. postojích
svých nositelů.“ Dodejme, že o pohledu na svět vypovídá nejen
gramatika (zde připojení -ová za již přechýlené příjmení), nýbrž
také výrazové prostředky, styl textu, volba tématu a způsob jeho
uchopení, například v novinových titulcích Islandská premiérka
si vzala ženu (www.svatba.cz) nebo Premiérka Islandu se oženila
s dlouholetou partnerkou (www.aktualne.cz).
Oba titulky článků prozrazují o české společnosti víc než
pouhou zálibu číst o svatbách známých osobností. První činí
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ze sňatku dvou lidí stejného pohlaví senzaci („vzala si ženu“ zní
skoro jako „vzala si šimpanze“), druhý dokládá bezradnost volby
jazykových prostředků – v titulku je použit výraz „oženila se“, ale
hned ve druhé větě článku se dozvíme, že se premiérka „vdala“.
Tápání v jazykovém výrazu souvisí s tápáním v postojích. Média někdy záměrně sdělují novou skutečnost „starým“ jazykem
– výraz „oženila se“ (místo např. „vstoupila do manželství“)
rozhodně zvýšil čtenost článku. Podobně kdysi uvedla televize Nova pořad o otcích na rodičovské dovolené pod názvem
Mateřství ve slipech; v průběhu pořadu se jeden z otců ohradil,
že se nepovažuje za matku ve slipech. Uvědomil si, že „matka ve
slipech“ definuje jeho životní volbu jako kuriózní vybočení z normálu.
Jazyk pojmenovává, a tím zároveň třídí a kategorizuje hodnoty,
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Muzska stafeta
Zápisky ze zaprášeného bytu
S ničím nesouvisející ouvertura
Lesby se podle Mladé fronty poznají podle toho, že si nedávají
nohu přes nohu, nosí velké hodinky a nenosí květované šaty. Klára si
zkouší květované šaty, tak jí říkám: „Jestli jsi lesba, tak si je neber!“ Okolí je
pohoršeno. „Martine, jak můžeš něco takovýho říkat?!?“ A co jako, to moje
dcera nemůže být lesba? „Tati, díky za upozornění, beru na vědomí,“ říká se
smíchem Klára. Nebere si je, prý jsou jí stejně malé.
I.
Nedávno jsem četl rozhovor s ředitelkou české pobočky jedné význam
né zahraniční firmy. Je to mimo jiné rozvedená matka pěti dětí a novinářka
se jí zeptala: „Máte při tom všem zápřahu kolem firmy a rodiny čas na svůj
vlastní život, na to, najít si partnera?“ Paní ředitelka odpověděla: „Mám
přítele. Představte si, že existuje chlap, který má odvahu žít se ženou, která
dělá ředitelku a ještě k tomu má pět dětí.“ A novinářka: „To si moc představit
nedovedu. Co je to za muže? Kde se takový muž hledá?“ Tuto pasáž jsem četl
několikrát. Zmiňovaná manažerka má sice pět synů, ale jen dva z nich jsou ve
věku, kdy potřebují trochu té péče od maminky (je jim čtrnáct let) – a o tom,
že svou péči nebere nijak dramaticky, svědčí i její vlastní slova: „Mamahotel
u nás doma nepěstuju.“ Přitom má postavení ve společnosti, výbornou mzdu.
Je to žena, která něco dokázala a podle fotky nevypadá jako otec Baby Jagy,
což je pro muže také dosti důležité. Kde to žijeme? Po takové ženě bych sáhl
všemi deseti! Mohl bych být hrdý na to, co dokázala, nedržela by se mě jako
máminy sukně, snad by po mně nechtěla ani nějaké závratné výdělky a byla
by ráda, že svoji práci dělám dobře a s chutí. Byli bychom harmonický pár,
kde bych se nechal tak trochu vyživovat, ale zase bych skočil na nákup, vypral
prádlo, dokonce i nádobí dal do myčky, odpadky roztřídil! Co víc bych si mohl
přát? Už vidím ty závistivé pohledy mých kamarádů, jakou ženskou jsem si
našel. A kolik času nesužován dobýváním chleba vezdejšího bych měl pro
sebe!
II.
Onehdá jsem jedné roztomilé výzkumnici, která mne zkoumala coby
otce se střídavou péčí, řekl, že mým ideálem je žena, která vydělává
dost na to, abych se mohl válet na gauči a číst si francouzskou filozofii.
Výzkumnici to překvapilo, ale nepohoršilo ji to, že toužím být flákačem,
kterého vydržuje manželka. Spíše ji udivilo, že bych byl spokojen, kdyby má
žena vydělávala o hodně víc než já. Ale proč bych se měl upínat na jakousi
podivnou roli živitele, hrát roli víkendového otce, protože přes týden bych
byl „zodpovědný“ vydělávající manžel a měl z toho žaludeční vředy, sklony
k alkoholismu a umřel v sedmdesáti na infarkt? Proč bych se měl honit za
penězi, dělat kariéru nebo třeba stavět dům, a tak se připravit o své děti, o ty
roky, kdy o své rodiče skutečně stojí, kdy je milují bezpodmínečnou láskou,
která se na nic neptá a o ničem nepřemýšlí?

jevy, postoje, sociální pozice. Mediálně známý kadeřník Libor
Šula svého času prohlásil, že je proti adopci dětí homosexuálními
páry; jak by dítěti vysvětlil, kdo je tatínek a kdo maminka? Přijal
tudíž obecně rozšířené konzervativní postoje „dítě potřebuje
matku“, „dítě má mít otce a matku“ za své, a tak si předem odřízl
cestu k případné adopci dítěte.
Jazyk působí jako nenápadný „strážce tradičních hodnot“.
Jestliže nekriticky akceptujeme jazykové šablony či stereotypy,
které podle okolností dokonce nazýváme lidovými moudrostmi, osvědčenými pravdami nebo zdravým selským rozumem,
nemáme vlastně důvod hledat a prosazovat jiný pohled na
skutečnost. A přitom právě v tomto konkrétním případě by jistě
společnosti prospělo rozšířit pohled na rodičovství o další formy
rodinných vazeb.

III.
V takzvaném dilematu: děti, nebo kariéra už mám hodně dlouho
jasno. Děti. Kariéru ať dělají jiní. I když ta sociální očekávání spojená
s mužstvím jsou ve mně pořád tak trochu drápkem zaťatá: občas se sám
sebe ptám, jestli pro mne děti nejsou jen výmluvou, abych se vyhnul věcem,
které se mi nechce dělat, všechny ty akademické tituly, publikace, granty,
výzkumné záměry. Nevím, sám pořád lavíruju, ale asi si spíš užiju děti. Aspoň
dokud nevyrostou.
Popravdě řečeno, moc nechápu ty ženy, které už jsou po třicítce, mají
zodpovědného partnera (ve smyslu zralého na to se spolupodílet na výchově
a péči o děti) a něco si s ním už prožily i našetřily, proč přemýšlejí nad tím,
mít-li děti či ne. Aby bylo jasno, rozhodně si nemyslím, že je jakousi biologickou nebo sociální povinností ženy mít děti. Každá ať si zvolí podle svého.
Ale já bych na jejich místě už asi neváhal. Dítě vás o nic nepřipraví, s dobrým partnerem ani o práci, pokud vás baví a chcete v ní pokračovat. Ano,
člověk se musí trochu omezit a nezpochybňuju, že zpočátku po narození
dítěte se matka musí omezovat více než otec, její perspektivy (ve všech
významech tohoto slova) se trochu zúží, ale ta radost ze spolubytí s tvorem,
který vás potřebuje a miluje, pro kterého jste vším a který si tak neomaleně
nárokuje vaši pozornost a váš čas! A přitom se mu vlastně ani nemusíme
nijak obětovat, dětem se obětují jen ty matky (a otcové), kteří se bojí jim dát
samostatnost – takový ten útlak péčí.
IV.
Účastnil jsem se kdysi debaty, kde se mne jeden novinář zeptal, proč jsem
feminista, proč si dobrovolně podřezávám větev, na které sedím. Sice
se nepovažuju za feministu, ale odpověděl jsem mu. Jednak mám dvě dcery
a chci, aby žily ve světě, kde budou mít svůj osud co nejvíce ve svých rukou.
Ale i kdybych je neměl, proč by si měl muž, který chce, aby bylo více žen
v politice, ve vedoucích funkcích, více mužů se svými dětmi, podřezávat pod
sebou větev? Já na žádné takové větvi nesedím, o kariéru nestojím, úplně
se mi ježí chlupy při představě, že bych něčemu šéfoval a nemohl se naplno
věnovat věcem, které mne baví – přednášení na univerzitě a dětem. Mě
v tomhle smyslu nemá kdo o co připravit. Přitom celkem pochopitelně chci,
aby na takových pozicích byli tací, kteří je budou vykonávat dobře. Muži?
Ženy? Intersexuálové? To je mi srdečně jedno. Ale ať nikomu nejsou kladeny
překážky, které mají svůj základ ve stereotypech a předsudcích.
A last, but not least, kdyby nebylo feminismu, neměl bych
teď děti ve střídavé péči – bylo by to proti přirozenosti.
Závěr ... si udělejte samy/sami.
Martin Fafejta
Autor je sociolog. Působí na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci.

