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Sex ano...
Antropologická exkurze do světa sexu ONAnie Sexuální průmysl:
Vše pro ženy! Songy s příchutí feminismu Feministický pohled na
léčbu neplodnosti Prudérie v české sexuální výchově? Jaké to
bylo Tenkrát poprvé pro Jiřinu Šiklovou nebo Jana Krause…

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 dosáhli, však v dnešní době stále vidíme stín, který si denně uvědomujeme.
Můžeme totiž sice volit, ale je malá pravděpodobnost, že se samy budeme podílet na veřejném rozhodování a nastolovat témata, která nás
zajímají. A nakonec je, bez ohledu na to, co jsme dokázaly, stejně důležitější barva vlasů a velikost výstřihu. Můžeme rozhodovat o svém
rodinném stavu, ale proč musíme stále odpovídat na otázku: „Slečna, nebo paní?“ Nikdo nás sice nemůže legálně bít, ale pokud se tak v praxi
stane, pořád jsme v podezření, že za to neseme spoluodpovědnost nebo že si to zasloužíme. Proč je naše „ne“ stále často vnímáno jako „ano“?
Můžeme nabývat a spravovat svůj majetek, ale stejně patříme k té výrazně chudší polovině světa. A rozdíly nejsou vidět jen ve světových
ekonomických statistikách, ale nemile často i na výplatní pásce. Můžeme svobodně rozhodovat o svém těle, ale je tomu skutečně tak? Co
když si neoholíme nohy? A co když se rozhodneme pro interrupci? Můžeme také studovat a budovat kariéru, ale pořád se setkáváme se ste
reotypy v našem okolí stran volby povolání, schopnosti skloubit práci s rodinou či možnosti 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 svojí 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 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 gen
derových otázkách. A nechceme jen vysvětlovat, co je genderová rovnost, chceme ji žít.
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zapojte se
Píšete, kreslíte, fotografujete? Jste organizační typ? Umíte něco jiného, co se může FEMě hodit?
Nabízíme prostor pro různé formy spolupráce při tvorbě obsahu i v zázemí redakce na propagaci, distribuci a při jiných redakčních činnostech.
Působíme hlavně v Brně, ale různé formy spolupráce jsou možné ze všech regionů Čech a Moravy.
Kontaktujte nás, získáte více informací o naší práci a my o té vaší.
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Editorial
O sexu se hodně mluví a celá řada promluv vzbu
zuje různé typy paniky. Ty morální, které od věků
produkuje církev a různí sociální konzervativci, jsou
dobře známé (a přesto znovu a znovu s úspěchem
opakované): „Sex je věc nečistá a musí být provo
zován jen za účelem plození potomstva.“ Jinak hro
zí peklo a předtím ještě pozemské zatracení. Ale
dlužno říct, že i síly sociálně progresivní se občas
pustí na tenký led. Existují feministky, které tvrdí,
že „sex je nástrojem, který způsobuje nerovnost
mezi muži a ženami“. Případně, že „sex degraduje
ženy“. A na tom se progresivní a konzervativní síly
ve společnosti hravě shodnou, a jinak diametrálně
odlišná agenda církve a feminismu se protne. Tako
vá spojenectví přinášejí feministkám víc škody než
užitku – jak rovný asi může být holport mezi vlivnou
a organizovanou církví a roztříštěnými (a často vy
smívanými) feministickými uskupeními? Redakce
FEMy sex jako důvod k panice nechápe. Naopak.
V čísle, které držíte v rukou, vám představíme sex
jako slastnou záležitost.
Mysleli jste si, že sex je něco přirozeného a všichni
už od přírody víme, co a jak? Že sexujeme všichni
víceméně stejně, napříč prostorem i časem? Nebo
jste měli za to, že sexuální průmysl je tu jenom
pro potěchu mužů (a zotročení žen)? Nebo se sty
díte nahlas vyslovit slovo masturbace? Letní číslo
FEMY vás vyvede z omylu a ukáže vám všechno,
co jste chtěli vědět o sexu, a báli se zeptat. Sex na
bývá různých podob v závislosti na kultuře, v níž je
provozován (jak vám ukáže Ela Cejnarová v článku
o sexu z antropologické perspektivy), či na době
(o čemž vás přesvědčí Míša Malaníková v pravidel
né rubrice Historické vlákno). Sexu je třeba se učit,
žádný učený z nebe nespadl – o tom, že i do Česka
už dorazil sex koučink, referuje Hana Porkertová.
A o tom, že klasická školní forma výuky o tom, co to
sex je, je v ohrožení, si přečtěte v článku o sexuální
výchově. Světem sexuálních hraček pro ženy vás
provede Jitka Svobodová a samoHana se samo
Danielou otevřeně promluví o onanii.
A pokud se vám pořád vtírá spojení sexu s něčím
negativním… pak asi máte na mysli sexismus.
V příštím čísle budeme sexismus, tedy diskriminaci
na základě pohlaví, široce diskutovat a ukážeme, že
vůbec nemusí mít nic společného se sexem. Takže:
sex ANO, sexismus NE!
Kateřina Lišková

Co přijde za čtvrt roku?
Média a sexismus – O sexismu
v hudebních videoklipech,
soutěži Sexistický puk či
sexistických vtipech.
Vychází na podzim 2011.

Obrázek vznikl při workshopu kresleného humoru pořádaného B. Higgins
a E. Hauserovou – viz FEMA č. 2
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku
V březnu se do Brna sjela odborná elita, která se zabývá situací kolem
dlouho opomíjené problematiky – násilí páchaného na mužích.
Nejočekávanějším hostem konference odehrávající se na půdě Fakulty
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se stal psycholog, so
ciální vědec a pedagog Hans-Joachim Lenz, který se s publikem podělil
o zkušenosti s agresí obrácenou vůči mužům v Německu. Nechyběl
ani spoluautor jediné na toto téma zaměřené tuzemské knihy (Domácí
násilí – násilí na mužích a seniorech, vyd. Triton v roce 2006), sociolog
Jiří Buriánek, či např. policejní psycholožka Ludmila Čírtková. Zazněly
příspěvky dotýkající se problematiky z pohledu pomáhajících organi
zací, práva i sociologických výzkumů. Tématem byly společenské tend
ence popírat zranitelnost mužů, kazuistiky hetero- i homosexuálních
mužů, zkušenosti z praxe Policie ČR v Brně ad. Příspěvky z konference
jsou ke stažení na webu www.nasilinamuzich.cz. (lš)

Vláda České republiky schválila v dubnu Národní akční plán prevence
domácího násilí pro léta 2011–2014. Ten zahrnuje komplexní řešení pro
blematiky domácího násilí, o které léta usilují nejen neziskové organizace,
které spolu s odborníky/icemi připravily koncept plánu, díky němuž by se
měla rozšířit nedostačující kapacita zařízení pro postižené domácím násilím
s utajenou adresou a zavést 24hodinová bezplatná linka pro oběti. Novin
kou by měla být práce s násilnými osobami, zejména zřizování poraden
ských center pro násilné osoby i programy pro děti, jež jsou často svědky
násilí. Prozatím není stanoveno, zda pomoc pro násilníky/ice bude povinná.
O plnění plánu by měla průběžně informovat dotčená ministerstva. (lš)
Na konci května měl premiéru dokument Markéty Nešlehové Ženy
v poli. Film představuje životní příběh tří silných žen Romek, které
popírají stereotypní názor, že romské ženy nemají zájem se vzdělávat,
rozvíjet svou osobnost a společensky participovat. Jsou to ženy, které
jsou anebo se chystají být aktivní i na poli politiky. Trailer k filmu je
k vidění na www.boell.cz. Protagonistky filmu prošly politickými výcviky
pro romské ženy, které v minulosti pořádaly i do budoucna plánují ne
zisková organizace Fórum 50 % a ženská romská skupina Manushe. (kat)

Odborná porota projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě v květnu ocenila české
badatelky do pětatřiceti let. Tři mladé vědkyně si odnesly čtvrtmilionové
stipendium. Projekt chce podpořit jejich vědeckou práci a zároveň jim
pomoci skloubit profesní a rodinný život. Alena Krejčí z Přírodovědecké
fakulty Jihočeské univerzity a Biologického centra Akademie věd se
přihlásila s projektem dorozumívání mezi buňkami, které ovlivňuje vznik
řady patologických jevů včetně rakoviny. Druhá oceněná, Markéta Tesařová,
působí na 1. lékařské fakultě UK v Praze a zabývá se charakterizací nového
proteinu nezbytného pro správné fungování buněčných organel mitochon
drií a dostatečnou produkci energie v buňkách. Hana Vaisocherová z Ústavu
fotoniky a elektroniky Akademie věd vyvíjí přenosný optický senzor, který
by umožnil rychlou a přesnou detekci nebezpečných látek v potravinách.
Národní stipendium Pro ženy ve vědě je součástí mezinárodního projektu
For Women in Science, který od roku 1998 podporuje špičkové badatelky
z celého světa. (kat)

Dvouletý výzkum sexuálního obtěžování z let 2008–2009 realizovaný na
nejmenované české vysoké škole dal základ nové publikace Sexuální
obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení.
Publikace vydaná letos v dubnu Národním kontaktním centrem – ženy
a věda (NKC ŽV) Sociologického ústavu Akademie věd ČR odhaluje šokující
fakta. S ponížením, urážkami, vulgárními vtipy, vydíráním, nabídkami sexu
za dobré ohodnocení i s genderovým obtěžováním se setkalo ze strany
vyučujících 67 % mladých žen. Mnohé cítily bezradnost, potíže při studiu
a ponížení. Převážná většina studentek nevěděla, jak nastalou situaci
řešit. Poškozené, podle jedné z autorek publikace Marty Vohlídalové,
jednaly pasivně a vyhýbaly se agresorovi. Zveřejněná studie snad vyvolá
dostatečnou diskusi, jak sexuální obtěžování na vysokých školách
institucionálně řešit, a inspiruje i samotné studentky k aktivnější obraně.
Publikace není ke stažení elektronicky, ale lze si ji objednat v NKC ŽV
(www.zenyaveda.cz). (lš)
Již pošesté v ČR konané oslavy Mezinárodního dne rovnosti mužů
a žen (19. červen) se i letos staly příležitostí upozornit na přetrvávající
nerovnost žen a mužů v různých oblastech. V Olomouci, Poděbradech,
Brně a Praze byly k vidění pouliční informační stánky, na kterých
probíhaly diskuse, poradenství zaměřené na diskriminaci a rozdávaly
se informační materiály včetně speciálně k tomuto dni vydaných novin
Půl na půl. Noviny vydala organizace Gender Studies, která oslavy
rovnosti zaštiťuje a pořádala pražskou akci. V Olomouci a Poděbradech
se k oslavám připojilo Rodinné centrum Heřmánek a Mateřské centrum
Poděbrady. Brněnskou akci mělo v režii NESEHNUTÍ, které ji osvěžilo
o pouliční happening – zábavné soutěžní běžecké klání mezi muži
a ženami. Na startu si běžící zvolili pohlaví a vzdělání. Po rozběhu násle
dovalo martýrium několika kontrolních stanovišť představujících různé
formy (ne)rovnosti mezi pohlavími. Zatímco žena se nuceně zdržela hned
u první mety s cedulí Mýtus krásy, muž pokračoval dál. Další zastávka
ženě ztížila běh o Nákupní tašky a Miminko, muž si mohl pouze pochovat
dítě v náručí. Dále krátký Pracovní pohovor byl pro muže v běžeckém poli
banalitou, pro ženy však obohacený nepříjemnými osobními otázkami.
Poslední zastavení Sexuální obtěžování opět zdrželo ženu, zatímco muž
se už mezitím dávno ocitl v cíli. „Happeningem jsme chtěly vtipnou
formou ukázat, že pracovní a životní příležitosti mužů a žen jsou odlišné,
i když zdánlivě vypadají rovnoprávně. Nejedná se pouze o nižší platy
a pracovní uplatnění žen, ale třeba také o malou podporu otců v tom, vzít
si rodičovskou dovolenou,“ uvedly organizátorky z NESEHNUTÍ. (lš, kat)
Jediná moravská obec Milotice na Hodonínsku přijala v zimě
loňského roku Evropskou chartu za práva rovnosti žen a mužů na
úrovni života v městech a obcích. Omlouváme se za tiskovou chybu
ve FEMě č. 3, kde jsme ve zprávě o novém signatáři charty mylně
uvedly obec Milovice. Jelikož se však ukazuje, že v Miloticích ani jinde
v ČR nemá většina obyvatel o chartě příliš potuchy, nelitujeme, že
danou informaci připomínáme, a přejeme stávajícímu vedení obce
hodně zdaru při uvádění charty ve známost a do praxe. Více o postupu
obce k plnění podmínek charty na www.milotice.cz. (kat)
Na novém webu občanského sdružení NESEHNUTÍ – www.zenskaprava.cz
– můžete připojit svůj podpis pod Otevřený dopis vládě České republiky a Poslanecké sněmovně proti reformám a jejich dopadu na různé
skupiny žen. Kampaň doprovází video-spot demonstrující neradostné
postavení většiny žen v naší společnosti. (lš)
Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,
situace velké části žen v České republice se díky vládním reformám stává
kritickou. Vyzýváme Vás, abyste tuto situaci řešili a přemýšleli nad dopady
plánovaných kroků na různé skupiny žen.
Nesouhlasíme se zaváděním školného, rušením porodného, snižováním
rodičovského příspěvku a tlakem na spolufinancování důchodů, neboť
tyto změny ještě zhorší postavení řady žen v České republice. Doufáme,
že budete myslet na své voličky i mimo předvolební kampaň!

(zdroj: www.prozenyvevede.cz)

více na http://zenskaprava.cz/otevrenydopis/

Zdroje informací: novinky.cz, aktualne.cz, feminismus.cz, romea.cz, 21stoleti.cz, ČT24, Fórum 50 % (padesatprocent.cz), NESEHNUTÍ (zenskaprava.cz), Sociolo
gický ústav AV ČR, v. v. i. (www.soc.cas.cz).
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Predstavujeme osobnost
JE TAM MĚKKOST, ALE I OSTROST HROTU
S Petrou Valentovou o umění, sexualitě a životě mezi třemi kontinenty mluvila Kateřina Lišková.
Na obálce tohoto čísla je tvoje umění. Co to je a proč jsi takové
věci vytvářela?
To byly moje fetiše, sexuální a osobní. Vznikly během mojí první
americké stáže na Cooper Union v New Yorku jako moje vyrovnávání
se s neznámým prostředím. Vznikaly kombinovanou technikou. Já
mám zázemí v sochařství, ale tenkrát jsem neměla možnost pracovat
s materiálem. Nejlevnějším materiálem byla
látka, tak jsem začala dělat tyhle šité objekty.
Vevnitř je dřevo obalené látkou, sešité velkými
stehy. Zároveň jsem měla k dispozici dílnu
a učila se svařovat, tak mají některé z těch
fetišů na sobě kovové prvky. Ty fetiše jsem
vyráběla, zalévala do pryskyřice, do plexisk
lových láhví, do bronzu, do hliníku, fotogra
fovala je. Navazovala jsem na kresby, které
jsem dělala ve Finsku, kde jsem stážovala
rok před tím. Byly to obrovské čtyřmetrové
kresby, černobílé, hodně sexuální fetiše. Bylo
to hodně erotický. A tyhle fetiše navazovaly
na takový moje osobní hračky, osobní mazlicí
objekty. Byly to ale zároveň agresivní objekty,
který můžou zranit. Je tam ta měkkost, takže si
to chceš pohladit, ale zároveň je tam ta ostrost
toho hrotu.
Jak tyhle objekty souvisely s tím, v čem jsi
tehdy žila?
Považuju se za autobiografickou umělkyni.
Ačkoli jsem vystudovaná sochařka, vždycky
svoje téma dělám v několika technikách
a hledám možnost, jak se nejvíc přiblížit tomu,
čemu chci. Něco pro sebe objevit, přeložit, za
znamenat. Já jsem se rozešla tenkrát s někým
v Čechách a byla jsem osamělá. Zároveň cítíš,
že jsi cizinka. Pořád tě někdo balí na ulici,
v metru. Já na to nejsem zvyklá a hrozně mi to
vadilo. V jiným jazyce neumíš přečíst tu emo
ci. Když tě někdo osloví v Čechách, tak jakž
takž dokážeš odhadnout, co je to za člověka,
z jakého je prostředí, jestli má cenu bavit se
s ním, nebo ne.
V New Yorku jsi to neuměla číst?
Vůbec jsem to neuměla číst. Byla jsem tam na delší dobu poprvé,
to bylo v roce 1999. Ve škole problémy s jazykem, bylo to náročný.
Taky jsem nechtěla být sama, a navíc nejlepší způsob, jak poznat jiné
město, je přes vztah.
Jak dlouho ti trvalo, než ses to naučila?
Hrozně dlouho. Já jsem se do New Yorku pořád vracela a od roku
2003 tam žiju. Tehdy jsem přijela v rámci Fulbrightova stipendia na
Hunter College a pořád jsem to neuměla. Dneska už si připadám
jako Newyorčanka, ale nedokážu odhadnout, kdy se to zlomilo. Řekla
bych, že ten první půlrok nebo rok trvá nadšení, pak přijde hrozná
deprese. On totiž mezi Američany a Evropany existuje obrovský kul
turní rozdíl. Na první pohled to nevypadá, jsou ale věci, které my
v Evropě neděláme. Nebo aspoň v mé generaci se to tak nedělalo.

