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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 vybojo-
vanými 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 eko-
nomických 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

Odříkaného chleba největší krajíc, a  proto jsme 
se rozhodly druhé číslo FEMY věnovat sportu. 
Píšeme-li o  nějakém „novém“ tématu, je dobré 
nejdříve si vyjasnit pojmy a tak jsme se na redakční 
poradě pokoušely hledat definici sportu. Ukázalo 
se, že sestavit definici „co je sport“, na které bychom 
se všechny shodly, je nadlidský úkol. Definice jed-
notlivých redaktorek oscilovaly od čiré nenávisti po 
nekritický obdiv: 
Sport je systematická pohybová aktivita za účelem 
dosažení určité výkonnosti.
Sport je aréna, kde se síla vůle snoubí se silou 
těla. Substituce přirozené potřeby pohybu, který 
již není spontánně vykonáván z  důvodu zajištění 
obživy. Sport je neúčelný pohyb.
Sport je ujařmený pohyb. Sport je fašismus. Sport 
je byznys a rito pro mafiány. Sport je nástroj k per-
formanci maskulinní dominance. Sport je způsob, 
jak pod záminkou pěstování zdraví obyvatel vytáh-
nout ze státního rozpočtu peníze na mrzačení těla 
i rozumu.
Vlastně těch negativních definic bylo nakonec 
více. Ale ačkoli definiční skóre vyznívalo spíše 
v  neprospěch sportu, některé z  nás se o  něm 
vyjadřovaly i  uznale a  obdivovaly sílu vůle 
sportovců a  sportovkyň, krásu jejich těl, schop-
nost sebedisciplinace. Některé vyzdvihovaly pozi-
tiva sportu, jako je například možnost při sportu 
„mentálně vypnout“, jiné si neodpustily štiplavou 
poznámku: „Jen jestli mají někdy taky zapnuto“.
Sportovní rubrika novin bývá obvykle vnímána 
jako „mužská záležitost“. Druhým číslem FEMY 
chceme ukázat, že sport patří také ženám, že 
genderové hledisko nám může pomoci uvažovat 
o sportu kriticky a že ačkoli je sport institucí se silně 
patriarchálním pozadím, lze skrze něj prosazovat 
i  feministickou agendu a  využít ho k  rozrušování 
genderových hranic a  pojmenování důležitých 
společenských témat.
Pokud je právě sportovní rubrika to, co čtete 
v  novinách nejdříve, doufáme, že vás toto číslo 
vyloženě potěší. Pokud se sportovním rubrikám 
v médiích cíleně vyhýbáte, doufáme, že FEMA vás 
přesvědčí, že i téma sportu může být intelektuálně 
feministicky stimulující.

Zdar v roce 2011 přeje za redakci FEMY 
Lucie Jarkovská
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Loni v srpnu, den před hlasováním o důvěře vládě, o sobě 
dala vědět nová iniciativa Proalt: iniciativa pro kritiku 
reforem a na podporu alternativ. Vystoupila se svým 
ustavujícím prohlášením Společnost se škrtnout nedá. 
Podpis pod něj připojilo přes 2 500 lidí, mezi nimi mnoho 
osobností českého veřejného života. ProAlt sdružuje 
aktivní občany a občanky, které zásadním způsobem 
nesouhlasí s připravovanými kroky vlády v oblasti školství, 

zdravotnictví, ochrany životního prostředí či sociální a důchodové politiky. „Pod heslem 
,rozpočtové odpovědnosti’ se připravuje vláda společenské a ekologické neodpovědnosti. 
Vůči této vládní politice hodlá iniciativa nabízet principiální alternativy,“ říká mluvčí inicia-
tivy Jana Glivická. Přestože v samotném prohlášení ProAltu není přímo zmíněna gen-
derová problematika, bývá podle dalšího z mluvčích Pavla Čižinského častým tématem 
ve skupině pro sociální politiku a pracovní právo. (kris)

v komunálních volbách v nejmenším městysu na vysočině 
porazili mužští kandidáti ženy v poměru 5:4. Uhelná Příbram, 
místo kterému ženy vládly uplynulé čtyři roky, totiž mělo jen dvě 
poněkud kuriózní volební kandidátky: ryze pánskou Sdružení 
nezávislých kandidátů - Muži za Uhelnou Příbram a ryze dámskou 
Sdružení nezávislých kandidátů - Ženy za Uhelnou Příbram. Takto 
se dohodli už při minulých volbách. Aby to bylo vtipné a přitáhlo 
obyvatelstvo k volbám. V těch minulých zvítězily ženy v poměru 

5:4. Skóre tedy zůstává, ovšem tentokrát ve prospěch mužů. „Je to obrovská náhoda a já 
jsem výsledkem nadšená,“ smála se těsně po zveřejnění výsledků voleb starostka Marie 
Ostatnická, která ztrátu jednoho mandátu v devítičlenném zastupitelstvu nepovažuje 
vůbec za prohru. „Vždyť je to hezké, jak jsme si to perfektně prohodili. Neubylo mi ženského 
optimismu. Naše spolupráce s muži byla výborná a určitě bude i nadále. Klidně zůstanu 
starostkou, když mě hoši budou chtít. Teď jsme byly v čele dvě dámy, a nově to asi bude star-
ostka a její zástupce muž. Nebo starosta a jeho zástupkyně žena,“ dodala. „Je to v pohodě. 
Se ženami se spolupracuje dobře. Budeme se domlouvat, zda nezůstane starostkou paní 
Ostatnická. Já s tím problém nemám. Já to vlastně ani jako vítězství necítím. Co je to jedno 
křeslo v zastupitelstvu? Nic zásadního. Je to hlavě o práci pro obec,“ hloubá Viktor Smutný. 
V povolebním jednání získal křeslo místostarosty. Starostka zůstala. (kris)

V Brně v půlce října proběhl druhý ročník konference aktivní rodičovství. Letos byla 
účast ještě vyšší než v minulém roce, takže prostory Fakulty sociálních studií Masa-
rykovy univerzity praskaly ve švech. Je vidět, že čím dál více žen i mužů zajímá tematika 
těhotenství, porodu a péče o rodinu citlivé k matce, otci a dětem a šetrné k přírodě. Více 
informací o jednotlivých přednášejících, sborník z minulého ročníku, fota a krátká videa 
naleznete na www.aktivnirodicovstvi.cz. (kris)

Toutéž dobou, v půlce října, odpovídali zástupci a zástupkyně české vlády na otázky 
expertní skupiny Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen. Ten se zajímal především 
o kvalitu života romských žen v ČR, témata odškodnění nezákonně sterilizovaných 
žen, domácího násilí či o otázku svobodného přístupu ke zdravotní péči rodiček, které 
nechtějí přivést své dítě na svět v nemocnici. V rámci tzv. konstruktivního dialogu, který 
Česká republika vede s výborem každé čtyři roky, česká delegace opakovaně potvrdila, 
že současná vláda nemá v úmyslu odškodnit protiprávně sterilizované ženy a celou 
záležitost považuje za vyřízenou. Problematiku porodů mimo nemocnice nedokázala 
reflektovat jinak než tvrzením, že 99 % porodů se odehrává v porodnicích, a tudíž 
ženy, které si přejí rodit mimo porodnici, neexistují. výsledky hodnocení přístupu ČR 
k dodržování ženských práv byly zveřejněny začátkem listopadu. Za nejnaléhavější 
považuje Výbor OSN zejména problém nedostatečného řešení případů domácího násilí 
a protiprávních sterilizací. O pokroku v těchto oblastech musí česká vláda předat Výboru 
zprávu již za dva roky. V závěrečné zprávě kritizuje Výbor také nedostatečnou ochranu 
práv žen při porodech. (kat)

v brně, Praze, ostravě, Plzni a olomouci proběhl v listopadu queer filmový festival 
mEZiPaTra. Jde o specializovaný soutěžní filmový festival uvádějící filmy s gay, 
lesbickou, bisexuální, transgender a queer tématikou. Festival má neziskový charakter 
a slouží k emancipaci sexuálních menšin v České republice a k propagaci kvalitních 
filmů s humanistickým obsahem. K vidění byl např. dokument ze života transgender lidí, 
příběh o adopci chlapce mužským párem, dokument o feministické hudební skupině Le 
Tigre či neobvyklý autobiografický snímek filmařky Barbary Hammer z roku 1995 Něžné 
fikce. Ukázku z tohoto festivalového filmu společně s jinými trailery a krátkými queer 
filmy naleznete mezi on-line dostupnými speciály České televize (www.ceskatelevize.cz/
specialy/mezipatra).
Mezipatra se však kromě zajímavé kulturní akce staly i už tradiční politickou zkouškou 
místní samosprávy. Při schvalování dotací města brna na rok 2010 byla kulturní 
komisí doporučena i finanční podpora pro mezipatra. avšak neprošla. Jako důvod 
uvedl jeden z představitelů strany KDU-ČSL, že není ve veřejném zájmu podporovat 
TYTO skupiny. Brněnský zastupitel za Stranu zelených Mojmír Vlašín na svém blogu 
napsal: „Takže díky svorně hlasujícím klubům ČSSD, ODS a KDU-ČSL Brno opět patří mezi 
města, jehož představitelé zaspali dobu a neberou v potaz výsledky opakujících se výzkumů 
veřejného mínění, ze kterých vyplývá, že přes 80 % českých a moravských občanů je tolerant-
ních k odlišné sexuální orientaci.„ Pozměňovacím návrhem primátora města byla daná 
částka přiřknuta akci Sedmé brněnské Velikonoce na ledě. (kris, kat)

StAlO SE V ČR

Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku

kulturafeministickou optikoustalo se ve svetepredstavujeme temastalo sE v cR

FEMINISTKA PLáČE
Nejen politici v médiích rádi používají sexistické poznámky. Tentokrát v negativním smyslu slova skutečně 
zaperlil komentátor Eugen Korda, když na televizní stanici Z1 v  rozhovoru s majitelem  Student Agency 
Radimem Jančurou komentoval, že firmu vede v současnosti žena a dotazoval se: „Ale prečo pre boha živého 
ženská?” a  dále: „...a ta vaša nejvyššia ženská ve vaší firme, tu jste si prečo vybral? Prečo ju? Nebolo tam 
niečo iné?” Ptáme se: „Eugene, prečo!?!“ a odpovídáme si, že je vidět, že ženy ve vysokých pozicích jsou stále 
vnímány jako něco ještě neobvyklejšího než Marťani v politice. (kris)

foto: Lukáš Lyer, NESEHNUTÍ
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25. listopadu si celý svět připomněl mezinárodní den proti násilí na ženách. K to-
muto dni se tradičně připojila Koalice neziskových organizací proti domácímu násilí – 
KOORDONA. Pražské občanské sdružení Acorus uspořádalo tiskovou konferenci na téma 
Vliv ekonomické recese na situaci osob ohrožených domácím násilím, řada pomáhajících 
organizací měla dny otevřených dveří, při slyšení v Senátu proběhla výstava siluet obětí, 
které zemřely rukou svých partnerů „Tiché svědkyně“ o. s. Rosa. Ve společné tiskové 
zprávě KOORDONA upozornila, že přestože byly přijaty právní úpravy na ochranu 
osob před domácím násilím, každodenní zkušenosti neziskových organizací svědčí 
o přetrvávajících problémech. 
V roce 2009 došlo k 778 případům tzv. vykázání násilné osoby. Ukázalo se však, že 
není v silách policie ohlídat, aby násilná osoba po vykázání i nadále neohrožovala 
rodinu, partnera/ku, děti. V mnohých případech dosud policie stav v rodině nedokáže 
kvalifikovaně posoudit a k vykázání násilné osoby nedojde. I nadále se stává, že děti jsou 
soudem svěřeny do péče násilné osobě. I v případech domácího násilí je někdy soudem 
nařízena střídavá, nebo dokonce společná péče o nezletilé děti. I nadále je běžné, že 
násilné osoby neplatí výživné a ohrožená osoba s dětmi žije na hranici bídy. V roce 2010 
došlo k dalším vraždám žen, které byly dlouhodobě ohrožovány násilným partnerem, 
a přesto nedošlo k vykázání. 
Zástupkyně KOORDONY se podílí i na práci Výboru pro prevenci domácího násilí, který 
pracuje od roku 2008 v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Výbor sdružuje 
odbornou veřejnost ze státního i nestátního sektoru a vypracoval návrh Národního 
akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2010–2014. Návrh, který řeší 
problematiku domácího násilí jako komplex různých aspektů, byl konzultován se všemi 
příslušnými rezorty, prošel řádně připomínkovým řízením, připomínky byly vypořádány. 
Vládou České republiky však nebyl 27. 10. 2010 přijat. Ve své tiskové zprávě KOORDONA 
uvádí, že Výbor neobdržel žádné vysvětlení, proč se tak stalo, ani jaký bude následný 
postup. Organizace sdružené v KOORDONĚ toto jednání označily za přerušení prací na 
systémovém řešení nežádoucího jevu domácího násilí v ČR. Vyzývají českou veřejnost, 
aby vyvinula tlak na vládu, aby byl Národní akční plán co nejrychleji uveden v život. 
(kris)

Od 25. listopadu do konce roku byla v kutnohorské galerii GASK k vidění instalace 
amnesty international s názvem Připravena k ukamenování. Plechový model ženské 
hlavy a trupu připomínající střelecký terč a hromady kamení, která ležela před ním, 
tvořily scénu evokující chvíli před zahájením kamenování, kdy je oběť zahrabána po 
pás v zemi. Instalovaný objekt obecenstvo konfrontoval s mrazivou realitou středověce 
působící, ale jak se dozvídáme ze zpráv např. z Íránu, Jemenu či Pákistánu, tak stále 
používané praktiky. Svůj nesouhlas s trestem smrti ukamenováním bylo možno po 
dobu výstavy vyjádřit podpisem do tzv. knihy proti kamenování či v on-line dostupné 
petici. (kat)

Obchodování s lidmi a pracovní vykořisťování je denní realitou pro stovky tisíc lidí na 
celém světě. I v ČR. Dle odhadu organizace La Strada ČR jde u nás o desítky žen a mužů. 
Smutnou skutečností je, že za obchodování s lidmi za účelem jiných forem vykořisťování 
a nucené práce nebyl dosud nikdo pravomocně odsouzen. La Strada ČR v prosinci 
vydala publikaci Příliš úzká brána k lidským právům, která se zabývá mezinárodními 
standardy a problémy České republiky při vyhledávání a pomoci obětem. Je zdarma 
ke stažení na webových stránkách organizace (www.strada.cz). U příležitosti Evrop-
ského dne proti obchodování s lidmi (18/10) táž organizace zavedla pro obchodované 
a vykořisťované osoby novou bezplatnou linku s telefonním číslem 800 077 777, která je 
v provozu každou středu 12–20 h. (kat)

Zdroje informací: www.mezipatra.cz, iDNES.cz, www.proalt.cz, www.vlasin.cz, www.kvarena.cz, www.aktivnirodicovstvi.cz, www.amnesty.cz, www.llp.cz, www.sportovninoviny.cz, 
www.sportovecroku.cz, www.tyden.cz, Centrum ProEquality při Otevřené společnosti o. p. s., Fórum 2000, La Strada

Ve dnech 10. až 12. října 2010 proběhl v Praze tradičně pod záštitou Václava Havla 
čtrnáctý ročník konference Forum 2000. Byl pořádán pod heslem „Svět, ve kterém 
chceme žít“ a  sliboval mnoho skutečně zajímavých námětů pro přemýšlení i diskuzi 
o tom, jak by „ideální“ svět, ve kterém chceme žít, měl vypadat. Ambicí konference bylo 
najít odpovědi na otázky, jaký vliv má místo, kde žijeme, na to, kým jsme. Témata byla 
víc než různorodá – od životního prostředí a změny klimatu, přes život ve veřejném 
prostoru, až po lidská práva a světovou ekonomickou krizi. Mezi delegáty a delegátkami 
byla řada zvučných jmen, ale vedle 83 mužů pouhých 13 žen (např. nositelka Nobelovy 
ceny míru Shirin Ebadi). Lze v takovém složení splnit ambice konference a najít odpověď 
na otázku, v jakém světě chceme žít? Je snad mužský pohled na tento svět hodnotnější 
než ten ženský? A k jakému závěru dojdeme, uvědomíme-li si, že ženy se téměř 
výhradně účastnily panelů věnovaných lidským právům? Naopak k tématům a sou-
vislostem ekonomických, klimatických či urbanizačních se vyjadřovaly jen okrajově či 
vůbec. Ve světě, kde chceme žít, přece žijí muži i ženy. Bez hlasu žen nebude nikdy tento 
svět, ve kterém žijeme, světem v kterém chceme žít! Nebo ano? (pk)

Na přelomu října a listopadu 2010 se v ČR konalo mistrovství světa v basketbalu 
žen. Naše reprezentace vybojovala druhé místo. Mistrovství bylo úspěšné i z hlediska 
návštěvnosti. Rekord z posledního ženského mistrovství světa v Brazílii byl překonán 
o celých 20 %. Multifunkční arénu Karlovy Vary během finálové části šampionátu 
navštívilo více než 60 500 návštěvníků a návštěvnic. Stříbrné basketbalistky přijal a ocenil 
na Pražském hradě prezident Václav Klaus. Vyjádřil se, že sportovkyně ve slavnostním 
vypadají hezky a jejich míč je lehčím než ten, používaný mužskými basketbalisty. (kris, lš)

Oštěpařka Barbora Špotáková zvítězila v soutěži 
s paradoxním názvem atlet roku 2010. Své prvenství 
obhájila již po čtvrté za sebou. Stejně tak figuruje 
i jako jedna  z deseti do užšího kola nominovaných 
jednotlivců podobně paradoxní ankety Sportovec roku. 
Vyhlašuje ji Klub sportovních novinářů (ano, účastní se 
i novinářky) a od roku 2006 drží prvenství v kategorii 
jednotlivců ženy. „Ženskou štafetu“ zahájila běžkařka 
Kateřina Neumannová, po dvakráte následována 
rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou s jednoletým 
přerušním oštěpařkou Špotákovou. Mezi nominovanými 
figurují opět Špotáková a Sáblíková v triu žen s Šárkou 
Záhrobskou, která sklízí úspěchy ve sjezdovém lyžování. 
V kategorii kolektivů jsou favoritkami Basketbalistky ČR. 
Necháme se překvapit, zda se „Sportovcem“ roku 2010 
stane muž či žena… (lš, kat)

FEMINISTKA SKáČE
Protože se v  ČR neudálo nic, nad čím bychom úplně skákaly radostí, zorganizovala FEMA 
alespoň oslavu u příležitosti vydání jejího prvního čísla. Proběhla v brněnském klubu Desert 
a o zábavu se postarala skupina Hořící podprsenky se svým skvělým recitálem, prostor dostal 
militantní maskulinista Hermann Schaffgotsch, objevily se antiroztleskávačky a na závěr vys-
toupila skupina Hrochansony. Eva Hauserová sice nepřijela, ale zato poslala výbornou video 
zdravici. Fotografie a  video najdete na startovním webu FEMY www.femamagazin.word-
press.com. (kris)

StAlO SE V ČR kulturafeministickou optikoustalo se ve svetepredstavujeme temastalo sE v cR

Panel Náboženství a zahraniční politika. Zdroj: Fórum 2000
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Predstavujeme aktivitu/organizaci

Kdo podporuje ženské organizace?
Na světě najdeme celou řadu organizací, které podporují výhradně 

aktivity žen a  dívek. Představíme si nejznámnější ženské fondy, které 
jsou velmi důležité pro ty z  vás, kdo se chcete věnovat tématům jako 
jsou ženská práva či genderová rovnost. Můžete u  nich totiž žádat 
o podporu. V řadě případů ani není nutné zakládat vlastní organizaci, 
stačí skupina nadšených a otevřených žen, které se nesmířily s životními 
podmínkami okolo sebe a chtějí přinést pozitivní změnu. Všechny orga-
nizace mají společné jedno – jejich cílem je co nejefektivnější podpora 
ženských iniciativ a  velké porozumění situaci, ve které se  nacházejí. 
Proto se například snaží o to, aby udělované granty byly administrativně 
co nejméně náročné, a podpořené ženy se mohly soustředit na svoji zvo-
lenou činnost.

globální podpora ženských aktivit 
Seznámení začneme u  americké instituce globální ženský fond 

(The Global Fund for Women, GWF). Je to veřejně podporovaná or-
ganizace, jejímž cílem je podpora lidských práv prostřednictvím posí-
lení formálních i neformálních ženských aktivit. Byl založen v USA již 
v roce 1987 čtyřmi ženami, které usilovaly o celosvětovou podporu 
ženského aktivismu. Realizovaly svůj sen o důvěrné a tolerantní spo-
lupráci žen. V současných aktivitách se GWF zaměřuje zejména na té-
mata spojená s ekonomickou jistotou, násilím na ženách, přístupem 
ke vzdělávání, zdravím a  rozvojem vůdčího potenciálu. Specifikem 
fondu je podpora činnosti organizace, ne konkrétního projektu. 
Uspět tedy mohou nejlépe ty, jejichž cíle jsou strategické a mají šanci 
na prosazení významných společenských změn. Žádosti o podporu 
jsou přijímány průběžně.

Pro inspiraci uveďme příklad úspěšné organizace, která získala 
podporu: Srbské Autonomní ženské centrum zahájilo svou činnost 
v  roce 1993. Filozoficky vychází z  myšlenek feminismu a  antinacio-
nalismu. Své působení zahájilo v  době války a  nabídlo bezpečný 
přístav pro oběti znásilnění a  násilí. Zároveň však byla prováděna 
analýza příčin sexuálního násilí a jeho využívání jako zbraně ve válce 
a  etnických čistkách. Cílem však bylo podílet se i  na mírových pro-
cesech a projevit solidaritu se všemi ženami v  regionu – Romkami, 
Chorvatkami, Muslimkami, Albánkami, uprchlicemi, lesbami, ženami 
se zdravotními a duševními obtížemi. Centrum pomohlo tisícům žen 
prostřednictvím přímých služeb, jako je poradenství obětem násilí, 
a programů prevence v oblasti domácího násilí, zejména tedy real-
izací výzkumů, vzděláváním a systematickou podporou institucionál-
ních změn. „Jedna organizace nemůže udělat vše, co si představuje ve 
svých feministických snech, jako je diskuze o násilí ve vysokoškolských 
kurikulích, poskytování workshopů na téma násilí v rodinách, ve školách, 
jmenování feministických ministrů a  ministryň... Zároveň však víme, 
že jsme naplnily mnohé naše sny, které jsme měly, když jsme začínaly, 
snění je létajícím kobercem pro naše 
naděje.“

V České republice GWF podpořila 
například proFem, o. p. s., pražskou 
organizaci, která se v  rámci pro-
jektu AdvoCats věnuje právnímu 
poradenství ženám – obětem 
domácího násilí.

Peníze pro ženy
Nizozemská nadace mamaCash investuje do 

ženských práv již od roku 1983. Zaměřuje se 
hlavně na neobvyklé a průkopnické aktivity na 
celém světě. MamaCash si uvědomuje sociální 
problémy spojené s  chudobou, násilím a  dis-
kriminací a podporuje ženy, aby mohly začít se 
změnami ve svých komunitách. Velmi si zakládá 
na své důvěryhodnosti, zavazuje se například k tomu, že na provozní 
náklady utratí maximálně 25% svých příjmů. Hlavními tématy, které 
podporuje, jsou tělo, peníze a  hlas.  Podpořené ženy bojují za svá 
práva rozhodovat se o vlastním těle a žít v bezpečí. Snaží se o eko-
nomickou spravedlnost a zajištění vlastní finanční nezávislosti. Chtějí, 
aby je bylo slyšet a vidět v jejich rodinách, městech, regionech i náro-
dech. Podporují další ženské iniciativy. MamaCash se cíleně zaměřuje 
především na podporu žen z  marginalizovaných skupin – ženy mi-
grantky, ženy se zdravotními obtížemi apod.

Uveďme si opět příklad projektu, který u  nadace MamaCash 
uspěl – tentokrát se  jedná o polskou organizaci s názvem Ponton. 
„Dostáváme otázky jako: Vzala jsem si jednu matčinu antikoncepční 
pilulku a pak jsem měla sex. Je to špatné pro moje zdraví?“, říká Anka 
Grzywacz, jedna z žen, která pracuje pro tuto iniciativu. Cílem je učit 
studující středních škol o sexuálním chování a možnostech kontroly 
porodnosti. Cílovou skupinou jsou dívky a chlapci ve věku 14–20 let. 
Úvodní otázka ilustruje jejich chabé znalosti z oblasti sexuality, jehož 
výsledkem je vysoká míra těhotenství mladistvých. 

V České republice grant MamaCash pomohl například při orga-
nizaci první Queer pride v Brně – první pochod lidí s různou sexuální 
orientací doplněný o různé doprovodné akce.

ženy pro ženy
Další významnou nadací podporující ženské projekty je v soused-

ním Německu sídlící ženská nadace filia (filia.frauenstiftung). Byla 
založena v  roce 2001 devíti ženami, které se zároveň staly prvními 
donátorkami. Motivem jim bylo přesvědčení, že všechny ženy by 
měly mít možnost nezávisle rozhodovat o  svém životě a  mít stej-
nou svobodu a stejné možnosti, v pracovním či soukromém životě. 
Žádost pro nadaci filia je dvoukolová. V  stanoveném termínu je 
potřeba zaslat vstupní informace o  projektu a  po případném sch-
válení záměru se teprve odevzdává vlastní projektová žádost. 