O tom, kde všude jazykové genderové stereotypy brání svobodnému utváření života, ví mnohem více česká sociologie
než jazykověda. Z lingvistické obce hlasitě zaznívají požadavky
„Nechte jazyk jeho přirozenému vývoji, nezasahujte do něj!“
Z jedné německé studie vyplynulo, že společnost se vyvíjí
směrem k rovnosti žen a mužů vlastně také přirozeným tempem.
A nebudeme-li do něj zasahovat, skutečně se rovnosti někdy
kolem roku 2500 dočkáme.
Jana Valdrová
Autorka je germanistka a genderová lingvistka.
Působí na Pedagogické fakultě Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích.
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Šéfování po afghánsku
„Tak mě napadlo, když vidím, jak lidé přijíždějí a pak odjíždějí, jestli
bys zde nezůstala tak deset patnáct let,“ ptá se mě s vážnou tváří
můj podřízený a nesmírně mě tím baví. Zemí, kde bych těch let
měla strávit tolik, je totiž Afghánistán, kde již několik měsíců
působím. Život se tady ale zatím počítá spíše na měsíce.
„Jak tě Afghánci berou jako ženu?“ zní ze středoevropského pohodlí
nejčastější otázka mých přátel. V Afghánistánu vedu tým šesti místních mladíků a moje odpověď je jednoznačná, šéfovat afghánským
mužům je vlastně strašně jednoduché. Hierarchie se zde jednak respektuje, jednak mě chrání – jednou jsem šéfová a přes to nejede
vlak. Mí podřízení se mnou jednají s velkou dávkou slušnosti a úcty,
jakékoliv žoviální vtipky nebo „přitroublé“ narážky jsou nemyslitelné.
Vlastně to mám mnohem jednodušší, než kdybych vedla pány kdesi
v srdci Evropy.
Třetí pohlaví
Mezi „expaty“ (osobami sídlícími mimo kulturu, ve které byly vychovány) již nějakou dobu koluje vtip o počtu pohlaví v Afghánistánu,
ty jsou tady totiž tři: muži, ženy a cizinky. Jako cizinka si tady užívám
příjemnou gentlemanskou pozornost. Třeba při nástupu do letištního
autobusu vám na těch sto metrů k letadlu okamžitě někdo uvolní
místo (a věkem to, doufám, ještě nebude), nikde nestojíte fronty
a od podřízených dostáváte kytice umělých květin. Ta samá skupina
gentlemanů je ale pořád přesvědčena, že dělá zdejším ženám velkou
službu, pokud o nich rozhoduje a přebírá za ně zodpovědnost.
Veselka a nevěsta inkognito
Když se nedávno ženil můj asistent – Afghánec, dostalo se mi
nebývalé pocty. Krásným svatebním oznámením, na kterém ovšem
chybělo jméno nevěsty (ano, zdejší kultura ženskou identitu ukrátí
i o jméno na svatebním oznámení), jsem byla pozvána na pánskou
i dámskou část svatby. „Pařba“ probíhá podle afghánské tradice
odděleně. Z pánů pozvaných na svatbu nevěstu rozhodně neuvidí
nikdo – kromě ženicha.
První jdu na oslavu ženicha. Několik stovek mužů se výborně baví.
Kapela hraje do tance písně všech afghánských regionů, předvádí
se atan – paštunský tanec – a pánové, odění od tradičního úboru
piron tombon až po úzké džíny a trička na tělo, si užívají společných
tanečků. Wedding halls, tedy svatební haly, jsou v Afghánistánu jedny
z největších budov. Architekturou nápadně připomínají naše „kulturáky“ postavené za bolševika, s tím rozdílem, že po setmění hýří
všemi barvami neonového spektra. S kolegyní jsme zde jediné ženy
mezi asi pětistovkou mužů. Jako cizinky opět můžeme něco, co místním ženám dovoleno není, byť jediné, co můžeme dělat, je sedět, po-

zorovat pány na parketu a popíjet limonádu. Uvědomuji si, jak krásnou patriarchální společnost si zde muži vytvořili…když pozoruji, jak
spolu pánové tančí a dobře se baví, usuzuji, že se bez žen prostě obejdou. S tímto zjištěním a po rozlučce s ženichem impozantní svatební
halu opouštíme. Na druhý den se dozvídám, že jeden z přítomných
svatebčanů vyhodnotil moje chování jako velice dobré. Vzhledem
k tomu, že jsem po celou svatbu jenom seděla a nehnula se, nevím,
co si o tom myslet…

foto: Petra Weissová

O dva dny později přijíždím na dámskou část svatby, která působí
o něco méně honosně. Asi padesát žen posedává na matracích na
dvorku příbytku ženichovy rodiny. Přítomné dámy jsou oděny do
šatů pestrých barev a třpytivých materiálů, většina má velice výrazný
mejkap. Moje nenalíčené tváře a krémový odstín mého netřpytivého,
a navíc nesvatebního oděvu jsou k Afghánkám ve velkém kontrastu.
Maminka ženicha se na mě dívá nešťastně a posunky mi naznačuje,
jestli bych nechtěla přimalovat alespoň zdravíčka, zatímco malé
holčičky na mě tasí z kabelek rtěnky…raději předstírám, že nerozumím. Angličtinou žádná z přítomných dam nevládne a s mojí
znalostí darí, jednoho z afgánských jazyků, se zmůžu jen na velice
holé věty typu „Manžel mám, děti nemám“.
Oproti „mužské“ slavnosti zde tančí vždy jenom jedna z přítomných
dam. Tváří se nevesele, což je i případ nevěsty, která netančí a jen sedí
se smutným výrazem v křesle. Nevěsta takto podle tradice demonstruje svůj žal, že opouští rodný dům. Po svatbě se přestěhuje k rodině
manžela. Žádná velká radost, žádné výrazné emoce. Nejzajímavějším
momentem oslavy je představení svatebních darů. Mezi dary je asi
dvacet párů lodiček a sandálů, kolem třiceti kusů podprsenek a spodního prádla nebo kufr kosmetiky. O to vše je teď nevěsta bohatší. Po
třech hodinách je po všem a já za celou tu dobu z obličeje nevěsty
nevyčetla vůbec nic. Svoji roli posmutnělé, zlehka lhostejné paní
hraje mistrně…
Otázka zvyku?
„Takovou délku pobytu si budu muset dobře promyslet,“ lžu svému
podřízenému. Moje práce tady mě moc naplňuje, ale tak dlouhé
působení bych asi nezvládla. Je mi v Afghánistánu dobře, ale s místním prostředím je to jako se šátkem, který zde nosím – k jeho nošení
přistupuji s respektem, byť si nejsem jistá, jestli jeho významu někdy
plně porozumím a rozhodně si na něj nikdy nezvyknu. Navíc, někdy
mám chuť ukázat, že mám hezké vlasy.
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foto: Petra Weissová

Petra Weissová
Autorka pracuje jako koordinátorka projektů v sekci Humanitární
pomoc a rozvojová spolupráce společnosti Člověk v tísni.
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Jak zajistit vodu, když neprší