V čem bys ty rozdíly mezi Evropou nebo Českem a Amerikou
viděla?
Hlavně ve vztazích. V Česku je, myslím, dost jednoduché začít vztah.
Někdo se ti líbí, vyspíš se s ním a je taková padesátiprocentní šance, že
z toho vztah vznikne. Takhle to aspoň bylo se mnou. A ať už ten vztah
trvá pár měsíců, nebo roky, lidi se cítí zavázaně. V Americe je „dating“.
Tam se s někým vyspíš a vůbec nic to neznamená. Nebo s někým spíš
tři týdny a vůbec nic to neznamená (smích). Než jsem tohle rozluštila,
tak bylo hodně zklamání. Dneska už to asi dokážu číst.

Petra Valentová se synem Neelem. (foto: Jan Čapek, 2010)

Ale v New Yorku ses potkala se svým budoucím manželem, tak
v čem je ten rozdíl?
Tak především jsem si nevzala Američana. Vzala jsem si Inda, který
předtím s nikým nechodil (smích). Takže se bavíme zase úplně o jiné
kultuře. Dneska jsem vdaná, mám jedno dítě, čekám druhé a vlastně
vůbec mě tahle scéna nezajímá. Navíc pro naši generaci, vyrostlou za
komunismu, je běžné, že jsou si lidi nevěrní. To zase, myslím, v Americe
tolik není. Tam když se lidi vezmou, tak to berou zodpovědně a na
manželství pracují. To v Česku není.
Tys dělala různé projekty třeba právě kolem seznamování.
Znám tvůj projekt „kuchařka“. Co tě přivedlo na ten nápad?
Když jsem se v roce 2003 vrátila do New Yorku, tak jsem jako každý
správný student pracovala v baru. A měla frustraci z toho, že na niko
ho nemůžu narazit, a zároveň frustraci z té práce – jelikož nepracuješ
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oficiálně, tak tě ani neplatí a žiješ jenom na dýškách. Ve škole jsem si
vzala hodiny fotografie a konceptuálního umění a naše profesorka
přišla s nápadem, abychom udělali projekt, o kterém sníme. A já jsem
se rozhodla udělat projekt o hledání toho pravého.
Jak sis ho vysnila?
Předtím jsem studovala ve Finsku, které mám strašně ráda. A tam
žijí Sámové, původní obyvatelé severní části Skandinávie. Tak jsem
si řekla, že hledám Sáma. Zároveň v tom byla jazyková hra – Sám
a sama. Dala jsem si inzerát. Nebylo důležité, jestli se mi ozvou Sá
mové nebo jestli Sám existuje nebo jestli ti muži, co budou odpoví
dat, budou vědět, kdo je Sám. Bylo to prostě moje osobní kritérium,
značka toho pravého člověka. A začali se mi ozývat kluci. První reakce
byla šílená. A teď najednou takovej ten strach, že odkrýváš víc, než
bys měla. Tenkrát jsme v Čechách nebyli zvyklý na internetovou se
znamku. Já tu odpověď nedokázala přeložit, chápat smysl toho, co mi
psali. Každopádně se projekt rozjel a ta performance trvala asi dva
roky. A pak mi dva roky trvalo její zpracování. Bylo tam hodně verzí,
hodně omylů.
Jak ta performance vypadala v praxi?
Já jsem si nějaký ty kluky vybrala, sešla se s nimi, většinou v restau
raci nebo v baru. To mi vyhovovalo, protože to zároveň řešilo moji
frustraci z práce v restauraci. Bylo osvobozující do toho prostředí
vstupovat z druhé strany. Pak jsem z každého kluka vylákala recept,
protože jsem od nich něco chtěla mít. A potom jsem se sešla se svými
single kamarádkami, ty recepty jsme uvařily, ochutnaly je a nafotily.
Svým způsobem to byl takový kani
balismus, kdy já jsem něco od těch
kluků dostala a jedla to.
Cos třeba dostala za recepty?
Je zajímavý sledovat, proč ti ten
kterej kluk dal ten kterej recept.
Ono je to hodně osobní a něco to
o tom klukovi říká. Dostala jsem
třeba míchaná vajíčka, to nebyl
moc zajímavej kluk. Pak třeba
krevetový salát, moc dobrý, moc
hezkej kluk (smích). Pak nějaký
německý recept, takový hovězí
s kolínkama. S tím klukem jsem
nakonec chodila asi tři týdny. Ale
kolínka nebyla ta správná příloha,
takže to nevydrželo. Celkově jsem
z asi čtyřiceti odpovědí vybrala
dvacet kluků na schůzku a od nich
dvanáct receptů.

feministickou optikou
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ková hra, prozkoumávání. Ale pak jsem začala chodit na rande a asi
za tři měsíce jsem potkala kluka, kterého jsem se pak rozhodla si vzít
a kterého jsem si nakonec vzala. Myslím, že ta performance mi hodně
pomohla upřesnit, co chci, co hledám, a neztrácet čas s věcma okolo
a se vztahama okolo. Takže to nějakou dobu bylo takový „next next,
funguje nefunguje“ (smích).
Takže normální výběrko (smích). Ty jsi na umělkyni poměrně
pragmatická.
Jsem hodně pragmatická, protože chci jako umělkyně přežít.
Navíc mi bylo třicet pryč a říkala jsem si, když jsem doteď nikoho
pořádného nepotkala, tak se na to musí jinak. Pragmaticky. Buďto se
sama vrátím do Čech, nebo tady někoho potkám a zůstanu. A zpát
ky se mi nechtělo. Tak jsem to musela nějak vyřešit. Ono se to nedá
úplně naplánovat, ale dá se toho hodně ovlivnit výběrem a rozhod
nutím neztrácet čas na zbytečných věcech nebo zbytečných vztazích.
Ale mohla jsem třeba narazit na někoho, kdo by se mi strašně líbil a za
pár let by se ukázal jako totální loser nebo nepoužitelnej člověk. Měla
jsem štěstí a potkala jsem úžasnýho člověka, kterej je lepší a lepší
každým rokem, co jsme spolu.
Vzešlo z tohoto skutečného vztahu nějaké umění?
Vzala jsem si Inda a setkání s jeho rodinou a indickou kulturou
strašně ovlivnilo moji práci. Je to znát v práci s ornamentem, která
se projevila v kresbách. Já kresbu beru jako hodně osobní médium,
a vždycky, když mám pauzu, když se stahuju sama do sebe, tak kreslím.
Kresba jako médium možná není úplně nejzajímavější pro veřejnost,
ale pro mě je nejosobnější. Náš
vztah a naši svatbu pomalu zpra
covávám formou komiksu. Zase je
to takový překladatel – toho vztahu
– pro moji českou rodinu a zároveň
pro tu indickou. Pak se mi narodilo
dítě a teď se mi narodí další, takže
jsem na několik let přestala. Ale
věřím, že to dotáhnu. Některé věci
musí dozrát.

V New Yorku jsem viděla tvoje
nedávné projekty. Kytky, penisy …
Zase to souvisí s tím, čím pro
cházím. Ty kytky zpracovávám
v různých materiálech, od kres
by přes polystyrén po mramor.
Jsou pro mě jakýmsi symbolem
ženskosti, ženského pohlaví, ero
tiky, sexuality, mateřství. Kytky,
Petra Valentová, Kytky (tlusté a těhotné), a-krystal. (foto: Tomáš Bican, 2010) které jsem vyráběla během svého
prvního těhotenství, jsou hodně
baculaté. Já jim říkám kytky tlusté a těhotné. Jsou to vlastně takové
A našla jsi Sáma?
Našla. Ne skrz inzerát, ale když jsem o tom projektu někde mluvi tlusté kundičky, které jsou esteticky čisté a krásné. Já myslím, že ta
la. O Sámech se říká, že mají schopnost vidět věci trošku dopředu. ženskost je úžasná a erotika je úžasná. Ty penisy zase hodně vy
A tenhle Sám jako by věděl, co po něm chci, tak mi dal recept na povídají o mojí snaze otěhotnět. To bylo období asi sedmi měsíců, kdy
dezert. Jako by věděl, že já tu knížku potřebuju něčím uzavřít.
se mi nedařilo podruhé otěhotnět. A pořád se mi zdálo o penisech
a o erotice.
Tahle performance, jak říkáš, trvala dlouho, potkávala jsi nové
lidi, otevírala se jim. Je podle tebe rozdíl mezi performancí, kdy
Pro tebe je erotika takhle úzce spojená s početím?
jako umělkyně něco naplánuješ, dáš tomu nějaké kontury, něco
V tu chvíli byla. Ty dvě koleje se v tom období zase přiblížily. Na
sleduješ, a tvým vlastním životem?
jednu stranu jsi vyčerpaná z toho malého dítěte, na druhou stranu
Je to hodně propojený. Moje umění a můj život jsou takové dvě jsou termíny ovulace a manžel, který cestuje, a prostě to musíš dát
koleje, které jsou hrozně blízko vedle sebe, pak se zase rozpojí a po nějak dohromady. Teď už si na žádný penis ani nevzpomenu, erotika
čase zase spojí… Já ovlivňuju svoje projekty a projekty ovlivňují zpát a sexualita mě momentálně vůbec nezajímají.
ky mě. Když skončila fyzická část téhle performance a začala jsem
Ty jsi členkou několika newyorských uměleckých kolektivů. Co
ji zpracovávat, tak jsem se rozhodla, že mě nebaví být sama v New
Yorku a že s tím musím něco udělat. Dala jsem si inzerát už na jiné, vás přivedlo dohromady a co společně děláte?
Nejdůležitějším kolektivem je pro mě tART. To znamená dort,
osobní stránky, vážně za účelem někoho najít. Předtím to byla ta

6

stalo se v cR
Stalo
se v ČR

predstavujeme

tema

stalo se ve svete

feministickou optikou

kultura

nejhorší, když je poznat, že je to dělané ženskou rukou. S tím já vůbec
nesouhlasím. Mně naopak vyhovuje, že dělám ženské umění.

Repro z knihy Searching for a Sámi / Cookbook – Hledání Sáma /
Kuchařka, Petra Valentová, 2007

ale zároveň je to označení prostitutky. Jsme volné uskupení asi
pětačtyřiceti mladých umělkyň, které se většinou potkaly na Hunter
College, kde jsem studovala. Snažíme se vzájemně podporovat. Jed
nou za rok děláme nějakou větší výstavu, která je otevřená všem
členkám skupiny. Během roku se tvoří takové miniskupiny, kde děláme
projekty podle toho, co koho zajímá. Já jsem se třeba účastnila pro
jektu dvou matek o mateřství. Byly jsme s jednou kolegyní ve stejné
době těhotné a samozřejmě nám to lezlo na nervy. Já jsem byla ráda,
že jsem těhotná, ale nebyla jsem tak správně mateřsky nadšená. Jsou
totiž matky, které říkají „já se tak těším“ a „to je tak úžasný!“, „nejlepší
věc, která se mi v životě stala“. Já jsem spíš měla ten postoj „no jo,
jsem těhotná, jo, bude tady nějaký dítě, jasně, všechno v pořádku“.
Ale takový to nadšení jsem ze sebe nikdy nedokázala vyproduko
vat. Já ty děti ani nemám moc ráda (smích). A našla jsem kolegyni,
která to cítila hodně podobně. Udělaly jsme spolu na jednu výstavu
rozhovor o tom, jak nám leze na nervy, že se na nás lidi koukají blbě,
protože v sobě nemáme to nadšení, jak ji rodina soudí a jak nás štvou
lidi v metru, protože nás nenechají sednout. V další podskupině se
věnujeme třeba projektům o zahradách, o mizení veřejného pros
toru. Mě hodně zajímá aktivistický aspekt umění.
Jak se vztahuješ k feminismu?
Já se považuji za feministku, už jenom tím základním principem, že
chci mít stejné příležitosti a chci, aby v umění ženy byly vidět stejně
jako muži. Jenže je to mnohem složitější. Teď jenom tím, že jsem
matka, jsem úplně odříznutá. Hodně věcí, které dělám, vypovídá o té
izolovanosti, kterou cítím. Je to pro mě hodně usazené v praktickém
životě a osobní zkušenosti. Když jsem studovala v Praze na Akádě,
tak nám často říkali, že nejhorší je ženské umění. Že v sochařství je

Dlouho žiješ v New Yorku. Máš ještě kontakty s českým
uměleckým světem?
Hodně to sleduju, snažím se lítat do Čech aspoň jednou za rok.
Ráda bych tu víc vystavovala, ale to prostředí je malé, jsou tu různé
skupiny a já vlastně nikam nepatřím. Někdy mám pocit, že tady na mě
zapomínají, v New Yorku mě neznají a já se ocitám v meziprostoru.
Zároveň si říkám, že by mi asi lezlo na nervy, kdybych tady žila, a vys
tavovala třeba jen v Mělníku a v Ústí nad Labem. Mně hrozně vyhovu
je ta moje mezinárodní rodina a mezinárodní život. Mám obrovskou
nezávislost, svobodu dělat si, co chci. A to bych za nic nevyměnila.
Jsem spíš taková umělkyně na okraji, jak tady, tak tam. Jsou chvíle,
kdy si říkám „no, mohlo by to být lepší, kdybych byla tady“, ale ta
osobní vyrovnanost a svoboda je mnohem důležitější.
To je dost feministická věc. Z těch okrajů, kde se člověk na
chází, má schopnost mnohem víc nahlídnout, co se vlastně děje
v mainstreamu. Když je člověk uvnitř, tak ty věci nedokáže tak
dobře uchopit a analyzovat. Jaké vnímáš v tom kontinentálním
meziprostoru, kde se nacházíš, ztráty a nálezy?
Ztráty jsou relativní. Nevím, jestli by se moje kariéra vyvíjela jinak,
kdybych zůstala v Čechách. Byla bych radši, kdyby moji synové viděli
babičky a dědečka mnohem častěji. Ale taky vím, že kdybych je viděla
pořád, tak bych se dostávala do konfliktů. Těch ztrát nakonec moc
není. Ty nálezy spočívají hlavně v nadhledu a uvědomění si, že svět
je obrovskej a propojenej a musí se s ním zacházet úplně jinak. Vy
hovuje mi, že na svoje dítě mluvím dvěma jazyky, že můj manžel je
Ind a přináší zas jinou kulturu. Můj život i umění je hledání, experi
mentování, a o to jde. Ne zjistit, že jsi v něčem úspěšná, a pak to jedeš
jeden kus za druhým. Pro mě je krásný, jak je ten svět otevřený.
Petra (Gupta) Valentová je sochařkou a konceptuální umělkyní.
Vystudovala Akademii výtvarných umění (2001) a Hunter Col
lege, CUNY, v New Yorku (2005). Jak o sobě říká, většinou zpraco
vává osobní témata a autobiografické příběhy v mnoha médiích,
od sochy a objektů po performance, zvukové instalace a knihy.
Její díla jsou mimo jiné ve sbírkách Národní galerie v Praze, art
muzea Kemi ve Finsku a v soukromých sbírkách v ČR, USA, Finsku
a Indii. V roce 2007 ji v nakladatelství Jitro vyšla kniha Hledání
Sáma / Kuchařka. V současnosti žije s manželem a synem v Long
Island City v New Yorku, kde má i ateliér. Je členkou několika
uměleckých skupin, např. tART a BadCat.