Příkladem úspěšné iniciativy je podpora čečenského projektu „Nit 
života“. Jeho cílem je posílit rozvoj společenosti, která bude post-
avená na míru, kde bude méně násilí a která bude celkově přátelštější 
k  ženám. Aktivity týmu vedeného Taitou Junousovou reagují na 
současné společenské změny v  Čečně. Pod vedením prezidenta 
Ramsana Kadyrova byl ohlášen návrat k etickým a morálním hodno-
tám a od roku 2007 byla zavedena povinnost nosit šátky pro dívky 
od šesti let a pro všechny ženy pracující ve státních institucí. Otevřel 
se též prostor sňatkům založeným na únosu a polygamii. Všechny in-

www.globalfundforwomen.org

www.mamacash.nl 
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a JaK JE To v ČESKu a na SLovEnSKu?
Slovensko-český ženský fond (Slovak-Czech Women’s Fund,  

SCWF) je jediným výhradně ženským fondem, který působí na 
území České a Slovenské republiky. Založen a podpořen byl v roce 
2004 společně pražskou a  bratislavskou pobočkou Nadace Open 
Society Fund. Cílem fondu je poskytovat nejen finanční podporu 
na rozvoj ženských práv a  uplatňování genderové rovnosti ve 
společnosti. Podporuje inovativní a  inkluzivní projekty, zaměřuje 
se na různorodé aktivity, jejichž cílem má být zejména pokrytí 
doposud neřešených témat. Jak říká ředitelka fondu Markéta 
Hronková: „Když v  roce 2004 Slovak-Czech Women´s Fund začínal, 
doufaly jsme, že se nám podaří alespoň částečně zaplnit mezeru ve 
financování tematiky ženských práv a že se podaří změnit pohled na 
vnímání vztahů mezi institucionálními donátory a příjemci nadačních 
příspěvků.“ A  jak se to podařilo? „Dnes, kdy SCWF pomalu vstupuje 
do sedmého roku své existence, je stále jediným ženským fondem 

v České republice a na Slovensku, ale je zároveň respektovaným part-
nerem dalších více než 40 ženských fondů po celém světě. Fondů, které 
zakládají svou práci na důvěře a ne kontrole, které propagují rovno-
právný vztah se svými partnerskými organizacemi a které reagují na 
jejich potřeby a  nesnaží se diktovat grantovou agendu a  ani agen-
du ženských práv. Jsme přesvědčeny, že ženy nejlépe vědí, jakým 
problémům čelí a  jak hledat pro tyto problémy nejfunkčnější řešení. 
Pokud bychom chtěly prezentovat svoji sedmiletou práci v  číslech, 
nejdůležitější by byla tato tři: 198 udělených grantů, rozdělených 13 
800 000 Kč a více než 70 partnerských organizací.“ Otevřené grant-
ové kolo je obvykle vyhlášeno jednou až dvakrát ročně, běžná výše 
podpory na jeden projekt bývá 100.000 Kč. 

U SCWF uspěla například Evropská kontaktní skupina s  plá-
nem vydat genderově nestereotypní omalovánky pro děti, které se 
staly hitem. Podporu získalo i nESEHnuTí pro vytvoření putovní 
výstavy Ženská práva jsou lidská práva.

Kromě obecné podpory ženskoprávních organizací chce fond 
dle slov své ředitelky „nadále vyhledávat a  podporovat kontrover-
zní či nepopulární témata a  poskytovat prostor a  podporu margin-
alizovaným skupinám žen či ženám, které zažívají vícenásobnou 
diskriminaci“. Markéta Hronková dále dodává: „Neustále se snažíme 
rozšiřovat okruh žen a  mužů, které/ří se chtějí 
angažovat v prosazování ženských práv a rovnos-
ti žen a mužů, a to jak finančně, tak i svojí prací. 
Narůstající počet přátel fondu dokazuje, že filan-
tropie není jen výsadou bohatých, ale že zapojit se 
do proměn naší společnosti může opravdu každý“.

www.womensfund.sk

www.filia-frauenstiftung.de

Podrobné informace a grantové podmínky naleznete na webových 
stránkách daných nadací.

Kateřina machovcová

dikátory re-islamizace zhoršují situaci žen a slouží především k tomu, 
aby se země profilovala kulturně a politicky odlišně od Ruska. Jakou 
identitu si mladí lidé, zejména však dívky, mohou v takové zemi vybu-
dovat? Proto Nit života nabízí kurzy ve školách, kde pomáhají dětem 
vyrovnat se s traumatizujícímí následky války a prosazovat svoje prá-
va v  současné Čečně. Zkušenosti ukazují, že v  přítomnosti chlapců 
dívky nemají prostor mluvit o nerovnostech a násilí, jež zažívají. Proto 
filia podpořila zorganizování seminářů pouze pro ně. Společně s 
představením Úmluvy o právech dítěte si dívky trénovaly praktické 
situace, jak zajištovat svoje práva. Jedné z dívek se například podařilo 
přesvědčit rodiče o tom, že potřebuje více času na přípravu do školy 
a domluvila se s nimi, že může pomáhat méně v domácnosti a rodin-
né restauraci. 

V Česku získala podporu této nadace Genderová informační a tis-
ková agentura – gita, jejímž cílem bylo přispívat k rozšíření pohledu 
na svět nabízeného mainstreamovými médii o nové aspekty.

 Myslím, že nejdůležitější pro ženy je nestanovovat si žádné limity. 
 (Martina Navrátilová)
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Jsou ženštiny pobíhající po hřišti plodem toho potrhlého femi-
nismu, který dělá z  ženských chlapy a  z chlapů ženský? možná 
překvapí, že obě kopané, jak mužská, tak ženská, zkrátka ta 
moderní, jak je známe dnes, se narodily takřka současně v druhé 
polovině 19. století. ne starší bratříček a mladší sestřička, jak se 
to často slýchává i říká, ale dvojčátka. 

Začátky
V roce 1848 byla poprvé sjednocena pravidla a první ženský fotba-

lový klub byl založen už v roce 1894. Dojem, že je ženský fotbal hork-
ou novinkou, zřejmě vzniká tím, že je chlapeček tak trochu otesánek, 
který polykal a stále ještě polyká téměř všechny finance, které do fot-
balu tečou. V období první světové války, kdy byla většina mužů na 
frontě, začala být ženská kopaná dokonce oblíbenější, než mužská. 
Tehdy se fotbalová asociace rozhodla k radikálnímu řešení po vzoru 
Chytré horákyně. Nezakázala sice ženám hrát fotbal jako takový, ale 
zakázala jim ho hrát na fotbalových hřištích. Ženy se tak musely spo-
kojit s parky a rugbyovými trávníky, což ženský fotbal poslalo až na 
samotné dno. Prý z etických důvodů. 

Vývoj ve všech zemích neprobíhal stejně, přesto se ženský fotbal 
musel v 60. a 70. letech narodit v podstatě znovu. Snad proto nám 
dnes připadá, že je to sport nový, že je na něm něco feministického, 
revolučního a taky divného.

Zelená je tráva, fotbal to je hra. ale ne pro všechny
V naší zemi, která se často označuje za fotbalovou, ženskému fotbalu 

pšenka nekvete. Chybí sponzoři, chybí hřiště, hráčky a realizační tým 
většinou nedostanou ani korunu. I o proplacení cest na zápasy musí 
bojovat. Za důvod mizivého rozpočtu ženského fotbalu ve srovnání 
s mužským je uváděna jeho nízká kvalita a  malý zájem veřejnosti. 
Jenže, není právě podfinancování či spíše nefinancování to, co z něj 
dělá neatraktivní popelku? Pro srovnání lze uvést, že i třetiligový fot-
balista se u  nás fotbalem uživí. Podle serveru gambrinus.cz  se dá 
ve třetí lize přijít na nějakých 5–35 tisíc, ve druhé pak na 30–70 tisíc. 
Prvoligové kluby z konce tabulky vyplácejí svým hráčům cca 70 tisíc 
měsíčně. I když se vezme v potaz, že fotbalisté mimo sezonu pobírají 
jen cosi jako základní mzdu (tudíž bez prémií za výhry, za odehrané 
minuty atd.), jsou to stále docela slušné sumičky. 

Řekněme, že taková ženská první liga kvalitou odpovídá mužské 
lize třetí (i když to zdaleka není pravda, její úroveň je vyšší). Není s 
podivem, že se pro ženské kluby v první lize často nenajdou peníze 
ani na jejich základní provoz? Na vrcholu české ženské ligové tabulky 

se nachází kluby, které sdílejí zázemí s mužskou kopanou, 
a  nemusí tak řešit každodenní existenční potíže. Ale ani 
tato šťastlivá hrstka klubů nemá nebo nechce mít na to, 
aby hráčkám dávala plat, a  ony se tak mohly věnovat 
fotbalu jako profesi a  nejenom jako koníčku. Přesto 
u  nás fotbalové osobnosti vyrůstají. Příkladem může 
být famózní Pavlína Ščasná, které jen o  vlásek uniklo 
angažmá v Los Angeles Sol, po boku současné největší 
hvězdy ženského fotbalu Marty Vieiry da Silvy. Ščasná 
nakonec sezonu odehrála za švédský klub Malmö, se 
kterým vyhrála švédský ligový pohár. Malmö získalo 
titul po dlouhých 16 letech, a  tak bylo rozhodně co 
oslavovat. Proslýchá se ale, že pomalu začíná uvažovat 
o  konci fotbalové kariéry. Škoda. Můžeme jen doufat, 
že se za ni brzy najde stejně kvalitní náhrada. 

Další nepřehlédnutelnou osobností je Dagmar Dam-
ková, fotbalová rozhodčí, které bylo svěřeno vedení 
ženského olympijského finále v Pekingu v roce 2008. Stojí za zmínku, 
že se žádný mužský český rozhodčí nemůže pochlubit účastí na tolika 
světových fotbalových událostech a přesto, když se mluví o tom, že 
by měla pískat prvoligový zápas, rozprostírá se kolem ní atmosféra 
nedůvěry. Ona sama to již bere s nadhledem. Chválu sbírá v zahraničí 
a doma už ji nečeká i přes to, že se jí v minulé sezóně podařilo zv-
ládnout na výbornou snad nejošemetnější zápas české ligy: Baník–
Sparta. 

reprezentace
To, co by český ženský fotbal opravdu potřeboval, je pořádná rekla-

ma. Nemá se totiž rozhodně zač stydět. V  tabulce FIFA se nachází 
na krásném 24. místě. Pro srovnání: mužský nároďák se po letošní, 
naprosto otřesné sezoně propadl z první dvacítky na 33. místo, mimo 
jiné i díky skandální porážce 0:2 od ázerbájdžánu, který se v té době 
nacházel na 125. místě. Jen tak pro zajímavost, ženská reprezentace 
ázerbájdžán porazila na hlavu 5:0 a s favoritkami ze Švédska se jim 
povedlo remizovat 0:0, a  získat tak další cenný bod do kvalifikační 
tabulky. Kvalifikace na MS žen má bohužel jiná pravidla než kvalifi-
kace mužů. Na přímý postup nestačí ani první místo ve skupině; to 
umožní jen účast v baráži. Naše reprezentantky skončily ve skupině na 
druhém (tedy nepostupovém) místě, ale za svoje výkony se rozhodně 
stydět nemusí.

Na zápasy ženské Ligy Mistrů se přišlo podívat kolem tisícovky 
diváků, stejně tak i na zmiňovanou kvalifikaci. V zemích jako je An-
glie, Německo, USA či Švédsko je ženský fotbal mnohem hranější, 
populárnější, a tím pádem i sledovanější. Na stadiony chodí desítky 
tisíc fanoušků. Nejlepší podmínky mají hráčky v USA, kde také existuje 
profesionální liga, což je ale dáno i tím, že nemá tak ostrou konkurenci 
v mužské kopané. V USA je mnohem důležitější americký fotbal a ten 

JEn Si TaK TroŠKu ČuTnouT

kulturafeministickou optikoustalo se ve svetepredstavujeme temastalo sE v cR
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mEZinárodní SouTěžE a TurnaJE žEn

název soutěže/turnaje datum 
založení

informace o soutěži/turnaji

FIFA Women's World Cup 1991 Fotbalové mistrovství světa 
žen, čtyřletá periodicita

UEFA Women's Champi-
ons League 

2001 Evropská klubová soutěž, 
obdoba Ligy Mistrů

UEFA European Women's 
Championship 

1984 Mistroství Evropy

Women's Professional 
Soccer 

2007 Profesionální liga v USA

1
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už je, takřka bez výjimky, doménou mužů. Podobně ve Švédsku má 
ženská kopaná relativně velký prostor. Těžko však říct, zda je to jen 
proto, že jsou severské společnosti v emancipaci přeci jen o pár mí-
lových kroků dál než ta naše, či je to proto, že kluci se tam prostě víc 
věnují hokeji a na holky fotbal tak nějak ,,zbyde“.

Vliv emancipačních hnutí je ale tak jako tak nezanedbatelný a lze 
ho vysledovat např. v obsazení čelních pozic FIFA žebříčku, kde velkou 
část tvoří země z tohoto pohledu vyspělé. Na druhou stranu je možné 
najít v mužské části hodnocení FIFA velké množství zemí, které jsou 
silně patriarchální, machistické. Skoro to vypadá, jako by šla fotbalová 
vyspělost ruku v ruce s politickými, ekonomickými a společenskými 
možnostmi žen a mužů.

není fotbal jako fotbal
Svou roli v tom, jak fotbal vnímáme, hrají samozřejmě i předsudky, 

a to nejen ty ze strany mužů, které jsou v podstatě variací na známé 
písničky o  ,,ženách, kterým něco takového ne(pří)sluší“, ale z  velké 
části jsou to i  předsudky žen, jejichž vztah k  fotbalu se většinou 
nachází na škále kdesi mezi odporem a naprostou indiferencí. Často 
slýchávám, že je fotbal sport násilný, oslavující sílu a agresivitu. Že je 
prý výrazem a  oslavou většiny negativních maskulinních vlastností 
a sklonů. 

Osobně nejsem fanynkou českého fotbalu. Když pominu úroveň, 
která není nijak zázračná, je na stadionech stále hodně násilí a  ti 
nejviditelnější fandové mají holé hlavy, spoustu svalů a  duté leb-
ky. Naštěstí není český fotbal na světě jediný. Z něj by totiž nebylo 
příliš patrné, proč se za tím kulatým nesmyslem prohání po světě 
miliony kluků a holek a proč má tenhle sport takovou oblibu, že se 
v  některých zemích při přenosech finálových zápasů MS přestává 
pracovat, zastaví se doprava, a když to vyjde, i na dálnicích vyskakují 
řidiči z aut a bláznivě se objímají. 

To, proč je fotbal pro tolik lidí velkou vášní a láskou, na televizních 
obrazovkách při sledování Gambrinus ligy prostě neuvidíte. Neu-
vidíte tu euforii, radost, zaujetí a  sdílení, neprocítíte ten komplexní 
zážitek. Je tu radost z překonání protihráčů, pak je tu radost sdílená se 
spoluhráči, radost z pohybu a v neposlední řadě i potěšení z elegance 
herních situací. Když k tomu ještě připočteme atmosféru velkého sta-
dionu s davy nadšených a skandujících fanoušků, pak se nelze divit 
těm hvězdám, když ze sebe po vstřeleném gólu servou dres. Jsou 
nejspíš úplně mimo sebe. Naopak vidět Robbena, jak nedá dvě tu-
tovky ve finále MS, z toho by nejeden fanoušek brečel (a vsaďte se, 
že opravdu brečeli a nejenom v Holandsku). Není to nepodobné sle-
dování telenovel a dlouhých seriálů o vztazích, ve kterých máme dost 
času identifikovat se s hrdiny a sledovat jejich životní osudy. Fotbal, ať 
už si o něm myslíme cokoliv, je v první řadě hlavně srdeční záležitost.

Zvláštní je, že fotbalisté amatéři na fotbalistech profících zpravidla 
obdivují úplně jiné vlastnosti než hrubou sílu. V první řadě je to ob-
ratnost, pak rychlost, herní inteligence, elegance, kopací technika, 
přístup ke hře obecně (pro tohle lidi milují Messiho, protože je to 
takový ,,skromný hodný kluk“, ale i  proto, že s míčem umí zázraky) 
a ano, i tu vytrvalost, snad i tu prestiž. Brutalita se naopak silně odsu-
zuje, má se obecně za to, že to hru kazí, že to k ní nepatří. Je proto 
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žEbříČEK ZEmí PodLE FiFa

místo ženy muži
1. USA Brazílie
2. Německo Španělsko
3. Brazílie Portugalsko
4. Švédsko Nizozemsko
5. Japonsko Itálie
6. Norsko Německo
7. Severní Korea Argentina
8. Francie Anglie
9. Anglie Francie

10. Čína Chorvatsko
11. Dánsko Rusko
12. Kanada Egypt
13. Itálie Řecko
14. Austrálie USA
15. Rusko Srbsko
16. Nizozemsko Uruguay
17. Finsko Mexiko
18. Island Chile
19. Ukrajina Kamerun
20. Španělsko Austrálie
21. Jižní Korea Nigérie
22. Mexiko Norsko
23. Nový Zéland Ukrajina
24. Česká Republika Švýcarsko
25. Skotsko Slovinsko

zvláštní, že v mnoha lidech vyvolává slovo ,,fotbal“ právě představu 
násilí. Možná, že za to opravdu mohou ony incidenty na stadionech. 
Ale i  to je v  různých zemích různé. V  jihoevropských státech chodí 
fandit i  ženy a  celé rodiny s  dětmi, a  co se agresivity týče, pravda, 
je tu také silná skupina neofašistů/nacistů a  bouchačů, ale netvoří 
rozhodně většinu. Jsou to spíš černé ovce, než reprezentativní vzorek 
běžného fanouška. Jako příklad jiné fotbalové kultury lze uvést 
nedávné finále MS, které jsem strávila na náměstíčku v Katánii v kotli 
španělských fandů. Nikdo nic nerozbíjel, nikdo nikoho nemlátil (ku-
podivu ani fanoušky Holandska v  národních barvách, co obsadili 
druhý konec náměstí), žádné petardy, žádné řinčící sklo. Zpívalo se, 
objímalo, skákalo, tleskalo, povzbuzovalo. Celkově to bylo oproti 
českým projevům fanouškovství křiklavě nedestruktivní. Vypadalo 
to spíš jako na koncertě nějaké rokové hvězdy než na fotbale, jak ho 
známe my. 

a co bude dál...?
Přesto, že v  těchto letech zažívá česká ženská kopaná zlatou éru, 

nelze očekávat, že by se přístup veřejnosti k  ní nějak dramaticky 
měnil. Dagmar Damková bude dál čas od času jako záskok pískat 
českou první ligu mužů a  Pavlína Ščasná bude dál u  nás naprosto 
neznámou a  ve světě jednou z  nejlépe placených fotbalistek. Vše 
zůstane při starém, pokud se nezvýší zájem nás všech a  dokud se 
nestanou nedílnou součástí televizního vysílání přenosy ženských lig 
a turnajů. 

Nemusíme však přemýšlet jen o  vyšších sférách fotbalu. I  úplně 
obyčejné pobíhání s merunou po

plácku ve společnosti kamarádů a kamarádek může být často lepší 
než všechny Ligy Mistrů.

Znáte ten pocit mít míč na kopačce a vítr v zádech? Tu radost po 
vstřeleném gólu? Ne? A co děláte

dneska odpoledne? Nepůjdeme si začutat?

Jitka Svobodová

Zdroje informací a obrázků: www.fotbal.cz, www.eurofotbal.cz, www.gambri-
nus.cz, www.isport.blesk.cz, www.fansoccer.de, www.donmouth.co.uk,

(1)Stojící druhá zleva je Angličanka Nettie Honeyball, která je považována za za-
kladatelku ženského fotbalu. (2) Pavlína Sčastná chránící míč před protihráčkou. 
Zdroj: FanSoccer, německý magazín o ženském fotbalu. (3) Dagmar Damková.
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martina Hynková, vystudovaná socioložka. Pracuje jako sociální pra-
covnice a o víkendech krom jiného běhá po hřištích jihomoravského 
venkova v ženském týmu malé kopané.

Jak jsi se k fotbalu dostala? 
Náhodou. Sport mě vždycky obecně hodně bavil, chodila jsem na 

sportovní základku, ale tam jsme fotbal nikdy nehrály. Byly jsme ten-
krát rozdělení na kluky a holky a  fotbal byl výsadou kluků. Pak jsem 
se věnovala spíš individuálním sportům. Rok se s rokem sešel a holky 
z  mé rodné vesnice párkrát hrály tzv. „sranda-mač“ svobodné vs. 
vdané. A když se pak holky rozhodly zkusit trénovat, klasicky bylo vše 
dohodnuto v lehkém alkoholovém opojení při vesnické akci, nenecha-
la jsem se dlouho přemlouvat a zkusila vyběhnout na hřiště. Napřed 
jsem měla obavy hlavně z  toho, že to fyzicky nezvládnu, ale po pár 
trénincích mě fotbal nadchnul. Bylo to asi způsobeno i  tím, že jsem 
dlouho nedělala kolektivní sport a  byla u  toho velká sranda. Holky, 
které by se spolu normálně nebavily, i  když se samozřejmě znaly, si 
najednou měly o čem povídat. Postupně se naše družstvo obměnilo, 
někdo odpadl, někdo se naopak přidal. Myslím, že tam hrál poměrně 
velkou roli faktor „zajímavosti“. Hrát fotbal znamenalo být zajímavá. 
To ale s postupem času odpadlo, takže teď to hrají opravdu jen holky, 
které tento sport baví a jsou ochotné běhat za „kulatým nesmyslem“ 
bez ohledu na počasí. Fotbal teď hraju rok a půl. Momentálně máme 
fotbalové prázdniny, ale už  se těším na vánoční turnaje a pravidelné 
trénování, to mi chybí jak sůl.

má ženská varianta oproti mužské kopané nějaká specifika? 
Specifika nikoliv, jen žádnou tradici. Je to pro lidi obecně naprosto 

nové, fotbal žen v televizi neuvidí, takže se nám stávalo, že když jsme 
šly na hřiště, tak zastavovala auta a ptali se nás, jestli jdeme na zápas, 
že holky ještě nikdy neviděli v kopačkách. Taky se často obecenstvo 
podivovalo nad naší tvrdostí při hře. Nevím, co čekalo, resp. tuším. 
Každopádně se to postupně ukázalo na návštěvnosti našich zápasů, 
ze začátku chodily spousty lidí, postupně je to ale přestalo bavit, bylo 
to asi i tím, že jsme na domácím hřišti dávaly málo gólů. 

Jak je na tom z tvého pohledu ženský fotbal?
Přijde mi legrační, že se o  něm hovoří jako o „ženském“, když má 

stejná pravidla. Jasně, je tam genderové dělítko jak vyšije, smíšená 
družstva ve fotbale nenajdete (na rozdíl např. od volejbalu), pokud 

nepočítám to, že si jde občas s náma zahrát při trénincích kluk a občas 
se ke klukům přidá holka – ač v mnohem menším měřítku, co jsem 
měla možnost vidět. No, o tom, že fotbal je považovaný za mužskou 
disciplínu, asi nemusíme diskutovat. Mám radost, že se to obecně pro-
lamuje a že i na takových malých vesnicích, jako je ta naše, můžeme 
potkat fotbalové ženstvo. To asi svědčí o vývoji nejvíc.

S jakým největším genderovým stereotypem jsi se setkala? 
Je toho fůra, ale stále to přebíjí ta skutečnost, že holky fotbal u nás na 

vesnici hrají a baví je to! To je pro mě nejdůležitější. To, že občas někdo 
řekne, že nejsme kluci, takže nemůžeme tak rychle běhat a tak dobře 
zpracovat míč, mě nemůže překvapit. Naštěstí argument o tom, že na 
rozdíl od nás kluci hrávali fotbal většinou od dětství – nemyslím nutně 
profesionálně – zabírá. Samozřejmě na vesnici i ve městě třeba hrávali 
a hrají i holky, ale není tam taková intenzita, navíc ty zájmy se pak ještě 
víc postupem věku genderově polarizují. Co mě ale namíchlo bylo, 
když nás označovali jako „mužstvo“, abych byla konkrétní, byly jsme 
„ženské mužstvo“ a  nikomu to nepřišlo divné. No není s  genderem 
občas legrace, uznejte! A pak občas při zápalu boje naše spoluhráčka 
ráda používá: „Kikčo jeď, jsi rychlejší a krásnější“. Ospravedlňuje to tím, 
že pak protihráčky vyvede z míry, což má vlastně pravdu.

Jakou bys dala radu ženám, které chtějí začít hrát fotbal? 
Jednoduchou, porozhlídnout se po nejbližším týmu fotbalistek, zajít 

na jejich trénink, zkusit si zakopat a uvidí, jestli je to nadchne. Po pár 
trénincích třeba zjistí, že to není tak, jak si představovaly – tak to může 
být ostatně s čímkoliv. Ale pokud je fotbal obecně baví, chtějí se hýbat, 
proč ne? Fotbal je sport jako každý jiný, jen je potřeba ho odgendero-
vat. I když se to nepodaří v médiích, pro pocit lidí, kteří ho mají rádi, je 
to moc důležitý. 

Co bys chtěla jako fotbalistka dokázat?
Nejdřív jsem si přála hrát velkou kopanou, ale ta vyžaduje hodně 

času, a  hlavně bych musela jít z  týmu naší vesnice. Je pro mě ale 
důležitější trávit čas a sdílet zážitky s holkama od nás, to mi vyhovuje 
nejvíc. Takže ambice je spíš taková, abych uběhala celou hru v pozici 
záložnice.

Tak ať se daří tobě i týmu.
Kateřina Plesková

nEJSmE žEnSKé FoTbaLové mužSTvo 
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marie vrubelová, studentka Pedagogické fakulty Masarykovy uni-
verzity v  Brně, se sportu věnovala odmala. Hraje basketbal, fotbal 
a chodí pravidelně do posilovny. Největší sportovní vášní je pro ni však 
rugby.

Jak jste se k rugby dostala?
Strávila jsem rok na univerzitě v Tennessee (University of Tennes-

see), která má jeden z  nejlepších sportovních programů a  výborné 
sportovní zázemí. Měla jsem to velmi blízko do tělocvičny a  posi-
lovny, kde si mě všimla jedna hráčka rugby a zeptala se mě, jestli bych 
to nechtěla zkusit, od té doby hraji rugby pravidelně. Po návratu do 
Česka jsem se přidala do brněnského týmu Dragon Brno a  časem 
jsem dostala pozvánku i do českého národního týmu.

můžete porovnat oba týmy, ve kterých jste hrála, americký 
a český?
Tady v  Česku má rugby krátkou tradici, takže zde zatím hraje jen 

osm ženských týmů. 
V USA je situace jiná. Řekla bych, že tam se rugby považuje opravdu 

za životní styl. Trávila jsem se spoluhráčkami veškerý svůj volný čas 
a  jezdila s  nimi třeba i  na dovolenou, na nic jiného než rugby jsem 
neměla ani pomyšlení. Také je tam dlouhá historie ženského rugby, 
takže v týmu jsme měly hráčky, které hrály deset, patnáct let a od těch 
jsem se hodně naučila. Trenéra jsme neměly, takže nám tréninky vedla 
kapitánka. V Česku jsou trenéři jenom chlapi, protože tu zatím nejsou 
holky s dostatečnými zkušenostmi, ale to se doufám taky brzo změní.