O měsíc později slova paní Maluleke světovým agenturám po
tvrdil William Ndlovu, pracovník jedné z mozambických rozvojových organizací: „Většina žen v Mozambiku obdělává půdu, a je tedy
těžce zasažena dopady změn klimatu.“ Jeho kolega Julio Fernando se
domnívá, že postupující změny podnebí jsou rostoucí hrozbou pro
živobytí místních: „Mnoho lidí je ohroženo, ale ženy nejvíce. Je to zejmé
na tím, že jsou chudší.“ Oba dobře vědí, o čem hovoří. Mozambik se rozprostírá podél 2 700 kilometrů dlouhého pobřeží Indického oceánu
a je zmítán přírodními extrémy souvisejícími s oteplováním mořské
vody v posledních desetiletích. Domorodá komunita Mapai Ngale
je postižena opakovanými suchy, komunita Magondzwene zase čelí
povodním. Pěstování plodin je čím dál obtížnější. Proto muži hledají
obživu mimo domov a na ženách zůstává všechna práce na poli i starost o děti, staré a nemocné.
Těžký úděl žen se dále komplikuje
Mozambik a Jižní Afrika bohužel nejsou výjimkou. Podobné problémy mají nejen další africké státy – například Zimbabwe, Malawi,
Svazijsko či Zambie, ale také řada asijských a jihoamerických zemí.
Čím dál více tzv. rozvojových zemí trpí následky globálních změn
podnebí, které samy nezpůsobily, ale kterým se nedokážou účinně
bránit. OSN tvrdí, že právě ženy jsou v těchto zemích zvláště zranitelné. V chudých rozvojových oblastech se totiž nejvíce projevují sociální
a ekonomická znevýhodnění žen, které mají horší přístup k přírodním
zdrojům, informacím a moci, nedostatek pracovních příležitostí
mimo zemědělství i omezená vlastnická práva. Nemají tak rovnocenné možnosti, jak se novým, obtížným podmínkám přizpůsobit, ani jak
neblahý vývoj jinak ovlivnit.
Ženy mají v místních komunitách své pracovní povinnosti tradičně
vázané na zemědělství a rybolov. Postupující změny podnebí a s nimi
spojené stoupání hladiny oceánu, sucha, povodně či hurikány tyto
činnosti ještě ztíží. A když muži odejdou za výdělkem jinam, musí
ženy trávit těžkou prací ještě více času, což dále prohlubuje jejich
nerovné postavení ve společnosti.
Ženy také pro své rodiny zajišťují zásoby nejcennější suroviny – vo
dy.Globální změny podnebí přístup lidí k vodě výrazně komplikují.
Hnutí DUHA prosazuje nový zákon, který
závazně stanoví, že Česká republika
bude snižovat exhalace skleníkových
plynů o 2 % ročně – krok za krokem,
rok po roce. Sníží tak náš příspěvek ke
globálním změnám podnebí, které dopadají zejména na obyvatele v Afriky, Indie a dalších rozvojových zemích. Zákon však
také rozhýbe „zelená“ řešení od zateplování domů až po recyklaci odpadů, a posílí tak českou ekonomiku, sníží účty rodinám
a závislost na dovozu paliv. Stačí jen rozhýbat vaše poslance
a poslankyně na: www.velkavyzva.cz.

Podle poslední hodnotící zprávy
Mezivládního panelu pro klimatickou
změnu (IPCC) se od 70. let minulého století
rozloha velmi suchých území zvětšila až
dvojnásobně. Nové podmínky kladou na
ženy vyšší nároky, získat vodu je obtížnější
a nebezpečnější.
Tradičně se také od žen očekává péče
o nemocné. Vyšší teploty a nekvalitní pitná
voda také usnadňují šíření chorob, jako
je například malárie, do dříve
nepostižených míst, kde žijí lidé
bez vypěstované odolnosti.

foto: Milan Štefanec

„Živíme se zemědělstvím, a tím pádem jsme totálně závislí na
přízni počasí“, řekla v červnu 2010 médiím šestašedesátiletá
farmářka Nompumelelo Maluleke žijící severně od jihoafrického
Durbanu. Tato žena čelí nedostatku jídla, neboť úroda je vlivem
změn klimatických podmínek chudší. Za svůj život se již setkala
s mnoha projevy změn podnebí, které zhoršily její životní pod
mínky: „Zažila jsem v naší vesnici povodně i sucha. Nedávno
bylo nejhorší sucho, co pamatuji. Dříve, když častěji pršelo a byla
dostupná voda, měly jsme my ženy práci o mnoho jednodušší.“

Odpovědnost a řešení
Globálně odpovědná společnost, o jakou bychom se měli beze
sporu snažit, tedy potřebuje vyvinout silné úsilí v pomoci rozvojovým
zemím a pokusit se zvrátit negativní trendy. Nejde však jen o objem
prostředků vložených průmyslovými zeměmi – například Českou
republikou – do specificky zaměřených klimatických rozvojových
fondů. V rozvojové spolupráci je potřeba cílit na nejzranitelnější
a nejpotřebnější skupiny a přizpůsobovat tomuto požadavku
zaměření projektů určených k adaptaci komunit na nové klimatické
poměry. Rozvojová pomoc musí být nejen ekologicky a sociálně, ale
i genderově citlivá. Jen tak bude účinná, spravedlivá a udržitelná.
Avšak adaptace na změnu podmínek zdaleka nestačí. Ještě
důležitější je vypořádat se s příčinou. Současné emise skleníkových
plynů produkovaných zejména bohatými státy vysoce přesahují
úroveň, která by umožnila udržet nárůst teploty Země pod kritic
kou hranicí 2 stupňů. Ty jsou přitom – mezinárodním společenstvím
stanoveným – mezníkem dělícím zvládnutelné dopady probíhajících
změn klimatu od těch nezvládnutelných. Česká republika patří mezi
rekordmany ve znečišťování ovzduší. Na každého a každou z nás vyprodukují české uhelné elektrárny, továrny, automobily, velkochovy
dobytka a další zdroje znečištění ročně téměř 14 tun skleníkových
plynů. Pro srovnání: v celé Evropě je to průměrně 10 tun, v Číně 5, Indie
má 2 tuny na osobu, Keňa 1 tunu. Je proto na místě hovořit společně
o nástrojích k účinnému snižování znečištění a zároveň o adaptacích
na dopady znečištění. A je třeba dobře počítat, neboť velkou roli hraje ekonomická stránka věci. Rezignace na účinné a rychlé snižování
emisí v rozvinutých zemích by byla nerozumným a nespravedlivým
krokem. Ekonomické týmy spočítaly, že světová ekonomika vybalancuje drahé adaptace na dopady změn klimatu jen s krajními
obtížemi a ekonomické propady nejvíce ohrozí opět ty nejchudší.
Naopak náklady na snižování exhalací skleníkových plynů – klíčové
příčiny měnícího se podnebí – jsou výrazně nižší. Řada opatření pro
snižování emisí ve vyspělých průmyslových zemích (například zateplování domů) je výnosné, zajišťuje nová pracovní místa a hlavně:
uchrání obyvatele a obyvatelky planety před nejhoršími dopady
změn podnebí, na něž by se adaptovat nedokázali.
Ženský hlas pro ženy
Velký potenciál se skrývá v moderních technologiích, které
samozřejmě musíme poskytnout i lidem v rozvojových zemích. Jen
tak umožníme, třeba právě ženám, vyrobit si čistou energii ze slunce
nebo větru a výrazně si tím zjednodušit práci. Není třeba kácet stromy
nebo těžce hledat dřevo, když je možné uvařit jídlo na solárním vařiči.
Moderní řešení ženám pomáhají, umožňují jim posilovat pozici ve
společnosti, vzdělávat se. A neprofitují jen ženy, ale zlepšuje se pozice
a životní úroveň celé komunity.
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Stejně tak je důležité, aby ženy získaly silnější hlas v procesu mezi
národních klimatických vyjednávání. Již od mezinárodní klimatické
konference v Miláně roku 2003 existuje globální síť GenderCC – Wo
men for Climate Justice sdružující odbornice a odborníky i feministické
aktivistky a aktivisty. Uskupení se účastnilo i loňského summitu v dánské Kodani, který ukázal, že politici a političky stále – přes varovné
výsledky klimatických výzkumů – váhají přijmout závaznou dohodu
k ráznému snižování znečištění. Doufejme, že se pomocí GenderCC,
ale také Friends of the Earth a dalších nevládních organizací, které

se nebojí pojmenovat problém a navrhnout účinná řešení, podaří
prosadit právně závaznou a ambiciózní úmluvu o řešení klimatic
kých změn během nadcházejících klíčových konferencí: letos v zimě
v Mexiku a na konci roku 2011 v Jižní Africe. Věřme, že tato úmluva
bude reflektovat specifika ohrožení žen změnami životního prostředí
i jejich roli při jeho ochraně na místní i mezinárodní úrovni.
Jiří Koželouh
Autor pracuje v programu Energie Hnutí DUHA.

PORADNA
FEMA nabízí poradenství v oblasti právní, psychologické a výhledově i sexuologické. Avšak nesbíráme dotazy, na které bychom
odpovídali. Sbíráme zkušenosti z praxe zavedených poraden. Dotazy vychází ze skutečných příběhů a dotazů reálných osob,
které se na spolupracující poradny obrátily.
PRÁVNÍ PORADNA
Stalking

PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Příběhy z poradenské praxe

Popisované jednání manžela tazatelky lze označit jako nebezpečné
pronásledování, tzv. stalking (čtěte anglicky „stóking“). Jsou
poměrně běžné situace, kdy domácí násilí, jak jej tazatelka popisuje,
po odchodu oběti od násilného partnera přejde v další neméně
závažný trestný čin – nebezpečné pronásledování.
Od 1. 1. 2010 je stalking trestným činem, který je v novém trestním
zákoníku označen jako nebezpečné pronásledování. Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo jiného dlouhodobě pronásleduje
tím, že vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo
jeho osobám jemu blízkým, vyhledává jeho osobní blízkost, sleduje
jej, vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak kontaktuje, omezuje jej v jeho obvyklém
způsobu života, nebo zneužije jeho osobních údajů za účelem
získání osobního nebo jiného kontaktu a toto jednání je způsobilé
vzbudit v ohrožené osobě důvodnou obavu o její život nebo zdraví
nebo o život a zdraví osob jí blízkých.
Vzhledem k výše uvedenému bych tazatelce doporučila podat na
manžela trestní oznámení, a to nejen pro trestný čin nebezpečného
pronásledování, ale také pro trestný čin týrání osoby žijící ve
společně obývaném bytě nebo domě, kterého se manžel dopouštěl
v době jejich společného soužití.
Dále by tazatelka měla, vzhledem k popisované nebezpečnosti
manžela, učinit některá bezpečnostní opatření, jako například
pokusit se změnit si telefonní číslo, požádat někoho z přátel či
přítelkyň nebo příbuzných o doprovod do zaměstnání a zpět, zvážit
možnost bydlení u někoho z blízkých, případně bydlení v azylovém
domě s utajenou adresou.
Situaci by také mohlo pomoci vyřešit podání návrhu na vydání
předběžného opatření, kterým by soud zakázal manželovi jakýkoliv kontakt s tazatelkou, a to na dobu jednoho měsíce s možností
prodloužení až na období jednoho roku v případě, že by žadatelka
podala například žalobu na ochranu osobnosti.