Predstavujeme organizaci
LePress
Nakladatelství LePress je občanské sdružení sídlící v Praze, které vydává knížky pro lesby. Popud
k jeho vzniku dalo přesvědčení, že na českém trhu chybí literatura s lesbickou tematikou, ve které by
vztah dvou žen nebyl brán jako něco zvláštního. Nakladatelství proto vzniklo se záměrem vydávat
postupně knihy úspěšných zahraničních autorek, které by měly své lesbické čtenářky, ale nejen je, především příjemně pobavit. Svou
činnost začalo odpočinkovou literaturou – první dvě knihy byly typickou červenou knihovnou, ve které jsou lesbické vztahy popisované
jako úplně běžné, neřeší se v nich coming-out. Další dvě knihy už patří mezi takzvaně kvalitní literaturu – novela Sylvie Brownrigg
a hlavně komiks Lesby k pohledání od Alison Bechdel (té už před časem česky vyšel román Rodinný ústav). Kniha Lesby k pohledání
(v originále Dykes to Watch Out for), ve skvělém překladu Sylvy Ficové, obsahuje první část příběhů, které Alison Bechdel kreslí od 80. let
do současnosti a za tu dobu se staly klasikou lesbické literatury. V současné době LePress připravuje pokračování. V edici Queershop.cz
se nakladatelství pustilo do objevování queer talentů – první knihou je novela Jana Folného Od sebe | k sobě, s podtitulem Bisexuálovo
irské hledání. Letos se k vydání připravuje kniha pro děti o stejnopohlavní rodině. (dj)
www.lepress.cz www.queershop.cz
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„Dneska bude divočina!“
Antropologická exkurze do světa sexu
Lidská sexualita – slovní spojení, které zná každý. Jakpak by ne,
když se o něm mluví v televizi, rádiu, reklamách, na internetu,
v novinách a časopisech. Dnes se hovory týkající se naší sexuality
obvykle stáčí k jednomu jedinému bodu. K bodu, který jako by
tvořil střed veškerého zájmu lidské sexuality. Tím středobodem
je orgasmus a snaha o jeho dosažení. Proč zrovna tento fenomén má být měřítkem našeho (nejen) sexuálního života?
Je tak podstatný pro všechny kultury, nebo je to
privilegium naší moderní společnosti? A co vůbec
má společného něco tak intimního a individuálního jako sex s něčím tak obecným a veřejným,
jako je společnost nebo kultura? Odpověď je jednoduchá: všechno.
Orgasmus je pro nás přeci „nejpřirozenějším“
vyústěním sexuálních hrátek. Je to velice jedno
duché. Můžeme ho vidět, slyšet, cítit, pozorovat
na ultrazvuku, nebo ho dokonce změřit volt
metrem! Můžeme litovat ženy a muže, kteří
ho nikdy nezažili. Můžeme se zeptat vědců
a vědkyň, jestli škodí, nebo je-li prospěšný.
Můžeme se taky pídit po tom, jaký je rozdíl
mezi orgasmem mužským a ženským. Jen málo
lidí se ale někdy zeptá, proč právě orgasmus.
Řídíme svůj osud?
Už odmalička slýcháme, že musíme být indi
vidualita a řídit svůj život podle sebe. Jako by
chom byli ostrovy uprostřed ničeho. Taky jste
si mysleli, že do vašeho sexuálního života
nikomu nic není, je jen váš a jen vy sami ho
řídíte? Zkuste studovat dva dny antropologii
a přesvědčíte se, že opak je pravdou. Zjistíte
totiž, že stejně jako všechny ostatní lidské by
tosti jste zachyceni v pavučině vlastní kultury.
Zdá se vám, že si svobodně vybíráte partnery?
Okruhy lidí, v nichž se pohybujete a z nichž
si vybíráte, jsou určené kulturou, konkrétně
vaším postavením v ní – jste-li z vesnice,
z města, na jakou školu jste chodili, jaké máte
koníčky, k jakému etniku se hlásíte či jakého jste
vyznání. Odhlédneme-li od romantických filmů,
jen málokdy se vysoce postavený bílý vzdělaný
muž se zájmem o golf seznámí s dělnicí v pásové
výrobě s nedokončeným odborným učilištěm.
A i kdyby, je jen malá pravděpodobnost, že najdou
společnou řeč, natož aby se do sebe zamilovali.
Jste přesvědčeni o tom, že vaše sexuální zážitky
jsou přirozené a jejich prožívání je otázkou
vašeho nitra? Ruku na srdce, kolikrát v životě jste
si při milování vzpomněli na scénu z filmu, nad
pis v novinách „deset nejlepších poloh pro váš
sex“ nebo na chvíli zaváhali nad „bezpečností“?
Je těžké nepomyslet ani jednou na „když mi
nevydrží erekce, bude to hrozná ostuda“, nebo
„jak to psali na netu? Nohy rovně, nebo pokrčit?
Sakra, tohle vymysleli pro gymnastky!“ A co
když i přes všechny rady, jak vypadat skvěle,
úspěšně někoho svést, svléknout jednou rukou
a bryskně střídat polohy bez újmy na zdraví, se
8

orgasmus nedostaví? Jsme smutní, naštvaní, stydíme se a máme pocit
obrovského osobního selhání. Bylo by příjemné na chvíli utéct tlaku
naší kultury. Trochu si oddechnout, změnit prostředí nebo si alespoň
rozšířit obzory.
Nebezpečný sex na Nové Guineji
Naštěstí je na světě kultur celá řada, a pokud
vás již unavila honba za dokonalou posta
vou, vysokým příjmem a samozřejmě
též orgasmem, můžete se vydat
po stopách antropologů třeba na
Novou Guineu. Tam žije několik
kmenových společností, jejichž
přístup k sexualitě a sexu vychází
z poněkud jiných principů, než
jsme zvyklí. Například kmen
Arapešů pokládá intimní spojení
muže a ženy za vážný a svým
způsobem nebezpečný akt, při
kterém je nutné být obezřetný,
postupovat pomalu a rozvážně
a především je nutné, aby
muž i žena byli vzájemně spo
jeni v mysli a naladěni na stej
nou vlnu. Spojovat tělo muže,
svou
symbolickou
podstatou
„horké“ a „otevřené nadpřirozeným
silám“, se „studeným“ tělem ženy, které
nadpřirozené síly „nenávidí“, totiž
může mít nepříjemné následky
v podobě neúrody, neúspěchu při
lovu zvěře či problematického do
spívání potomků. Arapešové proto
dávají přednost sexu v ochran
ném kruhu dlouhodobého svazku.
Pokud je arapešský muž sveden cizí
ženou a podlehne náporu vášně,
může počítat s tím, že žena ho svedla
proto, aby mu jako nepříteli přinesla
neúrodu a zmar. V důsledku strachu
z nadpřirozených sil mají Arapešové
život zjednodušen o několik položek –
nevěra se téměř nekoná a znásilnění u nich
prakticky neexistuje. V jejich sexuálních
vztazích se navíc neklade důraz na uspo
kojení, ale na spojení a připravenost aktérů.
Například pro muže není závěr sexuálního
snažení ohraničen orgasmem a ejakulací,
ale ustoupením erekce. V této kultuře jde
o oboustrannou náklonnost, pohodlí,
uvolněnost, příjemné prožívání blízkosti.
Sami Arapešové popisují sex jako „hraní
si spolu“ a je to výstižné, protože pro
Arapeše není důležité zvítězit, ale užít si
hru.
Láska, nebo zvyk?
Jenže každá mince má dvě strany
a tento vlídný přístup k sexu v bezpečí
dlouhého přátelského vztahu je
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z našeho pohledu draze zaplacen. Mám na mysli velmi podob
ný společenský status dítěte a ženy. U Arapešů se totiž všechno
pěstuje: nárok otců na děti nevychází z biologie, ale z materiálního
zabezpečení. Pokud muž živil dítě tak, aby mohlo správně růst, svým
způsobem ho vypěstoval. Taktéž je tomu u žen. Už v sedmi letech
odchází žít do domu budoucího manžela, který ženu sytí a tím „vytváří“
její tělo, z čehož pramení jeho nárok na ni jako na budoucí manželku.
Muži tak „pěstují“ ženy i děti, starají se o ně a mají za
ně odpovědnost. Toto pěstování je vřelé, láskyplné,
bez tlaku a stresu. Jenže láska u Arapešů, tak jak ji
známe my, v podstatě neexistuje. Jejich sexualita
není spojena s vášní nebo hlubokými city. Sex sa
motný je pro ně vyjádřením náklonnosti, alespoň
tak to píše antropoložka Margaret Mead v jedné
ze svých knih. Z téhle představy je mi trochu
smutno. Líbí se mi láska taková, jakou ji máme
tady – bláznivá, hluboká, na první pohled,
platonická, zkrátka rozmanitá. A já, jakožto
svéhlavá příslušnice západní kultury, bych
asi nesnesla představu toho, že mi rodiče
ještě před pubertou vyberou manžela a po
zbytek života se budu muset podřizovat
jejich rozhodnutí. Arapešové znají díky
okolním kmenům i jiné alternativní mo
dely, ale tento jediný jim vyhovuje a je
pro ně tím správným. Možná je to
tvrdými podmínkami, v nichž žijí –
možná mají v každodenním životě
tolik „adrenalinu“, že ve vztazích
mají rádi jasno a nechtějí řešit dra
mata nevěr a rozchodů.
Oheň, tanec, zpěv a několik
manželek
Dalšími kulturami, u nichž se dá najít
zajímavý přístup k sexu a sexualitě,
jsou původní indiánské kultury Severní
Ameriky. Když tehdejší Evropané přirazili
k břehům Nového světa, byli vyděšeni
všemi těmi nahými pomalovanými těly
při rituálech oslavujících plodnost tanci
kolem ohně a písněmi. Noví osadníci
v rituálech a způsobech indiánů viděli
ďábla a neřest a odsoudili jejich zvyky
i jejich společenské uspořádání jako
nemravné, divošské, postrádající
všechny přednosti křesťana. In
diánských kmenů je velmi mnoho,
přesto se v sexualitě některých
dají nalézt společné znaky. Mno
hé kmeny například věřily, že jsme
byli stvořeni k tomu, abychom byli
šťastní, a že bychom mohli urazit
duchy předků, kdybychom žili svázá
ni striktními pravidly zdrženlivosti
nebo korzety. Z rozmanitých důvodů,
o které se antropologové stále přou,
tyto kmeny věřily, že nejsou jen
dvě pohlaví, ale existuje i třetí, které
přesahuje hranice muže a ženy. Tato
kategorie má různá pojmenování, jež by
se zjednodušeně dala přeložit jako „tělo
dvou duší“. Duše člověka není kompletní
a není vševědoucí, proto bylo třeba se
spojovat s předky a uctívanými duchy
při rituálech. Člověk rozličných sex
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uálních zájmů byl obdařen posvátnou silou těchto předků. Nesl v sobě
více atributů (mnohdy nejen ženských a mužských, ale například
i zvířecích) a spojoval jejich moudrost. V kmeni býval vážený a ctěný
a žádné důležité rozhodnutí se neobešlo bez jeho přítomnosti či rady.
Nebylo proto výjimkou, že se někteří indiánští muži převlékali do
ženského oděvu a žili ve svazku s mužem nebo že některé z žen cho
dily v mužském šatu, lovily zvěř s ostatními lovci a žily s jinou ženou.
Sexuální život takovýchto lidí byl naplněný stejně jako všech
ostatních členů kmene, neboť i pro ně byl přirozenou součástí
života. Již od puberty bylo experimentování se sexualitou
pokládáno za prospěšné a podporovaly se milostné vztahy
mezi mladými lidmi. Ve starých cestopisech se můžeme
dočíst, že indiáni se věnovali sexuálním aktivitám často
a rádi. Neměli sice slova pro vyvrcholení nebo orgas
mus, ale s největší pravděpodobností je zažívali velice
často (možná právě proto, že co nepojmenujete, z toho
nemůžete udělat problém). V manželství musela pano
vat harmonie. Uznávala se polygamie i monogamie, ta
ale nebyla považována za trvalou. Z manželství šlo
v případě nespokojenosti relativně lehce vystoupit
a změnit partnera za někoho příhodnějšího.
Příroda a věda ruku v ruce
Co bychom dnes dali za to, aby tenkrát vyhrál
tolerantní přístup indiánů k sexualitě nad tím
puritánským! Třeba by měl vliv i na Evropu,
kde ještě úplně neskončil boj s homosexua
litou chápanou jako nemoc, pohledem
na trans-lidi jako na méněcenné bytosti,
bezpočtem nových sexuálních poruch či
klišé o hranici mezi zdravým a společensky
nepřípustným počtem sexuálních part
nerů. Ale není se čemu divit, dnešní pohled
na sexualitu se od indiánských kmenů
nebo Arapešů podstatně liší svým vývo
jem. Náš pohled na sexualitu se vytváří na
kostrách antických základů uvolněného Řecka
a prostopášného Říma, kde byl sex oslavou života.
Na přísné tradici křesťanství s pravidly, zákazy
a neposkvrněným početím. A všechny tyto
protiklady se snaží nahlédnout a nově ucho
pit moderní věda. Místo zpovědníka máme
lékaře, místo babiček předávajících moudro
sti články o tom, jaký vliv má rozdílná stav
ba mužského a ženského mozku na sex
uální prožitky. Balancujeme mezi touhou
objektivně poznávat, vědecky dokazovat
a touhou vrátit se ke kořenům, přírodě
a všemu, co pokládáme za přirozené.
Sexualita a její zástupce v podobě orgasmu
jsou pro nás důležité hlavně proto, že tyto
rozpolcené touhy spojují. Orgasmus je pro
nás symbolem přirozenosti, pudů a přírody,
přesto jej vědecky zkoumáme a analyzu
jeme. Arapešové legitimizují sex dlouhým
vztahem, indiáni přáním předků. A my? My
máme vědecky doložený příznivý účinek sexu
na tělo i mysl.
Ela Cejnarová
Autorka studuje sociální antropologii
a genderová studia na Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity.

Arapešské sošky ženy a muže. (zdroj: archiv)
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Sexuální průmysl – Vše pro ženy!
Stojíte po kolena ve sněhu a chce se vám strašlivě čůrat. Hlavou
se vám honí, že by nebylo od věci se v příštím životě narodit
jako chlapeček. Než se ale pustíte do unáhlených plánů do budoucna, zkuste si zajít do nějakého sexshopu nebo si dát schůzku
s gigolem. Pravděpodobně zjistíte, že být ženou může být ještě
příjemnější, než byste kdy myslely. Pokud na to máte.
Sexuální průmysl nejsou prostitutky
Co to vlastně je ten sexuální průmysl? Zavání to nelegálností,
společenskou nepřijatelností a má to mnohoslibný nádech zakáza
ných slastí. Představa o sexuálním průmyslu jako o molochu produ
kujícím pouze záběry na blondýny s deseti plastickými operacemi, co
obšťastňují maxipéra nadržených chlápků, je ale silně omezený. Stačí
jen trošinku poodstoupit a rozhlédnout se okolo sebe a uvidíte jiný svět
– a ten zdaleka neslouží jen pro uspokojení vilných choutek mužů.
Produkt/služba
Erotické pomůcky
Gigolo jako společník/masér/na sex
Striptýz kontaktní
Vstup na swingers party pro páry