Liší se nějak ženské rugby od jeho mužské varianty?
Pravidla jsou stejná, ale díky tomu, že chlapi jsou silnější, tak hrají 

určitě tvrději. Máme tím pádem ale méně zranění. Taky tu zatím není 
dostatek hráček na rugby v patnácti, takže hrajeme jenom v sedmi, 
což je zase běhání a málo kontaktu. Jinak samozřejmě ženské rugby 
nepřitahuje tolik diváků jako mužské, ale tak je to u  všech sportů, 
nejen v  rugby. Bohužel jsem se setkala tady v  Česku i  s negativní-
mi poznámkami od diváků při jednom našem zápase, ale nějak to 
neřeším.

Existují o ženském rugby nějaké stereotypní představy?
Řekla bych, že se to týká hlavně vzhledu. Myslím si, že si lidé 

představují holku silnější postavy, vlasy nakrátko a nepěknou, což je 
samozřejmě hloupost. V Brně vypadá polovina týmu jako princezny, 
po zápase se z  šatny dostanou tak za hodinu a  půl, až si vyfoukají 
vlasy, udělají make-up. Zbytek je jako já. (Marie přišla do kavárny, 
kde jsme dělaly rozhovor, sice nenalíčená, zato s  blonďatým culíkem, 
princeznovským úsměvem a v růžovo šedé mikině).

Jinak se tyto představy opět liší v USA a v Česku. Tady když řeknu, 
že hraji rugby, tak si zejména kluci hrají na vyděšené: „Tak to si na tebe 
musím dát pozor, abys mě nezmlátila,“ to mě dost rozčiluje. V Americe 
si zase myslí, že všechny rugby hráčky jsou gay. Myslím si, že je to 
jenom proto, že jakmile začne holka víc sportovat a posilovat, tak už 
nevypadá tak dívčí.

Jistě, jsou některé týmy, kde je většina hráček gay, ale někde nemusí 
být ani jedna a to platí i pro jiné ženské sporty, jako je třeba basketbal.

Co vás na rugby baví? doporučila byste tento sport jiným 
ženám?
Je to týmová hra, kde získáte nové přátele. Některé nové holky se 

bojí zranění, ale pokud se naučíte správnou techniku, tak vám nic 
nehrozí. Pro mě je hlavně obrovským odreagováním od stresu, kdy mi 
při zápase neuvěřitelně stoupne adrenalin. Někdy se třeba při zápase 
lehce zraním, ale vůbec to nevnímám a uvědomím si to až večer. Vz-
kázala bych tedy, že náš tým je otevřen novým hráčkám, tak se nebo-
jte přijít na trénink. Jsme trpělivé při vysvětlování pravidel. 

Teď už je po sezoně. Co vás v příštích měsících čeká? Jaké máte 
ve svém oboru cíle?
Mimo sezónu máme kondiční tréninky. Pojedu na reprezentační 

soustředění, příští rok bych se chtěla dostat s reprezentací na mistro-
vství Evropy a samozřejmě se v rámci naší kategorie dobře umístit.

Při mistrovství Evropy budu tedy držet palce.
Pavla buchtová

rugbY nEní JEn Hra, JE To živoTní STYL 
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medaile za mužný oděv a málo 
testosteronu

intervence Fora de Campo (mimo hru) 
skupiny Zoina

Feministické pohledy na sport se různí. Od požadavků na 
přiznání stejného symbolického významu ženským sportovním 
kategoriím až ke kritice současného sportu jako prostředku pro 
performování výkonné hypermaskulinity. Rakouská dramatička 
Elfride Jelinek např. ve svém díle odhaluje fašizující tendence 
masového sportu. Fandění v sobě téměř vždy obsahuje prvky na-
cionalismu a  vítězství představuje demonstraci fyzické převahy 
a podřízení slabších.

Neméně zajímavá je historie ženského pohybu. V  19. století 
patřila k  habitu středostavovské ženy fyzická slabost, které 
bylo dosahováno pomocí nezdravého, svazujícího oblečení 
a  nedostatku pohybu. Dnes se zdá, že se ženy mohou věnovat 
fyzickému pohybu stejně jako muži. Když však dva dělají 
totéž, není to totéž. Určitý pohyb je stále vnímán jako pro ženy 
přiměřený, a jiný jako nevhodný. Ženský pohyb by měl být ladný, 
u ženského sportu se stále můžeme setkat s obavami, aby ženy 
„neztratily svoji ženskost“, aby jejich těla nebyla „příliš“ svalnatá 
a hranatá. Správná žena se přeci vyznačuje půvabnými oblinkami 
a  příliš mnoho svalnatých žen by mohlo zpochybnit představu 
o „slabším pohlaví“.

Všimly/i jste si, že hokejistky (stejně jako junioři) mají na rozdíl od 
hokejistů obličeje chráněné mřížkou, zatímco muži jen částečně 
plexisklem? U žen je totiž třeba v první řadě ochránit jejich krásu, 
zatímco přeražené nosy hokejistů jsou jako záseky na pažbě ob-
divovaného bojovníka. A platí to i naopak. Chlapec, který ve škole 
projeví odpor k zapojení se do fotbalového nebo basketbalového 
týmu, si koleduje o označení „baba“. Správný chlap soutěží, ujíždí 
na adrenalinu, nebojí se a riskuje. Že se u toho občas zmrzačí, to 
už patří k věci.

Velký pozor si pánové musí dát i na to, pokud se chtějí realizo-
vat ve sportech, kde nejde jen o sílu, ale i o estetiku, jako je třeba 
krasobruslení. Pokud budou příliš krásní a ladní, může se stát, že 
se to nebude líbit jejich kolegům, kteří se budou cítit ohrožení 
ve své mužské roli. O krasobruslaři Johnny Weirovi, který proslul 
svými genderově hravými kostýmy, prohlásil bývalý mistr světa 
dvojic René Novotný: „Weir svými úbory náš sport degraduje. 
Zesměšňuje disciplínu mužů. To bych penalizoval.“ Bodovat by 
se dle Novotného měl nejen sportovní výkon, ale i  genderová 
konformita. Rozhodčí Olga Žáková během olympiády v  Turíně 
konstatovala: „Bez volánků, flitrů a kožešinek to u Weira nejde. Pro 
mě představitelem mužného a  mužského krasobruslení není.“ 
Měl by se tedy kvůli kostýmu zařadit do kategorie žen? Možná 
by opravdu bylo přesnější, kdyby se mluvilo o „mužných“ nikoli 
„mužských“ sportovních disciplínách. V ženských kategoriích to 
není o nic jednodušší. Atletická federace zpochybnila medailové 
trofeje jihoafrické běžkyně Caster Semeny. Prý její tělo není tak 
úplně tělem ženy, má více testosteronu a nemá dělohu, a proto 
si medaile nezaslouží.
Příklad Weira a  Semeny ukazují, že vrcholový sport není pro 
každého. Medaile prostě můžou získat jen ti, 
kdo potvrzují, že ženy jsou ženy a  muži jsou 
muži a tak tomu bude po věky věků. Amen.

Lucie Jarkovská
Autorka je socioložka. Působí na Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Na slovicko..

Pamatujete si na mistrovství Evropy ve fotbale mužů 
v  Portugalsku? Postoupili jsme až do semifinále, kde 
nás nečekaně vyřadili řekové. dívaly/i jste se? Televize 
byla plná fotbalu a  na dvojce běžely všechny zápasy 
šampionátu. v létě 2004 proběhlo ještě jedno mistrovství, 
které ale našim médiím uniklo. 

Portugalská umělecká skupina ZOiNA ve složení Carla Cruz, 
Catarina Carneiro de Sausa a Isabel Carvalho uspořádala alter-
nativní šampionát, který doprovázel ten fotbalový do všech 
měst, kde se konaly zápasy. V jejich případě se ale hrálo bez 
rozhodčích, bez mistrů, bez dresů a specializované dovednos-
ti, jako je hraní fotbalu. Disciplínou, ve které se na paralelním 
sportovním klání soutěžilo, bylo totiž skákání panáka. 

„Cílem skákáním panáka bylo zapojit kolemjdoucí obyvatele 
měst a fanoušky a fanynky z různých fotbalových týmů do hry, 
která byla záminkou pro diskusi o financování volného času 
a zábavy a o způsobu, jakým jsou sportovní masové události, 
jako je EURO dotovány“ vysvětluje záměr skupiny Carla Cruz, 
a  dodává: „Ženské týmy a  individuální sportovkyně aktivní 
v  profesionálním sportu se, na rozdíl od fotbalistů nebo 
sponzorů uznání nedočkají do té doby, než přivezou medaili 
z olympijských her nebo minimálně mistrovství světa.“ ZOiNA 
tímto projektem zapojila kolemjdoucí do zdánlivě neškodné 
hry, která ale nebyla tak „nevinná“, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Podařilo se jí totiž vytvořit situaci, kdy participu-
jící publikum začalo uvažovat a  přehodnocovat svoje zave-
dené způsoby myšlení a dosavadní hodnoty. 

Kolemjdoucím byly také k  dispozici samolepky s  nápisy 
jako „Kdo vyhrává?“, „Kolik to je?“, „Pro koho to je?“ nebo 
„Kdo zůstane doma?“, které autorky projektu po městech 
hojně vylepovaly. Umělkyně také nechaly za pomoci letadla 
vznášet den před zápasem nad portským stadionem nápis 
připomínající skutečnost, že„ŽENY TAKÉ HRAJÍ FOTBAL“.

Lenka vráblíková
Autorka je multimediální umělkyně, v současnosti studuje 

Cultural Studies na University of Leeds ve Velké Británii.

KoLiK To JE?

ZOiNA - Fora de Campo, Portugalsko 2004
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„Konečně klid. Muži vypnuli televize, odnesli prázdné la-
hve a  přestali řvát. Moje hypotéza, založená na naprosto 
nezúčastněném pozorování, zní: tahle mužská hysterie kolem 
nějakého šampionátu v  nějakém sportu, zákládající se na 
soutěžení mezi ,národy’ se může uskutečnit jen ve společnosti 
s výrazným znetvořením směrem k mužské dominaci.“ – přečetla 
jsem na jednom feministickém blogu pár dnů po zakončení po-
sledního mistrovství světa ve fotbale. 

Vždycky, když někoho slyším nadávat na fotbal, jakožto na ne-
chutnou samčí zálibu, mimovolně vzpomenu na hodiny strávené na 
stadionech i na všechny své kamarádky, které stejně jako já vášnivě 
sledují zápasy. V  neposlední řadě i  na své nebohé nefotbalové 
mužské kamarády, které jsem během různých šampionátů tahala 
zásadně jen do hospod, jež zkrášlovalo plátno s přímým přenosem 
z  hřiště. No jo, občas jsme za podivínky. Někdy navíc i  za jakési 
agentky patriarchátu.

Vlastně se ale autorce zmíněného článku tolik nedivím, když 
vezmu v  úvahu, jaký obraz fanouška najdeme v  mainstreamové 
kultuře. Média zpravidla líčí fotbal i  fandění jakožto čistě mužskou 
(a až přehnaně maskulinní) záležitost – stačí se podívat na reklamy, 
které doprovází televizní přenosy, naprostou převahu mužů v rolích 
komentátorů a  expertů či absenci ženského fotbalu v  sportovním 
zpravodajství. Pokud se o kopanou nezajímáme víc, vlastně nás ani 
nenapadne, že se o tento sport zajímají i dámy. A že jich není málo.

ženy v offsidu
Existuje několik stereotypních obrazů ženy fandící fotbalu. 

Nejčastěji uslyšíme o  hodných, slečnách, co se nevyznají ve sportu 
a sledují utkání, jen aby udělaly radost svým klukům. Stejně rozšířena 
je představa holky, u níž zájem o sportovní rivalitu utváří především 
vášeň ke svalnatým postavám hráčů. Životnost těchto stereotypů 
utvrzuje jednak skutečný nepoměr mezi počty mužů a  žen na tri-
bunách, jednak PR strategie samotných fotbalových klubů a  jejich 
sponzorů, v nichž je ženství chápáno téměř výhradně jako ozdobný 
prvek a  sexuální fetiš. Doslovným zhmotněním fetišistického pojetí 
ženy-fanynky je dnešní podoba profese roztleskávačky, která roli ženy 
na stadionu omezuje na předvádění tělesných vnad a vyjadřování tu-
pého (nezákládajícího se na aktivním pozorování hry a znalosti jejích 
pravidel) obdivu hráčům.

Jistě, mezi fotbalovými fanynkami potkáme i  zmíněné empatické 
přitelkyně a nadržené puberťačky. Na základě vlastního pozorování 
si ale troufnu tvrdit, že v „kotli“ či u plátna s přenosem spíše uvidíme 
ženy a  dívky, které se těmto charakteristikám vymykají – kopanou 
sledují pravidelně a  znalostmi v  ničem neustupují svým mužským 
kolegům (jen pro zajímavost: dle výsledků jednoho britského výzku-
mu až dvě třetiny britských fanynek  oproti pouhé polovině fanoušku 
dokázaly srozumitelně vysvětlit podstatu offsidu). 

Zároveň je ale pravda, že se ženský typ fandění od mužského 
poněkud liší. Zpravidla se fanynky častěji zaměřují na důležitá utkání 
a kvalitní fotbal – spíše než lokální ligu si vychutnají Ligu Mistrů nebo 
Mistrovství světa. Většina (minimálně středoevropských) milovnic 
fotbalu preferuje také klidnější prostředí pro sledování zápasu: mimo 
dosah dýmovnic, hluku či nebezpečí zapletení se do rvačky. I v tom 
by se mohl skrývat klíč k  vysvětlení nepoměru aktivních fanoušku 
a fanynek na stadionech.

rty chuligánky
„Ty máš tak krásné rty“, „Holky, a  jste už zadaný?“ – když jdeme 

s kamarádkami na zápas, musíme být přípravené na všechno, včetně 
chlípných poznámek ze strany spolufandících. Inu, i když jsme v kot-
li snad ještě nikdy nebyly jedinými ženami, je dívka oblečená do 
fanouškovské šaly pořád tak trochu senzace (a stále bohužel existuje 
dost mužů, kteří po pár pivech nedokážou vyjadřit svou přízeň jinak, 
než jednoznačnými navrhy). Ovšem i mezi takzvanými „ultras“ (sku-
pinou nejangažovanějších a  nejaktivnějších klubových fanoušků) 
a  chuligány najdeme osoby ženského pohlaví. Pravda – není jich 
mnoho a  spíš je neuvidíme v „prestižních“ funkcích stadionového 
předříkávače či organizátora chorea. (Nicméně pravděpodobně je 
pomáhají spoluvytvářet.) 

Naprostým mýtem je však to, že se holky nezapojují do chuligán-
ských aktivit. Ty, které se „fightů“ s chuligány nepřátelských klubů či 
střetů z policií účastní, bývají dokonce i drsnější a bojovnější než kluci. 
Jedinkrát, když nás s kamarády cestou z fotbalu přepadli „nepřátelé“, 
jednalo se právě o smíšenou skupinu. A nutno říct, že ve rvačce tito 
chuligáni a  chuligánky opravdu nebrali ohled na rozdíly pohlaví. 
Co naděláte, když se jedná o něco tak důležitého, jako je boj Sparty 
s Baníkem, gender musí zůstat stranou.

marta Harasimowicz
Autorka je informační pracovnice a aktivistka.

KoLiK To JE?
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Sport je jistě významnou součástí dnešního světa. Je spojován se 
zábavou, péčí o zdraví, aktivním životním stylem. Je ale rovněž 
svázán s mnoha genderovými stereotypy, které se týkají jak žen, 
tak mužů. Shrňme si tentokrát ty mužské.

Krasavci
Známou skutečností je, že jako ideální mužská těla bývají prezen-

tována těla sportovců a  média nám předkládají obrazy úspěšných 
a pohledných mužů s fotbalovým míčem či oštěpem v ruce. 

Sportsmeni
Mediální pohled na sport je vůbec značně genderově nevyvážený. 

Sportovní odvětví, ve kterých dominují muži, jsou v  médiích zo-
brazována mnohem častěji než sporty, kde je převaha žen. Mezi 
nejpopulárnější patří fotbal, hokej nebo tenis. V  médiích ale 
neporovnatelně častěji najdeme jejich mužské varianty (snad 
s výjimkou tenisu) a ženy v nich hrají pouze role roztleskávaček, part-
nerek hráčů nebo sexy fanynek. 

vlastenci
Jednou z nejčastějších metafor sportovního světa je spojení sportu 

s národní hrdostí a vlastenectvím. I v jinak vlastenecky chladné České 
republice vstává národ ze židlí při každém hokejovém gólu a každém 
vydařeném hodu oštěpem. Ve výzkumu o  národní hrdosti Češi ob-
sadili deváté místo z  jedenácti zúčastněných zemí v odpovědích na 
otázku „Jsem hrdý(á) na to, že jsem Čech/Češka“. Oproti tomu na oblast 
sportu bylo hrdé největší množství lidí – přes 88 %.

Přes nadsazený tón jsou vlastenecké snahy vidět například 
v komentáři Jaromíra Bosáka k fotbalovému Euru v roce 2008. „Toto 
opatření má přinést zkvalitnění reprezentačních výběrů, jelikož domoro-
dci nebudou utlačováni armádou přivandrovalců, kteří mají tu drzost, že 
jsou lepšími fotbalisty. No, nevím. Sám nejsem nikterak nadšen cizineck-
ými legiemi. Jako fanouškovi by mně asi vadilo, že na trávníku nevidím 

žádného kluka ze sousedství.“ Podobně v o rok mladší reportáži je vidět, 
jak je sportovní symbolika úzce spojena s národní identitou – národní 
symboly nosíme na sportovních dresech: „Po cestičce proti mně jdou 
dva mládenci v  našem dresu, jeden z  nich se vleče o  francouzských 
holích. (…) A pak že z mladých lidí vyvanulo vlastenectví.“ 

bojovníci
S vlastenectvím rovněž souvisí časté spojování sportu s válkou nebo 

bojem. Nejagresivnější hráči často získají nejlepší odměnu a o ostat-
ních novináři/řky prohlásí, že neměli tu správnou dravost, nedokázali 
zatnout zuby a  překonat překážky. Například když Radek Štěpánek 
mluví o  překonání bolesti při zápase takto: „Řekli mi(…), ať zkusím 
překonat bolest a  zápas dorazit. Věděl jsem, že mi nic jiného nezbývá. 
Nechtěl jsem ani pomyslet na to, že bych kvůli zranění utkání nedohrál. 
Byl to nápor na psychiku.“ Zápas vyhrál. Jeho neohroženost, která by se 
rovněž dala interpretovat jako hazard se zdravím, mu přinesla výsled-
ky a rovněž uznání od společnosti.

idolové
Sportovní hvězdy jsou prezentovány jako velké vzory, které by-

chom měli následovat. Speciálně z malých chlapců by se mohli stát 
noví Jágrové a Čechové a plakáty v jejich pokojíčcích jim to každý den 
připomínají. Obrazy sportovců jsou zkrátka pevně spjaty s úspěchem, 
slávou, ale i tvrdou dřinou, hodnou našeho obdivu. Tyto obrazy jsou 
úzce spojeny s produkcí maskulinity v naší společnosti a ženy mezi 
sebe příliš nepouští. 

Současné metafory sportovní žurnalistiky jsou rozšířené v  celé 
mediální sféře, ale zobrazování sportovců by jistě mohlo být oboha-
ceno i o další pohledy. O těch ale někdy příště. 

Petra Havlíková
Autorka je studentkou sociologie na Masarykově univerzitě v Brně 

a spolupracovnicí ženskoprávního programu NESEHNUTÍ.

mužní SPorTovCi

rovnoST PoHLaví Po brněnSKu
bylo nebylo, kdesi v brně, loni v zimě, jednoho chladného rána 
pospíchala ulicí matka se svou pětiletou dcerou. Ta vedle ní 
vesele poskakuje chytajíc u  toho sněhové vločky poletující 
vzduchem...

Jdu s dcerou do školky a  jako obvykle nestíháme, přesto ale 
v rychlosti zachytím novou zprávu na nástěnce u vchodových dveří. 
Je na ní velkým písmem napsáno KURZ BRUSLENÍ. „Podívej Baruško, 
budete se ve školce učit bruslit, to bude super, pojď, přečteme si to,“ 
povídám dceři. Během čtení ale začínám postupně vidět rudě – ano, 
bude probíhat kurz bruslení, ano, bude to dokonce zadarmo, ovšem 
zúčastnit se můžou jen CHLAPCI! Hlavou mně v  tu chvíli proběhne 
několik otázek:

– Proč jenom kluci?
– sme snad nějaká banánová republika nebo blízkovýchodní 

monarchie, kde ženy nemohou ani řídit auto? Můžou tam bruslit?
– Nemůžeme Báru převléknout za chlapečka?

Obracím se k  dceři a  povídám „Milá dceruško, bruslit se školkou 
nebudeš, protože to mohou jen malí kluci.“ Samozřejmě, je z  toho 
zklamaná a  já přemýšlím, zda-li jí mám udělit přednášku na téma 
znevýhodňování žen v  naši společnosti na počátku 21. století. 
Namísto toho se radši jdu rovnou zeptat paní učitelky, co to má 
znamenat. Paní učitelka se tváří chápavě a snad i omluvně, nabídka 
na bruslení pouze pro chlapce jim údajně v tomto znění přišla přímo 
od zřizovatele a také z toho nejsou nadšeni.

No, a tak následně píšu zřizovateli, tedy úřadu městské části Brno-
střed a chci podle zákona o svobodném přístupu k informacím vědět, 
jak je možné, že diskriminují dívky při předškolním vzdělávání, což 
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je podle školského zákona zakázáno, a  jaké reciproční aktivity mají 
v plánu pro dívky zorganizovat, když nemohou bruslit tak jako kluci 
(jsem zvědavá, jestli je napadne kroužek háčkování). 

Odpověď přijde do měsíce a  já se dozvídám, že zřizovatel školky 
kurz neorganizuje, že se jedná o  aktivitu brněnského magistrátu 
a  tělovýchovného oddílu Kometa v  rámci náboru malých 
talentovaných hokejistů a  že tudíž oni žádné reciproční aktivity 
připravovat nebudou. Myslela bych si, že zřizovatel školky by měl 
dohlížet i  na to, aby školka nediskriminovala jedno nebo druhé 
pohlaví, ale zřejmě jsem jen naivní matka?

A jak to celé nakonec skončilo? Paní ředitelka nabídku kurzu 
bruslení z  nástěnky sundala a  pověsila namísto něj oznámení, že 
nabídka se ruší z  toho důvodu, že některé maminky si dokonce 

stěžovaly u  zřizovatele a  ona od něj dostala napomenutí v  tom 
smyslu, jak si mohla dovolit nabízet aktivitu, která je diskriminační. 
V jiných školkách v naší městské části chlapečci bruslili (holčičky ne).

Kristýna rytířová
Autorka je právnička, dobrovolnice o. s. NESEHNUTÍ, t. č. na 

mateřské dovolené.

LEnKa KLodová – víTěZKY

Cyklus „Vítězky“ tvoří digitální tisky upravené umělkyní Lenkou 
Klodovou.

Jedná se o sportovkyně při vrcholových okamžicích, v okamžicích 
vítězství. Autorka každou z  nich přetvořila v  těhotnou ženu 
a  připodobnila tak mateřství k  vrcholovému výkonu, dlouhodobě 
připravovanému sportovnímu výkonu, k dosažení osobní mety.

Nicméně můžeme v  tomto cyklu vidět i  další vrstvy. Např. právě 
sportovkyně si veřejnost často vůbec nepředstavuje jako matky. 
Nebo těhotná gymnastka může prezentovat i  určité memento 
v podobě vzpomínky na nehumánní podmínky pro ruské gymnastky 
v minulém století.

Gymnastky ze zemí bývalého socialistického bloku (NDR, Rumun-
sko, SSSR atd.) podstupovaly jeden až dva měsíce před důležitými 
závody a soutěžemi oplodnění. V průběhu prvních týdnů těhotenství 
se totiž v těle budoucí matky zlepšuje pružnost vazů a více se okysličují 
svaly. Kvalita krve a hemoglobinu je vyšší. Sportovní gymnastky poté 
dosahovaly vyšších výkonů. Na základě náročných tréninků i výkonů 
buď ženy samovolně potratily, nebo musely podstoupit interrupci. 
V některých případech se jednalo i o mnohočetná těhotenství. (zdroj: 
idnes.cz/sport, 25. 8. 2006)

michala Frank barnová, Lucie Šebelová
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Fotoobrazy Lenky Klodové byly v roce 2005 instalovány v životní velikosti v opěrné zdi Letenského svahu v Praze.
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gina Carano je profesí psycholožka, vzhledem modelka a  na 
první pohled působí jako zosobnění tradiční ženskosti.  až na 
to, že miluje thajský box, je pyšná na své modřiny, cítí se skvěle, 
když někoho knokautuje, a jejím snem je živit se tím, že mlátí lidi 
do obličeje. Carano je v současnosti jednou z nejpopulárnějších 
představitelek tzv. mixed martial arts (mma), někdy označovaných 
jako „zápasy bez pravidel.“ a  tradiční je asi jako identita trans-
genderové socioložky Judith Jacka Halberstram.  

Krátká vsuvka pro ty, kdo nečtou Maxim ani Esquire – MMA je bo-
jový sport, ve kterém je povoleno téměř vše. Zápas se odehrává 
v kleci a používají se při něm boxerské údery, ale také například kopy 
kolenem, údery loktem, škrcení nebo páčení končetin. MMA se v po-
sledních letech dostává stále větší popularity a například v USA, Hol-
andsku či Skandinávii aktuálně patří mezi nejoblíbenější sporty vůbec. 
Co však možná překvapí i mnohé znalce z řad čtenářů výše zmíněných 
časopisů – právě MMA klec je jedním z  míst, kde se v  současnosti 
odehrává boj za nové genderové identity.  