Anna (30 let) přišla kvůli problémům ve vztahu se svým manželem, se kterým jsou
10 let a mají dvě děti, syna (7 let) a dceru (4 roky). Poslední čtyři roky se jejich vztah
hodně změnil, manžel je podrážděný, o Annu se nezajímá, po celou tuto dobu má
velmi blízký vztah se svým spolupracovníkem a ona se domnívá, že je do přítele
zamilovaný (tráví spolu volný čas, dovolené, intimní život z manželství zmizel). Anna
mi řekla, že si myslí, že je manžel homosexuál, sama mu to i naznačila, on s tím nesouhlasil, reagoval vztekem a výhružkami. O jejich manželských problémech mluvit
nechtěl.
Na setkáních mi řekla, že již delší dobu přemýšlí o rozvodu, situace už je pro ni nezvládnutelná, doma je napětí, manžel se utrhuje na děti, ona je ve vztahu nešťastná.
Říkala, že cítí více síly a podpory pro žádost o rozvod, ale…
Popisovala, že ona potkala jiného muže a necelý rok mají milenecký vztah a má kvůli
tomu obrovské výčitky svědomí, obviňuje se z toho, že to může být zdrojem potíží
v manželství. Že kdyby byla poslušnější, zvládla by celou situaci lépe a nevadilo
by jí, jak se k ní manžel chová. Vždy měla představu šťastné rodiny a napadlo ji, že
možná když překoná manželovy problémy, kvůli dětem ve vztahu vydrží. Zároveň
mluvila o strachu z odsouzení okolím, strachu z toho, co na to řeknou ostatní, pokud
by se rozvedli. Podle Anny manžel působí na okolí jako angažovaný muž zajímající
se a starající se o svou rodinu. Svěřila se, že je naučená chovat se jako „spořádaná
a poslušná žena“, která nevyvolává konflikty v manželství.
Bylo mi Anny líto, působila na mě jako schopná a milá žena, která zůstává v situaci, ve které jí evidentně není dobře. Trpěla tím, že manžel není schopen otevřeně
komunikovat o svých vztazích, pocitech a postojích. Dospěly jsme k tomu, že
je jedno, zda má homosexuální orientaci nebo ne, ale že je důležité, že ona je ve
vztahu již dlouhou dobu nespokojená. Podporovala jsem ji pro kroky, které měla
v plánu udělat, a hledaly jsme osoby v jejím okolí, které ji dokážou také podpořit.
Uvědomovala jsem si, jak na Annu silně působí představy společnosti, ve které
žije, o tom, jaký by manželský vztah měl být (nikdy se nerozvádět a udržet idylu
dobrého vztahu, i když ve skutečnosti nefunguje) a jaká by měla být žena (poslušná
a nenárokující). Mluvily jsme o tom, že ona, stejně tak jako její muž, má právo na
spokojený vztah, má právo z manželství odejít, má právo projevit svoje pocity
a přání, a dokonce i být vzteklá, protože taková jako žena může být. Bylo vidět,
že Anna všechny tyto názory také sdílela, ale nebyla si úplně jistá, zda je pro sebe
konkrétně ona jako žena může realizovat. O jejím příběhu jsme mluvily během tří
sezení, nevím, jak dále pokračoval, protože na čtvrté již nepřišla.

Je to asi měsíc, co jsem se odstěhovala od manžela. Nadměrně pil,
a když byl opilý, tak se ke mně choval hrubě, nadával mi a několikrát
mě i uhodil. Manžel můj odchod z domova „psychicky neunesl“.
Stále mi volá, píše SMS zprávy, sleduje mě, jak jdu do práce a z práce,
několikrát jsem měla vypuštěné pneumatiky u auta. Zpočátku mě
to obtěžovalo, ale nyní mám i strach, že by mi mohl ublížit. Co mám
dělat?

Miroslava Justická, právní poradkyně občanského sdružení PERSEFONA

PERSEFONA o. s. (Brno)
tel.: 737 834 345, 545 245 996 (po - pá 9.00 - 17.00)
e-mail.cz: domacinasili@persefona.cz www.persefona.cz
Poskytujeme pomoc osobám starším 18 let, které jsou oběťmi: domácího násilí, se
xuálního zneužívání a znásilnění. Jsme tu také pro ty, kteří se obětem uvedeného
příkoří snaží pomoci. Mezi naše základní služby patří: právní poradenství včetně se
psání právních podání; psychologické a sociální poradenství; psychoterapie; telefonické a emailové poradenství a další. Služby poskytujeme bezplatně.
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Následující příběh jedné klientky mě zaujal tím, že do situace problematického vzta
hu s manželem zasahovaly nejen události z osobní historie klientky, ale do velké
míry zároveň společenské představy o roli ženy a podobě manželství, které přejala,
a které na ni měly silný vliv.

Petra Bartlová, TERRA – Terapeutický a rozvojový ateliér

TERRA - Terapeutický a rozvojový ateliér (Praha)
telefon: 774 235 225
e-mail: terra@terraweb.cz, www.terraweb.cz
Chceme být centrem, na které se s důvěrou obrátíte, pokud budete potřebovat profesionální podporu
pro svůj osobnostní růst nebo v náročné životní situaci. Věříme, že všichni rosteme skrze uvědomění, kdo
skutečně jsme, a prostřednictvím přijetí odpovědnosti za sebe sama.
Mezi našimi službami najdete: psychologickou poradnu a psychoterapii, krizovou intervenci, kariérové poradenství, koučování, programy pro rozvoj osobnosti.
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Zmizet aneb Jedna
zajímavá kniha roku

Najděte vlastní
literární styl

Co se skrývá za poněkud záhadným názvem knihy Petry Souku
pové Zmizet? Tři obsáhlejší povídky jsou napsány z pohledu dvou
dětí a mladé ženy. Všichni tři se však vrací do dětství. Období, které
by mělo být prožíváno šťastně a v lásce, zde zcela téměř chybí…
zanechává tak na duších všech tří vyprávějících bolestivé šrámy.

Tvůrčí psaní může být příjemná relaxace, zábavná hra, tak
trochu psychoterapie i prostředek k sebevyjádření. Někomu
se „psací řemeslo“ hodí i v zaměstnání, někdo chce zase
sepsat a uchovat pohádky, které po večerech vypráví svým
dětem, a někdo by rád jednou vydal opravdový román v re
nomovaném nakladatelství.
S dílnami tvůrčího psaní jsem začala před více než dvěma
lety. Nápad vznikl ještě o pár měsíců dříve v redakci časopisu
Marianne, kde jsem tehdy pracovala. Vypsali jsme letní soutěž
o nejlepší čtenářskou povídku a k našemu údivu se sešlo několik
stovek příspěvků. A všechny autorky toužily po nějakém posouzení, radách a pomoci. Protože nebylo v našich silách se k jejich pokusům vyjadřovat, napadlo mě pořádat jednodenní sobotní dílny. Našla jsem vhodné prostory, další lektorky, zřídila webové
stránky – a mohli jsme začít.

foto: David Konečný

V první stejnojmenné povídce nás nechá malý Jakub chladně,
věcně a bez náznaku zbytečných emocí, nahlédnout do světa
svého dětství. Chlapec si složitě hledá cestu ke staršímu bratrovi i otci. Zlom v Jakubově životě nastává po následcích nehody,
kdy malý vypravěč příběhu přijde o nohu. Zarazí nás Jakubova
dospělá reakce, kdy bez lítosti přijímá svou novou roli. Ani takto
poznamenaný osud a zmizení staršího bratra beze stopy nestmelí
rodinu dohromady. Konec povídky paradoxně začíná rozehrávat
další osudy všech aktérů příběhu.
Svérázným jazykem malého dítěte se přeneseme do druhé
povídky „Na krátko“. Vojta žije v rodině bez otce a válčí se starší
sestrou o přízeň matky i své místo v rodině a životě. Souhrou okolností se Vojta s biologickým otcem nakonec setkává… Zda se jedná o setkání šťastné, či naopak, nechávám na posouzení čtenářů
a čtenářek…
Aktérkou poslední povídky se stává dospělá žena, vracející se
k minulosti, snažící se pochopit stará rodinná traumata a hledající
své zakotvení v životě.
Kniha Zmizet nabízí kromě silných příběhů, mistrovsky propracovanou psychologii postav, umí vtáhnout do děje a určitě
nepustí! Rozhodně stojí za přečtení!
Lucie Šebelová