Orientační cena
500–5000 Kč
600/1000/2500 Kč/hod.
2500 Kč
1000 Kč

Hračky pro potěšení
,,No vidíte, to mě ani nenapadlo, že je tady vlastně všechno pro ženy,“
shrnuje náš rozhovor jedna z prodavaček Erotic city. Projdeme společně
obchod ještě dvakrát, ale stejně by se daly produkty výhradně pro
muže spočítat na prstech jedné ruky. Snad jen porno DVD tvoří výjimku
potvrzující pravidlo.
Nabídka pro ženy je nesrovnatelně širší – až oči přechází. Za luxusní
skleněná dilda nejrůznějších barev a tvarů by se nemuselo stydět ani
muzeum sklářského umění a nejnovější designově „vymazlené“ vibrá
tory jsou jednoduše úžasné. To nemluvíme o nepřeberném množství
análních kolíků, venušiných kuliček, vibračních kalhotek a vajíček! Slast
zkrátka patří ženám a ty se nestydí si ji dopřát.
V případě žen chodí nakupovat hlavně mladší ročníky, z mužů naopak
starší. Ti ale nepřichází proto, aby dopřáli potěšení sobě, ale aby do
stáli úloze manžela či milence. A tak přicházejí pro strap-ony, vakuové
pumpy na zvětšení objemu penisu a pro afrodiziaka. Jen výjimečně se
některý z nich osmělí pořídit si umělou vaginu nebo rovnou nafukovací
pannu. Co si ale budeme povídat, hračky pro pány jsou, co se provedení
týče, sto mílových kroků za těmi pro dámy.
Pánové ale samozřejmě nakupují i pro ženy. Sama jsem byla svědkem
toho, jak jistý pán naplnil velkou igelitku dárky pro manželku a částka,
o kterou si odlehčil, neměla daleko k deseti tisícům. ,,No, to víte, já jsem

furt na cestách, tak aby se sama doma nenudila,“ odpověděl mi na otáz
ku, zda jde o nějaké výročí či jinou významnou událost, onen nakupu
jící. Jak milé!
Svalnaté serenády
Hračkám ale mohou dojít baterky nebo vám prostě nemusí stačit
jejich bezduchá společnost. Někdy byste si prostě chtěly sáhnout na
pořádný kus chlapa. Řešením pro dámy, které se nespokojí jen s ,,ka
marádem do šuplíku“, je gigolo. Ten vám může zajistit nejen doprovod
na ples, ale i erotickou masáž, a pokud vás tato dostane do ráže, je za
přiměřený příplatek ochoten dotáhnout dílo až do zdárného vrcholu.
Pokud je vám tedy ouzko z upocených a neupravených kolegů, můžete
si za nějakou tu tisícikorunu spravit chuť. Nejjednodušeji lze gigola
vyhledat a objednat na internetu. Zachovávají větší anonymitu než es
kort dívky, a navíc nabízí ,,oťukávací“ schůzku zdarma, takže se nemu
síte bát, že byste koupily zajíce v pytli.
Swingers
Ať už patříte či nepatříte do kategorie ,,nezadaná“, můžete vyra
zit na swingers party. Oproti mužům mají ženy tu výhodu, že neplatí
vstupné a jejich účast je vždy vítána a ničím neomezená. Přijít můžete
jak s partnerem, tak samotná. Stejně jako v případě gigolů i na swingers
party se dbá na vysokou úroveň, hygienu, ochranu zdraví a diskrétnost,
takže si zbytečně nepředstavujte temná smrdutá doupata s kondomy
přilepenými k podlaze a podivnými skvrnami na ložním prádle.
Striptýz
Jelikož erotika není jen ,,o tom jednom“, spadá do kategorie sexy
služeb také striptýz. Stejně jako v případě dívek i muže si můžete objed
nat jen na dívání nebo na takzvaný ,,kontaktní strip“, kdy si můžete na
svalnaté krasavce i sáhnout (kamkoliv chcete!). Dále je v nabídce strip
týz ,,americký“, při kterém si tanečník ve finále zakryje nejzajímavější
partie částí oděvu, nebo párová show, při které vaše oko potěší duo
striptér – striptérka.
Kvalita versus kvantita
Služby a produkty pro ženy se od těch pro muže liší zejména v kvalitě.
Ženám se v podstatě nenabízí nic jiného než prvotřídní zboží. Na
druhou stranu jsou ale například služby erotických masérů, gigolů
a striptérů hůře dostupné mimo velká města a jejich nabídka je výrazně
užší než v případě služeb pro pány. Ale kdo ví, za pár let už může být
mnohé jinak – nezapomínejte, že trh se řídí poptávkou. Vaší poptávkou!
Jitka Svobodová

Speciální vydání poradny – Sexuální okénko
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Milá redakce,

Naše milá čtenářko,

jsme s mým přítelem už přes dva roky a mám dojem, že se nám do intimního
života vkrádá stereotyp. Často myslím na to, že bych ráda vyzkoušela něco
nového. Měla jsme nedávno takovou zvláštní fantazii. Napadlo mě, že bych
ráda zkusila, jaké to je mít penis a do někoho vnikat. Prostě jaké by to bylo,
kdybych penetrovala já jeho. Bojím se to příteli říct, nevím, jak bude reagovat.
Taky moc nevím, jak to udělat – nejspíš vibrátorem nebo umělým penisem.
V tom případě ale bude uspokojovaný pouze on, já ne. Nebude to stejné jako
při klasické souloži, kdy si to užíváme oba. Myslíte si, že jsem divná, nebo je to
fantazie více žen?
Vaše čtenářka

děkujeme za váš dopis. Určitě se nebojte, že vaše fantazie je divná nebo
perverzní. Podobné nápady má mnoho párů. Nebojte se o tom říci svému
partnerovi, dvouletý vztah takový „návrh“ určitě ustojí. Nakonec, žijeme
přece v době měnících se genderových rolí! Trvání na pozici penetru
jícího muže a penetrované ženy vnímáme jako rigidní a zastaralé. Bylo by
velmi pokrytecké, pokud by se rozsáhlé společenské změny, které sledu
jeme v zaměstnání, politice či na univerzitách, obloukem vyhnuly našim
ložnicím. Prostě když přehodnocujeme zvyky a tradice, tak proč ne ty
v oblasti sexu? Proč by se žena a muž nemohli střídat v tom, kdo koho
„přefikne“?
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ONAnie
Ženská onanie. To slovní spojení zní trochu neobvykle
– možná proto, že v našich myslích bývá masturbace
automaticky považována spíše za mužskou záležitost.
Ale týká se přece lidí bez ohledu na pohlaví. A tady
bude řeč obzvlášť o nás, o vážných i veselých paních
a dospělých i malých holkách. Takže zpět: názvem tohoto článku je jednoduše Onanie.
Součástí našeho feministického myšlení je budování
hezkého vztahu k vlastní vagině. Skvěle to ve svých Va
gina monolozích vyjadřuje Eve Ensler – sebevědomí
a radost čiší jak ze samotné knihy, tak z divadelního vys
toupení na její motivy, kde vaginy vyprávějí své příběhy.
Kromě toho jsou rozporuplné vztahy žen k jejich vag
inám ústředním motivem skvělého britského dokumentu
s názvem The Perfect Vagina (Dokonalá vagina, 2008).
A protože – samozřejmě – máme svoje vaginy rády, baví nás se jich
dotýkat. Jen tak, pro jejich (tedy naši vlastní) potěchu. Svěřovat tako
vou činnost výhradně někomu jinému je totiž škoda, když přece samy
se známe nejlépe, samy před sebou se nestydíme a samy si můžeme
určit všechny hranice.
Není to trochu zcestné, považovat onanii za náhražku sexu? Onanie
je přece častokrát lepší než sex s někým jiným. Člověk si při ní užije
naprosté svobody rozhodování, na nikoho nemusí„brát ohledy” a může
při ní rozvinout vlastní představy bez pocitu studu nebo provinění.
Někdy může patřit mezi její nedocenitelné výhody také to, že při mas
turbaci není třeba se s nikým objímat, někomu něco vysvětlovat, dělit
se o postel a ráno se vedle někoho probudit. A hlavně, je jenom naše
– můžeme si při ní dělat, co jenom chceme.
Onanie je ideální formou uvolnění a projevem svobody mysli i těla.
Minimalizujeme zároveň riziko zklamání, protože pravděpodobnost
dosažení orgasmu je vysoká. Je také časově nenáročná – pro někoho
výhoda, pro někoho nevýhoda. Za minutu dvě, někdy třeba i za de
set je hotovo. Bývá proto oblíbeným koníčkem například před spaním
(kdy je příjemným bonusem rychlé usnutí), promptně uspokojí chuť
na orgasmus, nestihne vyrušit spící spolubydlící v pokoji a představuje
chvilkové, ale o to zábavnější vytržení z nudy. Od toho je ale už jen
krůček k tomu, aby se z chuti „udělat si to“ stala forma prokrastinace,
kdy se onanii věnujeme před učením/prací/domácími pracemi, místo
učení/práce/domácích prací a pro jistotu také potom – za odměnu.
Na rozdíl od bolestně nepestré terminologie vážící se k onanii u žen
(na rozdíl od té mužské) skýtá naštěstí praxe možnosti široké. Mastur

Ústavní soud doprovázený zvuky tramvají je rajcovní. (foto: autorky textu)

baci si lze vychutnat vleže na zádech, na břichu i na boku nebo také
vsedě, a to na posteli, na zemi, na židli, ve vaně, na gauči ... Použití
jakýchkoli pomůcek není zdaleka nezbytné, protože jak je známo,
orgánem určeným výhradně pro navozování pocitů rozkoše je klitoris.
To také mimo jiné v dokumentu The Clitoris: Forbidden Pleasure (Klito
ris: Zakázané potěšení, 2003) zmiňuje Natalie Angier, autorka neméně
zajímavé populárně-naučné publikace o ženském těle Žena: Intimní
místopis (2006). Proto je nanejvýš namístě věnovat mu náležitou po
zornost, což samozřejmě neznamená, že ostatní partie mají zůstat
nepovšimnuty. Zkrátka, každá z nás má svůj styl a svoje preference!
Mezi takové preference patří „vnější”, ale i „vnitřní” okolnosti mastur
bace. Někomu vyhovuje sledování porna, někdo dává přednost vlast
ním sexuálním fantaziím – ty se týkají jak neznámých, tak známých
lidí, v různém počtu, různého genderu, věku i národnosti, na místech
všedních i nevšedních, v kterékoli denní nebo noční době. Někdy se
do fantazie vkradou i vzpomínky na reálně prožitý sex, který, ač byl
tenkrát třeba i zoufale nudný, dostává ve formě masturbace vzrušující
náboj. Při našich fantaziích můžeme být někdy přímo ve středu dění,
jindy se jen slastně koukat, že sex může být vzrušující i bez nás, jen tak
na dálku, když víme, že někomu dělá dobře. Netřeba říkat, že tyto fan
tazie se s reálným životem mohou prolínat, ale také s ním nemusí mít
nic společného. A myšlenky při orgasmu? „Myslím na to, že už musím
(někam) jít.”„Myslím na milovanou osobu.”„Nemyslím na nic.”
A vy? Dotýkáte se rády samy sebe? ONAáno!!!
SamoHana Porkertová a SamoDaniela Jungová

Také je důležité vědět, že si můžete partnerovu
penetraci užívat oba! Díky tzv. oboustranným
připínacím kalhotkám, které jsou opatřeny
dvěma až třemi penisy. Kalhotky jsou stejně
jako penisy vytvořené z barevného latexu. Jak
vidíte na ilustračním obrázku, jsou vážně sexy.
Je možné je koupit ve více velikostech a také
penisy jsou v různých provedeních. Jeden pe
nis je umístěn vně kalhotek a slouží k penetraci
partnera nebo partnerky. Druhý je vevnitř a za
souváte si jej do vaginy. Někdy mají kalhotky

ještě třetí penis, který je opět na vnitřní straně
kalhotek, a ten je určen do análního otvoru.
Tím, jak při pohlavním styku do sebe s part
nerem narážíte, jste drážděni oba. Pomůcka
je samozřejmě vhodná i v případě pohlavního
styku se ženou.
Doufáme, že se vám podaří partnera pře
svědčit a že si to spolu užijete!
Redakční oddělení pro zdraví,
sport a sexualitu
(zdroj: Wikipedie)
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Je to k nevíře aneb Obrat k prudérii
v české sexuální výchově?

Česká republika byla po dlouhá léta považována za nejméně re
ligiózní zemi světa. Sekulární charakter společnosti se úzce pojil
s liberálními postoji vůči sexualitě, rodinnému životu a ženské eman
cipaci. Socialistická minulost přinesla relativně progresivní přístup
v politice sexuality (např. brzká dekriminalizace homosexuality,
dostupná antikoncepce a možnost legálního potratu). Liberálně-sekulární rysy systému přispěly na začátku devadesátých let k dojmu,
že feminismus je pro většinu českých
žen irelevantní. O dvě desetiletí později
se politické klima začalo rychle měnit.
Po volbách v červnu 2010 se na mocen
ské pozice dostaly nábožensky konzer
vativní síly a naše „sexuálněliberální jis
toty“ začínají brát za své. Nejviditelněji
se to projevilo na aféře kolem sexuální
výchovy. Ta byla po dlouhá léta součástí
školních osnov, a ačkoli její kvalita na
některých školách nebyla valná, postoj
státu v této oblasti byl celkem zřejmý
– děti je třeba vzdělávat i v oblasti
sexuality, vychovávat je k sexuálnímu
a reprodukčnímu zdraví a chránit je
před riziky tím, že se jim dostane infor
mací o možnostech ochrany jak před
pohlavními chorobami či nechtěným
otěhotněním, tak před sexuálním
zneužíváním.
Humbuk kolem brožury
Naplňování těchto principů se však ne
na všech školách dařilo, a proto Minis
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy
(MŠMT) za ministra Lišky rozhodlo, že je
třeba kvalitu sexuální výchovy zlepšit,
a nechalo tým odborníků a odbornic vy
pracovat brožuru určenou vyučujícím.
Vyučující se z ní mohli dozvědět nejen obecně známé věci o an
tikoncepci, ale byla zde zpracována i témata jako sexuální zneužívání
dětí přes internet či genderové aspekty sexuální výchovy. Po vydání
brožurky, již za úřednické vlády Jana Fischera, se ozvala biskupská
konference s mírnými protesty, že v brožuře se málo hovoří o lásce,
manželství a zodpovědnosti a že metodická příručka diskriminujícím
způsobem zvýhodňuje výchovu výlučně zaměřenou na individuální
prospěch jednotlivce. Objevilo se pár krátkých zpráv v médiích,
ministryně Kopicová církvím odpověděla, že „cílem nově vydávaného
metodického materiálu je upozornit na širší souvislosti sexuální výchovy,
na její sociální, psychologické, biologické i etické aspekty“. Zdůraznila, že
MŠMT nechalo příručku vypracovat po tom, co v průzkumu zjistilo, že
většinu informací získávají děti v oblasti sexu především od kamarádů
a škola nehraje v informování významnější roli, proto je třeba sexuální
výchovu ve školách zkvalitnit. A už se zdálo, že kauza spokojeně usne,
pár vyučujících si příručku přečte, možná inovuje výuku, ale k žádné
sexuální ani jiné revoluci na českých školách nedojde.
12

Po parlamentních volbách v květnu 2010 se ale začaly dít věci.
Ministrem školství se stal Josef Dobeš a brzy po jeho inauguraci
s ním vstoupil do kontaktu Výbor na obranu rodičovských práv
(VORP), spolek ultrakonzervativních křesťanů, který již v průběhu
devadesátých let zabránil snahám o inovace ve školní sexuální
výchově. VORP zároveň vyhlásil petici pod heslem: „Opravdu chcete,
aby se vaše děti učily na základní škole souložit bez zábran a výčitek
s kýmkoli, kdykoli a jakkoli?“ S touto peticí si vyžádal schůzku s mini
strem Dobešem a výsledkem schůzky bylo, že ministr slíbil, že tuto
problematickou brožuru, která informuje o homosexualitě jako o nor
mální sexuální orientaci, která nepovažuje manželství za nezbytnou
podmínku pro sex a která si troufá zdůrazňovat genderovou rovnost,
stáhne. A tak také učinil. VORPu to ovšem nestačilo, přišel s dalšími
požadavky: stáhnout z webu ministerstva také brožury Pomůcka

(zdroj: archiv autorek)

Sexuální výchova byla po desetiletí samozřejmou součástí
školního vzdělávání. Po loňských parlamentních volbách se
však situace prudce změnila. Ministr školství Dobeš vyslyšel
volání náboženských konzervativců a začal vydávat pokyny
k postupnému osekávání sexuální výchovy. K jejímu úplnému
odstranění z výuky má dojít od září 2012.