V srpnu minulého roku se Gina Carano utkala s brazilskou bojovnicí 
Christiane „Cyborg“ Santos. Tento zápas se uskutečnil pod záštitou 
Strikeforce, jedné z  hlavních světových organizací pořádajících pro-
fesionální MMA turnaje, a  z  genderového hlediska byl zajímavý 
hned v několika ohledech. Poprvé dostalo utkání v ženské kategorii 
přednost před mužskými zápasy a bylo uvedeno jako hlavní událost 
večera. Poprvé také ženy zápasily podle stejných pravidel jako muži.  
A  jednalo se o do té doby divácky nejúspěšnější zápas pod záštitou 
Strikeforce –  během přímého přenosu jej sledovaly téměř milion 
diváků. Christiane „Cyborg“ Santos zvítězila nad dosud neporaženou 
Ginou Carano v  prvním kole technikou „ground and pound,“ kdy ji 
strhla k zemi a knokautovala úderem do hlavy. Obě sportovkyně tak 
během necelých pěti minut intenzivního boje poprvé představily 
ženské MMA mainstreamovému publiku a současně se jim podařilo 
postavit se na stejnou úroveň s muži. 

Možnost žen aktivně se účastnit plnokontaktních bojových sportů, 
zvláště pokud zahrnují údery do obličeje, byla až donedávna ve-
lice omezená. Například první česká boxerka Šárka Stoklásková 
byla oficiálně registrována až v  roce 1997. Box je také jediný sport, 
který doposud neměl na letních olympijských hrách ženskou kat-
egorii. Nejvytrvaleji tak následoval slova Pierra Coubertina, že účast 
žen v  soutěžním sportu je „nesprávná, nepraktická, nezajímavá 
a neestetická.“ (Tato idea má být definitivně opuštěna v roce 2012, kdy 
bude ženský box zařazen do programu olympijských her.) Ženám bývá 
v profesionálních boxerských zápasech obvykle vyhrazováno nejvýše 

FigHT girLS
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místo tzv. ring girls, jejichž úkolem je oznamovat během přestávek 
v zápase počet zbývajících kol, předávat odměnu vítězi a doplňovat 
svými vnadami staré dobré maskulinní násilí, odehrávající se v ringu. 
Boxerským zápasům je tak mimo jiné možno přičíst zásluhy v oblasti 
socializace tradičních genderových rolí – při jejich sledování musí být 
snad každému jasné, kdo kam patří! 

Bojové sporty neobsahující údery (například judo či zápas) jsou 
k účasti žen mnohem otevřenější. Sociolog Akihiko Hirose to vysvětluje 
jejich odlišným vizuálním dojmem – probíhá při nich těsný tělesný 
kontakt, zčásti se odehrávají vleže na zemi, nedochází u nich tak často 
ke zraněním, při kterých teče krev. Tím jsou relativně vzdálené tradiční 
představě boje „muže proti muži“. Naopak box je podle socioložky 
sportu Jennifer Hergreaves symbolem maskulinity a  obvykle bývá 
spojovaný s  mužskou fyziologií a  psychikou. Krev, odřeniny, tržné 
rány, agrese, násilí a nebezpečí, jež jej doprovází, bývají považovány 
za legitimní, či dokonce přirozené v  případě mužů, avšak v  rozporu 
s esencí ženskosti. 

To se ovšem v  posledních letech mění s  rostoucí popularitou 
ženského MMA.  Paradoxně se přitom jedná o sport, ve kterém je násilí 
mnohem explicitnější než v boxu. MMA však vzniklo relativně nedáv-
no (v devadesátých letech 20. století) a  mainstreamovým publikem 
začalo být akceptováno až v současnosti. Nezatíženo svou minulostí 
tak MMA mnohem více reflektuje měnící se genderové identity a ak-
ceptuje bez rozdílu pohlaví kohokoliv, kdo je ochoten/ochotna nas-
tavovat tvář pěstem ve čtyřuncových rukavicích či si nechat lámat ruku 
v lokti. Díky stále většímu zastoupení ženského MMA ve veřejném pro-

1
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storu se tak ženám otvírá přístup ke způsobům seberealizace, jež byly 
donedávna vyhrazeny téměř výhradně mužům. 

A naopak. „Hodně lidí si myslí, že ženy nejsou v ringu tak silné jako 
muži.“  Takto nešťastně se vyjádřil při rozhovoru s výše zmíněnou Chris-
tiane „Cyborg“ Santos neopatrný novinář. Christiane k  němu s  po-
baveným úsměvem přistoupila a nasadila mu škrtící techniku „mata 
leão“ (v překladu „zabíjení lva“). Překvapený reportér se nezmohl na 
odpor a během několika sekund byl v bezvědomí. (Nutno podotknout, 
že při správném užití se jedná o bezpečný chvat, který nezanechává 
žádné následky.) Podobně úspěšná česká reprezentantka v bojových 
sportech se v parku připravovala se svým přítelem na soutěž. Jejich 
trénink byl nečekaně ukončen příjezdem policie, neboť náhodná 
kolemjdoucí se domnívala, že je svědkem domácího násilí (páchaného 
na muži) a přivolala pomoc. Tyto poněkud extrémní případy ukazují, 
jak mohou být díky ženám-bojovnicím zpochybňovány některé vlast-
nosti tradičně považované za mužské a současně prezentovány nové, 
dříve jen obtížně představitelné aspekty femininity. A  mužům nez-
bývá, než se s tím smířit.  

Možná jsem popsal postavení žen v  plnokontaktních bojových 
sportech trochu dramatičtěji, než jaké je ve skutečnosti. Přece jen se 
stále jedná o  oblast, které dominují muži, a  to se asi v  brzké době 
radikálně nezmění. Důležitější však je, že tyto sporty dnes umožňují 
ženám přijímat identity, které jim byly donedávna zapovězeny, 
a nejenže za to nejsou postihovány, ale naopak v mnoha případech 
odměňovány a  obdivovány. A  že to bolí? Každá rána, kterou ženy 
v  ringu utrží, je další prasklinou v  příslovečném skleněném stropu. 
Takže do toho, holky: No pain, no gain! 

Jiří mudrák
 autor vystudoval psychologii na FSS MU v Brně a v současnosti 

působí jako výzkumný pracovník na FTVS UK v Praze
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(1–3) Zápas mezi Ginou Carano a  Christiane Santos. Foto: Dave Mandel (4) 
Gina Carano a Christiane “Cyborg” Santos před zápasem. Foto: Dave Mandel 
(5) Obrázek vznikl při workshopu kresleného humoru pořádaném B. Higgins 
a E. Hauserovou. Autorka: Eva Hauserová.

OSTATNě, CO MůŽETE DěLAT JiNéhO, NEŽ AKCEPTOVAT  
gENDErOVOU rOVNOST, KDYŽ VáS VAšE PArTNErKA PŘEPErE!?
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občas, když vládne na silnici frmol a zmatek, mívají nejen někteří 
muži za volantem nejapné řeči na adresu žen. „no jo, co můžeš 
chtít, když řídí ženská!“ mluvili by jinak, kdyby vedle nich projela 
třeba Eliška Junková.

16. listopadu uplynulo sto deset let od narození Elišky Junkové-
Khásové (narozena jako Alžběta Pospíšilová), české automobilové 
závodnice. Ráda se učila, bavilo ji studium jazyků, měla obchodního 
ducha a  jako šestnáctiletá začala pracovat v bankovní pobočce. Šlo 
o osudovou volbu, jejím nadřízeným byl Čeněk Junek. Tvořili spolu 
dobrou dvojici nejen po stránce pracovní. Před svatbou i po ní pro-
padli oba své vášni - automobilům. Eliška podporovala svého manžela 
v  sedle Bugatti zprvu jako pozorovatelka. V  roce 1922 si požádala 
o řidičský průkaz. Bylo to z pozice ženy poměrně nezvyklé, protože 
žen-řidiček bylo pouhých pár desítek. Rychlá jízda jí natolik učarovala, 
že o pár let později usedla sama za volant a stala se krotitelkou koní 
pod kapotou. 

vítězkou hned napoprvé
Trať Lochotín-Třemošná byla prvním závodem Elišky Junkové. 

Dojela si ve své Bugatti přímo pro první cenu. Stejné ocenění se opak-
ovalo i v dalších českých závodech. Stávalo se, že občas předjela i své-
ho muže Čeňka. Vzhledem k tuzemským úspěchům se rozjela dobýt 
i  ceny zahraniční. V  náročných podmínkách horského terénu ve 
Švýcarsku získala stříbrnou medaili. Uspěla i na Velké ceně Německa. 
Vrcholem její kariéry  se stala v roce 1928 sicilská dráha Targa-Florio, 
v  té době nejnáročnější trať světa. Nezlomilo ji 1500 zatáček, 900 
metrů převýšení, 8 hodin jízdy, natož závada automobilu. Umístila 
se na páté pozici. Ve dvacátých letech 20. století byla nejrychlejší 
ženou světa a  jako jediná žena v historii Grand Prix se dokázala vy-
rovnat nejlepším jezdcům této soutěže. Mezinárodní závod Zbraslav–
Jíloviště vyhrála v roce 1926 a stala se první ženou na světě, které se 
to podařilo. 

Díky svým obchodnickým dovednostem pomohli manželé Junkovi 
také ostatním českým závodníkům ke kvalitním závodním vozům. 
Navázali obchodní vztahy třeba s  Ettore Bugattim nebo Tomášem 
Baťou.

Rok 1929 byl ve znamení velkého zlomu. Při závodu v  Německu 
tragicky zahynul manžel Čeněk. Událost Elišku silně zasáhla. Rozhod-
la se ukončila svoji vzestupnou kariéru. Své celoživotní lásce - závod-
ním automobilům - však zůstala věrná po celý život. Závodní aréna se 
stala jejím druhým domovem. 

redaktorkou s vůní benzínu
Po druhé světové válce se provdala podruhé za novináře Ladislava 

Kháse. V šedesátých letech psala oblíbené sloupky pro ženy-řidičky 
do časopisu Za volantem. Podílela se na budování Masarykova ok-

malá, velká žena Eliška Junková

historicke vlakno
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ruhu v Brně. Založila první český ženský automotoklub. Ten pořádal 
první soutěž pojmenovanou Eva. Eliška se členství v klubu vzdala až 
úderem svých 70. narozenin, zahajování závodu Eva byla účastna až 
do svých 91 let. Těsně před její smrtí v roce 1993 byla založena Na-
dace Elišky Junkové. Od roku 2005 se jezdí Memoriál Elišky Junkové. 
Svůj život zachytila v knize Má vzpomínka je Bugatti (v roce 1972 vyda-
lo nakladatelství Olympia). Za své úspěchy získala ocenění Zasloužilá 
mistryně sportu.

Podmračené amazonky, toužící po své vlastě
Přesto, že feministické hnutí Junkovou staví na piedestal oslav 

ženského závodění, sama Junková to tak ve své knize nevnímá: “Zato 
mne palčivě znepokojovaly snahy, které se vyrojily po závodě, jež 
očividně zatahovaly mou Zbraslav na nesportovní půdu. K  cílům jí 
pilně využívaly také feministky. Neodbytně za mnou chodily statné 
podmračené amazonky, které ze mne chtěly udělat zřejmě svou 
Vlastu, která u Zbraslavi svedla v dívčí válce rozhodnou bitvu, v níž 
na hlavu porazila naduté mužské voje. Musela jsem vynaložit hodně 
velké úsilí, abych znemožnila takové fanatické výklady. Být femi-
nistkou v  tomto smyslu znamená být mužatkou, a  mně nebylo nic 
odpornějšího než takové pomyšlení…“

bude mít Eliška Junková svoje následovnice?
Kdykoli slyšíme o  závodech aut, vnímáme zmínky převážně 

o mužských závodnících. O ženách za závodním volantem slýcháme 
málo. Přece jen ale jsou. Patří sem zejména Danica Patrick, Vanina 
Ickx, Michele Mounton, Natacha Gachnany nebo také z našich krajů 
Michaela Votavová, Edita Prášková a další. 

„Dokázala jsem ve svém oboru, že se žena může vypracovat na 
úroveň nejlepších mužů, ale není to tak významné. Důležitější je, že 
se může vypracovat podle svých přirozených ženských vlastností 
a schopností. Jsme příliš nakloněny vysvětlovat své nezdary reptáním 
na přírodu. Užitečné je méně se durdit a více trénovat. Pak se ukáže, 
že leckteré handicapy jsou překonatelné.“ (Eliška Junková)

Lucie Šebelová
(1, 2) foto: repro z knihy Má vzpomínka je bugatti

1

2
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anketa
Ptáme se osobností angažovaných ve feminismu a žen-sportovkyň: 
Sportujete? Proč?

anna Saavedra
dramaturgyně, divadelní autorka

Jsem militantní antisportovkyní. 
Již v dětství jsem se v hodinách 
tělocviku cítila hrubě ponížena 
tmavěmodrými cvičebními 
kalhůtkami, které musel vymyslet 
skutečný milovník holčičích 

zadečků. Sportovní dny jsem trávila schovaná na 
záchodcích. Nakonec jsme na gymnáziu s mým 
kamarádem, křehkým intelektuálem, který byl 
šikanován fotbalovou klikou chlapecké šatny, 
dospěli k nekompromisnímu heslu „sport je 
fašismus“. Jediný sport, který uznávám, je četba 
Sartra na rotopedu.

Lukáš Sedláček
 psycholog, bývalý hokejista)

Své výkony se v mém věku už 
neodvažuji nazývat sportem. 
Každopádně praktikuji pouze zimní 
radosti. K mým nejoblíbenějším 
patří mrzačení se na zasněžených 
kopcích či nahánění kusu gumy 
s klackem v ruce po zmrzlé vodě. To mrzačení na prkně 
jsem schopen na sobě páchat ještě sám, ale to honění 
gumy už raději přenechávám zdatnějším borcům 
a borkyním. Ale dodnes je v této bohulibé činnosti 
chodím podporovat svými hlasivkami na stadion. Kometa 
oléé! A proč? Po každém svém výkonu si tuto otázku 
pokládám.  Ač odpůrce psychoanalýzy, musím dát 
výjimečně Freudovi za pravdu. Něco na tom Thanatosu – 
pudu ke smrti – bude.

Jana Smiggels Kavková,
ředitelka Fóra 50 % a lektorka 
břišních tanců

Sport mám ráda, jenom na něj mít 
víc času! Rodiče mě v dětství dost 
nutili (běhání, běžky a já nevím co 
ještě), ale teď jsem jim za to vděčná. 
Třeba běžky miluju, a to jsem je jako 
malá nesnášela. Taky učím břišní 
tance, máme takovou svépomocnou 
ženskou taneční skupinu. Často mi 
u sportu vadí fanatičnost a přehnaná soutěživost. Člověk by si 
to přeci měl hlavně užít, ne se štvát a muset být nejlepší. A to 
radši ani nemluvím o tom, kolik peněz se ročně naleje do fotbalu 
a hokeje.

Linda Sokačová
ředitelka Gender Studies, o. p. s. 

Teď bohužel moc nesportuji, nějak mi nezbývá 
čas. Jediné, co dělám pravidelně, je venčení 
psa – ale to není sport v pravém slova smyslu. 
Snažím se také spíš chodit spíš než jezdit MHD. 
V poslední době jsem vyzkoušela novinku h.e.a.t. – 
tedy právě maximálně sportovně vytěžené chození. 
Ale sport mi chybí – skvěle se při něm vyčistí hlava 
a navíc pomáhá udržet se ve fyzické kondici. Baví mě 
posilovna (nejoblíbenější je mrtvý tah), box, spinning, 
kolo atd.  Aerobní cvičení v posilovně jsou skvělá, 
protože se nemusíte starat o to, abyste do nikoho 
nevrazili a aby někdo nebo spíš něco nevrazilo do vás.

Kamila říhová
studentka sociologie, fotbalistka 

Ano. Není totiž nad pocit po dobře odehraném 
zápase nebo náročném tréninku, kdy jsem zpocená, 
uběhaná a unavená, ale celé tělo mám zalité 
štěstím a radostí kvůli vyplaveným endorfinům 
a pohybu na čerstvém vzduchu.

Lucia Segľová
antropoložka, bývalá hokejistka 

Pretože šport je prístupom do inej reality. Reality 
môjho tela a iných tiel. Reality niektorých vecí 
sveta. Reality dôvery v skupine a v skupinu. Sú 
to nové zážitky. Je to pôžitok. Je to sloboda, 
nezávislosť, demonštrácia sily a rýchlosti... 
a samozrejme kopa iných vecí. Desať rokov 
som stávala na ľade a držala v ruke hokejku. 
Moje družstvo-ženstvo sa mnohokrát stalo 
majsterkami Slovenska. A moje telo sa naučilo 
potiť úplne celé, okrem tváre. To predtým nevedelo. A naučilo sa v sekunde vyskočiť 
na plochu a za minútu dve tam nechať dušu. Aj dnes milujem prvý pocit zrýchlenia, 
keď sa rozbehnem. Pocit moci. Poznanie, že môžem pridať, spomaliť a potom bežať 
s vetrom vo vlasoch. Alebo krásu kontaktu pri spontánnom tanci: Vnímam ostatných 
a reagujem. Hrám sa, alebo tak ako kedysi tvrdo mierim na bránu a pálim. 
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Kristýna rytířová 
právnička, dobrovolnice NESEHNUTÍ,  t. č. na mateřské dovolené)

Poslední dobou pravidelně chodím po městě se zátěží deset kilo na zádech 
(druhorozená dcera) a ve volných chvílích cvičím doma jógu. Baví mě i plavání 
a běžkování. V zásadě se mi líbí amatérské sportování a opravdu nesnáším 
vrcholový sport se svým důrazem na výkonnost a peníze. Myslím, že i u sportu by 
se mělo přemýšlet nad tím, jaké má ekologické dopady (např. sjezdování nebo 
golf ) nebo jestli není jedno pohlaví přehnaně zvýhodněno (typicky finanční a jiná 
podpora mužskému fotbalu a hokeji).
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Barma (Guardian, Irrawaddy): V polovině 
listopadu byla po posledních sedmi letech 
propuštěna demokratická aktivistka, politička 
a držitelka Nobelovy ceny míru Aun Schan Su 
Ťij. Ta byla v roce 1989 vládnoucí vojenskou 
juntou odsouzena k domácímu vězení. Přestože 
o rok později pod jejím vedením Národní liga 
pro demokracii vyhrála volby, junta jí odmítla 
předat moc. Od té doby byla z domácího 
vězení několikrát propuštěna a znovu k němu 
odsouzena. Posledním rozsudkem bylo v létě 
minulého roku prodlouženo věznění o 18 měsíců. 
Aun Schan Su Ťij v současné době plánuje pomoci 
při vyšetřování podvodů u voleb 7. listopadu. Za 
nesvobodné a podvodné je mimo jiné označil také 
americký prezident Barack Obama. (dj)

Brazílie (FMF): 31. října byla Dilma Rousseff, 
ekonomka a kandidátka Dělnické strany, 
zvolena za historicky první brazilskou 
prezidentku. Do úřadu nastoupí 1. ledna 
2011, a stane se tak třetí ženou, která byla 
v Jižní Americe zvolena prezidentkou. Ve 
volbách porazila José Serru, kandidáta 
Sociálně demokratické strany. Silnou 
podporu měla i ze strany současného 
prezidenta, Luize Inácia Lula da Silvy. 
Rousseff se po jeho zvolení v roce 2002 
stala ministryní energetiky a hornictví. Na 
tomto postu setrvala 2 roky, poté pracovala 
5 let jako vedoucí prezidentské kanceláře. 
Ihned po svém zvolení prezidentkou 
Rousseff prohlásila, že si za cíl klade 
odstranění chudoby, prosazování genderové 
rovnosti a zlepšení stavu školství 
a zdravotnictví. (dj)

Evropa (EWL): Evropský parlament schválil 20. října významnou rezoluci zvyšující 
standardy zabezpečení během mateřské a otcovské dovolené v zemích EU. Parlament 
tak odsouhlasil zvýšení rozsahu mateřské dovolené ze 14 na 20 týdnů a zavedení 
dvoutýdenní otcovské dovolené, obojí plně hrazeno. Prezidentka Evropské ženské 
lobby Brigitte Triems rezoluci uvítala jako krok směrem k rovnosti žen a mužů a k 
socioekonomické udržitelnosti, protože „přesouvá náklady mateřství od individuálních 
žen  na společnost jako celek.“ Rezoluce je tak podle ní vítězstvím pro všechny rodiče. 
(dj)

Írán (FMF): Trest smrti ukamenováním hrozící Sakineh Ashtiani za obvinění z nevěry 
a plánovaný na 3. listopadu, byl po silných mezinárodních protestech dočasně 
odložen a změněn na trest smrti pověšením. Ashtiani byla v roce 2006 obviněna 
z nemanželských afér se dvěma muži, kteří zabili jejího manžela. Původním trestem pro 
ni bylo 99 ran bičem, později však byla odsouzena k ukamenování. V ohrožení života 
je také lidskoprávní advokátka Nasrin Sotoudeh, která je kolegyní držitelky Nobelovy 
ceny míru Shirin Ebadi. Sotoudeh byla již v září zatčena za údajnou aktivitu proti státní 
bezpečnosti. V současné době je uvězněna a na protest proti absenci řádného vyšetření 
jejího případu drží hladovku a nepije. Její fyzický stav je vážný. Podporu oběma ženám 
vyjádřila již například americká ministryně zahraničí Hillary Clinton nebo francouzský 
ministr zahraničí Bernard Kouchner. (dj)

Island (IRO): 24. října si obyvatelstvo Islandu připomnělo 35. výročí nenásilné 
demonstrace za práva žen, kdy v roce 1975 25 000 Islanďanek (z celkového počtu 219 
000 obyv. na celém Islandu v tehdejší době) vyrazilo do ulic Reykjavíku a požadovalo 
rovná práva a příležitosti, rovnou mzdu a více zařízení pro péči o děti. Ženy na celém 
Islandu navíc demonstrativně přestaly pracovat jak v placených zaměstnáních, tak 
v domácnosti. V roce 2005 v centru hlavního města demonstrovalo již 50 000 žen. 
Cílů však nebylo dosaženo, protože bylo spočítáno, že ženy stále dostávají za stejnou 
práci nižší plat než muži. Rozhodly se proto letos 25. října (protože 24. říjen připadl na 
neděli) odejít z práce ve chvíli, kdy za ni prakticky přestávají dostávat plat – ve 14:25 
odpoledne. (dj)

Malawi (Guardian, AWID): V polovině října byly v Malawi zatčeny a uvězněny 
desítky osob obviněných z čarodějnictví. Většinu těchto osob tvoří starší ženy 
a některým z nich hrozí až šest let vězení. Aktivisté a aktivistky protestní kampaně 
však vyzývají prezidenta Bingu wa Mutharika k propuštění všech 86 uvězněných, 
jelikož čarodějnictví není v Malawi upraveno jako trestný čin. Již minulý rok 
se ale malawská vláda rozhodla podvolit tlaku veřejnosti a ustanovila radu, 
jejímž úkolem je prozkoumat případnou kriminalizaci čarodějnictví. Ministr 
spravedlnosti George Chaponda však prohlásil, že vinnou může být pouze osoba, 
která se k čarodějnictví přiznala, což nikdo z 86 uvězněných neučinil. Obviňování 
z čarodějnictví se přitom týká mnoha regionů střední a západní Afriky, a trestem 
za něj může být vyloučení ze společnosti, násilí nebo i trest smrti. Nedávná zpráva 
UNICEF uvedla, že z čarodějnictví jsou obviňovány i desítky tisíc dětí. (dj) 

Rwanda (IRIN): Rwandské úřady se rozhodly zakročit v boji proti násilí na ženách 
a dívkách zdůrazňováním role bezpečnostních složek. Rwandský premiér Bernard 
Makuza se nechal slyšet, že násilí jakéhokoli druhu je neakceptovatelné. Za tři 
roky snahy prosazovat konkrétní opatření tak podle rwandské policie klesl počet 
případů sexuálního obtěžování dětí o pětinu a hlášených případů znásilnění 
o čtvrtinu. Jak uvádí Světová zdravotnická organizace, hlášené události však tvoří 
zlomek skutečných případů. Rwandský policejní vedoucí Emmanuel Gasana 
prohlásil, že ačkoli bude cesta ke světu bez genderově podmíněného násilí ještě 
dlouhá, veřejná osvětová kampaň je krokem vpřed. Policejní složky tak procházejí 
speciálními školeními, zabývajícími se specifiky násilí na ženách. (dj)

Španělsko (FMF): Začátkem listopadu navštívil papež Benedikt XVI. známé 
španělské poutní místo Santiago de Compostela, kde vyjádřil svůj nesouhlas se 
španělskými zákony povolujícími potrat a manželství párů stejného pohlaví. Mezi 
protestní reakce na jeho návštěvu patřilo shromáždění několika stovek žen, které 
nesouhlasí s postavením žen v katolické církvi. Papeže kromě toho přivítaly i davy 
líbajících se párů stejného pohlaví a dalších aktivistek a aktivistů za LGBT práva. 
Papež však trvá na nesouhlasu s domnělou rostoucí sekularizací Španělska a pro 
Katolický zpravodajský servis uvedl, že potřebujeme „pod evropským nebem opět 
naslouchat Bohu.” (dj)

Švédsko (BBC): Švédské ministerstvo pro genderovou rovnost plánuje v blízké 
budoucnosti investovat 10 milionů kronor (asi 26,5 milionu českých korun) 
do vzdělávacích seminářů pro vládní zaměstnance a dokumentu, který bude 
upravovat jejich nevhodné sexuální chování. Součástí tak může být i upravení 
případů, kdy si švédští vládní zaměstnanci působící v zahraničí v této zemí koupí 
sexuální služby. Tento čin je ve Švédsku nelegální, stane-li se však v zemi, kde 
legální je, švédští občané nemohou být stíháni. Tento rozpor proto vzbudil debatu 
o etice daných opatření. Mluvčí ministerstva pro genderovou rovnost Yoav Bartal 
proto prohlásil, že nový dokument bude souborem etických pravidel určujících, 
jaké jednání už je nepřípustné a jaké postihy budou následovat. (dj)

StAlO SE V ČR kulturafeministickou optikoustalo se ve svetepredstavujeme temastalo sE v cR

Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku

Plakát na podporu Su Ťij

foto: oficiální web prezidentky

foto: Milan Štefanec
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Turecko (BBC): Nově připravovaná ústava, která by měla nahradit stávající tureckou 
Ústavu z roku 1980, se stala terčem kritiky asi osmdesáti místních ženskoprávních 
skupin. Podle nich se jedná o dokument, který s ohledem na pojetí genderové rovnosti 
Turecko posouvá o několik let zpět. V připravované ústavě jsou totiž ženy například 
považovány za zranitelnou skupinu osob, která potřebuje ochranu. Aktivistka Selen 
Lermioglu se tak obává, že patriarchát v Turecku zdaleka není minulostí. Přispívá k tomu 
také fakt, že návrh nové ústavy byl tvořen muži bez přizvání jakékoli ženskoprávní 
skupiny. Premiér Recep Tayyip Erdogan však kritičky ujistil, že nová verze ústavy bude 
odrážet potřeby a hodnoty turecké společnosti. Kontroverzním tématem kromě toho 
stále zůstává nošení hidžábu. Ten je nošen nadpoloviční většinou Turkyň, na půdě 
státních úřadů, škol a univerzit je však zakázán. Aktivistky jsou však v názoru na tuto 
otázku rozděleny. (dj)

USA (FMF): Flip Benham z křesťanské pro-life organizace Operation Save America 
byl 8. listopadu v Severní Karolíně odsouzen za stalking a rušení klidu v rezidenčních 
čtvrtích. Vylepoval totiž plakáty, na nichž uváděl jména, fotografie a adresy lékařů 
a lékařek, provádějících potraty. Katherine Spillar z Feminist Majority Foundation se 
postavila Benhamovu prohlášení, že jde o svobodu slova, a prohlásila, že se naopak 
jedná o výhrůžky, které v podobných případech v minulosti vyústily ve smrt osob na 
plakátech. Plakáty tohoto typu jsou v rozporu se zákonem o svobodě vstupu na kliniku 
(Freedom of Access to Clinic Entrances Act, FACE) z roku 1994. Benhamovi byl proto 
udělen zákaz přiblížení se k pracovištím lékařů a lékařek na 90 metrů a 300 metrů 
k jejich bydlištím. K tomu dostal 
dvouletou podmínku. (dj)

Připojte se k urgentním apelům na obranu práv žen!