Od jara 2008 mými dílnami prošlo několik desítek žen a asi tři
nebo čtyři muži, ale ti se necítí v ženské „přesile“ tak úplně dobře.
Autorky si na každé dílně vytvoří komunitu spřízněných duší, velmi
si rozumí a některá přátelství pokračují i mimo kurzy. Na dílnách
se setkávají ženy různého věku od sedmnácti do sedmdesáti let
a ve svých textech – nejčastěji povídkách a fejetonech – zachycují
většinou své zkušenosti a zážitky, ale také své vize a sny, příběhy
z historie, vzpomínky zaslechnuté od matek i babiček.
Počet účastnic a účastníků jedné dílny je omezen na 10, takže
své texty uplatní všichni, a také mají dostatek prostoru na diskuzi
a vzájemné sdělování dojmů. Během šestihodinového sobotního
kurzu všichni napíší dvě či tři krátké etudy (cvičení) a je úžasné, že
se tu rozepíší i ti, co se zpočátku zaklínají, že „na rozkaz“ psát vůbec
nedokážou. Během dílny dostanou užitečné rady a tipy a společně
si rozebereme krátké texty, které autorky a autoři poslali předem.
Na výběr jsou dílny základní (próza i publicistika), prozaické
a novinářské. Pro ty, kdo už nejméně jednu dílnu absolvovali, jsou
připraveny intenzivní víkendové výjezdy mimo Prahu, mikulášské
oslavy se čtením textů a každoročně vydáváný almanach. Lektoráty je možné získat také jen prostřednictvím e-mailu, ale prezenční
dílny jsou mnohem oblíbenější.
Více informací najdete na www.tvurci-psani.cz.
Eva Hauserová
Autorka je novinářka, spisovatelka, překladatelka, scénáristka
a hlavní lektorka kurzů.

Mladá autorka Petra Soukupová (1982) se
sice dostala do povědomí veřejnosti teprve
před nedávnem, ale na poli literatury není
žádnou elévkou. Její vyzrálý styl sklízí obdiv i ocenění. Za knihu Zmizet (Host, 2009)
si odnesla letošní cenu Magnesia Litera
a hned svojí prvotinou K moři (Host, 2007)
dosáhla na cenu Jiřího Ortena pro autory a autorky do třiceti let. Její knihy nutí
přemýšlet i nad jádrem obyčejných věcí. Petra Soukupová
vystudovala FAMU a pracuje jako scénáristka.
foto: www.tvurci-psani.cz
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Ach, paní, k čemu tolik lkaní
Přiznávám se, že jsem byla na nový almanach ženské milostné
poezie zvědavá. Kniha je to úctyhodná, slibuje počtení. Jen mne
hned na obálce doslova trklo označení: výběr profesionální i amatér
ské tvorby současných básnířek. Proboha! Copak v poezii mluvíme
o profesi nebo amatérismu? Jednak se žádný básník poezií neuživí,
takže by pak nemohl být označen jako profesionál nikdo, na druhé
straně slovo amatér evokuje v češtině spíše: neodborník. Opravdu
nešťastně zvoleno, škoda. Neboť básníkem či básnířkou se člověk
rodí, tedy buďto jím je, nebo ne. V tom druhém případě je více nebo
méně kultivovaný psavec básniček a veršíků.
Autorky jsou uváděny podle abecedy, takže hned první nahlédnutí bylo pro mne radostné. Svatava Antošová. Její tvorbu znám, ani
nyní nezklamala: Posuďte sami například tyto verše: Zaklínám tě / do
podoby vydry třeskuté / a mrozka poustevního / Ve svém kostění nechť
jsi zvířecí / modlo mých stálot na vodě a písku / přichází spánek sesuv
odvěký (str. 18).
Rovněž Jana Bednářová je stálice.: Jsme jak medové plástve, / když
mlčíme si sladkost / a kdesi žízní klarinet /…. Je půlnoc / se žravostí
červů, / v jejichž kusadlech se mrtví / naposled vzpřimují (str. 43).

„

cestou na trh
trhá mou tvář
brutální
s nicotou svár
po mostě běží
Munchův člověk a nikdy
nedokřikne
uši voskem
pro bolest uši voskem
pro písničku

“

Ale při další četbě jsem si už připadala jako na nakloněné rovině.
Šlo to dost prudce dolů. Nechci se nikoho dotknout, takže nebudu
uvádět jména, jen stránky. Ale nemůžu jinak: většinou jde spíše
o veršíky do deníčku, takové dívčí zajikánky, touhy, o kterých se
mluví, city, které se drobí v citečky. Taky posuďte sami: Nevím, jestli
tě miluju / Stále ještě miluju / Napsala jsem dnes dvě básně / napadla
mne spousta nápadů / a co já fčil s nimi jako obvykle)… (str. 53). Jinde
zas: Všechno už bylo řečeno / vzali jste mi i slova / Marně třesu / s prázd
nou pokladničkou slz / … (str. 54). Je mi smutně – čtu ploché verše
bez vnitřního obsahu, všechno jen na povrch, slova, slova, dokonce
nedostačující. Podobně třeba na str. 60: Řečeno už bylo vše / Co mělo
i nemělo se říci / A sliby znamenají tak málo… Nic nového pod sluncem, je to spíše nalézání objeveného. Čtu dál a nacházím toto: Až se
zas potkáme / Na křižovatce náhod / Snad do vlasů mě políbíš / o své
touze zašeptáš / … Takové veršíky opravdu znám ze svých školních
dob: tradiční polibky do vlasů a šepot touhy, to přece není nic nového! V tomto duchu kniha pokračuje: Celé věky na Tebe čekám / lehce
mhouřím / Víčka / A směju se / Přes slzy /… (str. 170). A na straně 171:
Marnosti má / Má lásko jediná / A já bych chtěla / Tolik chtěla / Odpoutat
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se od Tvýho těla / … Adolescentní verše, je v nich cítit literátština. Na
str. 254 čtu a nevěřím svým očím: Dříve, než nás osud skolí / řekni mi,
kam spěcháš, kam? / Přestože nás srdce bolí, / opačně jdem každý sám. /
Ty severní a já jižní / vybrali jsme dál svůj směr, / opouštíme svoje bližní,
/ chladno, čím dál na sever / ... Nebudu už pokračovat. Báseň jako
z 19. století.
Zklamání roste, ale pořád čekám na POEZII. A protože jsem
knížku předčasně nezavřela, jsem přece jen nakonec odměněna.
Hle, skutečná poezie: Ale jsem rozžhavená / až tečou kameny / a roz
padají se stébla / a víno stále silněji připomíná / tebe / ztraceného ru
kama i jazykem / v mlčení těla / (str. 392). Na str. 394: Nachové strniště
/ s roznětkou planých růží / v krajině / od ramen ke kolenům/ spanilé/
z úžlabin po žebrech stoupá / dovětek mé touhy / ještě hlasitý / ... Autorka je skutečně básnířka: Lýdie Romanská. Podobně mne oslovila i Kateřina Rudčenková: Za ledovým sklem padají osamělé vločky
/ doma v teple se svítí / do noci / přijíždí tažená koňmi / obejme tě /
neslyšně // jako když se / pomalu trhá struna // prý abys zkřehlé / temně
fialové / prsty dechem zahříval / … (str. 409). V těch básních je napětí,
tajemství, vskutku svaté nedořečení… Do třetice skvělá Alena Vávrová: cestou na trh / trhá mou tvář / brutální / s nicotou svár // po mostě
běží / Munchův člověk a nikdy / nedokřikne // uši voskem / pro bolest uši
voskem / pro písničku // Naposled hladili jsme / hlasy / v prvohorách /
ach tolik se mi stýská // a luna sama / šplhá po stromech / šašek a blázen
(str. 507).
Tyto a jim podobné básně si opravdu z knihy vytrhnu. To ostatní
je tak bezzubé, tak deníčkové, tak krotké, že je mi z toho smutno.
Myslím, že to nebyla zrovna šťastná ruka při výběru. Kdyby knihu
nesestavovala žena, ale muž, pak bych skoro věřila, že tolik sladkobolné nepůvodnosti sestavil záměrně a zlomyslně. A ještě mi dovolte
dovětek. Medailonky autorek jsou kusé, také velice povrchní, nevypovídající, místo data narození astrologická znamení, no snad, dejme
tomu jako hra, ale poněkud infantilní. Rovněž nechápu, proč je profese jedné z autorek uváděná nepřechýleně: pracuje jako psycholog
a odborný asistent. Ale kdyby mi vadilo jen to, bylo by dobře. Kniha
má v názvu vznosné označení Královny…, ale marně jsem hledala
skutečné KRÁLOVNY české poezie, jako je třeba Viola Fischerová, Jana
Štroblová, Zdena Zábranská, Zuzana Nováková, Karla Erbová, Alena
Nádvorníková, Jitka Světlíková a mnohé další.
Myslím si, že knize by prospěl mnohem odpovědnější výběr – právě
proto, že je to jedna z mála, ne-li vůbec první česká antologie ženské
poezie. Takto je to bohužel medvědí služba. A je mi to velice, opravdu
velice líto.
Andrea Sokolovská