při prosazování genderové korektnosti učebnic, Kultura genderově
vyváženého vyjadřování a Homofobie v žákovských kolektivech. Vedle
toho v oblasti sexuální výchovy požadoval úplné odstranění sexuální
výchovy z povinného vyučování a její přesun do nepovinné etické
výchovy, jejíž přípravu by měli mít pod taktovkou především církevní
činitelé. Zároveň požadoval cenzuru již existujících učebnic. Ministr
se s VORPem opakovaně sešel a většině jeho požadavků vyšel vstříc.
V březnu 2011 prohlásil, že sexuální výchova bude nepovinná a že
nechá kvůli tomu přepracovat Rámcové vzdělávací programy. I cen
zury jsme se dočkali. Vedoucí odboru všeobecného vzdělávání Jiřina
Tichá, názorová spřízněnkyně VORPu, přislíbila, že učebnici občanské
výchovy pro osmý ročník z nakladatelství Fraus nebude prodloužena
schvalovací doložka, pokud nepřepracuje téma lidská sexualita.
Tam se nachází nákres navlékání prezervativu na penis. Dle VORPu
je to skandální a patnáctileté dítě by rozhodně takové obrázky vidět
nemělo. Jiřina Tichá přislíbila VORPu, že nakladatelství Fraus bude
instruováno, aby obsah učebnice konzultovalo s odborníky a také
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Fantazie o poonanovaném gauči
Jako odborníka na problematiku doporučuje MŠMT klinického
psychologa Jeronýma Klimeše. Jeho články k danému tématu jsou
obzvláště výživné. V článku „Co vlastně chceme říci dětem o sexu
a rodině?“ uveřejněném na serveru www.rodina.cz si Klimeš klade
následující otázky: Například jak reagovat, když si přišlo čtrnáctileté dítě
se svými spolužáky pustit domů pornokazetu? Zavřeli se do pokojíčku
a k nim se teď dobývá navíc čtyřletý sourozenec a brečí za dveřmi, že chce
taky dovnitř. Existuje vůbec porno přijatelné pro děti? Může se dospívající
kluk dívat na porno s tátou? Co mám citlivě říci dospívajícímu dítěti, když
gauč v obýváku před přehrávačem s televizí je porůznu poonanován?
Nákres navlékání kondomu na penis dle VORPu ne, ale fantazie
o poonanovaném gauči ano.
Klimeš se zamýšlí také nad tím, jaký věk je pro sexuální výchovu
přiměřený: „Když tuto problematiku přednáším 16letým dětem, nudou
zívají. Jako by to byl problém mitochondrií. Jich samotných se to přece
netýká. Dokonce i dvacetiletí nemají problém. Partnerské problémy řeší
unisono: „No co? Tak se rozejdou!“ Ty ale už začínají bavit otázky se
znamování. Ale skutečně pozorné a nadšené posluchače člověk najde
u třicetiletých. Proto bych tuto tematiku spíše zařadil na vysoké školy
nebo do posledních ročníků středních škol.“ Vypadá to, že psycholog
Klimeš žije na nějaké zcela jiné planetě, kde se lidé začínají zajímat
o sex ve třiceti.
V jiném článku v Lidových novinách Klimeš zavrhuje sexuální výcho
vu ve školách s tím, že ji nejspíše budou učit jen vyučující s rozháraným
sexuálním životem, kteří si tak budou léčit své mindráky, anebo přímo
perverti. Píše: „Učitel tělocviku si může léčit své mindráky z malé výšky
tím, že buduje své svaly a chodí vypjatý, jako by spolkl pravítko. Když ke
stejnému vede i děti, je to pro jejich výchovu vcelku neškodné. Pokud si
učitelka klavíru všechny vztahové problémy řešila tím, že na konzervatoři
cvičila osm hodin denně, je to opět pro její žáky neškodná neuróza.
Nicméně když je analogicky neurotický učitel sexuální výchovy a léčí si
třeba komplexy méněcennosti z malého přirození překompenzovaně
sexualizovaným chováním, pak je pro rodiče opravdu na pováženou, zda
takovému učiteli svěřit své děti, aby je poučil zrovna o sexu.“
Jak se může odborník na sexuální výchovu domnívat, že sexuální
výchova spočívá v sexualizovaném chování vůči dětem? A jak je možné,
že psycholog považuje za neškodné, že by děti měly být svěřovány
do péče pedagogům s neurózami a mindráky, ať už v tělocviku, nebo
hudební výchově, z toho jde člověku taky hlava kolem. Každopádně
takto smýšlí odborník VORPem i ministerstvem uznávaný.
Sexuální výchova a společnost podle VORPu
Třicet osm let po oficiálním vynětí homosexuality z diagnostického
manuálu, a tedy po lékařském zamítnutí staleté pověry, že sex mezi
lidmi stejného pohlaví je nemoc, přichází VORP s tvrzením, že homo

(zdroj: archiv autorek)

přímo s VORPem. VORP se tedy stává aktérem podílejícím se na pro
cesu udělování ministerských schvalovacích doložek a zdá se, že
penisům v českých učebnicích odzvonilo.

sexualita je – nemoc. A že děti by se nic jiného ve škole učit neměly.
Cokoli, co není sexualita v manželství, označuje za perverzní sexuální
praktiky, o kterých by se děti neměly ani doslechnout. Zvlášť šokující je
pro křesťany bojující proti sexuální výchově téma masturbace. Samot
ným mluvením o ní jsou prý děti indoktrinovány k jejímu provádění.
A jakmile jednou s masturbací začnou, nikdy neskončí a stanou se na
ní závislými. Taková závislost na masturbaci má následky údajně tak
zničující jako závislost na alkoholu či drogách.
Sexuální výchova prý navíc způsobuje škodlivou toleranci. Když žáci
a žákyně poslouchají, že existují lidé, kteří jsou v lecčems odlišní od
nich samých, a přesto jsou plnohodnotní, začínají být údajně více tole
rantní. A tomu je podle VORPu potřeba zabránit. Třeba tím, že se nemá
učit nic, o čem neexistuje „všeobecná společenská shoda názorů“.
První implikace je nasnadě: VORP nesouhlasí se sexuální výchovou,
o sexu (tedy o tom ne-reproduktivním a ne-manželském) nepadne
ani zmínka. Co přijde dál? Neshodneme se „celospolečensky“ v názoru
na Romy? Už ani slovo, jako by nebyli. Co poválečný odsun Němců?
Komunismus? Evropská unie? Ticho po pěšině. Na pluralitní demokra
tickou společnost, kde lidé diskutují a naslouchají si vzájemně ve své
odlišnosti, můžeme zapomenout. Všichni se budeme učit totéž, všichni
si budeme myslet totéž a všichni budeme stejní. Nebo to budeme
aspoň předstírat za soustavného umlčování opozičních hlasů.
Jinakost s sebou podle VORPu nese chaos, a to se týká i genderových
rolí. Muž má být muž a žena má být žena, na 100 % a bez odchylek.
Pokud se rozhlédnete kolem sebe a bude se vám zdát, že některé vaše
kamarádky mají tzv. mužské vlastnosti a třeba budují kariéru a že váš
kamarád šel na rodičovskou, tak dětem o tom ani muk. Hlavně ve
škole se o tom nesmějí dozvědět. „Jak nás učí staleté zkušenosti,“ hlásá
VORP, muži a ženy jsou rozdílní, jsou rozdílní, jsou rozdílní (a pokud
to snad neplatí, použijte tuto mantru). Protože názor o proměně
a různosti ženských a mužských rolí „může vytvořit u dítěte zmatek“.
Společnost podle VORPu má být ovládána pevným řádem a jasnou
autoritou.
Okleštění společnosti začíná často drobnými a nenápadnými kroky.
Tu se něco zakáže (ukazovat – např. kondom), tu se o něčem přikáže
nějak mluvit (třeba o homosexualitě – jako o nemoci), tu se nějaké
téma tabuizuje (mluvení o sexu ve škole). Měli bychom být vůči ta
kovému osekávání diverzity, tolerance a lidských práv ostražití a nene
chat „rodiče“ z VORPu řádit se zmizíkem ve školních osnovách.
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková

(zdroj: archiv autorek)
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Koučování slasti
Na nápad psát o sex koučinku mě přivedla moje kamarádka,
když se rozpovídala o oborech a povoláních, „který ale vůbec ne
jsou potřebný a důležitý“ a člověku nad nimi spíš zůstává rozum
stát a které dorazily už i do České republiky. Jsou prý odrazem
směšnosti naší doby, jež potřebuje expertní vědění vždy a všude,
dokonce i – no považte – o tak samozřejmé a přirozené oblasti
našich životů, jako je sexualita. Ale co když právě ta není tak
samozřejmá ani přirozená? Co když její umění neovládáme tak, jak
si myslíme? Co když může být zdrojem traumat, nedorozumění,
trapnosti, nechuti a zklamání? Ještě se vám zdá obor, který má
za cíl lidi naučit v „tom chodit“, tak nedůležitý? A je vůbec možné,
aby v oblasti tak důležité, jakou je v naší společnosti sexualita,
existoval nedůležitý obor?
Sex koučink vychází z obecných principů koučinku. Ten má pomoci
s osobním rozvojem, zlepšit individuální schopnosti a dovednosti,
jejichž konečným cílem je šťastnější a spokojenější život. Koučovat se
dá sport, sebevědomí, vůdcovské schopnosti, naučí nás, jak nepohořet
na pohovoru či jak si najít správného partnera či partnerku. Tak proč ne
sex? Mohli byste namítnout, že s problémy v sexuálním životě se chodí
přece k doktorovi, a ne ke koučovi.
Naše západní společnost si totiž, jak poznamenal francouzský filozof
Michel Foucault, vytvořila a stále vytváří tzv. vědu o sexu, tedy scien
tia sexualis. Ta stojí na bujení vědeckých diskurzů o sexu, které jsou
založeny na vztahu moci–vědění a využívají klasifikaci, analýzu, diag
nostiku a především doznání. Doznáváme se ke všem našim skutkům
a tužbám, a to nejen druhým, ale především sami sobě. A z takového
doznání se má vyjevit pravda o tom, kým jsme. Takovou pravdou pak
může být třeba diagnóza. Sex koučink však, zdá se, funguje na jiném
principu, a tím je – Foucaultovým názvoslovím – ars erotica. Ta už
z našeho kulturního rámce téměř vymizela a spočívá v zasvěcování
žactva, které provádí zkušený mistr. Zatímco věda o sexu má slast
z pravdy, kterou zjistila o (našem) sexu, ars erotica extrahuje pravdu
ze slasti. Jejím úkolem je této slasti naučit a následně ji zdokonalo
vat. Vědění je zde tedy přímo spojené s praxí a zkušeností, jejímž

prostřednictvím lze onu slast nabýt a prožívat. Sex koučink vychází
z principu, že v sexu je nejdůležitější slast (ať jí dosahujeme jakkoli),
a pokud budeme slast při sexu prožívat, naše partnerství může lépe
fungovat, budeme spokojení a naše životy pak šťastnější.
Sex kouč nebo koučka si s klientkou, klientem či párem (nehovoří
se ale zatím o více lidech) pohovoří o tom, po čem ve svém sexuálním
životě touží, co by chtěli změnit či zlepšit. Pak se snaží s nimi situaci
probrat, řešit, nebojí se ani praktických ukázek a rad, které napo
mohou, aby byli s výsledkem spokojení. Jejich cílem je, aby klientky
a klienti poznali své tělo, tělo svých partnerů či partnerek, uvědomili
si, které doteky se jim líbí, co jim dělá dobře, nestyděli si o to říct (nebo
říct, co jim naopak dobře nedělá a že se cítí nepříjemně), neměli sex
jako úkol (jehož cílem je orgasmus), ale dokázali si užít celý průběh.
Sex tedy není něco, co bychom jaksi přirozeně zvládali od narození, ale
je třeba jej trénovat, učit se, zlepšovat, získávat dovednosti, informovat
se. Pořádají se i workshopy pro ty, kdo se chtějí naučit správně mastur
bovat a užívat si slast o samotě.
Nejen sexuologie, ale i sex koučink přenáší do praxe svoje představy,
např. vnímání genderových kategorií, ale i toho, co bychom měli cítit
a prožívat, abychom mohli sexuální akt považovat za úspěšný. Podle
zásad koučinku je sex úspěšný, pokud při něm prožíváme slast. Ale
měli bychom sex, který až tak slastný nebyl, považovat automaticky
za neúspěšný? Vždyť se dá provozovat jen tak, ke zkrácení volné chvíle
(aniž bychom očekávali výbuchy vášně), nebo když toužíme po neob
vyklém zážitku s neobvyklou osobou či na neobvyklém místě, ale ta
„pravá“ slast se jaksi nedostaví. I tak to ale může být zábava. Můžeme
v sexu zkrátka najít i jiné hodnoty než slast, které nemusí být horší
nebo lepší, a pro někoho nejsou nakonec o nic méně slastné. I když
jiným způsobem. Přesto to ale vypadá, že k nám dorazila ars erotica.
Pravda, skrze certifikovanou sex koučku či kouče, takže s příměsí oné
vědeckosti a expertního vědění, navíc za nemalou částku. Pořád je to
ale pro mnoho lidí lepší než dostat zadarmo diagnózu.
Hana Porkertová
Autorka studuje sociologii na Masarykově univerzitě.

Historicke vlakno

Středověk se nečervenal aneb
Středověká sexualita mezi normou
a realitou
Pak se dotkl jejích ňader, jež shledal pevnými a oblými, a zatímco
se zdvihl ten, jenž nebyl volán, pravil: „A toto budiž krásná kobylí
hruď.“ Takto si počínal, když se dotkl zad, břicha, zadku, stehen
a nohou. Když už pak nakonec nezbývalo nic, než přidělat ohon,
zdvihl košili, vzal kolík, jímž se sázejí lidé, vložil jej do brázdy k tomu
stvořené a pravil: „A toto budiž krásný kobylí ohon.“
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Ukázka z Boccacciovy novely o prohnaném velebníčku Giannim,
hloupém Petrovi a jeho mladé ženě Gemmatě, kterou se páter
pokouší „začarovat v kobylu“, nás přenáší přímo do víru středověké
sexuality v jejích barvitých a nesčetných projevech. Přestože jen málo
pramenů pocházejících z této doby nám podává tak bezprostřední
obraz jako Dekameron, jsme schopni řadu skutečností rekonstruovat
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ze zmínek nepřímých nebo zdánlivě skrytých. Středověk je obecně
považován za historické období, jež se k tělesnému potěšení, jako je
pití, jídlo nebo sex stavělo spíše rezervovaně. To je dáno v prvé řadě
povědomím o zásadním vlivu křesťanské morálky, jež směřuje ke
kultivaci duše a v tělu spatřuje její nečistý obal. V těsném závěsu se
mnohým vybaví nejrůznější důmyslné vynálezy, jež měly radikálně
bránit ženskou (!) počestnost, jako byl například pás cudnosti,
které mají ovšem s každodenním životem ve středověku jen velmi
málo společného. Ten dokázal být naopak v oblasti sexuality velmi
otevřený, jak dokazuje mimo jiné i úvodní ukázka. Je ale neoddisku
tovatelné, že duchovní i světské autority se snažily vtěsnat sexuální
život společnosti do pevného a z našeho pohledu přísného rámce.

... mladá, zdravá, kyprá žena chce být
často přetažena...

Žena jako „zmrzačený“ muž
Není možné ani účelné pokusit se vměstnat projevy této ne
spoutané části lidské existence v průběhu téměř tisíce let do jed
noho uceleného rámce, přesto je však možné při
pohledu zpět načrtnout alespoň základní kontury,
ve kterých se obvykle odehrávaly. Pro vnímání
a potažmo realizaci sexuality v každé historické
epoše je klíčové pojetí těla a rozdělení gen
derových rolí. Základním principem středověké
kultury byl v dichotomii pohlaví jednoznačně ten
mužský – byl Bohem stvořen jako první, byl ra
cionální, tedy méně podléhající rozmarům těla,
byl dokonalým odleskem slávy boží, což byl pro re
ligiózního člověka středověku neoddiskutovatelný
fakt. Ženské pokolení bylo vnímáno jako slabší,
a to nejen fyzicky, ale především duševně, proto se
žena mohla obrazu božímu přiblížit pouze po boku
svého mužského protějšku. Tyto názory se promítly
také do zdánlivě tak objektivní vědy, jakou je ana
tomie. Až hluboko do novověku se můžeme setkat
se široce přijímaným tvrzením, že ženské genitálie
jsou přesnou kopií těch mužských, pouze jsou na
rozdíl od nich situovány uvnitř těla, což je dalším,
tentokrát „fyzickým“ argumentem pro ženinu
druhořadost. Tyto názory ovšem středověk převzal
z antiky, Aristotelés například označil ženu za
„zmrzačeného muže“. Věřilo se, že žena také produ
kuje při aktu sémě, to je však méně kvalitní než
mužské a obecně je ženské tělo pouhým příjemcem
dokonalejšího mužského spermatu, které hraje ak
tivní roli.
Muž, který „rajtuje“
Mužská dominance ve sféře duchovního života – kterou propa
govala církev –, politiky, práva i rodiny se přenesla i do roviny ryze
intimní a tato představa měla vliv i na sexuální akt jako takový. Ve
své extrémní podobě byl styk ztotožněn s penetrací a pokud možno
rychlou ejakulací v poloze „muž nahoře“, která měla demonstro
vat jeho aktivní roli a dominanci. Tomu by nasvědčovala i slovní
zásoba používaná pro popis koitu dělníky a řemeslníky na samém
konci středověku ve Francii – výrazy jako „rajtovat“ nebo „bouchat“
nenechávají prostor obrazotvornosti. V základu této vyžadované
mužské dominance v životě i milostném aktu je možné hledat strach
z ženy a jejího sexuálního apetitu, který byl církví i laiky považován
za neukojitelný. Z tohoto pohledu bylo někdy dokonce i znásilnění
vykládáno jako ženino latentní přání.
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První sexuální revoluce?
Tento, pro dnešní oči neradostný obraz je ovšem v rozporu
s některými dochovanými projevy hlubokých a něžných milost
ných citů, jak je prezentuje například dvorská literatura nebo česká
vrcholně středověká skladba „Tkadleček“, ve které milenec spílá per
sonifikovanému Neštěstí, že ho opustila jeho drahá Adlička. Bylo by
nesprávné předpokládat, že v evropském středověku se můžeme
se ženami setkat pouze ve sféře domácnosti nebo že by lidé v této
době neznali erotiku a rafinované milostné hry, ve kterých si „přišla
na své“ i partnerka. Nebo že by byl dokonce prudérní! Jedna z fran
couzských satirických skladeb pocházející z 12. století například
šťavnatým jazykem líčí vztah, ve kterém rybářova žena miluje své
ho muže především proto, že ji dokáže sexuálně uspokojit. Autor
satiry rybářčinu touhu přenáší na mladé ženy obecně a shledává ji
(minimálně v intencích textu) naprosto přirozenou – „mladá, zdravá,
kyprá žena chce být často přetažena“. Dochované středověké soud
ní zápisy se záznamy o tom, jak například manžel dokazuje svou
potenci před soudem tím, že kopuluje s přivolanou „asistentkou“
(rozuměj prostitutkou), jsou i pro otrlého moderního člověka docela
překvapující. Kuriózní jsou i případy sexuálních deliktů kněží, které
byly vyšetřovány u nás v rámci vizitací Pavla z Janovic ve druhé
polovině 14. století – mnozí z nich žili pod jednou střechou se svými
konkubínami a zástupem nemanželských dětí.