Haiti: ženy a dívky v táborech ohroženy sexuálním zneužíváním
Pascaline je 21 let. Od loňského lednového zemětřesení žije v  provizorním táboře 
v Port-au-Prince. Je to jeden z 1300 táborů, ve kterých bojuje o přežití více než milion 
lidí bez domova. Jednou v noci byla Pascaline sama ve stanu, když do něj vstoupil muž, 
znásilnil ji a zbil. Sousedé nezasáhli – uvedli, že se domnívali, že byla se svým partner-

em. Po znásilnění Pascaline dostala lékařskou pomoc a podařilo se jí podat stížnost na policii. Ta však věc řádně neprošetřila a pachatel 
zůstává dál na svobodě. Pascaline násilníka několikrát v táboře viděla a obává se, že by ji mohl zabít, pokud zjistí, že případ nahlásila. 
Pascaline není jediná žena v  této děsivé situaci. Amnesty International (AI) zdokumentovala další případy sexuálního zneužívání 
v táborech. Celine, osmiletá dívka, byla znásilněna, když byla sama ve stanu. Její matka šla do práce a neměla nikoho, kdo by Celine 
pohlídal. Carline, 21, byla znásilněna třemi muži, když šla močit na odlehlé místo v táboře, protože toalety byly příliš špinavé, než aby 
se daly použít. Tyto a mnoho dalších případů sexuálního násilí na haitských ženách a dívkách nebyly nahlášeny. Protože nevěří, že je 
policie ochrání, ze strachu z pachatele raději mlčí. Ženy a dívky v táborech navíc nemají dostatek informací o dostupné pomoci týkající 
se sexuálního násilí. Jako důsledek toho zůstávají pachatelé nepotrestáni a oběti bez ochrany.
Obtíže, se kterými se Haiti po ničivém zemětřesení ze začátku minulého roku potýká, jsou pochopitelné. Haitské úřady jsou si vědomy, 
že zatím nedošlo k dostatečné reakci a že i v takovéto situaci, kdy je kapacita policie omezená, je naléhavě třeba učinit více. Zatím však 
neprovedly odpovídající opatření, aby ochránily práva žen a dívek. Nedostatek preventivních ochranných opatření výrazně zvyšuje 
jejich ohrožení a bezbrannost.
Kromě zvýšené přítomnosti policistů v táborech zejména v nočních hodinách je třeba zavést ve všech táborech odpovídající hygien-
ické zařízení a osvětlení, informovat obyvatele tábora o umístění míst první pomoci a dočasných policejních služebnách s jednotkami 
proškolenými ohledně násilí na ženách, založit dočasné přístřešky pro ženy a dívky, které se staly oběťmi sexuálního násilí, kde se 
budou cítit bezpečně a budou mít k dispozici komplexní služby, od zdravotních a psychologických po právní.

V časově omezeném urgentním apelu (říjen–listopad 2010) AI vyzývala veřejnost, aby posílala dopisy prezidentovi Haiti s apelem na 
nutné posílení opatření k ochraně ohrožených žen a dívek žijících v provizorních haitských táborech. Popis problému, adresa preziden-
stské kanceláře a dopis v agličtině i český překlad byly ke stažení na webových stránkách Amnesty International. (kat)

www.amnesty.cz (sekce Práva žen)

Zde vždy najdete aktuální urgentní apely, které vám umožňují pomoci prosazovat a chránit ženská práva. Připojte se...
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žEnSKá rEvoLuCE SE (oPěT) nEKonaLa

Letošní „supervolební“ rok dal voličkám a voličům šanci změnit 
v  mnoha ohledech neuspokojivou situaci na  nejvyšší i  nejnižší 
úrovni politiky. a ačkoli v podstatě všechny troje volby dopadly 
překvapivě, feministé a  feministky se většího zastoupení žen 
v rozhodovacích orgánech nedočkali.

Největší šok je čekal již před volbami, kdy politické strany vytáhly 
do boje o voličské hlasy s ženskými tvářemi jakožto jednou z hlavních 
zbraní. Kdo by však čekal, že budou kandidátky prezentovány jako 
úspěšné ve  svém oboru a  vyzdvihovány budou jejich schopnosti rel-
evantní pro politickou práci, velmi by se zmýlil. Hitem letošní kampaně 
byla ženská krása a  ženský cit, případně již trochu ohraný rým „žena-
změna“. Korunu tomuto trendu nasadily Věci veřejné svým kalendářem 
nazvaným „i krásu je možné volit“, který média označila jako „velmi sexy“ 
a na nějž vzápětí reagovaly kandidátky KDU-ČSL sloganem „Nejsme holky 
Veřejné“.

Ženy tak v kampani dostaly větší prostor než na kandidátních listinách 
a  staly se pouhými vábničkami. Kromě Strany zelených, která při ses-
tavování kandidátních listin uplatňuje kvóty, a KSČM, která rok od roku 
zvyšuje zastoupení žen mezi svými zvolenými zástupci/kyněmi, se žádná 
strana neodhodlala nominovat na prvních pět míst alespoň třetinu žen. 

Občanské sdružení Fórum  50  %, které na  základě svých analýz 
očekávalo téměř katastrofický výsledek, se rozhodlo pro  protiútok 
a  vyslalo do  boje za  vyšší zastoupení žen nového maskota – kuře. 
Prostřednictvím samolepek vyzývalo k  udělování preferenčních hlasů 
ženám. Kuře bylo odvážné a o potřebě vyššího zastoupení žen v politice 

se rozhodlo přesvědčit i  samotného prezidenta republiky, neúspěšně. 
Voličky a voliči zareagovali o poznání lépe. Důležitou roli v tom sehrály 
jistě i  další občanské iniciativy (např. Vyměňte politiky, Defenestrace 
2010, 4 ze zadu nebo Volte ženy), které vyzývaly k radikální obměně poli-
tických tváří. A díky spojeným silám se pesimistické prognózy o dalším 
snižování počtu žen ve  Sněmovně nevyplnily. Zastoupení žen se 
vyšplhalo na historicky nejvyšší číslo – 22 %. Ovšem bez zásahu občanek 
a občanů by se neodehrála ani tato minirevoluce – 14 poslankyň ze 44 si 
své poslanecké místo vydobylo díky preferenčním hlasům. Po volbách 
do Senátu, v nichž uspěl dosavadní poslanec Zdeněk Škromach, se počet 
poslankyň dokonce ještě o jednu zvýšil. Současný poměr poslankyň tedy 
činí 22,5 %.

Mediální obraz političek po  volbách se příliš nelišil od  jejich 
kampaňových obrazů. Krása političek byla hlavním tématem. Maga-
zín Ona Dnes například vyhlásil na internetu anketu Miss parlament. 
Jinde v  médiích se hovořilo o „sexmisi“ ve  Sněmovně a  s  nárůstem 
počtu poslankyň se zrodil i nápad založit klub blondýn. Některá média 
neopoměla zdůraznit, že výsledek voleb jasně ukázal, že není potřeba 
ženy do politiky dostávat nijak „uměle“ (např. zavedením kvót), protože 
letošní volby ukázaly, že se problém začíná řešit sám od sebe. 

Situace po  volbách se vyvíjela poměrně slibně. Do  čela Sněmovny 
byla poprvé v  historii zvolena žena, zároveň s  ní byly zvoleny dvě 
místopředsedkyně a pouze jeden místopředseda. Média začala oživovat 
legendu o Libuši a prohlašovat „běda mužům, kterým vládne žena“. Zlom 
nastal ustavením nové vlády. Už složení vyjednávacích týmů leccos 
naznačovalo. V takzvané „K9“ byla žena pouze jedna, do širších expert-

zdroj: Fórum 50 %
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Sukně jako kamufláž

To bylo po volbách radosti – rekordní množství zvolených 
poslankyň vyvolalo naděje, že se mainstreamová politika otevře 
ženám. Deficit politické reprezentace bude napraven, demokra-
cie bude opravdu existovat pro všechny a  zastupovat všechny. 
Hezká představa se trochu zasekla vznikem jednopohlavní vlády, 
která se stala příležitostí pro mnoho hlubokomyslných úvah 
o  rozdílech mezi mocí zákonodárnou a  výkonnou a  obviňování, 
že to nejdůležitější si muži zase nechali pro sebe. Vlastně se ale 
jednalo spíše o povzbuzení – první obranný val patriarchátu pro-
lomen, zbývá po dalších volbách proniknout do centra pevnosti. 
K  demokraticko-reprezentační nirváně, v  níž nám bude vládnout 
prezidentka s  premiérkou (a ještě to pokud možno budou rom-
ské lesby) sice povede cesta dlouhá a  trnitá, leč boj není marný. 
S každou další poslankyní o krok blíž k větší reprezentaci. 

Tak se na věc dívá jedno pojetí feminismu, dlužno dodat právě 
to, které bylo před volbami slyšet. Pohled některých feministických 
radikálek a zejména anarchofeministek v kampaních za vyšší zas-

toupení žen zanikl – a to je možná škoda. Mohou nás totiž ušetřit 
nejednoho zklamání. 

Feminismus, který chce více žen do poslaneckých křesel, minis-
terských a  třeba také manažerských postů, má jeden nepříjemný 
by-product. Svou snahou napravit nízké zastoupení žen v  těchto 
institucích je implicitně přijímá, neproblematizuje. Stačí tyto insti-
tuce poněkud poženštit, dostat do nich 50 % žen, a vše bude, jak 
má. Zkušenosti emancipačních hnutí jsou ale opačné – instituce 
tvarované patriarchátem si spíše přizpůsobí toho, kdo do nich vs-
toupí, než aby se samy přizpůsobily. Padesát procent žen v  insti-
tucích, které vznikaly bez jejich účasti a jsou založené na potlačení 
participace velké většiny (i mužů), nenapraví 
genderovou nespravedlnost. Jen jí půjčí sukni 
jako kamufláž. 

ondřej Slačálek
autor je anarchofeminista

Muzska stafeta
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ních týmů byly vybrány ženy čtyři, ve vládě žádná žena. Proč to tak 
dopadlo?

Možná, že vzpomínka na Jiráska a dívčí válku nebo na slavnou pol-
skou sci-fi Sexmise byla natolik děsivá, že do vlády nebyla pro jistotu 
nominována žena ani jedna a bublina o vládě žen zčistajasna splaskla. 
Česká ženská lobby byla složením vlády „upřímně šokována“ a vyzva-
la proto prezidenta, aby ji nejmenoval. Bez výsledku. V den hlasování 
o důvěře vládě se tedy na protest proti čistě mužské vládě uskutečnily 
v  Poslanecké sněmovně i  v  jejím okolí happeningy a  demonstrace 
několika občanských inciciativ a  sdružení, ale sluchu jim nedopřál 
nikdo. Zástupkyně Fóra  50  % se rozhodly vyjádřit svůj názor přímo 
ve  Sněmovně na  galerii pro  veřejnost. Vyzbrojeny umělými vousy, 
oděny do pánského a s transparentem hlásajícím „Chceme do vlády!!!“ 
nebyly na galerii vpuštěny. Nejprve jim byly – údajně z bezpečnostních 
důvodů – odebrány vousy, a poté, co si nakreslily knír tužkou na oči, 
jim byl odepřen vstup na galerii pro změnu s odůvodněním, že nejsou 
na maškarním. A tak přes veškeré občanské snahy a protesty máme 
společně s Maďarskem jako jediné dva státy Evropské unie ve vládě 
reprezentanty pouze té bílé, mužské, středostavovské, (heterosexuál-
ní?) části populace.

Čí zájmy bude Vláda hájit, naznačil premiér Nečas i výběrem svých 
poradců. Nejkontroverznějším z nich je zřejmě poradce pro zahraničí 
a lidská práva, ředitel Občanského institutu Roman Joch, blízký také 
ultrakonzervativnímu občanskému sdružení Akce D.O.S.T. Jmenování 
Jocha dalo podnět k další vlně občanských protestů, ovšem – opět 
– bez úspěchu. Hlavním terčem kritiky byly – a jsou – starší Jochovy 
výroky, z nichž je patrné, že jeho pojetí lidských práv a přístup k de-
mokracii jsou přinejmenším velmi problematické. Joch je také velkým 
odpůrcem feminismu, resp. jak sám říká „genderového typu“ feminis-
mu, a zrovnoprávňování gayů a leseb. 

Jen co se situace po volbách trochu ustálila, mužská vláda se cho-
pila svého žezla a na chvíli utichly i protesty. Začaly se připravovat další 
volby – do komunálních zastupitelstev a Senátu. Kampaň se tentokrát 
obešla bez  lascivních kalendářů, nicméně ženy v  ní opět zafungo-
valy především jako vábničky. Nebylo výjimkou, že se z  billboardů 
na občanky a  občany usmívala kandidátka a  kandidát dané strany, 
při pohledu na pořadí na kandidátních listinách však – přinejmenším 
ženským kandidátkám – musel úsměv na  rtech spíše tuhnout. 
Především dvě největší strany – tedy ODS a ČSSD – nebyly příliš ochot-
ny ženy na přední místa kandidátních listin obsadit.

Tu a tam se (zejména v menších obcích) objevily čistě ženské kandidát-
ní listiny, častěji však byly sestaveny listiny genderově vyrovnané. Parit-
ního zastoupení žen a mužů se v některých městech podařilo dosáhnout 
na  kandidátních listinách většiny stran. V  případě dvou největších – 
ODS a ČSSD šlo však skutečně jen o výjimky. Ve většině měst se poměr 
žen nominovaných za  tyto strany pohyboval okolo 20  %. V  jednom 
z  pražských obvodů ODS nenominovala ženu ani jednu. Naopak Věci 
veřejné v Chomutově, TOP 09 a SPOZ v Děčíně, SPOZ v Přerově, Suve-
renita v Liberci a ve Zlíně, Strana zelených v Brně a v Teplicích a KDU-ČSL 
v Kladně celkově nominovaly dokonce více žen než mužů. 

Společně s volbami do zastupitelstev měst a obcí proběhly i volby do 
třetiny senátních obvodů. Těchto 27 obvodů před volbami zastupovaly 
pouze tři ženy. Politické strany, s výjimkou Suverenity Jany Bobošíkové, 
vyslaly do voleb méně než 20 % žen, v případě tří z nich – ČSSD, KDU-ČSL 
a VV – to znamenalo pouze jednu ženskou kandidátku.

Fórum 50 % po necelém půl roce oprášilo svého maskota, založilo mu 
blog (www.kure.bloguje.cz) a vydalo se přesvědčovat občanky a občany, 
aby v komunálních i senátních volbách podpořili ženy. 

Zastoupení žen v  zastupitelstvech měst a  obcí se mírně zvýšilo, 
ve statutárních městech byl skok o něco citelnější – z 19,5 % na 22,8 %, 
a  i  v  Senátu je po  volbách o  jednu ženu více než doposud. Míra zas-
toupení žen v horní komoře parlamentu byla především v rukou ČSSD, 

 zdroj: MfDnes 
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vědkyně? neznám!

„Žena a  vědec? To mi nejde dohromady“, prohlásil žák základní 
školy, který se ani ve čtvrté třídě nesetkal s  povolání vědkyně. 
Není divu; v českých učebnicích stojí ženy u sporáku, píší s dětmi 
domácí úkoly, nakupují. A  přes veškerou jim připisovanou píli 
(věta Omylem běžela v  neděli do školy stojí v  jedné jazykové 
příručce samozřejmě v ženském rodě) nedosahují ženy vedoucích 
pozic a nevybírají si „netradiční“ povolání. Alespoň ne v českých 
učebnicích. Rovněž ve veřejném prostoru není o ženách téměř ani 
vidu, ani slechu; zastupují je „generická“ maskulina poslanci, eko-
nomové, politici, vědci a podobně. 

Každý jazyk má své strategie na podporu uznání ženského 
společenského přínosu. Pro češtinu platí, že maskulinum ženám 
náležitou image neudělá, a  první české studie to dokazují. Jed-
ním z měřítek používání ženských názvů osob jsou nálezy v tzv. 
Českém národním korpusu, souboru počítačově uložených 
znaků sloužících pro jazykovědný výzkum. Potvrzují, že ženy jsou 
ukrývány za tzv. generickým maskulinem tak důkladně, že s po-
jmem vědec si nespojí ženu ani dítě, ani my dospělí. Test náhodně 
zvolených názvů osob (v 1. pádu množného čísla) v korpusu SYN-
2006PUB přinesl tyto údaje: umělci se tam vyskytli 22 912krát, zato 
umělkyně 299krát; sportovci 10 693krát, sportovkyně jen 166krát;  
spisovatelé 7 015krát a spisovatelky 145krát; skladatelé 2 626krát 
a  skladatelky 20krát; vědci 16  474krát, vědkyně pouze 21krát. 
Česká tištěná média tedy líčí náš svět v maskulinu. Ale pozor, mohl 
by někdo namítnout, vědkyň je přece mnohem méně než vědců! 
Jazyk tedy pouze zobrazuje skutečnost! Inu, statistika ČSÚ (za rok 
2007, relevantní vůči korpusu SYN2006PUB) sděluje, že podíl výz-
kumnic v ČR za rok 2007 byl tehdy 28,3 %, tj. 12 034 žen a 30 504 
mužů; čísla 21 : 16 474 tomu ani zdaleka neodpovídají. 

Co s  tím? Řešení jazykových nerovností se nabízí více. Místy 
můžeme nahrazovat maskulinum (ovšem podle kontextu) 

označeními vědecká obec, výzkum apod. Pomohlo by také 
uvádění párových protějšků; české noviny by mohly psát 
o  vědcích a  vědkyních nebo vědkyních a  vědcích. Avšak tento 
způsob jazykového zviditelnění žen se u  nás téměř nepoužívá. 
SYN2006PUB taková slovní spojení nezaznamenal dokonce ani 
u sportovců, u nichž nepochybujeme, že značnou část sportující 
obce tvoří sportovkyně. 

A přitom – co je nepřirozeného třeba na větě „Naše sportovkyně 
a  sportovci se připravují na zimní olympijské hry.“? Komu se to 
zdá namáhavé, složité a neekonomické, může se inspirovat nálezy 
v německém jazykovém korpusu Cosmas II. V němčině se názvy 
osob tvoří odvozováním s -in podobně snadno jako v  češtině 
odvozováním s -ka nebo -yně. Němečtí mluvčí neváhají používat 
rodové protějšky ve slovním spojení, ba dokonce v pořadí ženy-
muži: sportovkyně a  sportovci se vyskytli v  souboru Cosmas II 
2  927krát, opačné pořadí 425krát; učitelky a  učitelé 4  847krát, 
opačně 590krát; studentky a studenti 1 821krát, opačně 340krát; 
žákyně a žáci 40 423krát, opačně 5 275krát; vědkyně a vědci se ob-
jevili 138krát, opačně 21krát, občanky a občané 19 262krát oproti 
opačnému pořadí (občané a občanky, 1 214krát).
Delší, odvozený název osob se pravidelně vyskytoval před 
kratším, který měl vlastně „logicky“ stát na prvním místě (spor-
tovci a sportovkyně atd.). Tato změna vyjadřování svědčí o změně 
myšlení: ženy jsou v německém jazyce – na rozdíl od českého – 
nejen verbálně přítomny, nýbrž zároveň upřednostňovány. Což 
takhle vyzkoušet to konečně i v češtině?

Jana valdrová
Autorka je germanistka a genderová lingvist-
ka. Působí na Pedagogické fakultě Jihočeské  

univerzity v Českých Budějovicích.

Glosy Jany valdrove

která však ziskem mandátů genderovým složením nezahýbala. Konečné 
zastoupení žen v  Senátu záviselo i  na  ne/zvolení kontroverzní Liany 
Janáčkové. V Senátu je tedy sice o jednu ženu méně, ale voliči a voličky 
dali najevo, že jsou určité hranice slušnosti, které nelze překročit. 

Na závěr lze tedy říci, že všechny letošní volby mohly sice dopadnout 
mnohem hůře, nelze ale hovořit o  „ženské revoluci“. Ačkoli díky 
preferenčním hlasům jsou ženy ve větším počtu zastoupeny v rozhodo-
vacích orgánech na nejnižší i nejvyšší úrovni, tak ve vedení státu i velkých 

měst je žen stále málo (do čela statutárních měst byla zvolena pouze 
jediná primátorka). Je tedy potřeba zůstat ve střehu a ve vhodné chvíli 
si vzít opět na pomoc kuře a agitovat ve prospěch většího podílu žen 
na moci ve státě. Bude to nejspíš ještě hodně dlouhý boj.

veronika Šprincová
Autorka pracuje v neziskové organizaci Fórum 50 % 

 (www.padesatprocent.cz).
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„FrýdEK-míSTEK“ anEb  
v oSidLECH maTriČníHo úřadu
Když se rozhodne feministka a  feminista uzavřít sňatek, pak 
se otázky společného příjmení neodbydou ledabyle tím, že by 
žena jen tak převzala jméno partnera. naopak tomu předchází 
bouřlivá diskuze...

Ani jeden jsme se nechtěli automaticky zcela vzdát své 
dosavadní identity. Chtěli jsme existovat a být rozpoznatel-
ní i po vzájemném sňatku. A jaké varianty matrika v České 
Republice nabízí? Pár se podle zákona   č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, jménu a příjmení a jeho novele č. 165/2004 Sb. 
může jmenovat:

1)  Michala Barnová a  Petr Frank, což znamená, že si 
v manželství oba ponechají svá dosavadní příjmení, ale musí 
určit společné příjmení pro své děti. Pozor, není možné, aby 
se dcery jmenovaly např. po otci Franková a  synové po 
matce Barna. Pár musí zvolit pouze jedno příjmení. Pokud 
by se později jeden z  páru rozhodl pro příjmení druhého 
z manželů, pak je to možné díky § 73 č. 301/2000 Sb.

„Bude-li to tvé přání, pojmenujeme děti Barnovi.“ „Ale 
v  zahraničí je Frank srozumitelnější.“ „Ačkoliv ne, nechci 
u ostatních vypadat jako svobodná matka, kterou sis neráčil 
vzít nebo jako macecha či rovnou delikventka, která děti 
ukradla.“

2) Michala Franková, Petr Frank – tradice, která je i dnes 
urputně bráněna a  prosazována. Přičemž není od věci 
zmínit, že přejímání mužova jména ženou historicky 
odráželo postavení muže ve společnosti. Pouze syn byl tím, komu 
byla umožněna studia a případná kariéra, zatímco ženě byla určena 
péče o domácnost a rodinu. Zatímco muž mohl být lékárníkem, jeho 
žena byla pouze „paní lékárníkovou“. „Ová“ tak především ukazuje, čí 
je žena.

„Tak to ani náhodou, jednak už jsem ‘ová’  – tatínkova, a kdybych se 
chtěla jmenovat Franková, vzala bych si tvou sestru. Chci Tebe a Tvé 
jméno!“

3)  Michala Barnová, Petr Barna - v  české kotlině naprosto mar-
ginální záležitost. Přejímá-li muž jméno ženy, pak se můžeme dočíst 
o důvodech, jako jsou směšné či vulgární konotace, potřeba vyme-
zení se vůči rodičům anebo váženost a známost rodičů ženy.

4) Michala Franková Barnová a Petr Frank – v této variantě si žena 
ponechává své dívčí jméno a  na první místo klade nové, vyvdané 
jméno. Děti se automaticky jmenují Frankovi, neboť žena přijímá 
jméno muže, které podle českých zákonů vždy předchází rodnému 
příjmení. Podle pravidel českého pravopisu a  dalších zákonů se 
složená příjmení do všech úředních dokumentů zapisují bez pomlčky 
a žena se po dobu trvajícího manželství nemůže vzdát jednoho z nich 
(viz § 70, odst. 2 zák. č. 301/2000 Sb.)