Královny slz a ostružin.
Almanach ženské milostné poezie: Výběr
současné profesionální i amatérské tvorby
českých básnířek. Vybrala a uspořádala
spisovatelka a básnířka Sylva Lauerová.
V květnu 2010 vydalo nakladatelství van
Aspen, s. r. o.
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Sex ve městě II:
Povrchní film pro ženy, ale...
O filmu Sex ve měste II bylo již napsáno hodně. Velmi negativního.
A většinou jsou tyto výtky oprávněné. Říkají, že jde o nastavovanou
kaši, o konzumní produkt (místo sledování děje má člověk často pocit
že sleduje modní přehlídku), o povrchní zpracování ženské tématiky
(ženy žijí hlavně módou) a snad i o neuctivé vyznění vztahů mezi kulturami (děj se odehrává ve Spojených arabských emirátech – městě
Abú Zabí, kde, jak se zdá, ženy také žijí hlavně módou, jen to skrývají
pod burkami). A dalo by se pokračovat dál. Ano, jedná se o velmi
povrchní film pro ženy.
Ale i přes značnou dávku degenerace dobré značky, kterou si Sex
ve městě vydobyl jako televizní seriál, nabízí film řadu zajímavých
otázek, a troufám, si říct, že i uměleckých výzev. Je to například otá
zka stáří. Jak vykreslit hrdinku po padesátce, která stárnutí nepřijímá
jakožto nevyhnutelný úděl, újmu a utrpení? Možná se to tvůrcům
jiných filmů vede lépe, ale postava Samanthy Jonesové je celkem
vtipnou skicou o rebelství proti rádoby přirozenému toku času.
Téma starého a nového se prolíná životy všech hrdinek. Nejedná se
jen o jejich věk, ale i o koncept tradice. Co pro hrdinky tradice znamenají, jaké mají místo v jejich životech, a také v globalizovaném kontextu současného světa. Zkrátka, co z tradice zachovat a čeho se zbavit? Film například začíná sňatkem gayů. Je to svatba tak pohádková,
že pohádkovější snad neměla ani Popelka. Je tedy manželství jen
pohádka, anebo stojí zato pokoušet se o věrný a přitom jiskřivý vztah
až do konce života, a to jen ve dvou, bez dětí? Carrie a Božský se o to
pokouší, ale neshodnou se tak úplně na pravidlech. Konzervativnější
Charlotta ale zastává názor, že manželství je definováno tradicí, a tak
svá pravidla již má a je třeba je ctít. Sama však zůstává na rozpacích
ze své mateřské role. Tuto tradiční ženskou roli místy prostě nezvládá.

Podobné je to i s Mirandou, které ani šťastné manželství, mateřství
a kariéra nestačí ke spokojenosti. V práci totiž touží ještě po uznání,
tedy aby mohla nejen vyslovit svůj názor, ale aby jej také ostatní re
spektovali. Téma váhy ženského hlasu v debatě s tradičními hodnotami se filmem zajímavě prolíná. V této debatě, i když jen v náznacích,
se setkávají hlavní hrdinky příběhu s ostatními ženami v Abú Zabí,
které též hledají svoje vlastní pojetí tradice. Takže si pochutnávají
na hranolkách z fast foodu, zatímco turisté vyhledávají tradiční
místní speciality, anebo zdobí svůj tradičně černý oděv barevnou,
individuálně designovanou výšivkou.
Nejzajímavější se mi právě jeví tato nakousnutá otázka odvahy definovat svou vlastní cestu, a tedy nést kus odpovědnosti za svůj životní
happy end. Film naznačuje, že není lehké hledat nové významy tradic
a že je ještě těžší toto tápání přiznat a svoje pochyby nahlas vyslovit.
A tak momenty, ve kterých si postavy příběhu přiznávají svá selhání,
patří k těm nejlepším právě pro jejich poctivost a nepovrchnost.
Ve filmu je také jedno zajímavé prvenství. Carrie se poprvé setkává
s negativní kritikou svého psaní. Její novou knihu o manželství kritika časopisu New Yorker nemilosrdně setře. Jakožto spisovatelce jí
navrhne, ať příště raději mlčí. Takže opět zajímavá otázka: Ať už je
ta kniha špatná či ne, co má s touto radou Carrie udělat? Má přestat
psát? Anebo se má stále pokoušet, i když je téma manželství možná
méně inspirativní než její dřívější single život? Já osobně radu mlčení
Carrie určitě neudělím. A také ji neudělím tvůrcům povrchních filmů
pro ženy.
Věra Eliášová
Sex ve městě 2 / USA / 2010 / režie: Michael Patrick King
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GENDER COMBAT
Včelí královna a násilí na mužích

Lukáš Sedláček: To jsou v životě takové paradoxy. Člověk by řekl, že když
stráví většinu svých studentských let mezi zdivočelou brněnskou feministickou guerillou, tak na něj budou místní feministické ženy hodné a přes
zjevnou absenci vaginy jej vezmou tak nějak mezi sebe. Anebo ho aspoň
ušetří svých nenávistných útoků misandrie. Jo, houby. Normálně jsem
dostal přes držku od feministky. Ano, já, zasloužilý člen Gender centra, Nese
hnutí a dalších ultra-feministických organizací, jsem byl podle a zákeřně
napaden sestrou ve zbrani.
To bylo tak. Opil jsem se s jednou přední českou feministkou. Říkejme
jí třeba Lenka Formánková. Já vím, byla to blbost. Ale když ona to celé
platila, tak proč si nedat nějakou tu whisky, když to platí Gender studies.
Celá záležitost je o to pikantnější, že magistra Formánková je léta známá
svým akademickým zájmem o téma násilí na mužích. V nedávné době
publikovala na zmíněné téma v prestižním časopise Sociology review stať
s názvem: New perspectives in the violence against men. Ve svých textech
plamenně píše (a na přednáškách hovoří) o nutnosti zdržet se násilných
incidentů při prosazování ženské agendy.
Zpět do baru. Přestože se blíží ráno a koordinace pohybů, o řeči nemluvě,
je viditelně oslabena, vědom si nebezpečnosti situace, zůstávám ve střehu.
Léta praxe naučí kocoura pohybovat se mezi zdivočelými lvicemi. Všechna
zákeřná témata jsem ustál bez újmy – feministické debaty o všech možných
i nemožných sexualitách mě nemůžou rozhodit. Péče o děti a domácnost,
to je pro takovou zkušenou chůvu jako já úplná malina. Vědom si své jisté
pozice, jsem asi na chvíli přece jen polevil v pozornosti a už to bylo. Jako
osudná se mi nakonec ukázala nevinná otázka. A to sice, která feministka
mi přijde fyzicky přitažlivá. Jakože sexy. To je samozřejmě chyták, ale
průhledný. Člověk nemůže říct Andrea Dworkin – to je moc nápadné,
dvě stě kilo je holt ... dva metráky no. Musí se na to opatrně. Říct nějakou
dvacetiletou studentku genderu je samozřejmě o hubu. Hned by na stole
byla Naomi Wolf, mýtus krásy a už jste v pasti. Říkám si, Lukáši, mysli – co
třeba Olga Sommerová? Sakra, jenže ona je diferencialistka, to akademičky
nerady, musí to být konstruktivistka (sledujete tu zkušenost? Laik by
pohořel už tady). Ale věkově to je dobrý, musím lovit v těchto starších
vodách, aby to bylo neprůstřelný… Už to mám!! Lenčina slavná kolegyně
ze Sociologického ústavu!!! Je starší, je chytrá, zastává mocenskou pozici, je
konstruktivistka, je přísná, moc se neusmívá, chladná, odměřená, krásná –
Hana Maříková. Buch, a mám ji. Pravej hák, přímo pod oko.
To je něco, říkám, si, když se sbírám zpod stolu. Takhle v přírodě chrání
vlčice svoji alfa samici. Případně dělnice svoji včelí královnu. Mgr. Formánková se prostě na vteřinu proměnila v ochránkyni své královny a pocítila povinnost hájit její čest před dotírajícími trubci. Jsem ale moc zvědav, jak
tohle bude vysvětlovat na blížící se konferenci „Stop násilí na mužích“, kde
bude vystupovat s příspěvkem. Lenko, já budu v publiku!!
Buď jak buď, chyba je pochopitelně na mé straně. Takhle debilně
odpovědět opilé feministce ráno v baru může jen pitomec. Měl jsem jí říct
jméno nějakýho kluka a bylo by. Všichni přece vědí, že nejkrásnější ženský
jsou většinou kluci. No, je vidět, že pod svícnem je opravdu největší tma.
Apropo, na NESEHNUTÍ působí ještě jedna žena, která se vehementně
angažuje v tématu násilí na mužích… Milan Štefanec musí mít doma
peklo…
Čas, kdy budou muži v NESEHNUTÍ rituálně pálit svá feministická trička, se
neodvratně blíží.
Feministické ženy a feminističtí muži