Ohledání impotentního muže – knižní iluminace v iniciále. (zdroj: archiv autorky)

Ambivalentní obraz
Celkový obraz, který si můžeme utvořit o sexualitě ve středověku,
je tak značně rozporuplný. Na jedné straně slyšíme volání po disci
plinaci tělesnosti, které se ozývá především z úst církve.
Na druhé straně ovšem stojí rozverná a pulsující každodennost,
které není „nic lidského cizí“ a jež je líčena bez příkras a pruderie,
s pochopením a často i humorem. Tento proud středověké kultury
jako by vyvěral z hlubin předkřesťanské, pohanské nespoutanosti,
která byla spjata s přírodou a jejími rytmy a vůči požadavkům au
torit zůstávala rezistentní. Písemná kultura, a tedy i oficiální dobo
vý diskurz byly však po celý středověk především v rukou církve
a vzdělanců formovaných jejím učením – prosazovanou normu tak
představovala monogamie, mužská dominance a krocení tělesných
vášní, především v nejintimnější oblasti lidského života.
Michaela Malaníková
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ANKETA tenkrat poprve
Poprvé s holkou, trochu strachu... Nebo to bylo s klukem?
Překotné období, kdy jsem coby mladý katolík opustil
maloměsto a přijel studovat vysokou a taky poznávat těla
těch druhých, abych si mohl potvrdit, co jsem a co chci,
mám už trochu v mlze. Experiment proběhl v rozestupu pár
dní. Bylo to dřív na koleji s odhodlanou spolužačkou, nebo
s absolventem kurzu nudy? Obojí bylo v podstatě smutné, ale
věděl jsem, že výhledově budu s někým šťastný.

Zuzana Fuksová, 1/2 hiphopového
dua Čokovoko

Zuzana Candigliota,
právnička Ligy lidských práv

Mirka Vodrážková, teoretička
chaosu, žurnalistka a hudebnice

Aleš Rumpel, ředitel queer
filmového festivalu Mezipatra

Jan Kraus, herec a moderátor

Miroslav Patrik,
ekologický aktivista
Jiřina Šiklová, socioložka

Radim Uzel, sexuolog

Kristýna Pešáková, členka redakce FEMy
a koordinátorka programu NESEHNUTÍ
Ženská práva jsou lidská práva
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Martin Fafejta, sociolog

Dlouho jsem při balení spíš tápal, a tak většina dívek byla
zadaná dřív, než jsem se rozkoukal, a ty nezadané se vymlouvaly,
že jsou zadané už někde v Bruntále. A když jsem viděl, že ti
úspěšnější mají mnohem méně času na hospodu, tak jsem se na
balení děvčat vykašlal. Kamarádi si mysleli, že jsem „teplej“, a já
se bavil veršíky typu „nejkrásnější ze všech žen matematika je
jen“, až jsem skončil u „proč se, Vendulo, poťouchle mračíš, když
mi do klína tichounce zvracíš“. Ano, tento metaforický veršík
byl bez otazníku, už ani tázat se nebylo třeba. A pak přišel ples,
kde jsem se ocitnul jen díky svému pořadatelování, a tam mě
jedna sbalila. Sláva alkoholu! Do ničeho jsem se s ní nehnal, až
po pár měsících jsme byli sami u kamaráda a ona vzala vše do
svých rukou a klína. A když bylo po všem, tak jsem řekl, že mě
bolí břicho (to byla pravda), asi z té večerní konzervy (to pravda
nebyla, bolelo mě ze ztráty panictví), otočil jsem se a usnul.
Břicho mě pak po milování už nikdy nebolelo, i když sex nebyl
vždy procházka růžovou zahradou. Přišly totiž otazníky: „Projdu
tebou jak hořícím kruhem, jak očistcem, jak koncentrákem?“

Tenkrát poprvé? A co jako? Myslíte třeba první soulož? Bylo to
v dřevěné chatě ve Všemírech, před dušičkami, tedy byla dost
zima. Ani okenice jsme nesundali, aby nikdo nevěděl, že tam
vůbec jsme. Byla jsem asi vzrušená, ale určitě více zvědavá.
Nebolelo, ale rozkoš to taky nebyla. Spíš údiv, jak je „to“
jednoduché. Tohle je všechno? Zůstal ve mně jakýsi existenciální
pocit, že je to možné poprvé jen jednou jedinkrát. Po návratu
domů jsem si myslela, že na mně bude vidět, že již nejsem
panna. Naštěstí maminka něco uklízela, tak jsem jí začala
pomáhat. No, na podzim to bude šedesát let. To, že si to vůbec
ještě pamatuji, znamená, že „to“ přece jen bylo významnější, než
si dneska mnozí myslí.

Bylo mi čerstvých 16, když mě a moje kamarádky poz
vala partička sympatických kluků na grilování. Jeden
z nich se nám zvlášť líbil – 18letý modrooký blonďák,
který rozhodně nebyl nesmělý. Ve skutečnosti nešlo
ani tak o grilování, byla to normální ožíračka. Byla jsem
značně pod vlivem alkoholu, když jsem se s blonďáčkem
odebrala do prvního patra domu, nejdříve na společnou
koupel, pak do ložnice rodičů jeho kamaráda, kteří
pochopitelně nebyli doma. Během pokusů, kdy se do
mě „partner“ nemohl dostat, se do pokoje dobývali
jeho opilí přátelé. Následně jsme se už nestýkali, byla to
„láska“ na jednu noc, trochu mi to ublížilo. Setkali jsme
se asi o deset let později. Propustili ho zrovna z vězení,
kam se dostal za opakované přepadení banky. Po jeho
dlouhé nedobrovolné sexuální abstinenci jsme si prožili
několik vášnivých nocí, ale pak to mezi námi vyhaslo
nadobro.

Moje poprvé bylo s bílým mužem.
Zajímali by mě černoši, ale nikdy
jsem s žádným ani nemluvila, nebyla
příležitost.
Nemám kdy to napsat. Přitom je to čerstvý zážitek
z loňského roku...

První pohlavní styk nebývá většinou nějakým hvězdným
zážitkem, zejména když je to poprvé pro oba dva. Ani
v mém případě to nebylo jiné. Pochopil jsem, že člověk je
kromě antropoidních opic jediným živočichem, který se
musí pohlavnímu styku učit a nikdo učený z nebe nespadl.
Toto učení je nakonec příjemnější než jiné disciplíny.
Věkově jsem odpovídal průměru (17 let), nebyl jsem tedy
ani uspíšený, ani opožděný. Jenom ta předčasná ejakulace
představovala určitý problém, naštěstí později poněkud
častějším stykem upravený.

V životě lidské bytosti, stejně jako jiného lidoopa, je
mnoho „poprvé“. Jako nahá opice proto mohu řadu
událostí považovat za přirozenou součást života, nad
níž lze mávnout packou, anebo ovlivněn nejen geny,
ale i kulturou, jim dát lidskou dimenzi. Má první soulož
s opačným pohlavím je zastřena dávnou minulostí. Akt
však proběhl s milovanou osobou, přirozeně, leč nesměle
a trochu zábavně neuměle. Předvrchol byl přerušen, aby
byl pak vzájemně dobyt prsty k oboustranné spokojenosti.
Óóóóch!

No nevím, zda už uplynula promlčecí lhůta na trestné
činy. Každopádně jsem daného musela přemlouvat. Bylo
to nedlouho poté, co jsem se vrátila z basketbalového
soustředění, kde mi řekli, že bych se měla věnovat raději
studiu práv, a já chtěla se svými něco málo nad sto šedesáti
centimetry vyzkoušet kariéru modelky. Každopádně to
tenkrát poprvé bylo z lásky a já doufala, že mi i ta svatba
projde pod povolenou věkovou hranicí. Z toho všeho jsem
naštěstí vyrostla, ze sexu, naštěstí, ne.

Poprvé jsem ji spatřil, když ji třídní učitelka představila jako
novou spolužákyni, a těch několik kroků, které pak následně
udělala od tabule do své lavice, se stalo pro mě vstupem do
nevysvětlitelné sounáležitosti s druhým. Když jsem se poprvé
dotkl jen její ruky, v mém těle se zrodilo tělo dotyku. Vytvořila
se prožitková struktura tělesnosti žijící si vlastním životem.
Tak vlastním, že když jsem ji potkal o několik desítek let
později, tělo dotyku a emoce tělesnosti si jen potvrdily svou
autonomnost překračující jasné hranice času a fyzis. Nemáme
tělo, jsme nejrůznějšími těly. Jestliže pouhé vidění může
vést v devíti letech k transcendující sounáležitosti s druhým
a první dotyk v deseti jedenácti může formovat autonomnost
tělesnosti i její celek, potom esenciálním základem nikoliv
prvního nebo druhého pohlaví, ale „třetího“ a „jiného“ je
skutečnost, že pohlaví se nenachází mezi dvěma nohama, ale
mezi dvěma ušima.

Cestu z bludiště prvních sexuálních zážitků od redakce nečekejte.
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku

Kanada (Jezebel, Ms.blog): Tři laureátky Nobelovy ceny míru, Jody
Williams z USA, Shirin Ebadi z Íránu a Mairead Maguire z Irska, uspořádaly
koncem května v Québecu konferenci zaměřenou proti sexuálnímu násilí
u příležitosti Mezinárodního dne proti sexuálnímu násilí ve válečných
konfliktech (26. května). Na konferenci se sešlo na 120 žen z 36 zemí, aby
prodiskutovaly možnosti boje proti znásilňování v konfliktních zónách.
Pro příklad: během rwandské genocidy bylo znásilněno půl milionu
žen, přes 40 000 žen bylo znásilněno v Bosně a Hercegovině a denně je
znásilněno dalších 1000 žen v Demokratické republice Kongo. Výstupem
konference byl proto apel, aby lidé po celém světě vyzývali své volené
zástupce k boji proti znásilnění jako válečné zbrani. (dj)

Rusko (Ms.blog, CNN): 28. května bylo v centru Moskvy zatčeno přes 30 osob
v souvislosti s šestou moskevskou gay pride. Mezi 18 zatčenými osobami na
straně gay aktivistů byli i tři známí aktivisté ze zahraničí, jmenovitě Američané
Dan Choi a Andy Thayer a Francouz Louis-George Tin. Průběh gay pride
byl narušen již několik minut po jejím začátku skupinou neonacistů, jejíž
příslušníci podle reportérky Olgy Bakušinské a britského aktivisty Petera Tatch
ella opodál otevřeně komunikovali s policií. Ani moskevský starosta Sergej
Sobjanin pride nepodpořil, naopak – petici organizátorů z GayRussia.ru dva
dny před konáním pride zamítl. Aktivisté proto represivní akce vnímají nejen
jako projevy homofobie, ale také jako útok na shromažďovací právo. Evropský
soud pro lidská práva přitom na podzim minulého roku Rusku udělil pokutu
ve výši 40 000 dolarů za porušování lidských práv kvůli potlačování gay prides
v letech 2006–2008. Ani ta letošní tedy neproběhla pokojně. (dj)
Polsko (AWID): 26. května rozhodl Evropský soud pro lidská práva, že
odepření prenatálního genetického testu polské ženě poté, co jí byly
zjištěny nepravidelné ozvy plodu na sonogramu, je v rozporu s lidskými
právy. Genetický test přitom mohl pomoci ženě učinit informované
rozhodnutí o ukončení či pokračování jejího těhotenství. Poprvé v historii
tak Soud uznal, že případ spojený s potratem může obnášet ponižující
zacházení a porušení práva na soukromý život. Polské vládě kromě
toho nařídil kompenzovat ženě újmu. Prezidentka amerického Centra
pro reprodukční práva Nancy Northup projevila svou spokojenost nad
tím, že Soud uznal, že odepírání informací či zákonných zdravotnických
služeb znemožňuje ženám svobodně se rozhodovat v mimořádně
důležitých a soukromých záležitostech života. Přestože má Polsko jednu
z nejrestriktivnějších potratových politik v Evropě, umělé ukončení
těhotenství v případech abnormalit plodu je zákonné. Soud proto
doporučil Polsku efektivnější implementaci tohoto zákona. (dj)
USA (WeNews): 21. června rozhodl americký Nejvyšší soud v neprospěch
žen žalujících obchodní řetězec Wal-Mart za diskriminaci na základě pohlaví
a pěti hlasy proti čtyřem rozhodl, že v případě Wal-Mart Stores, Inc., versus
Betty Dukes et al. neexistuje dostatek společných jmenovatelů mezi
zaměstnankyněmi Wal-Martu, čímž nelze jejich stížnosti spojit v kolektivní
žalobu. Jednotlivé zaměstnankyně z celkem 3400 poboček řetězec obvi
nily z diskriminačních praktik, jako jsou nižší plat, než mají jejich mužské
protějšky, a menší možnosti povýšení. (dj)

Uganda (Ms.blog): 9. května pochodovaly ugandským hlavním městem
Kampalou stovky žen protestujících proti stoupajícím cenám potravin
a benzinu. Oděné v bílém jako symbolu míru pochodovaly s prázd
nými pánvemi, dřevěnými lžícemi a piketami, prostřednictvím nichž
požadovaly jídlo a mír, a protestovaly proti inflaci a násilnému zacházení
ze strany policie. Ta v posledních dvou měsících několikrát brutálně
zasáhla proti osobám aktivním v kampani Pěšky do práce. Tato kampaň
opět upozorňuje na vysoké ceny benzinu. Podle Rity Achiro, ředitelky
lobbistické sítě ugandských ženských organizací UWONET, však pochod
žen neměl v úmyslu jakkoli ohrozit vládu; ženy pouze požadují, aby vláda
převzala zodpovědnost za nedostatek potravin, nezaměstnanost, zdraví
a vzdělání v Ugandě. (dj)

(zdroj: Ugandská asociace žen UWONET – uwonet.or.ug)

USA (WeNews, Reuters): Alabamští zákonodárci 9. června odhlasovali
zákon, který zakazuje provést potrat po 20. týdnu trvání těhotenství. Zákaz
se vztahuje i na případy incestu nebo znásilnění, výjimka je možná pouze
v případě, že těhotenství ženu významně ohrožuje na zdraví či životě.
Vstoupí-li zákon v platnost podpisem republikána Roberta Bentleyho, stane
se Alabama šestým americkým státem (po Idahu, Indianě, Kansasu, Oklahomě
a Nebrasce), který činí umělé ukončení těhotenství po 20. týdnu ilegálním.
Podle Elizabeth Nash z Guttmacherova institutu, zaměřujícího se na sexuální
a reprodukční zdraví, je však zákon v rozporu s usnesením Nejvyššího soudu.
Podle něj musí provedení potratu zůstat legálním minimálně do doby, než se
„plod” stane „životaschopným” mimo matčino tělo. (dj)

Lichtenštejnsko (AFP, Jurist): 19. červen se stal historickým milníkem
pro gay a lesbické páry v Lichtenštejnsku. Tato malá alpská země totiž
s podporou dvou třetin voličského obyvatelstva uzákonila registro
vané partnerství. Lichtenštejnský parlament zákon o registrovaném
partnerství odsouhlasil již v březnu, oponentská skupina Vox Populi si
však vyžádala referendum, kdy pouhá třetina dotázaných byla proti.
Registrované páry se nově budou těšit ze stejných dědických, sociál
ních a daňových práv jako páry manželské. Zákon je však vystavěn
na švýcarském modelu a neumožňuje adopci dětí. V platnost vstoupí
1. září 2011. (dj)