5) Michala Barnová a Petr Barna Frank – podle vyženěného jména 
na první pozici se děti jmenují Barnovi.

„A ty si chceš měnit jméno? Víš, co s tím je práce?“ „Když to zvládne 
každá Anča z Horní Dolní, tak já taky.“

6) Michala Frank Barnová – podle prohlášení několika matrik si žena 
může zvolit nové příjmení bez „ová“ tj.  v mužském tvaru, aniž by se 
předtím musela přihlásit k menšině cizí národnosti, nebo si musela 
brát cizince. Zvláštní přitom je, že v čl. 2 zák. č. 165/2004 Sb. jsou tyto 

předpoklady důrazně uvedeny. Záleží tedy na tom, na koho naraz-
íte. Každopádně vždy se můžete písemně přihlásit např. k německé 
národnosti nebo k Eskymákům atd., čímž zákonné podmínky rázem 
splňujete.  Tento krok nemění občanství a nemá vlastně žádné další 
využití.

Narodí-li se vám dcera, ponese jméno s „ová“ a  je nutné znovu 
písemně zažádat o  jméno bez -ová i  pro ni. Jen málokterá matrika 
vám vyjde vstříc a napíše to rovnou do oddacího listu.

“Zkuste to rovnou s pěknou bonboniérou.“
A jak se tedy ryze feministický tým rozhodl? Zatímco okolí jen 

kroutilo hlavou nad tím, proč jdeme proti tradici a komplikujeme si 
život, my měli jasno, chtěli jsme novou tradici. Nač totiž lpět na his-
torických hodnotách zcela patriarchálního charakteru, když jsme 
v 21. století, kde ženy mají mnohem více možností a příležitostí?

Dlouhý dialog nás nakonec zavedl k ideálnímu Michala Frank Bar-
nová a Petr Barna Frank.  Chtěli jsme, aby v našich jménech byl otisk 
toho druhého, jakož i vzájemná úcta a respekt.

„A děti pouze Frank.“ „Těm už dělat Frýdek-Místek nebudeme.”
Bohužel zákon o  rodině č. 94/1963 Sb. hovoří jasně a  nesmyslně: 

dvě jména může mít vždy jen jeden, nikoliv oba dva, protože musí být 
jasné společné příjmení pro děti.

Ovšem deus ex machina zasáhl. V  rámci sňatku v  zahraničí je 
možné podle § 70, odst. 4 č. 301/2000 Sb. Zvláštní matrikou v Brně 
zapsat variantu jmen, která sice neodpovídá českým zákonům, ale je 
důsledně uvedená na cizozemském oddacím listu.

Perlička na závěr, pokud si to nepřivezete jako import ze zahraničí, 
nezbývá vám nic jiného, než uzavřít jeden sňatek a zvolit variantu č. 
4. Rozvést se, ponechat jméno, znovu se vzít a  zvolit variantu č. 5. 
V opačném případě zkuste k bonboniéře přidat pečené prasátko a na 
matrice rozhodně nepruďte s Tomášem Garrigue Masarykem a Char-
lottou Garrigue Masarykovou, neboť slovy paní matrikářky: „Vy nejste 
Masaryk.“

michala Frank barnová

foto: archiv autorky
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aLJaŠKa a WaSHingTon dC:  
quEEr PErSPEKTivou
není prý úplně obvyklé jet do ameriky a  navštěvovat po cestě 
gay a lesbická centra. ale proč ne? někdy jsou pro mě totiž cílem 
cestování hlavně zajímavé neziskové organizace a pro moji spo-
lucestovatelku zase veganské a vegetariánské restaurace. Kde je 
dostatek obojího, tam se vydáme...

anchorage, aljaška (asi 280 000 obyv.)
Nebyla jsem v  Anchorage ještě ani 20 minut, když jsem minula 

Men & Women Center, centrum provozující intervenční program 
pro muže a  ženy v  oblasti domácího násilí a  sebeovládání, a  hned 
potom místní YWCu (Young Women’s Christian Association – Asoci-
ace mladých křesťanských žen), která pořádá semináře na podporu 
žen v  podnikání a  provozuje sociální a  finanční poradenství. To byl 
ale jenom začátek, protože jak jsem zjistila, na Aljašce se to jenom 
hemží ženskoprávními a queer organizacemi. Přestože se jich nejvíce 
nachází právě v  Anchorage jakožto největším městě (na Aljašce 
žije asi 700  000 lidí), najdou se kromě dalších větších měst (Fair-
banks a  hlavním městě Juneau) i  v mnoha dalších menších obcích 
Aljašky. Oblasti jejich působení jsou opravdu široké a  pohybují se 
od boje proti znásilnění přes setkávání seniorek, profesní rozvoj žen 
a  síťování, transgender a  transsexuální diskuse a  poradenství, pod-
poru původních obyvatelek a lesbické radikální umění, až po lobby za 
LGBT práva a komunitní zahradničení. Místní univerzity v Anchorage 
a Fairbanks kromě toho poskytují vzdělání v bakalářském programu 
Women’s Studies (ženská studia). Z  informační tabule na chodbě je 
vidět, že akademická sféra a  aktivismus jsou propojeny. Gay a  les-
bické komunitní centrum v  Anchorage funguje jako součást nezis-
kové organizace Identity, Inc. Ta mimo jiné pořádá četné setkávací 
akce, letní festival LGBT hrdosti a provozuje program na prosazování 
rovnoprávnosti nebo nouzovou telefonní linku. Centrum existuje jen 
díky dobrovolnické práci.

Paní sedící na minirecepci mi neváhá vyprávět, že zde dobrovolničí 
jako heterosexuální matka gay syna. Ochotně mi popisuje i pravidelné 
akce odkazem na přeplněnou nástěnku u vchodu, což spojuje s aktuální 
pozvánkou na „drag queen show“ v sousedícím gay klubu. Kromě skrom-
né, ale zajímavé knihovny a neméně pestré DVDtéky slouží toto nevelké 
centrum i jako uložiště sbírky letáků, nálepek a starých zinů. Procházím 
si materiály, brouzdám na internetu a vnímám pohodovou atmosféru, 
která tu vládne…

StAlO SE V ČR kulturafeministickou optikoustalo se ve svetepredstavujeme temastalo sE v cR

GL komunitní centrum v Anchorage:  
www.identityinc.org/glcca/glcca.shtml
Seznam s odkazy na některé organizace:  
www.alaskawomensnetwork.org
Women’s Studies v Anchorage: www.womens.uaa.alaska.edu
Women’s Studies ve Fairbanks: www.uaf.edu/women

Phase 1: www.phase1dc.com
Burgundy Crescent: www.burgundycrescent.org
DC Bi Women: www.dcbiwomen.org
The DC Center for the LGBT Community: www.thedccenter.org 

Washington dC (asi 600 000 obyv.)
Ve Washingtonu je kvůli politicky strategickému umístění silná kon-

centrace organizací zasazujících se o respekt, rovnoprávnost a viditel-
nost znevýhodněných skupin. Na to, jak je tam rozvinuta gay scéna, 
je ale trochu s podivem, že v DC najdeme jediný lesbický bar, Phase 
1, navíc situovaný v ne přímo bezpečné čtvrti, zatímco většina gay 
klubů je soustředěna v luxusní čtvrti okolo Dupont Circle. Mimo různé 
párty jsou možnosti společenského vyžití opět široké – lze se zapojit 
do množství neziskových aktivit (zkrášlování městské zeleně, inven-
tury knihoven, komunitní vaření a rozdávání jídla), které koordinuje 
například organizace Burgundy Crescent, specializující se na LGBT 
dobrovolničení. Existují zde i spolky pořádající společné večeře nebo 
diskuse, jako například DC Bi Women. Setkání jsou přístupná všem, 
ale zaujalo mě, že ačkoli se jich zúčastňují ženy různého věku i etnick-
ého původu, téměř vždy šlo o vyšší střední třídu. Kde byly ty ostatní?

Diskusní večery pro ženy ve věku 20+, 30+ a 40+ pořádá i místní 
LGBT centrum jménem The DC Center. To koordinuje i mnoho dalších 
programů, mezi něž patří třeba podpora při odvykání od cigaret nebo 
metamfetaminu, boj proti šikaně, snaha o zrovnoprávnění manželství 
nebo podpora HIV pozitivních. V centru se mimo to konají pravidelné 
akce, jako třeba večery amatérského umění pro zájemce a zájemkyně 
všech barev pleti. Za mikrofonem se recituje, rapuje, čtou se povídky, 
zpívá a pláče dojetím. Děti do toho vykřikují, že nechápou sexuální 
narážky, obecenstvo se směje a nešetří potleskem. Dobrá nálada by 
se dala krájet. Centrum navíc pořádá dobrovolnické večery.  Náplní 
jednoho z nich byla například výzdoba nového interéru po čerstvém 
stěhování. Jindy se jednalo o balení balíčků s kondomy a letáky buď 
v centru nebo přímo v gay barech, kde se zdarma distribuují. 

Veselý bělovlasý pán sedí na gauči proti mě a  v průběhu balení mi 
nadšeně vypráví svoje cestovatelské zážitky z  Prahy. Každý druhý kon-
dom si mezi řečí strká místo do balíčku do kapsy. Přátelskou atmosféru 
nijak nenarušuje ani to, že jsem tu jedna ze dvou žen, protože všude 
kolem mě je vidět, že na pohlaví ani na momentálním projevu gen-
derové identity zase tak moc nezáleží...

daniela Jungová

1

2

(1) GL komunitní centrum v Anchorage. Fotoarchiv autorky. (2) Dobrovolnický večer v The DC Center. Fotoarchiv autorky.
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(1) Šalina (2) Domácnost. Obrázky vznikly během workshopu kresleného humoru pořádaném Bernie 
Higgins a Evou Hauserovou. 

JaK JSmE KrESLiLY CarToonS

Angličanka Bernie Higgins přesídlila do Čech 
natrvalo počátkem 90. Let, a  ačkoli předtím 
vůbec nebyla feministka, pobyt v  Čechách 
z ní feministku velmi rychle udělal. 

Žasla nad tím, co všechno si tady ženy 
dají líbit a  ještě to pokládají za samozřejmé 
a  přirozené: od toho, že oddřou všechny 
domácí práce, až po záplavy obrazů 
odhalených, eroticky se nabízejících žen 

všude kolem. Nechápala, že se zdejší šikovné 
a vzdělané ženy spokojují s nižšími „ženskými“ 
platy nebo s  tím, že jim šéfuje evidentně 
méně schopný muž, který je ještě k tomu sexi-
sticky sráží nebo obtěžuje. 

Bernie se pokoušela zdejší ženy různými 
způsoby burcovat, a protože sama taky kresli-
la „cartoons“, kreslené vtípky, napadlo ji v roce 
2000 uspořádat v  pražském centru Gender 

Studies dílnu kresleného humoru pro ženy. 
Účastnic se sešlo mezi pěti a  deseti, xeroxy 
vzniklých obrázků jsem ještě doma našla, ale 
kromě svých a Berniiných už nejsem schopna 
identifikovat jejich autorky.

Šlo celkem o  tři schůzky, na kterých nám 
Bernie nejdřív ukázala příklady britského 
feministického kresleného humoru a  pak 
nám dávala tipy, jak na to. Své nápady jsme 
si pak kreslily i  doma a  na závěr dílny jsme 
uspořádaly v Gender Studies malou výstavu.  

V té době nebyly mezi českými kreslíři hu-
moru žádné ženy (kromě zástupkyně starší 
generace Aleny Dostálové), a  Bernie se do-
konce dozvěděla o  jedné kreslířce, která se 
skrývala pod mužským pseudonymem. Tohle 
řemeslo prostě nebylo pro ženské! Mimocho-
dem, nevím, jestli je to dnes, po deseti letech, 
výrazně lepší…  

Zkuste to taky 
Všimněte si, že v českém kresleném humoru 

ženské postavičky spíše mlčí nebo naplňují 
zažité „hrůzostrašně reakční“ (Berniina for-
mulace) stereotypy: prostitutky, hospodyňky, 
sexy objekty, staré drbny, snobské dámy… 
a to je tak všechno. Človíček, který v „cartoons“ 
pronáší autorské komentáře, je vždycky muž. 
„Zamyslete se nad tím,“ navrhovala nám Ber-
nie, „jak byste prezentovaly samy sebe.“

Humor je často využíván výsměšně, subjekt 
si potvrzuje svoji normalitu tím, že se vysmívá 
nějaké jiné skupině: viz vtipy o  hloupých 
Irech nebo o  blondýnách. My ale můžeme 
humor využít k  podvracení, subverzi – ob-
racet věci vzhůru nohama. Co třeba takový 
kalendář s  polonahými muži v  koketních 
pózách? Můžeme také upozornit na absur-
ditu zaběhaných pořádků (což je primární 
feministický cíl), tak jako například britský 
obrázek, kde muž sedí u prázného stolu a ptá 
se: „Kde mám večeři?“ – A žena, zahloubaná 
do knížky, mu roztržitě odpovídá: „Nevím, 
miláčku, někde tady musí být…“ 

Můžeme vzít různé fráze, ustálená klišé 
nebo i  všeobecně známé reklamní slogany 
a  použít je v  překvapivém kontextu. Dobré 
je nechat myšlenky uvolněně těkat, hrát si se 
slovíčky, převracet je v mysli a najednou nám 
vypluje na povrch jiný význam… 

Tolik k  nápadům. A  samotné kreslení? 
Rozhodně se ho nebojte. Důležité jsou dvě 
věci: věřit si a hodně kreslit, abyste našly svůj 
ustálený styl, který má každý člověk, podobně 
jako písmo. Nejde o  kreslířskou zručnost. 
Můžete klidně vytvářet ty nejjednodušší 
postavičky třeba jen z  koleček, čtverečků 
a čárek.

Eva Hauserová

1

2
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navraťmE Porod žEnám

Jedním z  nejožehavějších témat, která v  říjnu 2010 s  delegací 
zastupující českou vládu  projednávala delegace výboru oSn 
pro odstranění všech forem diskriminace žen (viz rubrika Stalo 
se v  Čr), byla otázka svobodného přístupu ke zdravotní péči 
těch rodiček, které nechtějí přivést své dítě na svět v nemocnici. 
výbor oSn upozornil na to, že existují ženy, které nechtějí rodit 
v porodnici, a že pro ně není zajištěna odpovídající zdravotnická 
péče. Zástupkyně ministerstva zdravotnictví na jejich výtku re-
agovala tvrzením, že 99 % porodů se u  nás odehrává v  porod-
nicích, a tudíž ženy, které si přejí rodit mimo porodnici, neexis-
tují. (kat)

aktivní rodičovství začíná přirozeným porodem
Nemálo takových žen, které si přejí rodit jinde a jinak, se objevilo na 

druhém ročníku brněnské konference Aktivní rodičovství. Šlo o  sérii 
přednášek a workshopů, která si klade za cíl rodičům, současným i bu-
doucím a odborníkům i odbornicím představit staro-nové, či méně 
diskutované přístupy k těhotenství, porodu a výchově dětí a nabíd-
nout prostor pro společné sdílení a  předávání zkušeností na všech 
úrovních. Porod jako takový je obrovské téma, bylo už o něm mnohé 
napsáno a značná část letošní konference se mu opět věnovala. Mno-
hokráte skloňovaným souslovím byl „normální porod“. 

Normální, či chcete-li přirozený porod je takový, který probíhá fyzi-
ologicky, tedy sám začne a není potřeba do něj zasahovat. Po porodu 
jsou matka a dítě neustále spolu a tato vazba není nijak přerušována. 

Proč je třeba normální porody tolik zdůrazňovat? Žena má mít 
právo rozhodnout se, jakým způsobem přivede na svět své dítě. 
Tzv. přirozený porod je jednou z možností, kterou ovšem současná 
lékařská praxe nebere v potaz. To, co se ale dnes a denně děje v po-
rodnicích, se velmi často od tohoto obrazu výrazně vzdaluje, což má 
dalekosáhlé důsledky na ženy a děti jako takové a potažmo i na celou 
společnost.

Co je na porodu (eko)feministického? všechno!
Velkým problémem v  porodní péči je dominance medicínského, 

tedy mužsko-odborného dohledu na porod. Porod je chápán jako 
něco a  priori defektního, co je potřeba kontrolovat, vést, řídit a  k 
tomu je zapotřebí odborník. Na ženě se pak takový porod prostě jen 
odehrává, její tělo je chápáno jako stroj, u nějž můžeme lékařským 
zákrokem zvýšit efektivitu, která posléze vede k výsledku – narození 
dítěte. I když se tento popis možná může zdát přehnaný, nasvědčuje 
tomu i stav, že porod lze podle současné zdravotnické praxe hodnotit 
jako fyziologický pouze zpětně, když odborník uzná, že nebylo třeba 
do jeho průběhu zasahovat. Přidáme-li k  tomuto přístupu i  další 
současné praktiky medicíny ohledně ženského reprodukčního zdraví 
(používání hormonální antikoncepce jako „léčebného“ prostředku, 
úpravu menopauzy hormonální léčbou apod.), uvědomíme si, jak se 
biologické funkce ženského těla staly předmětem odborného zkou-
mání a lékařské kontroly. 

foto: Aktivní rodičovství, Lukáš Lyer
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Ženy (a v  podstatě celá společnost) se podřídily medicínskému 
vnímání porodu a v takovémto naladění je velice těžké si před sebou 
samou a následně pak i před rodinou a společností obhájit postoj, že 
se lze během porodu chovat svéprávně a  zvládat situaci dle svého 
rozhodnutí. Nejde o nový diktát rodit doma, rodit přirozeně. 
Jde o možnost volby místa a průběhu porodu. I když porod neprobíhá 
čistě fyziologicky, ale za nutného či žádaného lékařského zásahu, je 
možné, aby byl matce, otci i dítěti přátelštější, než se dnes mnohdy 
v českých porodnicích děje.

Psychologie porodu
My jsme se na to, jak porod ovlivňuje sebevědomí ženy, zeptaly 

našich přednášejících, které se jednoznačně shodly, že porod je 
velmi významná událost v  životě ženy a  to, jak jím projde, ovlivní 
celý její další život. Ivana Königsmarková (pražská porodní asistenka 
a předsedkyně Unie porodních asistentek) nám odpověděla: „Zážitek 
při porodu, to je záležitost, která může život ženy velmi výrazně ovlivnit 
a  to jak pozitivně, tak negativně. Když žena prožije porod negativně, 
když se bude cítit znasilněná, když to nemůže proběhnout podle jejích 
představ, tak může dojít k post traumatickému syndromu. Projeví se to 
nejen na vztahu k ní samé, ale i na vztahu k dětem, partnerovi, potažmo 
na vztahu k  celé rodině.“ Lucie Suchá Groverová (propagátorka bez-
bolestného porodu a aktivistka proti povinnému očkování) potvrdila, 
že traumatický zážitek porodu je velký problém, ke kterému se žena 
stále, ať už vědomě či podvědomě, vrací. K síle pozitivní zkušenosti 
dodává, že pakliže porod proběhne přirozeně „je to ten nejúžasnější 
zážitek, okamžik veliké síly, veliké dávky energie a  opravdového pro-
pojení s  přírodou a  vlastní přirozeností. Lepší základ pro ženu, její 
sebevědomí, si já opravdu nedokážu představit.“

Ve většinovém pohledu na porod se psychická pohoda žen při a po 
porodu zohledňuje jen velmi málo. Ostravská psycholožka a soudní 
znalkyně Michaela Mrowetz, která se zabývá podporou tzv. bondingu 
(navazování kontaktu mezi matkou a dítětem bezprostředně po po-
rodu), vysvětluje, proč se porodu začala věnovat z psychologického 
hlediska: „Velmi mne motivovalo, když mě v mé ordinaci kontaktovaly 
ženy, které byly traumatizované poporodní péčí a ženy, u kterých jsem di-
agnostikovala post traumatickou stresovou poruchu. Nedílnou součástí 
byla i moje osobní zkušenost se zdravotnictvím. Já jsem také rodila děti 
a chtěla jsem, aby byl bonding všemožně podporován a sama jsem se 
setkala s reakcí zdravotnického personálu na mé potřeby a  ta reakce 
nebyla příliš příznivá.“ Jejím přáním je, aby české zdravotnictví bylo 
schopno přijmout změnu rutiny přetrvávající z  dob totalitního po-
rodnictví.

Lékař – lékařka. Porodník – porodnice?
Souvisí to i se zastoupením žen a mužů v oboru porodnictví. Ivana 

Königsmarková k  tomu říká: „ Je poměrně zajímavé, že v  tak femini-
zovaném oboru, jako je zdravotnictví, tvoří až 60 % z celkového počtu 
gynekologové. Existují i studie, že jde o muže, kteří mnohdy nemají vy-
rovnané vztahy k ženám. Když vezmu jednotlivé své kolegy, tak musím 

říct, že tomu tak opravdu mnohdy je. A  to, že ti muži pečují o  ženy, 
má dalekosáhlý vliv na to, jak ta péče vypadá. Protože muži nebudou 
mít nikdy možnost zažít těhotenství a  porod na svém vlastním těle. 
A protože jsou muži víc technicky založení, tak se snaží to, co nemůžou 
zažít na svém vlastním těle, přenést pomocí techniky. Už od malička 
jsou  to vláčky, prvně dřevěný, pak na setrvačník, pak počítače a  pak 
jsou to ty monitory a  ultrazvuky.“ Na otázku, jak by mohla pomoci 
změna přístupu porodníků k porodu, jsme se zeptaly i Lucie Suché 
Groverové. „Nevím jak jednoduše odpovědět. Já si myslím, že právě pod-
mínkou pro bezbolestný  porod je, že tam ti porodníci-muži nebudou. Je 
trošku podivné, že ani český ekvivalent pro ženu-porodníka neexistuje.“

Zora Javorská
Autorka je doktorandkou Katedry environmentálních studií 
Masarykovy univerzity v Brně, absolventkou kurzu pro duly 

a spolutvůrkyní konference Aktivní rodičovství (www.aktivnirodicov-
stvi.cz). Koordinuje kampaň Ženy a životní prostředí v NESEHNUTÍ 

(www.zemezena.cz).

Co na to oSn? 
Ministerstvo zdravotnictví v odpovědi na dotaz Výboru OSN uvedlo, že nemá informace o žádných ženách, které by byly s péčí v nemoc-
nici nespokojené. Samotné členky Výboru však zástupce a zástupkyně české vlády upozornily na to, že pokud ženy nemají jinou možnost, 
pochopitelně musí rodit v nemocnici, i když by si třeba přály rodit jinde. „Výbor vzal sice v potaz, že se České republice daří dosahovat velmi 
nízké novorozenecké úmrtnosti, zároveň však poukázal na to, že nízkou novorozeneckou úmrtností nelze ospravedlňovat nerespektování 
informovaného souhlasu žen a provádění lékařských zákroků bez řádného poučení,“ komentuje hodnotící zprávu Výboru právnička Ligy 
lidských práv Zuzana Candigliota. Výbor dále navrhl, aby bylo ženám umožněno rodit mimo porodnici za pomocí porodních asistentek. 
V souvislosti s tímto tématem Liga zpracovala analýzu, z níž vyplývá, že Česká republika by se v péči o ženy při porodu mohla inspirovat 
například systémy v Nizozemí či Německu, kde je péče porodních asistentek mimo porodnice běžná. Současná právní úprava sice po-
rodním asistentkám přímo nezakazuje pomáhat ženám rodit mimo porodnici, prakticky stejného výsledku je však dosaženo tím, že nová 
vyhláška nastavuje pro výkon profese samostatné porodní asistentky nesplnitelné podmínky. „Stejně jako v jiných evropských zemích, 
i v České republice se určitá část žen rozhodne pro porod mimo porodnici. Ministerstvo zdravotnictví by mělo zajistit, aby tyto ženy měly 
k dispozici péči porodní asistentky. Tato péče by také měla být proplácená zdravotními pojišťovnami,“ doplňuje Candigliota. (kat - vy-
bráno z tiskových zpráv Ligy lidských práv z 15. října a 4. listopadu 2010, www.llp.cz)

K tématu gender a porod 
doporučujeme projít si stejnoj-
mennou sekci webové stránky 
spjaté s dokumentárním filmem 
o českém porodnictví autorek 
gabriely Kontra a Kateřiny 
Kačerovské: www.porodniplan.cz
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Právní Poradna

návraT do ZaměSTnání Po rodiČovSKé dovoLEné

Dobrý den, mé dceři budou tři  roky, a proto jsem kontaktovala 
svého zaměstnavatele, že nastoupím zpět do práce. Bylo mi 
sděleno, že už pro mě nemá místo, že za mě přijal náhradu. 
Když jsem na návratu trvala, reagovala firma tím, že mě tedy 
zaměstná, ale na pobočce v  Českých Budějovicích. Trvale žiji 
v Liberci a tamtéž jsem pracovala i před odchodem na mateřskou 
a rodičovskou dovolenou, tuto možnost přijmout nemohu. Jako 
alternativu mi nabídli, že bych si mohla rodičovskou dovolenou 
o rok prodloužit do dceřiných čtyř let. 
Zajímá mě, zda mě může zaměstnavatel „nutit“ pra-
covat v  Českých Budějovicích a  co by pro mě zna-
menal případný rok navíc na rodičovské dovolené.
h. N., Liberec  

Místo výkonu práce musí být 
uvedeno v  pracovní smlouvě 
a  zaměstnavatel nemůže rodiče 
po návratu z  mateřské nebo 
rodičovské dovolené přidělit 
na jiné místo výkonu 
práce. Nabídku pracovat 
v  Českých Budějovicích 
tedy přijmout nemusíte. 
Nárok na rodičovskou do-
volenou má rodič vždy pouze do 
tří let věku dítěte. Na základě své volby 
může čerpat rodičovský příspěvek až do čtyř 
let věku dítěte, nárok na rodičovskou dovolenou však 
již nemá. Návrh zaměstnavatele na neplacené volno tedy 
můžete a nemusíte přijmout. Po skončení neplaceného vol-
na navazujícího na rodičovskou dovolenou je zaměstnavatel 
povinen zařadit rodiče vracejícího se do zaměstnání na místo 
odpovídající pracovní smlouvě. 

martina Štěpánková, právnička Právní poradny Gender 
Studies, o. p. s.