Lenka Formánková: Ráda bych reagovala na sloupek magistra
Sedláčka, ve kterém se vyjadřuje k problematice násilí na mužích
v souvislosti s mojí osobou. Chtěla bych předeslat, že se celý
incident odehrál samozřejmě úplně jinak. Než popisovat vlastní
verzi daného večera pojďme se zamyslet nad tím, co motivuje
Sedláčka k veřejnému útoku na mou osobu. Pokusme se vysvětlit
motivy tohoto traumatizovaného, zahořklého člověka.
Troufám si říci, že Sedláček vykazuje jasné známky závidění
vaginy. Tento fenomén byl v masové míře zaznamenán
v devadesátých letech po vydání knihy Vagina monology. Podle
výzkumu Jany Freudové …muži závidí ženám vlastnictví vaginy.
Závist často kompenzují členstvím v ženském pouličním gangu nebo
ve feministické organizaci a podobně. Význam Vagina Monologů
pro celou generaci mužů v 90. letech – nazývanou Generace V –
se snažil neúspěšně zpochybnit Radim Knot v knihách Kdopak to
mluví I, II.
Znaky závidění vaginy nacházíme také v Sedláčkově textu.
Formulace zjevná absence vaginy objevující se hned v prvním
odstavci ukazuje na to, jak velké trauma autor prožívá. Kvůli
absenci vaginy dokonce očekává zvláštní ohledy! Většina feministických aktivistek chápe, že mít penis je traumatizující. Nakonec,
známe přece případy mužů, kteří si nechali tento tělesný výčnělek
odstranit.
Jak si ale Sedláčkovo (ne)vlastnění vaginy ověřit? Zvláště
pak v případě, že s danou osobou udržujeme a nadále chceme
udržovat akademicko-kolegiální vztah, založený zcela na
intelektuálních hovorech. Jak je známo, pouhý charakter úpravy
zevnějšku nemůže být feministickou teoretičkou považován
za průkazný. Důraz na biologickou podstatu pak zvláště zaráží
u člověka, který svoji akademickou kariéru postavil na studiu
alternativních forem sexuality a kritice sociální konstruovanosti
genderu. Biologické charakteristiky Sedláčkova těla jistě
zaručují jeho majiteli rozdílné společenské postavení a roli
v mainstreamové brněnské společnosti, nikoliv však na poststrukturalismem nasáklé brněnské feministické scéně.
Je patrné, že s člověkem prokazujícím tak málo ochoty žít
feministické ideály je někdy těžké „se udržet“ na úrovni verbální
argumentace. Kam je možno jít s argumentací tváří v tvář takové
protistraně? Jak byste se zachovaly vy, jako řádné feministky,
tváří v tvář člověku, který vážně vedenou akademickou diskuzi
o performativitě genderu a sociální konstruovanosti sexuality
prokládá lascivními komentáři na účet vašich kolegyň? Myslím si,
že násilí (na mužích) JE v určitých momentech jedinou odpovědí.
Nakonec, proč by jinak NESEHNUTÍ pořádalo tolik populární
kurzy sebeobrany pro ženy? Vzorem nám může být právě Jana
Freudová, která odmítla snášet výpady doktora Knota a vyzvala
ho na pěstní souboj. Absence vaginy je sice velice traumatizující
tělesnou anomálií, dospělý muž se s ní ale musí naučit žít. Neměl
by se mstít těm ve svém okolí, ke kterým byla příroda štědřejší.
Jen ať si Sedláček sedá do prvních řad na mých přednáškách –
alespoň na něj budu moci ukázat prstem.

Lukáš Sedláček: Na paskvil z pera magistry Formánkové už nechci nijak obsáhle reagovat. Jen dvě poznámky:
Ad lascivnost: Lascivní chování naopak celou dobu projevovala Formánková (kdo ji zná, jistě potvrdí) a pouze z ryze gentlemanských důvodů se
zde nerozepisuji, jak celý večer skončil. Tolik k její touze udržovat čistě akademické a intelektuální vztahy.
Ad vagina: magistřina fixace na moji vaginu je též pozoruhodná, avšak opět to jen potvrzuje její pověstný zájem o tyto biologické úkazy. A nic na
tom nezmění ani fakt, který překvapivě sama zmiňuje, totiž že vagina – ať už moje či její – je pochopitelně sociální konstrukcí.
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SEXISTICKe PRASaTEcKO
V této rubrice vás budeme v každém čísle FEMY upozorňovat na české sexistické reklamy. Na úvod trocha teorie.
Sexismus je diskriminace na základě pohlaví. Základem pro sexistické jednání či vyjadřování jsou genderové stereotypy – tedy
zjednodušující představy o ženách a mužích, jejich chování, rolích či vlastnostech, často postavené na předsudcích o „náležitém“ či
„přirozeném“ chování mužů a žen, které posuzují jednotlivé osoby na základě příslušnosti k určitému pohlaví bez ohledu na jejich individuální vlastnosti, schopnosti, názory, představy o životě apod. (např. ženy neumějí řídit auto, muži se nejsou schopni postarat o děti, muži
nepláčou, ženy patří do kuchyně apod.). Nebezpečí stereotypů spočívá v tom, že upevňují stávající nerovné postavení a posilují přesvědčení,
že existující mocenské vztahy jsou nutné a dané. Ve svých důsledcích tak působí diskriminačně. Jednou z oblastí, která využívá sexistické
vyjadřování a zobrazování, je reklama. Účelem reklamy je zaujmout pozornost a přesvědčit, k čemuž potřebuje používat srozumitelné
obrazy; cíleně tedy pracuje s tradičními rolemi a vlastnostmi – využívá tak stereotypů, které jsou snadno čitelné. Zjednodušující pojímání
rolí žen a mužů, využívání těla jako objektu k upoutání pozornosti bez ohledu na neexistující souvislost s propagovaným výrobkem, prvo
plánové slogany („přeřízneme vše“) apod. jsou jen několika příklady sexismu v reklamě.

Napište českým firmám, které využívají sexistických reklam, a vyjádřete tak
svůj nesouhlas. V jiných evropských zemích díky tlaku veřejnosti řada firem
podobné reklamy stáhla či si je ani nedovolí využívat.
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S & Ř CH KOVO, s. r. o., Dr. A. Pražáka 214, 538 63 Chroustovice,
tel.: 731 419 651, 469 614 111, e-mail: laser@chkovo.cz

2

VAŠSTAV, s. r. o., Staňkova 18, 602 00 Brno,
tel.: 800 900 134, e-mail: vasstav@vasstav.cz
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3
Zastavárna INDEX, Pekařská 10, Brno,
tel.: 543 235 132

HyperMedia, a. s., Záhřebská 23/25, 120 00 Praha 2,
tel.: 234 776 880, e-mail: info@hypermedia.cz

ZAPOJTE SE DO 2. ROČNÍKU SOUTĚŽE SEXISTICKÉ PRASÁTEČKO!
Aktivita kampaně Proti sexismu v ulicích ženskoprávního programu brněnského občanského sdružení NESEHNUTÍ.
Více informací v kalendáři akcí.
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Kalendar akci
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Několik tipů redakce na další čtvrtletí
Co skrývá něžná krása květin
15. 7.–31. 10. 2010, Praha (Národní
zemědělské muzeum)
Výstava, kterou organizuje Ekume
nická akademie v rámci kampaně
Férové květiny, má za cíl seznámit vás
s pracovními, sociálními a ekologic
kými podmínkami, ve kterých
pracuje mnoho žen a mužů v rozvojových zemích při produkci řezaných
květin a které můžeme pozitivně
ovlivnit svými spotřebitelsky
odpovědnějšími nákupy.
Informace o výstavě i férových
květinách vám poskytne web www.
ekumakad.cz.
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Počítačové kurzy pro ženy nad
50 let
6. 9.–29. 11. 2010, Příbram
Organizace proFem nabízí sérii
týdenních kurzů práce s počítačem,
zvládnutí sebeprezentace a mnoho
jiného pro nezaměstnané ženy ze
Středočeského kraje nad 50 let. Je
nutné se předem přihlásit. Kurzy
jsou zdarma s nabídkou možného
proplacení cestovného.
konec září/začátek října–listopad/
prosinec 2010, Brno
Různé kurzy na získání či zvýšení
počítačové gramotnosti nabízí
také sdružení Ženy 50. Kurzy jsou
zpoplatněny a je třeba se předem
přihlásit.
Kontakty a dalších informace získáte
na webu organizátorek na www.
profem.cz, nebo www.zeny50.cz.
Setkání nad kalíškem
26. 10., 24. 11. a 13. 12. 2010, Brno
(salónek kavárny Mezzanine)
Čtyři neformální setkání
zasvěcená alternativní dámské
hygienické pomůcce – předávání
zkušeností, konzultace a debaty
o menstruačním kalíšku.
Bližší informace najdete na adrese
www.zemezena.cz.
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Film 4 gender
19. 10. a 2. 11. 2010, Praha (kino
Světozor)
Filmové projekce organizované
Gender Studies, o. p. s.
Konečný program bude uveřejněn
na www.feminismus.cz.