Feministka pláče
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu uznal vinnou bývalou rwandskou ministryni pro rodinu a záležitosti
žen Pauline Nyiramasuhuko, která byla obviněna z genocidy a zločinů proti lidskosti, včetně vyhlazování,
znásilňování a pronásledování. V první polovině devadesátých let se tato žena podílela na vládních rozhod
nutích zřizujících ozbrojené složky, jejichž úkolem bylo v celé zemi vyhladit příslušníky a příslušnice Tutsiů.
Společně se svým synem Arsene Shalom Ntahobalim, kterému bylo tehdy sotva dvacet let, organizovala hro
madné únosy a znásilňování tutsijských žen a dívek. Postu, ze kterého měla ženy chránit, se rozhodla využít
k jejich mučení. Za podíl na zločinech si od tribunálu odnesla trest doživotního vězení. (luc)
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Německo (WEDO): Německý Bonn se stal ve dnech 6.–17. června
dějištěm konference OSN o změně klimatu, kde smluvní strany projed
návaly implementaci Rámcové úmluvy OSN o klimatických změnách
(UNFC). Přítomna byla také mezinárodní organizace WEDO (Women’s
Environment and Development Organization / Organizace žen pro
životní prostředí a rozvoj), jejíž úlohou bylo monitorovat všechny aspekty
procesu vyjednávání. Úkolu se zhostil mezinárodní tým lobbistek, letos
z Kostariky, Francie, Ghany, Mexika, Nepálu, Senegalu, Toga a USA.
Důraz byl kladen jednak na prosazování genderových otázek, dohod
nutých na loňské konferenci v Cancúnu v Mexiku, ale také na zajištění
toho, že ženská práva a genderové otázky budou nedílnou součástí
mechanismu REDD+ (programu OSN zaměřeného na snižování emisí
vinou odlesňování). Na druhou stranu však REDD+ čelí kritice za absenci
propracovaných definic základních pojmů, ale i za to, že ochranou lesa
rozumí zakládání chráněných území bez komunikace a spolupráce s do
morodým obyvatelstvem. (dj)

feministickou optikou

kultura

Saúdská Arábie (FMF, Ms.blog): 17. června se 32 saúdských žen zúčastnilo
happeningu, jehož prostřednictvím vyjádřily svůj požadavek na právo řídit
auto. Usedly proto za volant a demonstrativně řídily na několika různých
místech v zemi. Své počiny potom zveřejnily prostřednictvím Twitteru a videí
na internetu. V současné době totiž v Saúdské Arábii ženy řídit nemohou,
smí se nechat vozit pouze mužskými příbuznými nebo řidiči taxi. Ačkoli je
tomu tak údajně z náboženských důvodů, v žádné jiné muslimské zemi zákaz
řízení pro ženy neexistuje. Situace dosáhla kritického bodu v okamžiku, kdy
byla IT pracovnice Manal Al Sharif držena ve vazbě 9 dní poté, co na YouTube
vyvěsila video, ve kterém sama řídí (Women2Drive). Kampaň žen za řízení aut
upoutala pozornost také zahraničních médií – například portál Change.org
vyzval americkou ministryni zahraničí Hillary Clinton, aby kampani veřejně
vyjádřila podporu. (dj)

Španělsko (UN Women): Výkonná ředitelka orgánu OSN s názvem
UN Women a bývalá chilská prezidentka Michelle Bachelet navštívila
31. května Madrid, kde se setkala s premiérem Josém Luisem
Rodriguezem, ministryní zahraničí Trinidad Jiménez a ministryní
zdravotnictví, sociálních věcí a rovnosti Leire Pajín Iraola. Ve
svém projevu zejména poděkovala španělským ženám za to, že
prostřednictvím svých volených zástupkyň a zástupců dlouhodobě
podporují UN Women při dosahování genderové rovnosti. Bachelet
také vyzdvihla příkladné působení Španělska v oblasti zahraniční
pomoci i v době ekonomické krize. Bachelet se kromě toho setkala
s vedoucími několika španělských firem, s nimiž prodiskutovala
možnosti zapojení soukromého sektoru do podpory žen. Dále hovořila
s ženskými neziskovými organizacemi, nadacemi a jinými institucemi
na téma prosazování ženských práv a rovnosti příležitostí jak ve
Španělsku, tak na úrovni mezinárodní spolupráce. (dj)

Zasedání k UNFCCC v Bonnu. (zdroj: UNFC)

Švýcarsko (HRW): V polovině června v Ženevě probíhala jednání
členských subjektů Mezinárodní organizace práce (ILO) ohledně
návrhu mezinárodní úmluvy pro pracovnice v domácnostech. Přijetí
této úmluvy by znamenalo stanovení globálních standardů pro
jednu z nezranitelnějších skupin pracujících. Standardy by určovaly
zákonné právo na minimální výši platu, volné dny, plat za přesčasy
či ochranu před zneužíváním. Zatímco vlády mnoha zemí se otázce
vykořisťování pracovnic v domácnostech samy věnují (Jordánsko,
Zambie, Švýcarsko), jiné země hrubě zaostávají a některé dokonce
tvrdí, že mezinárodní úmluva pro pracovnice v domácnostech není
potřebná. Výzkumy však ukazují, že pracovní podmínky těchto žen
se bez existence legislativního rámce a jeho aktivního prosazování
nezlepší. (dj)

Michelle Bachelet. (foto: Alex Proimos)

Zdroje informací: Ms.blog (msmagazine.com/blog), Jezebel (jezebel.com), CNN (cnn.com), WeNews (womensenews.org), Reuters (reuters.com), AWID
(awid.org), UN Women (unwomen.org), WEDO (wedo.org), HRW (hrw.org), FMF (feminist.org), AFP (afp.com), Jurist (jurist.org)

Feministka skáče
Nevěsta Catherine Middleton, nyní už novomanželka a vévodkyně z Cambridge, u oltáře neslíbi
la princi Williamovi poslušnost, ale lásku, podporu, úctu a péči. Slib poslušnosti manželky býval
tradiční součástí anglických královských svatebních slibů. Jako první formulaci o poslušnosti
vypustila Williamova matka Diana při svatbě s princem Charlesem. „Je to také jeden z výrazů
změny v postojích veřejnosti a v rovnoprávnosti mezi oběma pohlavími, ke kterým v posledních
desetiletích dochází,“ řekl k tomu Rádiu Česko velvyslanec v Británii Michael Žantovský. Arci
biskup z Canterbury a hlava anglikánské církve Dr. Rowan Williams, který královský pár oddával,
Kate a Williama pochválil za realistický pohled na budoucnost. „Dobře si promysleli, co si od
manželství slibují, a odráží se to i v tom, co chtějí během svatby říct. Mají odpovědnost vůči celé
naší společnosti i vůči Bohu.” (kat)
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Léčba neplodnosti a „nezodpovědné“
ženy
Navzdory vzrůstajícímu výskytu mužské neplodnosti je
zodpovědnost za reprodukci a stejně tak za ne-reprodukci
připisována ženám. U žen také neplodnost nabývá hodnotících
obsahů – týká se to organizace léčby, fyzického uspořádání
zařízení, v nichž probíhá, zákonných a finančních limitů léčby,
které se vztahují jen k věku žen, ale i mediální a odborné prezentace léčby neplodnosti. Neplodnost, bez ohledu na konkrétní
diagnózu, je tedy více její než jeho, a její léčba, tak jak je organizována, prováděna, prožívána i prezentována, tyto rozdíly
zdůrazňuje.
Léčbu neplodnosti můžeme vnímat jako uplatnění vyspělých
lékařských postupů a technologií k napravení nedostatků či odchylek
„přírody“, které zabraňují páru počít potomka. Slovo náprava ale není
úplně přesné, protože léčba je většinou založena spíše na překonávání či
obcházení překážek, které početí klade tělo, než na léčení příčin – i lidé,
kteří jsou diagnostikováni jako neplodní, se tak mohou stát rodiči, aniž by
se na této diagnóze něco změnilo. Tato léčba ale, stejně jako léčení celé
řady jiných stavů, není jen sledem rutinně aplikovaných a hodnotově
neutrálních vědeckých postupů. Náprava či vyléčení se dotýká mnohem
širších a obecnějších aspektů lidského života, než je prostor dělohy, do
nějž se během léčby umisťuje embryo.
Sociální vědci neplodnost popisují mimo jiné jako genderovou krizi.
Neplodnost narušuje normy a očekávání vztahující se k ženám a mužům
– u žen je to očekávání mateřství jako naplnění ženské identity,
u mužů očekávání plodnosti jako klíčové ingredience
maskulinní identity. Léčba neplodnosti tedy nevytváří
jen rodiče z bezdětných, zároveň dělá z bezdětných
žen „správné“ ženy, tedy matky, a z neplodných
mužů „správné“, tedy plodné, muže. Tato normali
zace genderové identity probíhá jak skrze proces
léčby, tak skrze její mediální i odbornou prezen
taci nebo vnější regulace a limity.
Ať je to ten, nebo ta, léčíme ženu
I přes nárůst podílu mužských příčin na neplod
nosti (dnes je jejich podíl zhruba poloviční) je
diagnostika i léčba samotná zaměřena na ženu.
Žena obvykle podstupuje řadu vyšetření, včetně
vyšetření v narkóze. Několik týdnů před insemi
nací nebo umělým oplodněním užívá hormonální
léky v injekční formě (nejčastěji si je aplikuje do břicha),
které způsobují, že v jednom menstruačním cyklu dozraje
více než jedno vajíčko. Vajíčka jsou jí operativně odebrána z těla
a po oplodnění spermiemi a několikadenním zrání jsou – už jako
embrya – implantována do dělohy. V průběhu celého tohoto procesu je
její tělo pravidelně monitorováno, tak aby mohl být každý krok správně
načasován. Na průběh léčby nemá žádný vliv to, zda je tím, komu byla
diagnostikována neplodnost, partner, nebo partnerka – i v případě,
že je žena zcela zdravá, podstupuje diagnostiku a léčbu s cílem zajistit
oplodnění spermií partnera a zdárné početí a uhnízdění embrya v děloze.
Vyšetření muže se naproti tomu většinou omezuje na vyšetření sper
matu. Výsledek spermiogramu lze ovlivnit jen omezeně, protože nejsou
přesně známy příčiny mužské neplodnosti. Obecně je pro jeho zlepšení
doporučováno změnit životní styl, vyhýbat se stresu, lékům, alkoholu,
kouření. Protože sperma se dá úspěšně zmrazit a rozmrazit, je možné
již jednou odebraný vzorek použít i v dalších fázích léčby, někdy je ale
nutný nový odběr. Mužova fyzická přítomnost v průběhu léčby neplod
nosti téměř není vyžadována, zastupuje jej jeho genetický materiál, který
může při dodržení určitých podmínek žena přinést na kliniku sama.
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Objektem léčby neplodnosti je tedy mnohem více ženské tělo než tělo
mužské. Také prezentace neplodnosti a klesajících reprodukčních schop
ností populace v současných českých médiích připisuje zodpovědnost
za tento stav mnohem více ženám než mužům, konkrétně trendu od
kládání rodičovství do vyššího věku ženy, kterému jsou přisuzovány indi
vidualistické motivace, neadekvátní pro tradiční ženskou roli (orientace
na práci, sobectví, touha po majetku a požitcích, náročné požadavky na
potenciální partnery). Pokles kvality spermií u mužů je naopak popiso
ván neutrálně jako nikým nezaviněný stav způsobený nejasnými a ob
vykle vnějšími příčinami, například znečištěním životního prostředí.
Také legislativní regulace a způsob financování léčby muže opomíjejí –
limity dostupnosti léčby (stejně jako limity pro možnost adoptovat dítě)
jsou stanoveny na základě věku ženy a úhrada léčby vychází ze zdra
votního pojištění ženy. Je omezena na úhradu tří dokončených cyklů
umělého oplodnění za život ženy – ženy samoplátkyně mohou tuto pro
ceduru podstupovat i ve vyšším věku (ani tzv. hrazený pokus není zcela
zdarma, doplatky za léky a různé nadstandardní procedury se pohybují
v řádu tisíců za jeden cyklus). Může tak dojít k paradoxní situaci, kdy zcela
zdravá žena, která se střetne více než jednou v životě s méně plodným
nebo neplodným partnerem, vyčerpá možnost úhrady léčby již v prvním
případě a v tom dalším za ni platí nemalou částku (jedná se o desítky tisíc
korun za jeden cyklus). Ke stejné situaci dochází, pokud pár chce léčbu
zopakovat, když touží po druhém potomkovi. Muž jako nositel příčiny
neplodnosti a také plátce zdravotního pojištění je v léčbě
i v její regulaci neviditelný, bez ohledu na nárůst
mužské neplodnosti a také na to, že věk a kondice
muže ovlivňuje šanci na početí zdravého po
tomka.
Kdo za to může?
Neutrální ve vztahu k distri
buci viny za neplodnost nej
sou ani lékařské texty. V kapitole
„Příčiny neplodnosti u muže“
v popularizační publikaci Léčba
neplodnosti, jejímž autorem je Karel
Řežábek, najdeme jako nejdůležitější
informaci v rámečku text konstatu
jící fakta: „U 40 % neplodných párů
nacházíme poruchu u muže. Základ
ním vyšetřením u muže je spermiogram.“
V kapitole věnované ženám objevíme ta
kové rámečky hned tři: první z nich upozorňuje,
že „nadměrné vyhubnutí nebo dlouhodobý
stres mohou zastavit proces dozrávání vajíček“, druhý apeluje na ženy
pomocí vykřičníku – „Obézní ženy trpící neplodností: zhubnout.!“. Třetí
informuje, že „nejsou-li ve vaječnících vajíčka (věk, ozáření), žádné
léky neplodnost nevyléčí“. Příčiny neplodnosti jsou tedy spojovány
s životním stylem ženy (stres, „vyhubnutí“), s odkládáním rodičovství do
vyššího věku a s nedostatkem vůle (obezita). Text věnovaný mužským
příčinám neplodnosti nám naproti tomu o životním stylu mužů neříká
vůbec nic. Asymetrie v připisování zodpovědnosti za neplodnost
je patrná i na úrovni jednotlivých buněk – analýza lékařských textů
určených odborné veřejnosti, kterou provedla nizozemská feministická
autorka Irma van der Ploeg v roce 1994, ukázala, že jako problematický
prvek v léčbě neplodnosti jsou popisovány výhradně ženské pohlavní
buňky – i v částech pojednávajících o defektních spermiích je to vajíčko
a jeho zona pellucida (obal vajíčka, který slouží k selekci spermií a brání
oplodnění více spermiemi najednou), které jsou popisovány jako prvek
bránící spermiím v naplnění jejich hlavního úkolu, kterým je obal vajíčka
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narušit a vajíčko oplodnit. Stále zdokonalované techniky léčby neplodnosti umožňují
úspěšné biologické otcovství i mužům, v jejichž ejakulátu není žádná spermie, neboť
její zárodek lze odebrat z nadvarlete. Vývoj technologií tedy způsobuje, že u muže
je úplná a neléčitelná neplodnost diagnostikována jen velmi výjimečně. Jen „méně
plodní“, nikoli neplodní muži jsou tak léčeni skrze intervence do těl svých partnerek.
Medicínská kontrola nad ženským tělem a životním stylem obecně se projevuje
i v každodenních interakcích s lékařem – autorka tohoto textu je zároveň autorkou
výzkumu, během nějž provedla rozhovory s ženami a muži léčícími se pro neplod
nost. Některé z participantek výzkumu šokovaně popisovaly, jak lékař „tipoval“ jejich
diagnózu již ve dveřích ordinace – podle jejich vzhledu: „Vy určitě neovulujete, tak jak
se na vás dívám, vidím vaši postavu, mastné vlasy, akné, to určitě bude polycystický
vaječník...“ Podobné tendence jsou popsány i v literatuře z anglosaského prostředí
– například americká socioložka Elizabeth Britt ve svém textu z roku 1998 popisuje
šok neplodné ženy, které lékař bez provedení vyšetření řekl, že její diagnózou bude
určitě endometrióza, protože to je nemoc kariéristek. Narušení ženské role, kterým
je neschopnost otěhotnět, je spojováno s jiným narušením ženské role, jako je málo
ženský vzhled (akné, mastné vlasy, přílišná štíhlost či obezita) nebo úspěch v profesi.
Také finská autorka Maili Malin ve svém výzkumu publikovaném v roce 2003 ukázala,
jakým způsobem lékaři dělí pacientky léčící se pro neplodnost na„dobré“ a „špatné“ –
v souvislosti s mírou jejich obětavosti a podřízenosti léčebnému režimu. Nejhůře jsou
hodnoceny vytížené ženy, pro které je problematické domlouvat si schůzky s lékařem
během pracovní doby. Jejich nepoddajnost vidí lékaři jako předobraz budoucího
výkonu jejich role matky. Diagnóza je v případě neplodnosti spojována s morálními
obsahy, jejichž prostřednictvím funguje medicína jako sociálněkontrolní mechanis
mus a instituce udržující status quo. Podobný efekt má spojování příčin neplodnosti
s psychickým narušením ženy a jejím nesprávným naladěním, způsobeným přílišným
upnutím se k touze po dítěti, úzkostlivostí a sklonem k depresím, nepřijetím ženské
role, latentním konfliktem s matkou atd. Ženské tělo je vnímáno jako neefektivně
fungující a nedostatečně spolupracující a jeho psychosomatické reakce, ovlivňující
reprodukční funkce, reprezentují v léčbě neplodnosti onu nevyzpytatelnou přírodní
komponentu, která může zabránit v úspěchu i vyspělým technologiím.
Výchova k mateřství
Ke všem výše zmíněným cestám, jimiž je žena fyzicky i morálně spoutávána s re
produkcí, zatímco muž je od ní oddělován, můžeme přičíst také socializační vlivy
– výchova k rodičovství a zodpovědnosti za budoucí reprodukci je v případě dívek
hlavním poselstvím školní sexuální výchovy (vzpomeňme si na varování před „na
chlazením vaječníků“, nabádání k pečlivé intimní hygieně a ochraně před nežádoucím
otěhotněním, kterých se dívkám během povinné školní docházky dostává v ho
jné míře), zatímco sexualita chlapců je spojována především s dobyvatelstvím
a příjemnými prožitky – rakovina varlat, problémy s prostatou či různé deformace
pohlavních orgánů, které mohou mít na budoucí plodnost mladých mužů zásadní
vliv, rozhodně nejsou šlágrem školní sexuální nebo rodinné výchovy.
Vidíme, že různá míra angažovanosti a zodpovědnosti mužů a žen za reprodukci
není dána zdaleka jen různým podílem jejich těl na biologických pochodech sou
visejících s rozmnožováním, ale že je ukotvena do mnoha sociálních procesů a in
stitucí. Takto utvářené asymetrie se výrazně odrážejí také v každodenní zkušenosti
lidí léčících se pro neplodnost: ženy jsou mnohem aktivnější ve všech fázích léčby,
zatímco muži zaujímají v procesu léčby většinou roli pasivní, v některých případech
roli komplikující. Ženy úzkostně prožívají vědomí omezeného času, který se jim nabízí