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. 

PSYCHoLogiCKá Poradna

PříběHY Z PoradEnSKé PraxE 

Do praxe přišel pár, který žije deset let v  manželství a  má pětiletého syna. 
Žena od narození syna nepracuje, muž má dobrou práci a rodinu finančně 
zabezpečí. Problém, se kterým přišli se týkal toho, že žena před pár týdny 
zjistila, že má manžel milenku. Po prozkoumání se ale shodují na tom, že se 
chtějí oba hlavně pokusit o zlepšení jejich vztahu, obnovení intimního života 
a komunikace. 

Během sezení sleduji, že žena není iniciativní, reaguje pouze na podněty 
ze strany muže. Muž se k  ženě chová povýšeně, vyčítá jí, že neumí ar-
gumentovat, hodnotí, co ona říká. Ona na to vztekem, namísto aby mu 
sdělovala přímo, co by chtěla jinak, co se jí nelíbí apod.
Krom jiného v terapii s nimi mluvím s klientkou o možnostech její vlastní 

seberealizace, co by ji bavilo dělat mimo kontext manželství, péči 
o  domácnost nebo syna. Sděluje mi, že nic, že jí její role 

vyhovuje. Sama nevěřím tomu, že by někdo mohl být 
spokojený jen péčí a starostí o někoho jiného. Ale vím, 

že ji pouze můžu konfrontovat se svým postojem, ale 
ne ji odsuzovat.

Moje otázky a  návrhy ale asi zapůsobily, protože po 
několika sezeních najednou přicházejí v nové náladě, ona 
září, vtipkuje, on je zamlklý a  tváří se trochu naštvaně. 

Vypráví, že ona si začala vyrážet s kamarádkou ven, bavit 
se, a že jí to dělá moc dobře. Její změna není jen otázkou 

jednoho sezení, ale dále začíná více komunikovat o tom, co jí 
vadí a co by chtěla, začíná projevovat svoje názory. 

Její partner je zase schopen mluvit otevřeně o tom, že mu to není 
příjemné, že žena chodí ven (a proč mu to není příjemné), na druhou 

stranu vidí, že se začínají vyrovnávat síly ve vztahu. 
Myslím si, že za nerovnováhou ve vztahu stojí především stereotypy 
o  rolích muže a  ženy. Za svoji praxi práce s  páry sleduji, že tradiční 
rozdělení rolí ve vztahu a nerovnost, kterou přináší podle mého názoru 
nejen to, že muž bývá často hlavním zdrojem příjmu, ale právě i stere-
otypy o tom, jak se má žena nebo muž chovat, partnerům nevyhovují. 
Neplatí, že někomu se toto rozdělení líbí, jinému ne, spíše se domnívám, 
že to je výsledek neuvědomění si možností, které může život přinášet, že 
například nespočívá jen v péči o druhé.

Petra bartlová, TERRA – Terapeutický a rozvojový ateliér

gender Studies, o. p. s. 
(Praha)

telefon: 224 913 350  
nebo 774 913 350  (út 9-11, st 14-16, pá 16.30-18.30),  
on-line poradna: www.rovneprilezitosti.cz

Poradna je určena všem, kteří se cítí znevýhodněni ve 
společnosti z  důvodu pohlaví a/nebo věku, či potřebují 
poradit v oblasti slaďování osobního a pracovního života, či 
se cítí diskriminováni v přístupu ke službám nebo bydlení. 
Specificky se zaměřujeme např. na ženy i muže před, na, či 
po mateřské/rodičovské dovolené, pracující rodiče a osoby 
nad padesát let. Poradenství je bezplatné.

TErra – Terapeutický a rozvojový  
ateliér (Praha)

telefon: 736 270 175
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 psychot-
erapii, krizovou intervenci, kariérové poradenství, koučování, pro-
gramy pro rozvoj osobnosti.
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vždycky jsem věděla, že věstonická venuše tady byla dřív než 
Elle, Playboy nebo Harper‘s bazaar! Chci rovnoprávnost pro svo-
je stehna! Plnotučná one woman show. 

Takto zní podtitul představení Modelka XXL aneb Moje stehna 
v proklatým detailu, které je tuto sezónu k vidění v brněnském HaD-
ivadle. Monodrama Venduly Borůvkové, na němž se autorsky podí-
lela také režisérka inscenace Janka Ryšánek Schmiedtová a herečka 
Vanda Drozdová, si bere na mušku kult superštíhlých modelek, které 
se skrze média a  popkulturu derou do našich životů a  u mnohých 
žen vytvářejí  nepřekonatelný celoživotní mindrák. Čtvrtou ženou 
v  autorském týmu inscenace je výtvarnice Vendula Chalánková, 
která vytvořila plakát a vtipné komiksy do programu.

Hlavní postavu hry Vendu Koblížkovou zastihujeme ve chvíli, kdy 
jako přihlášku do soutěže Modelka XXL natáčí na video jakýsi os-
obní medailon, v němž se snaží oslovit imaginární porotu a náležitě 
představit své talenty a půvaby. Kostrou celého představení jsou tedy 
krátké vtipné skeče, v  nichž prostřednictvím pokaždé trochu jinak 
stylizované sebeprezentace poznáváme mladou ženu, pro kterou se 
alfou a omegou života stala touha být modelkou. Venda se divákům 
představuje v  celé škále stereotypů. Jednou je věčně usměvavou 
pohodářkou se sluncem v duši, jindy náruživým sexy hlasem z erotické 
linky či smyslnou břišní tanečnicí hledající svoji vnitřní bohyni na 
esoterních kurzech „Radost být ženou“. Tyto sebevědomé výstupy 
určené oku kamery jsou však záhy vystřídány obnaženou pravdou 
reálného života, v němž Venda Koblížková (samozřejmě nomen omen) 
vyšlapává bludné kruhy od lednice k  rotopedu a  zpět, od čokolády 
Milka k sebemrskačským sklapovačkám a lahvi vodky, v níž topí svůj 
dietní žal. Před očima publika se rozplétá příběh dívky, která byla 
v dětství přihlášena matkou do soutěže Miss mléko. Vysněný titul však 
nezískala a celý život s sebou nese pocit zklamání a prohry. S postu-
pujícími léty a nabíranými kilogramy se iluzorní sen o dráze modelky 
stále více vzdaluje a  nedostatečné sebevědomí se promítá do part-
nerských vztahů a stává se nepřekonatelnou překážkou v sebepřijetí. 
Nakonec je Venda nucena vrátit se zpět na začátek své neúspěšné 
kariéry stereotypní krasavice a  namísto imaginární poroty oslovuje 
vlastní matku, kterou žádá, aby ji přijala takovou, jaká ve skutečnosti 
je a nenutila ji podřizovat se neautentickým módním šablonám. 

Ačkoli je příběh Modelky XXL v  mnoha aspektech nadsazený 
a  obalený vtipným, sebeironickým, provokativně „popíkovým“ 
obláčkem, autorky inscenace neuhýbají před problémem, o němž se 
rozhodly hovořit. Sebenenávistná drezura, frustrace a hluboká dezi-
luze zapřičiněná honbou za iluzorním snem o štíhlém a dokonalém 
těle je v  současnosti leitmotivem života celé řady žen bez ohledu 
na jejich sociální status a  intelektuální schopnosti. Mýtus krásy je 
všudypřítomný, všeobjímající, takřka na něm nelze neparticipovat. 
Je jedním ze základních a nejvtíravějších společenských imperativů, 
které jsou nám různou formou vnucovány. 

V textu inscenace jsou citovány „hubnoucí“ blogy náctiletých dívek, 
jejichž život je redukován na počítání kalorií a největší slastí je per-
manentní hlad. Dále jsou v textu použity úryvky z anonymního dot-
azníku, které autorky během přípravy inscenace rozeslaly kamarád-
kám a známým. Sebevědomí žen je devastováno kultem superštíhlých 
modelek. Už s velikostí 38 patříte do kategorie Plus a nedejbože nosíte-li 
číslo 42, 44 či vyšší! Během příprav inscenace jsme oslovily také své M, 
L a  XXL kamarádky a  anonymně zkoumaly, jaké zážitky a  vzpomínky 
máme společné. Kolik z nás zná to zákeřné pnutí ve švech nemilosrdně 
narvaných džín nebo sto plus jeden pokus o  dietu? Spousta. A  která 
odpověď se opakovala skoro ve všech dotaznících? Nejspokojenější 
se cítím, když mám hlad. Právě tento průsečík divadla a  reality činí 
představení Modelka XXL výjimečným a  velice autentickým, což 
dokládají nadšené reakce mnoha divaček. Ačkoli samotná postava 
Vendy Koblížkové může mnohým ve výsledku připadat poněkud 
zkreslená, naivní a snad i banální, její příběh rozhodně banální není, 
neboť je příběhem mnoha jiných. Jak píše Clarissa Pincola Estés, je 
mnoho hladových žen. Ne však hladových po tom, aby dosáhly určitého 
tvaru, velikosti nebo výšky, ani hladových po docílení stereotypu; ženy 
jsou hladové po základním uznání od společnosti, která je obklopuje. 
Ten hlad uvnitř je touha, aby se ženou bylo zacházeno s respektem, aby 
byla přijata a aby se od ní nevyžadoval stereotyp. „Chci rovnoprávnost 
pro svoje stehna,“ křičí z plných plic Modelka XXL. A v zápětí jako by 
chtěla dodat: „A moje stehna jsou i vašimi stehny.“ 

anna Saavedra.

modELKa xxL: moJE STEHna, vaŠE STEHna!
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(1) zdroj: HaDivadlo (2) foto: Janka Ryšánek Schmiedtová
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Kdybyste chtěli své děti obdarovat knížkou a  váhali byste, zda 
sáhnout po příběhu, který v  dnešním globalizovaném světě 
přivede zájem vašich ratolestí k  něčemu místním, co u  Walta 
disneye zaručeně nenajdou, anebo zda vyhledat spíše něco, co 
v  proudu sílícího konzervatismu a  xenofobie povzbudí jejich 
multikulturní orientaci, doporučuji vám knížku markéty Pilátové 
Kiko a  tajemství papírového motýla. Ta vaše dilema spolehlivě 
vyřeší. naleznete zde příběh zcela lokální s  přesahy značně 
globálními. Japonské děvčátko Kiko zaváté na kroměřížský 
zámek se hrou náhod vyskytne u  záhady, kterou pomůžou 
rozřešit tradiční japonské papírové skládačky origami.

Nechce se mi příliš zabíhat do podrobností o příběhu Kiko a jejích 
největších kamarádek –  spolužačky Evy a duší princezny Františky. 
Jde o příběh dobrodružný, takřka detektivní, a proto není radno pro-
zrazovat cokoli dopředu. V knížce je ale mnohem více než jen příběh, 
který si můžete s dětmi číst. Markéta Pilátová dokázala, že interaktivní 
může být nejen počítačová hra. Protože se děj odehrává v Kroměříži 
na zámku a v krásných kroměřížských zahradách, může vás Kiko in-
spirovat k dobrodružnému výletu za krásami naší vlasti a k hledání 
čínského altánku nebo zahradního bludiště, které se v  Kroměříži 
skutečně nacházejí. Když se budete snažit, jistě naleznete i další reálie 
příběhu, třeba zbytky pavučin nebezpečných pavouků síťáků. Pokud 
nebude venku zrovna počasí k  výletování, můžete si dle návodu 
v knížce složit své vlastní origami. Budete-li trpěliví, možná že i vám 
pomůže origami vyřešit vaše vlastní životní záhady.

Příběh Kiko jistě ocení všichni, kdo jsou unaveni unylými princezna-
mi, neohroženými princi hrdiny a mámami, co melou maso. Postavy 
Pilátové nejsou uvězněny v krunýři genderových stereotypů, podni-

kavá Kiko si umí prosadit svou, maminka jezdí po světě a má ráda silné 
motorky, tatínek nemá problém s vyjádřením emocí ke svým blízkým. 
Nejsou to jen tyto nestereotypní role, které autorka svým postavám 
přiřkla, ale také situace, ve kterých se věci odehrají trochu jinak, než by 
člověk zprvu očekával. A nemusí jít zrovna o řešení tajemné záhady, 
může to být zcela obyčejná věc. K mým nejoblíbenějším momentům 
v knížce patří tento: „Tatínek přišel za nimi do pokoje a zajímal se, co 
bude k obědu. ,Nevím, co uvaříš?‘ smála se maminka.“

Kiko a tajemství papírového motýla vydalo nakladatelství Meander, 
které představuje na českém knižním trhu záruku kvalitní dětské lit-
eratury. Knížku si vychutnáte všemi smysly, je příjemná do ruky a oko 
si užije nápadité ilustrace Daniela Michalíka.

Lucie Jarkovská

origami Z KroměřížE 

Markéta Pilátová:  Kiko a tajemství papírového motýla (nakladatelství 
Meander, Praha, 2010)

TEnKý LEd 
(Thine ice, Švédsko, 2006, režie: Hakan Berthas)

„Bratři mi říkali, nikdo ti nepomůže, marníš čas. Nikdy nebudeš mít možnost svůj talent projevit... Kdybych ale nemohla spor-
tovat, myslím, že bych žila polovičatý život.“ říká mladá buddhistická studentka Dolkar ze severoindického Ladaku, která se 
rozhodla, že chce hrát hokej. A stal se malý zázrak. Podařilo se jí vytvořit tým, vybudovala kluziště a přesvědčila místní orga-
nizace, že i ženské družstvo může být postaveno do národní soutěže, která zatím patřila pouze mužům. Film o dívkách, které 
bojovaly za právo hrát lední hokej ve světě, kde pravidla určují muži, byl součástí projekcí festivalu filmových dokumentů Jeden 
svět v roce 2007. Film je optimistickou ukázkou toho, že i svérázné přání jedné dívky může náhle odbourat předsudky, v tomto 
případě vůči sportujícím ženám. I  když je občas nutné překřičet pořadatele, že nevadí, že jsou ženy, že na kluziště můžou, 
protože „My jsme feministky!“ Stáváme se svědky/němi dramatického sportovního turnaje plného radosti a veselí. Vstupujeme 
do hry, která smazává nejen genderové, ale i náboženské rozdíly a ruší nejedno tabu. (kat)

bLaFuJ JaKo bECKHam 
(Bend it like Beckham, USA/Něměcko/Velká Británie, 2002 – režie: Gurinder Chadha)

Hraje vaše dcera ráda fotbal? Pak je to jasné – je to lesba. A s tím se teda musí něco udělat! Kopačky zamknout do skříně, koupit 
pořádnou podprsenku a konečně udělat z vaší holčičky roztomilou panenku (neplést s Panenkou fotbalistou). Tak přesně takh-
le moderně uvažující matku má Keira Knightley. A její nová spoluhráčka z týmu je na tom ještě „líp“: v parku sice „utírá“ místní 
borce svým fotbalovým umem, že z toho feministka radostí skáče – méně už však skáčou rodiče. Jsou totiž Indové. A Jessie jako 
správná a poslušná indická žena musí zanechat té odporné mužské zábavy, neboť kdo by si proboha vzal za ženu fotbalistku? 
Chtělo by to nějakou love-story zápletku, že? Mezi dvěma mladýma fotbalistkami? Ale ne. Šup sem s mladým krasavcem – 
trenérem. Jedna maminka si může oddechnout – její dceruška není lesba, hurá! Ale pořád to nějak není ono – správná holka 
přece fotbal nehraje. Holky mají jedinou šanci: emigrovat z Anglie do země, kde fotbal hrají jenom teplouši a holky. Do Ameriky! 
Podaří se?
Místy trochu sladká, rozhodně však milá a vtipná komedie. A přes tu naivitu vlastně moc pěkná a dojemná pohádka. A až bude 
Jessie prosit rodiče na velké rodinné oslavě, aby ji pustili za jejím snem do Ameriky, slabší nátury nejspíš i tu slzu uroní. (luca)

několik sportovních filmových tipů bořících genderové stereotypy:
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Další z  filmů Hollywoodské produkce, založený na stejnojmenném 
bestselleru od Elizabeth Gilbertové, který ztvárňuje ženský příběh 
tak, aby dojmul, pobavil, a  ještě inspiroval. Podle různych kritiků je 
film povrchní. Ja si to nemyslím. Přesto ale začnu tím, čím může pub-
likum naštvat. Hned zprvu se vkrádá otázka, proč vlastně hrdinka 
Liz (totožnost se jménem spisovatelky není náhodná, jedná se totiž 
o  její memoár) opouští svého ne tak úplně hrozného manžela, ok-
ruh dobrých přátel a zajímavé zaměstnání. Prý se cítí nějak podivně 
prázdně. Ztrácí i chut’ k jídlu. Proč je ale nespokojená? Cožpak neví, že 
mnohé ženy řeší mnohem závažnější problémy? Záleží však na tom? 
I když jí můžeme její nespokojenost nevěřit, mohli bychom jí přiznat 
právo na hledání. 

Liz svoje pohodlí opouští, aby se vydala hledat něco, co jí chut’ 
k jídlu i do života vrátí. Nejprve odchází od manžela za jiným mužem, 
od něj pak odjíždí do Itálie. Učí se žít v  nové kultuře, naučí se ital-
sky, poznává nové přátele. Nabývá sebevědomí i kila.  Vtipný je její 
monolog oslavující konzumaci pizzy bez pocitu viny. Vysvětluje totiž 
kamarádce, že narůstající pneumatika kolem pasu (i když u Julie Rob-
ertsové, která Liz hraje, je poněkud neviditelná) ji v nejmenším ne-
znepokojuje. Ještě se totiž nestalo, aby muž odmítl nahou ženu, která 
s ním je sama v pokoji, jen proto, že má širší pas. A tak i když se Itálie 
stává jejím novým přístavem, Liz cítí, že její hledání musí pokračovat. 
Odjíždí do Indie, kde v ašramu medituje. Pak odjíždí na Bali za svým 
guru Katutem. Zde ale nakonec potkává Brazilce Felipeho (hraje ho 
Javier Bardem), do kterého se odváží znovu skutečně zamilovat. Bála 
se totiž, že to již nepůjde. 

Přes občasnou inspiraci červenou knihovnou (například setkání Liz 
se Felipem je velké klišé – on ji totiž svým autem srazí s kola, ale pak se 
jí tak dlouho omlouvá, až se jí začne dvořit), je možno se ale přenés,t 
a objevit tak neotřelý příběh o hledání. Ten je totiž vystavěn na prin-
cipu série přechodů. K nalezení osobní rovnováhy a snad i štěstí Liz 
neustává v  přecházení od vydobyté jistoty k  nejistotě. Každé nové 
nalezení rovnováhy si vždy vyžádá opouštění: nového partnera, 
přátel a  nakonec i  svého guru (nevíme jestli ztrácí i  ta kila z  Itálie). 
Nejedná se ale o frivolní nestálost. Hrdinka neví, co přesně hledá, ale 
ví, že aby „to“ našla, musí odněkud odejít. Akcenty příběhu tak nejsou 
kladeny na to, co hrdinka získá, ale co ztrácí. Po ztrátách ale následují 
nálezy a tento zvláštní, nepředvídatelný koloběh dává jejímu příběhu 
nekonvenční směr a dynamiku.     

Lizina nová poznání nejsou grandiózní, žádný svatý grál, spíše jsou 
to malé krůčky. Tyto miniaturní, ale přesto zřetelné posuny se nejvíce 
projevují v  jejích vztazích s muži. Liz nehledá toho pravého, do-
konalého. Každý vtah ji posouvá k hlubšímu poznání  o zranitelnos-
ti, kterou si předtím neuvědomovala. Zranitelní jsou tu všichni bez 

ohledu na gender. Například se zdá, ze Lizin exmanžel je ztělesněním 
podlosti. Ukazuje se ale, že i on v životě a jejich vztahu tápe a je jeho 
rozpadem zraněn možná více než ona.       

Ústředním mottem na hrdinčině cestě je italský výraz „attraversia-
mo“ což právě italsky znamená „přejděme“ tímto mottem vlastně film 
i končí. Hrdinka se se svou novou láskou Felipem vydává na lodi jako-
by k novým obzorům, ale z kontextu vyplývá, že jejich cesta nekončí 
žádným happyendem. Za obzorem nečeká nový rodinný dům, ale 
spíš nové křižovatky a přechody. 

věra Eliášová

Jíst, meditovat, milovat / USA / 2010 / režie: Ryan Murphy

JíST, mEdiTovaT, miLovaT

Americká filmová kritika se k  filmu Jíst, meditovat, milovat 
postavila neúprosně - a  to jak ta mainstreamová, tak ta femi-
nistická. Filmu byla vytýkána zejména povrchnost, komercio-
nalizace východních náboženství, do očí bijící etnocentrismus 
a jistá vyumělkovanost, přestože jde o zfilmovaný příběh podle 
skutečné události. Autorky Sanders a  Barnes-Brown ve svém 
článku Jíst, meditovat, utrácet ve feministickém časopise Bitch 
příběh označily za typický příklad žánru priv-lit (literatura pro 
privilegované) – jako by spirituální růst a  nalezení sebe sama 
bylo podmíněno opuštěním dosavadního života a  zvýšenou 
materiální spotřebou. Za absurdní tečku byl považován fakt, že 
hlavní protagonistka za účelem nalezení vlastního štěstí opustila 
dva muže, jenom aby v závěru filmu odkráčela do západu slunce 
s mužem třetím. (dj)

KráSný boxEr
(Beautiful boxer, Thajsko, 2003 - režie: Ekachai Uekrongham)

„Přestože jsem boxovala jako žena, ukázala jsem všem, že žena může být stejně silná jako muž,“ říká Parinya Charoenphol. 
Patřil k nejlepším thajským boxerům. Než se stal ženou… Krásný boxer je filmovým zpracováním příběhu slavného transsexuál-
ního thajského bojovníka. Patřil k největším talentům svého sportu. Osmnáct jeho utkání skončilo knockautem, avšak brzy si 
diváci začali všímat, že se něco děje. Ve tváři jejich favorita se objevilo líčení, nejdříve nenápadné, později stále výraznější. Zápasy 
končily objímáním a  líbáním soupeřů. „Polibek byl mojí omluvou. Chtěla jsem jim říct, že jde jenom o sport, necítím žádnou 
nenávist a omlouvám se,“ popisuje chvíle, kdy stála na vrcholku kariéry. Soupeři se snažili její proměny využít, během zápasů si 
od nich vyslechla hodně, přesto dokázala zvítězit i v nejprestižnějším místě thajského boxu, v aréně Lumphini v Bangkoku. Se 
stoupající hladinou hormonů, které začala brát, se však její bojový duch vytrácel. Ve dvaadvaceti letech se definitivně rozhodla 
pověsit boxerské rukavice na hřebík. Během své boxerské dráhy Parinya získala řadu ocenění. Nade všechny však staví to, že se 
mohla stát úplnou ženou. A protože v Thajsku ženy boxovat nesmějí, tak se krásný boxer do ringu již nikdy nevrátí. (luca)
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„Musia byť ženy nahé, aby sa dostali do Slovenskej národnej galé-
rie?“ áno! So spresnením: Od 5. októbra do 27. novembra 2010 mali 
na tretie poschodie Slovenskej národnej galérie v  Bratislave vstup 
naozaj povolený len Holé baby – výstava 155 aktov moderných výt-
varníkov zo Slovenska. 

Je vôbec feministické vystavovať „holé baby“ – akty a  poloakty 
vážených umelcov? S takými sprievodkyňami, akými pre návštevníčky 
a návštevníkov výstavy boli feministická babka (65), jej vnučka (15) 
a  viac neprítomná než prítomná mama (40), veru je. Ich vtipné ko-
mentáre v  podobe dialógov, ktoré sem-tam citujú aj feministickú 

klasiku, ponúkajú stanovisko. To sa dá odmietnuť aj prijať, dá sa 
vychýliť a aj sa na ňom zasmiať. Určite sa vám to už stalo: 

Koľkokrát ste sa vy, feministka či „rodovo scitlivená“ 
osoba, pozerali na bežne oceňované kultúrne 

artefakty s  podozrením? áno, niečo na tom 
géniovi je, ale predsa len nepovažujete 

za znak majstrovstva to, že vie 
namaľovať dva okrúhle tvary 
– prsia alebo zadok – a  zvyšok 

torza. Ten podivný pocit alebo 
aj hnev a  rozčúlenie sa na výstave 

zhmotňujú do slov. Popri tom, ako sa 
návštevníčky a  návštevníci pozerajú 

na – zväčša sexistické – produkty tejto 
– zväčša patriarchálnej – kultúry, majú 

vďaka babke a vnučke možnosť čítať ich 
feministicky, teda kriticky. 