Komunální a senátní volby
15.–16. 10. 2010
Podpořme svým hlasem schopné
ženy, které v české politice čelí
mnoha překážkám!
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BABYFEST 2010
18. 10. 2010, Praha (Retro Music Hall)
Festival rockových kapel, ve kterých
hrají dívky a ženy, letos přivítá
návštěvnice a návštěvníky již osmým
rokem. Vystoupí kapely APOSEPSIS,
STEELFAITH, SWEETZONE, BUNDY
TAD, STILLKNOX, BOA a K2. Akci
bude moderovat zpěvačka Žántí
z kapely Matahari. (Čtěte česky:
„babyfest“.)
Více informací o akci, její historii
i předprodeji lístků na letošní ročník
hledejte v koncertní sekci stránek
klubu www.retropraha.cz.
Sexistické prasátečko
20. 10. 2010 – uzávěrka přijímání
návrhů
Druhý ročník soutěže o nejvíce
sexistickou reklamu opět vyhlásilo občanské sdružení NESEHNUTÍ. Vaše návrhy můžete zasílat
prostřednictvím e-mailu na adresu:
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
souteže můžete navrhovat jak reklamy tištěné, např. z novin, časopisů
a billboardů, tak internetové anebo
reklamy televizní, a to z celé České
republiky. Hodnocení veřejností
a odbornou porotou proběhne
během listopadu, vyhlášení
výsledků v prosinci. Autor/ka
vítězného návrhu bude oceněn/a.
Aktuální ukázky sexistických reklam
a více informací o soutěži najdete na
www.zenskaprava.ecn.cz.
Women in corporate governance
20. 10. 2010, Praha (hotel Grand
Majestic Plaza)
Cílem konference, zaměřené na
otázky ovlivňující roli a přidanou
hodnotu žen ve vedení firem, je
umožnit zúčastněným poznat
a potkat ženy i muže, kteří se stali
inspirací pro svět byznysu. Ambicí
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II. ročník konference Aktivní
rodičovství
23. 10. 2010, Brno (Fakulta sociálních
studií Masarykovy univerzity)
Veřejná konference je věnována
tématům těhotenství, porodu
a péče o rodinu citlivé k matce,
otci, dětem a šetrné k přírodě.
Program nabízí alternativní přístupy,
workshopy, informace, praktické
ukázky, promítání filmů a prostor
pro setkávání. Tématem II. ročníku je
alternativní vzdělávání.
Skladbu programu a podmínky
přihlášení vám napoví stránky www.
aktivnirodicovstvi.cz.
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IV. Sympozium Česká prezidentka
26. 10. 2010, Praha (Kaunický palác)
V pořadí již 4. Sympozium Česká
prezidentka je určena ženám zajímajícím se o politické dění. Pozvání
přijaly senátorka Jitka Seitlová,
politoložka Vladimíra Dvořáková,
ředitelka nadace Výbor dobré vůle
Milena Černá ad.
Více informací o sympoziu i nadstranické platformě žen, které se
zajímají o politiku a věci veřejné, je
uloženo na www.ceska-prezidentka.
webnode.cz.
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Mezinárodní den lidských práv
10. 12.
Ženská práva jsou lidská práva.
Mezinárodní den proti násilí na
ženách
25. 11. 2010
Valné shromáždění OSN při ustavení
tohoto významného dne v roce
1999 vyzvalo vlády jednotlivých
zemí, mezinárodní organizace i jednotlivé neziskové organizace, aby na
tento den pořádaly akce zamířené
na zvýšení povědomí o tomto
problému.

Mezipatra 2010
4.–9. 11. 2010 Brno (kina Art a Scala),
11.–16. 11. 2010 Praha (kina Lucerna
a Světozor), 16.–20. 11. 2010 Ostrava
(Klub Atlantik a Minikino)
11. ročník queer filmového festivalu
s bohatou nabídkou filmových projekcí i doprovodných akcí ve třech
českých městech.
Přehledný program projekcí, výstav,
koncertů a dalších akcí je postupně
zpracováván na www.mezipatra.cz.
Psychologie porodu II
25.–26. 11. 2010, Praha
Pokračování úspěšného jarního
semináře pro odbornou veřejnost.
Program interaktivního setkání
organizuje Aperio – Společnost pro
zdravé rodičovství. Na seminář je
třeba se předem přihlásit.
Bližší informace a program najdete
na www.aperio.cz.
Jak si představujete lidská práva?
17. 10. 2010 – uzávěrka soutěže
Brněnská skupina Amnesty International vyhlásila výtvarnou soutěž
pro věkovou kategorii od 11 let výše
na téma: Jak si představujete lidská
práva? Můžete využít různé formy
zpracování tématu: kreslit, mode
lovat, stříhat či lepit… Vyhlášení
výsledků soutěže proběhne 17. listopadu 2010 na webových stránkách
AI Brno.
Více se o podmínkách soutěže se
dozvíte na www.amnesty-brno.
estranky.cz.
S genderem na trh
Do konce roku 2010 by v edici
Gender sondy sociologického nakladatelství SLON měla vyjít publikace
S genderem na trh. Rozhodování
o dalším vzdělání patnáctiletých
autorek Lucie Jarkovské, Kateřiny
Liškové, Ivy Šmídové a kol.
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konference je pomoci ženám
překonat tradičně zakotvené
kulturní praktiky patriarchální
společnosti, aby neměly obavy
stoupat po kariérním žebříčku do
manažerských pozic a do správních
orgánů společností.
Více informací v češtině a angličtině
najdete na www.womenintheboardroom.eu.

Předplaťte si feministický magazín FEMA
Získejte pravidelnou dávku feministické energie.
Podpořte nás a staňte se součástí základny vznikající aktivity s ambicí stát se stálicí.
Předplatné na rok 2010 (1 číslo/prosinec) a 2011 (4 čísla/březen, červen, září, prosinec): 250 Kč
Zapojte se do tvorby časopisu
Píšete, kreslíte, fotografujete? Jste organizační typ? Umíte něco jiného, co se může FEMĚ hodit?
Nabízíme prostor pro různé formy spolupráce při tvorbě obsahu i v zázemí redakce na propagaci, distribuci a při jiných redakčních činnostech. Působíme hlavně v Brně, ale různé formy spolupráce jsou
možné z různých regionů Čech a Moravy.
Kontaktujte nás, získáte více informací o naší práci a my o té vaší.
FEMA – magazín, který podpoří vaše feministické nadání
Kontakt:
e-mail: fema@gendernora.cz
tel.: 543 245 342

FEMA
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INZERCE

EKOLOGICKÝ INSTITUT

EKOLOGICKÁ PORADNA VERONICA:
NEJSTARŠÍ EKOPORADNA V ČESKU
K VAŠIM SLUŽBÁM!
Poradíme vám

Víme:
jak neprodukovat zbytečný odpad
jak si vybrat čistící a prací prostředky
kde sehnat biopotraviny od farmářů
kam s poraněným živočichem
jak chránit klima

Bezp

latn

ě

Umíme
zařídit vám zelený provoz kanceláře
certifikovat vaši zahradu
jako přírodní
prakticky chránit přírodu
ubytovat vás v našem prvním
veřejném pasivním domě v ČR
spočítat, kolik uspoříte energie
v domácnosti

jak získat dotace Zelená úsporám
jak se vyznat v ekoznačení výrobků
jak čistit odpadní vodu
jak stavět dům ze slámy
proč si založit kompost

Bezpl

Internetový obchod
Knihovna
Antikvariát
Galerie
Modelové ekologické projekty
v Hostětíně v Bílých Karpatech
Vydáváme přírodovědně-kulturní
časopis Veronica

Najděte si nás
mailem, telefonem, osobně:

KONTAKT:
Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 913 350
knihovna@genderstudies.cz
www.genderstudies.cz
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atně

Ekologická poradna Veronica, Zelený telefon města Brna
Panská 9, Brno, otevřeno Po-Čt 9-18 hod., Pá 9-14 hod.

www.veronica.cz
tel. 542 422 750