Dialóg vnučky s babkou je hlavnou devízou 
výstavy. Artikuluje sa v  ňom to, čo väčšinou 

zostáva nevyslovené. To, že nášmu videniu vecí, či 
už umeleckých alebo každodenných, predchádzajú isté 

rámce videnia. Štipľavé komentáre si osobujú priestor pod obrazmi, 
tie najjedovatejšie z  nich svojou veľkosťou a  farebnosťou takmer 
konkurujú obrazom nad nimi. Sú totiž napísané v  komiksových 
bublinách, ktorých tvorkyňou je Eva Filová. Autorky komentárov, 
literárna kritička Jana Cviková a spisovateľka Jana Juráňová, inak aj 
zakladateľky feministického Aspektu, ku kresbám jedného z tvorcov 
slovenskej rurálnej a  národnej ikonografie Martina Benku stručne 
dodávajú: „Aha, prostonárodné dedičstvo.“

Dedičstvo kultúry, ktoré potvrdzuje moc mužov, resp.  dedičstvo 
„holobabáčov“ – ako tvorcov aktov posmešne pomenúva kurátorka 
výstavy zo SNG Petra Hanáková – tu zostáva. Feministkám sa často 
podsúva, že majú byť buď jeho obrazoborkyňami, alebo cenzorkami. 
Niežeby nimi nikdy neboli. Napríklad na protest proti krutému zaob-
chádzaniu štátu s Emmeline Pankhurst sufražetka Mary Richardson 
v marci 1914 v  londýnskej Národnej galérii nožom poškodila Vélaz-
quézovu Venušu pred zrkadlom. Hnev voči obrazom však neuspo-
kojí konštatovanie, že sú vecou minulosti, ktorú nemožno chápať 
doslovne. Aj návštevná kniha či výpovede účastníkov vernisáže, ako 
ich v  rozhlasovej reportáži pre Slovenský rozhlas zaznamenala no-
vinárka Ivica Ruttkayová, totiž ukazujú, že nahé ženské telo nesie 
mnoho silných kultúrnych významov. Akýsi umelec sa redaktorke 
vyznáva z toho, že on ako profesionál nepozerá na feministické ko-
mentáre, ale len na diela svojich kolegov. Cieľ má jasný – aj on chce 
raz „visieť“ v národnej galérii. Pre neho sú „slovenské holé baby – či už 
v galérii alebo v Rusovciach [prírodné kúpalisko na okraji Bratislavy] 
– najlepšie na svete! Sú to bohyne, zdroj inšpirácie“. Iná žena do 
návštevnej knihy zase napíše: „Neskutočná krása. Ďakujem.“

Možno tí dvaja Holé baby ani nevideli. Výstava s  podtitulom 
„necenzurované akty moderných majstrov“ chcela pritiahnuť 

pozornosť aj tých, čo za absenciou cenzúry hľadajú „holé cice, holé 
rice“, jednoducho, prasačinky. Je to v  poriadku. V  galérii sa stretli 
s iným druhom videnia zadníc, škár, vagín, poprsí – s feministickým 
čítaním, ktoré zase bežne neprejde cenzúrou hlavného prúdu kun-
sthistórie, reklamy a tlače. Súdiac podľa komentárov v návštevníckej 
knihe, môže ich to naštvať („Komentáre chorých žien. Do galérie 
to nepatrí, ale do bulváru!“), posilniť („Byť feministkou je úžasné!“) 
aj rozrajcovať („Viacej údov do galérií!“). Jedno sa však hádam 
návštevníčkam a  návštevníkom výstavy – ako na to upozorňovala 
jedna z  komiksových bublín – vyjasnilo: „Stelesňovanie PASÍVNEJ 
ŽENSKOSTI môže vážne ohroziť vaše zdravie.“ To sa týka aj našej di-
váckej kondície. Modelom žiadnemu majstrovi asi stáť nebudeme. 
Môže sa nám však stať, že pred obrazom zostaneme stáť ako pasívne 
diváčky. Babka s vnučkou a štyri feministky, čo dali dokopy Holé baby 
v SNG v Bratislave, spravili všetko pre to, aby sme obrazom nabudúce 
vedeli aj odvrávať.

Ľuba Kobová

Holé baby: Necenzurované akty moderných majstrov. Petra 
Hanáková, Jana Cviková, Jana Juráňová, Eva Filová. Slovenská národ-
ná galéria, Bratislava. 5. október – 28. november 2010. Vystavovaní 
autori: Andrej Barčík, Miloš Alexander Bazovský, Martin Benka, Rudolf 
Fila, Stanislav Filko, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Ladislav Guderna, 
Július Jakoby, Anton Jasusch, Rudolf Krivoš, Milan Laluha, Cyprián 
Majerník, Peter Matejka, Alex Mlynárčik, Eugen Nevan, Koloman So-
kol, Imrich Weiner-Kráľ, Arnold Weisz-Kubínčan.

babY Zo SvETovEJ FEminiSTiCKEJ goriLEJ gEriLY  
ProTi HoLobabáČom 1 : 0

Aha, teta  

HOLÁ, ujo  

v obleku!
Holé baby, holé cice, holé 

cice, holé cice, holé cice...

Kurátorka Petra Hanáková. Foto: Eva Filová
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StAlO SE V ČR kulturafeministickou optikoustalo se ve svetepredstavujeme temastalo sE v cR

“V průběhu let jsem stále pracovala pod bezprostředním vedením 
svého citu. Nikdy jsem nesledovala nějakou školu ani nečí vliv, 
nečekala jsem od práce víc než uspokojení, které mi mohla dát. 
Mohla jsem malovat a vyjadřovat to, co jsem nemohla dělat jiným 
způsobem.” (Intimní autoportrét) 

Do začátku prosince byla ve vídeňské galerii Bank Austria Kunst-
forum k  vidění retrospektivní výstava mexické malířky Fridy Kahlo 
(1907–1954). Výstava zahrnující přes sto padesát maleb, kreseb 
a fotografií do Vídně doputovala z Berlína, kde se stala hitem. Za dva 
týdny ji zhlédlo přes dvě stě tisíc návštěvníků a návštěvnic a i ve Vídni 
se stály fronty. Průřezovou výstavu upoutávající různorodostí tvorby 
Fridy Kahlo doplňovaly nejen fotografie, ale i filmy a další artefakty – 
například její oděv, náhrdelník anebo dekorovaný korzet, který Kahlo 
nosila po autonehodě. 

Vyzdvihnout nějakou ucelenou část díla Fridy Kahlo je těžké. 
Za zmínku by toho stálo hodně, například její pozdní tvorba, která 
kontrastuje s notoricky známými autoportréty. Kahlo zde sice stále 
znázorňuje sama sebe, pro svůj příběh ale volí jinou symboliku 
vyprávění. Například její autoportrét se slunečnicemi, drobná, rozma-
zaná, jakoby dětská kresba. Slunečnice a obličej se slévá, a výsledkem 
je jakási šmouha znázorňující vrůstání lidské postavy do světa rostlin. 
Obličej Kahlo, jinde tak výrazný až dominantní se zde ztrácí. Tento 
obraz Kahlo malovala pár dní před smrtí a ještě jej poničila, nebot’se 
jí zdálo, že byla květinou dušena. Anebo některá zátiší s ovocem. 
Z výkladu historičky umění a kurátorky výstavy Helgy Prignitz-Poda 
se můžeme dozvědět, že barvami hýřicí malby začala umělkyně v 50. 
letech malovat proto, že se jednak dobře prodávaly a jednak proto, 
že zachytit ovoce je malířsky jednoduší. Právě od roku 1950 se zdraví 
umělkyně vážně zhoršilo. V roce 1946 totiž podstoupila neúspěšnou 
operaci a  byla odkázána na lůžko, popřípadě se pohybovala na 
vozíku. Peníze utržené za obrazy potřebovala na provoz domácnosti 
a na léky, nebot’ měla velké bolesti a musela užívat hodně analge-
tik. Problémy měla i s chrupem (Kahlo byla silná kuřačka), a tak jeden 
její ovocný autoportrét věnovala zubaři Dr. Samuelu Fastlichtovi 
jako platbu. I  přes tato prozaická fakta ale Kahlo v  ovocných auto-
portrétech neupouští od vyprávění svého příběhu. Ovocná řeč stále 
znázorňuje bolest a je opět zrcadlem k Fridiným myšlenkám.

Je příznačné, že se malířka uchýlila k  zatiším s ovocem, která 
jsou po staletí v  malířství vykládána jako memento mori. Ovoce je 
zralé, k  nakousnutí, ale na druhý pohled již vypadá méně čerstvě 
a spíše v něm tušíme uhnívání. Na čtvrtkách melounů jsou výrazná 
černá zrníčka, ale některá z  nich úplně chybí a  zbývají po nich jen 
výrazná prázdná lůžka v červené dužině. A pokud skutečně chceme s 
historičkou Helgou Prignitz-Poda nahlédnout pod povrch všeho ovo-
ce, pak opět uvidíme Fridu Kahlo jako ženu rozetnutou nikdy neu-
tichající bolestí, ať už pramenící z jejího zranění nebo zradou přátel 
či manžela malíře Diega Rivery. Neobvyklé kompozice melounů a ko-
kosových ořechů (protože kdo by jedl meloun s chlupy ořechů?) jsou 
vlastně křicími ústy se špatnými zuby a  plačící oči ořechů tvářemi 
Fridy a Diega. Ostře rozříznutý pomeranč je ve skutečnosti zraněním 
později amputované nohy malířky.

Mamey – ovoce, které v  mexickém slangu označuje ztracenou 
dívku, je probodnuto tyčí s mexickou vlajkou, stejně jako bylo pro-
budnuto celé Fridino tělo nehodou nebo muži. A jasné, veselé barvy 
jsou pak už jen humorem, jenž umělkyni nikdy neopustil a skrze nějž 
nechávala odevlát svá utrpení.

michala Frank barnová a věra Eliášová

Frida KaHLo:  
PorTréT JaKo bEZZubý mELoun

“Ty moje obrazy, jsou plné trápení, já už jsem  
taková, nikdy se nezměním.”  (Intimní autoportrét)

Zátiší, 1951, zdroj: Bank Austria Kunstforum

Autoportét s náhrdelníkem, 1933, zdroj: Bank Austria Kunstforum
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Lenka Formánková: Co si myslíte o tom, když se s nějakým mužem 
bavíte celý večer o sexu? Že je to úchyl? Ale co když ho ženy neza-
jímají? Můj kolega Lukáš Sedláček je odborníkem na sexualitu, nebo 
spíše na asexualitu. Když jsem ho ještě moc neznala, řešila jsem jed-
nou ubytování v Brně a kamarádka, co se mnou jela v autobuse, řekla 
automaticky – tak spi u Lukáše. Já na to: „Není to divný, vždyť se moc 
neznáme“…a ona: „Hele u Lukáše je to v pohodě, on je asexuál“.

Jednou se mě podezřívavě zeptal na Lukáše můj tehdejší přítel. 
Já mu řekla, že se není čeho bát, že je to nejspíš asexuál a on se 
k mému překvapení šíleně naštval: „Jasně, to je super balící větička 
pro zvýšení atraktivity…něco jako z Někdo to rád horké. Když 
jsem tuhle historku pobaveně vyprávěla Lukášovi, urazil se šíleně 
on…, že o něm může mít někdo takový předsudek a odsoudil 
mého přítele jako typického zarděného heterosexuála. Kdo zná 
Lukáše, ví, že v jeho vidění světa níže než na označení stoprocentní 
heterosexuál(ka) už klesnout nejde. 

Lukáš možná hetero-sexuální výkony velkoryse přenechává jiným, 
zato se ale považuje za odborníka ve všem ostatním, zejména 
v různých sportovních disciplínách. Kdykoliv ho navštívíte, nutí 
vás nechat se opakovaně ponižovat zdrcující prohrou ve stolním 
fotbálku. Vedle toho o sobě tvrdí, že je reprezentant v košíkové za 
bývalé Československo a juniorský přeborník Jihomoravského kraje 
v judu. Často se také chlubí pohárem Sokola Žabovřesky za prostná 
cvičení na bradlech, který prý získal po pouhém roce členství. Chodil 
tam, jen aby potěšil maminku. To bylo všechno předtím, než Lukáše 
dostal jeho největší koníček –  snowboarding.

Jakkoliv se Lukáš prezentuje jako feminista, odborník na queer 
studies a odpůrce hegemonní maskulinity, jestli něco nemůže vystát, 
tak je to představa, že by ho na snowboardu předjela holka. Jeho 
soutěživost se projevuje už ve chvíli, kdy spolu plánujeme lyžařský 
výlet. To dokola vykřikuje, že teda s holkou pojede na svah jedině, 
když bude dělat svačiny, protože jinak určitě sotva nasedne na vlek 
a podobně. Další soda nastává ve chvíli, když se potkáme u auta při 
odjezdu na hory. Nehledě na to, v jakém jsme časovém skluzu, musí 
Lukáš prošmejdit moje ruksaky, aby mi řekl, že taková plácačka, jako 
je můj snowboard, ho nemůže ohrozit a že nemít značkové rukavice 
je mezi snowboardisty totální amatérismus. 

Ale co nastává na horách, je už námětem na feministický horor. 
Když mě v pět ráno vzbudilo jódlování, našla jsem v obýváku Lukáše 
před teletextem a nad snowboardem s parafínovou žehličkou a sa-
dou vosků. Lukáš nikdy nepodceňuje přípravu. Totální peklo nastává 
ale na svahu. Na sedačce nahoru musím poslouchat Sedláčkovo 
holedbání, že se asi potkáme až na oběd, protože se od chvíle, co se 
nahoře odpíchne, neuvidíme... A pak přijde sjezdovka. Asi je všem 
jasné, kdo byl nakonec lepší snowboardista…průběh sjezdu ani není 
třeba popisovat. Lukášův příjezd k dolní lanovce vleku v masce velké 
bílé koule asi mluví za všechno…no, každopádně, večer jsme hráli 
jenom fotbálek.

Feministické ženy a feminističtí muži

GENdER coMBat
Proč muži neumí jezdit na snowboardu?
GENdER coMBat

Lukáš Sedláček: No aby ne. Už zase asexualita. 
Tu snad budu mít na talíři do smrti – za to, že jsem 
si dovolil pro svou dizertačku vybrat poněkud 
netradiční téma. Podezřívám snad já Lenku z toho, 
že je anorektička, protože psala diplomku o an-
orexii? Naopak – její apetit (který já nazývám 
obžerstvím a ona gurmánstvím) dává tak okatě 
najevo ve všech restauracích, že je mi vždy stydno 
za ni.

Čert vem zpochybňování mé sexuality. 
Ostatně sex je zábavou chudých (duchem). Na 
zpochybňování mých sportovních výkonů jsem 
mnohem háklivější. Takže, když mě tahle mladá 
feministka, neustále se vychloubající svou (pra)
dávnou reprezentační lyžařskou minulostí, vyzvala 
na souboj na horách, nešlo odolat. Zatímco já však 
měl za to, že souboj má vyřešit naše nekonečné 
spory „lyže versus snowboard“, už v autě jsem se 
dozvěděl, že „teď se ukáže, kdo s koho – chlap 
nebo ženská“. Bylo jasné, že souboj je další výpra-
vou Lenčina křižáckého tažení proti mužům.

Proč zrovna na mě má být demonstrována 
ženská nadvláda a slavné dobytí další mužské 
bašty? Já, který v rámci pozitivní diskriminace 
doma kouká pouze na ženský tenis, akvabely 
a zápas v bahně.

Nehodlám tu nijak obsáhle komentovat historky 
z hor, kdy žena považující se za feministku, stráví 
tři hodiny foukáním hlavy, mejkapem a malováním 
nehtů, aby na to vše vzápětí natáhla kuklu, helmu, 
brýle a rukavice. O těchto ženských marnostech 
se myslím obsáhle už vyjadřovala v minulém čísle 
FEMY jiná přední česká feministka.

Samotný mužsko-ženský souboj dopadl, jak 
dopadl. Nutno sportovně uznat, že jsem se přiřítil 
do cíle ve chvíli, kdy si Lenka znuděně zapalovala 
třetí cigaretu. Škoda, že až z tohoto textu se dozví, 
že to bylo jen pro to, abych nemusel celý týden po-
slouchat kecy o mužské ješitnosti, falocentrickém 
stylu mé jízdy a nerovných podmínkách. Lenka mě 
totiž bohužel v noci načapala, jak ji voskem trochu 
upravuju snowboard (no co, „Podvod je jen tehdy, 
když se na to přijde“, Al Bunda, Ženatý se závazky). 
Teda, ne že bych si pomohl. Takhle jsem po zbytek 
hor poslouchal její přednášky o krizi mužství, 
vaginálním oblouku (ten carvingový prý umocňuje 
podřízenost žen) a mém, údajně asexuálním stylu 
jízdy. Sport šel jako vždy stranou.



37

V této rubrice vás upozorňujeme na české sexistické reklamy, tedy reklamy, které diskriminují na základě pohlaví, často pomocí využívání tzv. 
genderových stereotypů, tedy zjednodušujících představ o ženách a mužích – jejich chování, rolích či vlastnostech.

NESEHNUTÍ letos vyhlásilo již druhý ročník soutěže o nejvíce sexistickou reklamu v České republice Sexistické prasátečko. Do soutěže posílala 
své tipy veřejnost a ze zaslaných tipů bylo do soutěže nominováno 28 reklam. Z  těch veřejnost vybírala pomocí internetového hlasování 
během listopadu 2010 tu nejzávažnější. Reklamu, kterou lidé zvolili jako nejsexističtější v ČR, naleznete pod číslem 1. Reklamu,  která se ocitla 
na druhém místě, naleznete pod číslem 2. Celkem v soutěži hlasovalo 411 osob.

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.

sEXIstIckE PRasatEcko

Billboardy v Brně. Kontakt na firmu: Gigacomputer, Otakara Ševčíka 
4228/83, Brno, tel.: +420 543 254 800, +420 773 595 985,  

e-mail: obchod@gigacomputer.cz

Reklama na webových stránkách. Kontakt na firmu: GEPARD HOME s. r. o., 
Pernerova 659/31a,186 00 Praha 8 – Karlín,  
tel: +420 271 122 973, +420 775 334 430, e-mail: info@gepardhome.cz

Reklama na webových stránkách a billboardy v jižních Čechách. 
Kontakt na firmu: Pila Pasák, a.s., Husova 124, 391 11 Planá nad Lužnicí, 

tel.: +420 381 291 094, e-mail: lubos@pasak.cz 

Reklama v místním tisku. Kontakt na firmu: S & Ř, Ch Kovo, 
Dr. A.Pražáka 214, 538 63  Chroustovice, tel.: +420469614111,  
e-mail: chkovo@chkovo.cz

2

1

Druhou cestou je kontaktovat Radu pro reklamu a podat jí podnět na neetičnost reklamy, je to snadné, stačí vyplnit jednoduchý webový 
formulář na www.rpr.cz (sekce Formulář pro stížnosti). Pokud Rada shledá reklamu neetickou, může firmu vyzvat, aby reklamu nechala 
stáhnout, což už se NESEHNUTÍ také podařilo.

Tuto rubriku vám přináší kampaň Proti sexismu v  ulicích žensko-právního programu brněnského občanského sdružení NESEHNUTÍ. Více 
informací na www.reklama.nesehnuti.cz a www.soutez.nesehnuti.cz .

4

3
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1un Women – nový úřad pro práva 
žen na půdě oSn
1. ledna 2011 zahazuje svoji činnost 
nový úřad OSN – UN Women. Měl by 
přispívat k tomu, aby nejen Organ-
izace spojených národů, ale zejména 
její členské státy postupovaly méně 
laxně v plnění svých závazků na 
podporu rovnosti příležitostí, 
ženských lidských práv a posílení 
role žen ve společnosti.
Oficiální web je www.unwomen.org.

Kořeny ženské spirituality
7. 1.–14. 2., Praha (MAITREA)
Série seminářů: Matka Země – lůno 
počátku (7. 1.), Žena ve společnosti 
(21. 1.), Žena a její sexualita (11. 2.), 
Žena léčitelka (25. 2.). Popis jednot-
livých seminářů a návod k přihlášení 
na www.maitrea.cz. 6

3

2nd European Conference on 
Politics and gender
13.–15. 1., Budapešť (univerzitní 
kampus CEU)
Druhý ročník mezinárodní akadem-
ické konference zaměřené na poli-
tiku genderu. Více na www.caat.cz.

2

Setkání žen na téma císařský řez
14. 1., Praha (Aperio)
Setkání je vhodné pro ženy, které 
císařským řezem porodily a chtějí 
sdílet tuto zkušenost, nebo čekají 
další dítě a chtějí informace, nebo 
pro ženy, které čeká z různých 
důvodů první porod císařským 
řezem a chtějí se na něj co nejlépe 
připravit. Přihlášky a informace jsou 
uloženy na www.aperio.cz.

žena v indické výtvarné tradici
výstava trvá do 31. 1., Brno (Pavilon 
Anthropos)
Vnímání ženy v indické kultuře 
v nejširších souvislostech: ženy 
jako bohyně lásky ale i krutosti, 
polobožské bytosti i ženy z dvor-
ského prostředí – manželky, 
milostnice, služebné, tanečnice 
a hudebnice. Více než 350 originál-
ních zobrazení žen ze sbírek Národní 
galerie a Národního muzea. Běžný 
svět žen představí ukázky indické 
miniatury a mimořádné doklady 
uměleckého řemesla i předměty, 
které ženy v domácnostech běžně 
užívaly. Více informací na www.
mzm.cz.

valie Export – Time and Counter-
time
výstava potrvá do 30. 1., Vídeň 
(Dolní Belveder a Oranžerie)
Přední rakouská umělkyně, která se 
téměř výhradně zaměřuje na kritické 
řešení sociálních a politických 
subjektů. Část své tvorby orientovala 
i na feminismus a především boj za 
objektivní a neutrální rod v hodno-
cení témat v médiích. Více informací 
na www.belvedere.at

PoWEr uP – Female Pop art
výstava potrvá do 20. 2., Vídeň 
(Kunsthalle)
Pop art je umělecké hnutí, které si 
většinou spojujeme s muži. Vídeňská 
výstava Female Pop Art se proto 
nyní zaměřuje na devět žen, které 
feministickou kritiku mainstreamové 
kultury přetvořily v umělecká díla. 
K vidění je tvorba Evelyne Axell, Sis-
ter Cority, Christy Dichgans, Rosalyn 
Drexler, Jann Haworth, Dorothy Ian-
none, Kiki Kogelnik, Marisol a Niki de 
Saint Phalle. Více informací na www.
kunsthallewien.at

Země žen 2011
únor (Praha)
Na podzim 2010 byl uzavřen příjem 
přihlášek do čtvrtého ročníku národ-
ního kola Ocenění Země žen 2011. 
Ocenění Nadace Yves Rocher je 
určeno ženám, které se dlouhodobě 
zasazují o zlepšení životního 
prostředí a jeho součástí je peněžní 
dotace sloužící k podpoře jejich 
dalších ekologicky prospěšných ak-
tivit. Slavnostní vyhlášení výsledků 
se uskuteční pod záštitou Minister-
stva životního prostředí ČR v únoru 
2011 v Praze. Bližší informace 
najdete na http://www.yves-rocher-
fondation.org.

5
Komunální politik vojta náprstek
výstava trvá do 27. 3., Praha 
(Náprstkovo muzeum asijských, afri-
ckých a amerických kultur) Výstava 
u příležitosti 180. výročí narození 
slavného pražského mecenáše, 
filantropa, vlastence, národopisce, 
politika a bojovníka za emancipaci 
žen Vojty Náprstka. Více informací na 
www.nm.cz/naprstkovo-muzeum.

4

queen brno
každé první úterý a každou třetí 
středu v měsíci, Brno (Café Mez-
zanine)
Neformální a otevřená setkávání pro 
holky, které nechtějí kategorizovat 
svoji sexuální orientaci. Facebook: 
QueeN Brno.

mezinárodní den žen
8. 3. 2011

Jeden svět – festival 
dokumentárních filmů o lidských 
právech
20.–22.3., Benešov / 28. 3.–1. 4., Bíli-
na / 22.–29. 3., Brno / březen 2011, 
České Budějovice / 16.–18. 3.,Český 
Krumlov / 24.–26. 3. Děčín / 4.–8. 4., 
Hradec Králové / 28. 3.–1. 4., Hrádek 
n. Nisou / 18.–20. 3., Chrudim / 
14.–17. 3., Jablonec n. Nisou / 31. 
3.–2. 4., Kladno / 24.–25. 3., Klatovy 
/ 21.–22. 3., Kralupy n. Vltavou / 18. 
3., Libčice n. Vltavou / 14.–20. 3., 
Liberec / 4.–6. 4., Louny / 16.–19. 3., 
Mělník / 7.–10.4., Mikulov / 21.–25. 
3., Mladá Boleslav / 25.–27. 3., Nový 
Bor / 28. 3.–6. 4., Olomouc / 21.–25. 
3., Opava / 21.–27. 3., Ostrava / 28. 
3.–2. 4., Pardubice / 20.–26. 3., Plzeň 
/ 8.–17. 3., Praha / 7.–8. 4., Polička 
/ 4.–6. 4., Rožnov p. Radhoštěm / 
7.–11. 4., Tábor / 22.–23. 3., Tanvald 
/ 14.–16. 3., Teplice / 18.–24. 3., 
Tanvald / 14.–19. 3. Ústí n. Labem / 
13.–17. 4., Ústí n. Orlicí
Festival uvádí přes 100 
dokumentů z celého světa. Snaží 
se prostřednictvím vybraných 
filmů přiblížit aktuální problémy 
v různých koutech světa a umožnit 
divákům hlubší pochopení 
souvislostí zahraničněpolitických 
a společenských témat. Jeden 
svět není jen o filmech, ale je také 
diskuzním fórem, vzdělávací plat-
formou a kulturní událostí. Pořádá 
Člověk v tísni. Více informací na 
www.jedensvet.cz.

kalENdaR akcI
NĚKOLIK TIPů REDAKCE NA DALŠÍ ČTVRTLETÍ
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(1) OSN (2) autor Paul Louis (3) Yves Rocher Fondation (4) NESEHNUTÍ (5) Jeden svět: loňským hitem byl např. film Afghánská superstar (6) ilustrace Jana Vilímka
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Předplaťte si feministický magazín FEma
Získejte pravidelnou dávku feministické energie. 
Podpořte nás, a staňte se tak částí základny vznikající aktivity s ambicí stát se stálicí.
Předplatné na rok 2011 (4 čísla/březen, červen, září, prosinec/ vč. poštovného):
Česká republika – 220 Kč, Slovenská republika – 10,4 EUR, zahraničí mimo SR – 22 EUR. 
Kontaktujte nás, vysvětlíme vám, jak postupovat.

Kde můžete FEmu koupit
Základním prodejním místem v Brně je kancelář NESEHNUTÍ (tř. Kpt. Jaroše 31), v Praze je to Gender Stud-
ies (Gorazdova 20). V Brně časopisy seženete i v knihkupectví Fakulty sociálních studií MU (Joštova 10), 
obchodech LoveMusic (Pekařská 17) a Brána k dětem (Josefská 1). Brána k dětem časopisy prodává i ve 
své pražské prodejně (Náplavní 11). Na Slovensku je možno FEMU koupit v bratislavské kanceláři AS-
PEKTu (Mýtna 38). 
Hledáme další distributor(k)y a distribuční místa. 
rádi vám FEmu kamkoliv pošleme, kontaktujte nás.

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, dis-
tribuci 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
distribuce: fema.distribuce@gendernora.cz

www.femamagazin.wordpress.com

můžete se k nám připojit na Facebooku (FEma – feministický magazín).

FE
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