feministickou optikou

kultura

Na slovicko...
Mateřské centrum mužům
aneb Rovnost musí být
Genderová rovnost je, když je to 1:1, fifty fifty
anebo půl na půl. Je to opravdu takto jednodu
ché? Jednoduché výpočty platí pro matema
tiku v první třídě, ale v životě je to přeci jen
o něco složitější. Připomněli mi to studující,
kteří v rámci praxe pobývali v jednom nej
menovaném mateřském centru. Když odpra
covali své dva týdny v terénu, vrátili se na uni
verzitu velmi pobouřeni, že mateřské centrum
nabízí služby téměř výhradně ženám. Jak pak
má ve společnosti nastat rovnost pohlaví,
když mateřské centrum pracuje pouze se
ženami a otcové jako by snad ani nebyli rodiči.
Protože šlo o aktivní studující, navrhli hned
plán na řešení. Pokud chce mateřské centrum
dopomáhat k prosazování genderové rovnosti,
jak to má ostatně uvedeno i ve svých stanovách,
mělo by napříště zajistit, aby padesát procent
jeho aktivit bylo cíleno na muže. Jedině tak lze
prolomit stereotyp, že o děti se starají výhradně
ženy.
No jo, ale pokud mezi rodiči na rodičovské
dovolené, kteří nejvíce využívají mateřského
centra, je 99 % žen, proč by se potom mělo
50 % služeb věnovat mužům? Jedno procento
otců na rodičovské, doplněné nějakým tím
tatínkem, který si dopřeje péči o dítě i přesto, že
na rodičovské není, by pak nejspíš muselo trávit
v MC 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, aby
zvládlo všech těch služeb využít, zatímco mat
ky by se musely trochu uskromnit a o některé
služby by musely nevyhnutelně přijít. Jinak by
to přeci nebylo fifty fifty.
Návrh studujících byl poněkud nedomyšlený,
ale upozornil na obecnější feministický para
dox. Tím, že se snažíme o změnu společenského
postavení žen, můžeme některými praktikami
jejich pozici reprodukovat. Např. tím, že o nich
mluvíme jako o slabých, které potřebují neus
tále nějakou pomoc, čímž způsobujeme, že
jsou jako takové vnímány. Vinit z nevýhodné
situace žen feminismus a prosazovat kvůli tomu
jeho zrušení či přeorientování na muže by také
bylo ukvapené a absurdní. Je třeba dělat věci
uvážlivě a neuplatňovat na život matematiku
z první třídy.
Mateřská centra různými službami pro děti
i matky pomáhají ženám. Zároveň, a v tom měli
naši studující pravdu, by jim mohla pomoci i tím,
že by přispěla k většímu zapojení otců a zbavila
je tak břemena výhradních pečovatelek. Jen
asi není vhodné jít na to metodou fifty fifty od
zítřka, a šmytec.
Lucie Jarkovská
Autorka je socioložka.
Působí na Fakultě
sociálních studií
Masarykovy univerzity
v Brně.

(foto: Alice Červinková)
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pro rodičovství. Čas, metaforizovaný do „biologických hodin“, vnímají
jako velmi rychle ubývající a omezený zdroj pro řešení situace, kterého
se musí snažit efektivně využít. Své tělo ochotně staví do úlohy objektu
lékařských vyšetření, vyjednávají (někdy i manipulativním způsobem)
s lékaři, podrobují se lékařskému dohledu i mimo prostor medicínských
institucí. Měří si bazální teploty, provádějí ovulační a těhotenské testy,
ordinují si vitaminové doplňky, bylinné čaje a alternativní léčbu a apli
kují si injekce hormonů během stimulace před IVF (in vitro fertilizace).
O průběhu léčby a svých pocitech diskutují na internetových serverech,
v nichž si říkají „snažilky“ nebo cynicky „neplodnice“, a svou internetovou
přezdívku na nich doplňují grafikou, znázorňující aktuální den cyklu,
počet dní uběhlých od IVF či poslední menstruace, případně počet dnů
těhotenství.
Neplodnost jako čekárna na nový život
Léčba neplodnosti se výrazně odráží nejen v jejich soukromé sféře
a interakcích, ale také ve sféře pracovní. Žena musí na rozdíl od part
nera vysvětlovat své časté absence v práci kolegům a nadřízeným.
Neplodnost má dopad i na její kariéru – očekávání těhotenství nebo
dlouhé léčby brání zapojit se do dlouhodobých pracovních projektů
nebo uvažovat o změně práce – souvisí to s předpokladem podporo
vaným českou sociální politikou, že žena bude v prvních letech života
dítěte primární pečovatelkou a že této skutečnosti přizpůsobí své pra
covní závazky. Mnoho žen od určitého věku volí zaměstnání s ohledem
na své plánované budoucí mateřství – snaží se, aby byla blízko školka,
aby v práci nebyly vyžadovány přesčasy, případně aby získaly pra
covní smlouvu co nejvýhodnější s ohledem na výplatu rodičovského
příspěvku a možný návrat na stejnou pozici po rodičovské dovolené.
Všechny tyto snahy zpětně vnímají vzhledem ke svému prodlužujícímu
se bezdětnému stavu jako zbytečné a ztrátové. Prodlužované období
nedobrovolné bezdětnosti je tedy vyčkáváním na radikální změnu
v soukromé i pracovní sféře, které je nutné se s předstihem přizpůsobit,
ale která ne a ne nastat. Permanentní psychická i fyzická připoutanost
k léčbě ženám navíc brání využít pracovní aktivitu v období nedobro
volné bezdětnosti jako naplňující nebo jako způsob, jak se v průběhu

léčby odreagovat. Neplodnost je sice popisována jako párová nemoc
a její léčba je v České republice podmíněna účastí a souhlasem obou
partnerů, neplodnost jeho a neplodnost její, jak ukázaly výzkumné roz
hovory, jsou ale prožívány výrazně odlišně a mají také odlišné dopady na
každodenní život i životní dráhu obecně. Průběh a prožívání neplodnosti
jsou vedeny snahou udržet či znovu nabýt tu správnou genderovou
identitu – v případě žen identitu obětavé, nesobecké a zodpovědné (bu
doucí) matky, pro niž jsou ochotny brát všechny nepříjemné záležitosti
související s léčbou do svých rukou. V případě mužů pak dominuje
snaha neztratit tvář coby racionální (a pochopitelně plodní) muži, kteří
se nechtějí pošpinit diagnózou, jež ohrožuje jejich mužství a vyžadovala
by po nich pasivitu a podrobení se lékařům.
Lenka Slepičková
Autorka je socioložka, pracuje na Fakultě sociálních
studií Masarykovy univerzity v Brně.

Muzska stafeta
Fyzikář Fandí Feminismu!
„Já to nevím! Fyzika je pro kluky, pane učiteli.“ No to určitě, reaguji
přísně. Fyzika je stejně pro kluky jako pro holky. „Vy jste femini
sta, pane učiteli!“ Ovšem že jsem feminista. „Ty vole, Hromádka je
feminista!“ diví se žáci i žákyně.
Fyzika obvykle není pokládána za nejoblíbenější předmět mezi
dívkami ani mezi chlapci. Někdy se tomu okázale divím, ale
přiznávám, že sám jsem neměl jako dítě fyziku zrovna v oblibě
a nebyl jsem v ní ani příliš úspěšný. Domnívám se, že tento vědní
obor má v sobě půvab, který je obvykle dětem skrytý a naplno se
ukáže až na prahu dospělosti.
Vyučovací předmět fyzika nemá tolik trumfů, které by zaujaly
dětskou pozornost jako předměty jiných přírodních věd. Výbu
chy v chemii, chlupaté čumáčky roztomilých živočichů či od
krývání vzrušujících tajemství lidské reprodukce v přírodopise ak
tivizují pozornost žákyň a žáků snadněji než hydraulická zařízení,
klikové hřídele či změny skupenství látek. Nicméně i ve fyzice
bývám svědkem úžasného nadšení. Nejsilnější zájem se objevuje
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v šestých ročnících, když je nastiňován vývoj vesmíru, se kterým
souvisí i přehodnocení chápání prostoru a času. Všiml jsem si,
že v průběhu těchto hodin bývá většina rukou nahoře. A jsou to
ruce chlapců i dívek. A od dívek i chlapců zaznamenávám skvělé
myšlenky i neobvyklé nadšení. To nicméně opadá s příchodem
puberty, která má moc zadusit tyto plamínky nadšení z přírodních
věd. Tehdy se také začínají objevovat nepříjemné stereotypy jako
například výrok „fyzika není pro holky“. Nikdy jsem nezaznamenal,
že by dívky byly ve fyzice méně úspěšné než chlapci, a myslím, že
podobné předsudky mají moc připravit civilizaci o slušný počet
vynikajících mozků. Osvobozující trend, který nastolila madame
Marie Currie-Slodowská na počátku 20. století, má ještě dnes své
nepřátele schované v lidských hlavách.

Zdeněk Hromádka
Autor vyučuje fyziku na ZŠ Zemědělská v Brně a je
členem kapely Zelené koule.
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Svět vzhůru nohama aneb Tanec u tyče
Každý pátek se chystám na pole dance neboli tanec u tyče. Ne,
nejsem prostitutka a netančím v nočním klubu. Netoužím se ani
svůdně a vyzývavě vrtět nebo natřásat (polo)nahá před mužským
publikem. Mým působištěm se stalo jedno brněnské taneční studio. Na první lekci pole dance mě hnala čirá novinářská zvědavost.
Teď, nejméně půl roku poté, si svůj život bez pátečních odpolední ve studiu neumím představit. Jak říká má učitelka: „Pole budete buď milovat, nebo nenávidět,“ a upozorňuje, že tento druh
tance je návykový.
Trocha historie
Kdykoliv přiznám, že chodím tančit k tyči, všimnu si u ostatních
potměšilého úsměvu a poznámek o změně profese či nočním přivýdělku.
Stejně jako feminismus tak i tanec u vertikální tyče bývá opředen řadou
předsudků. Přitom jeho kořeny sahají až do Indie XII. století, kdy byl pole
akrobatickou doménou mužů pod názvem Mallakhamb. Předchůdcem
chromové tyče byl dřevěný kůl. Spoustu prvků, které dnes spadají pod
pole dance, cvičili o pár stovek let dříve i v čínských cirkusech.
Teprve v 19. století se tyč jako náhražka tanečního partnera objevila
poprvé v kanadských veřejných domech. Do devadesátých let patřil pole
do rukou žen, které si vydělávaly prostitucí či striptýzem. Poté jiskra zájmu
přeskočila i na další ženy, které přesunuly tyč do fitness center a tanečních
studií po celém světě. Stala se z něj uznávaná tanečně-akrobatická disci
plína, vycházející z baletu, gymnastiky a dalších tanců. Po celé planetě se
konají pole dance šampionáty a soutěže. Existují nejrůznější studia, aso
ciace a spolky. Většina z nich apeluje na to, aby se v roce 2016 na letních

(foto: Citadela Mefisto)

olympijských hrách stal tento druh tance exhibičním sportem. V našich
zeměpisných šířkách a délkách jej známe jako takový teprve dva tři roky.
Pole dance pro všechny
Už na první hodině jsem se přesvědčila o tom, že pole dance může
spojovat ženy různého sociálního postavení, věku i tělesných proporcí.
Tančím klasický pole dance art. Jedná se o učení jednotlivých, různě
náročných prvků, od chůze, otoček, invertů a šplhů k závěrečné cho
reografii. Ženy, jež moc netrénují, uspokojí méně náročná light verze.
Rozené gymnastky a tanečnice se zhlédnou ve verzi fitness. Zde slouží
tyč spíš jako cvičební pomůcka. No, a pro ty nejnáročnější je stanoven
Chinese pole dance. Záleží na lektorce, zda do své hodiny dá více sportu,
nebo trošku neškodného flirtu. Pole dance není jen výsadou žen! Mužská
varianta bývá spíš techničtějšího a akrobatického než tanečního rázu
a není tak rozšířená. V Brně se této disciplíně věnuje dokonce i chlapecká
skupina.
Často slýchám, proč, když nejde o tanec, jehož účelem má být vzrušit
mužské publikum, jsme tak málo oblečené. Rozhodně to je z praktických
důvodů. Mlsně slintající muži ve studiu nejsou. Jsme si samy sobě pub
likem i podporou. Krátké kalhoty pod zadek, nohy na boso, sportovní
podprsenka či vykasané tričko nám pomáhají neklouzat na tyči, a i tak to
dá pořádně zabrat. Modřiny jsou na denním pořádku, ale vidět svět třeba
vzhůru nohama, držíce se pouze za nárt, to opravdu stojí za to!
Lucie Šebelová
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Pro děti cokoliv – Amazonky 21. století
Následující text přináší recenzi kalendáře, který vydalo v roce
2010 České vysoké učení technické (ČVUT), a zaměří se především
na téma zobrazování žen ve vědě. Kalendář byl vydán pod názvem Dvanáct neohrožených žen na cestě do neznáma aneb Pro děti
cokoliv a přináší příběh „ztepilých amazonek“, které – jak název
napovídá – se vydávají na cestu, aby podnikly něco důležitého
pro děti.
Kalendář vznikl jako projekt na podporu Univerzitní mateřské školky
Lvíčata ČVUT, kterou vysoká škola zřídila pro své zaměstnance a studující.
Kalendář plní dva úkoly – pomáhá získat prodejem kalendáře finanční
prostředky, které podpoří chod mateřské školky. Potažmo také tento
projekt ČVUT zviditelňuje. Kalendář tak lze chápat i jako nástroj, kterým
ČVUT komunikuje s veřejností.
Ačkoli rozehrává téma vědkyň-matek, kalendář ve skutečnosti zo
brazuje zaměstnankyně ČVUT, které zde působí především na admi
nistrativních, případně manažerských pozicích. To sice koresponduje
s rozložením zaměstnanců a zaměstnankyň v technických vědách, kde
jsou ženy zastoupeny především na ne-vědeckých pozicích, zároveň ale
svým pojetím tuto skutečnost zastírá. Ženy představuje jako zástupkyně
důležitějších pozic, než ve skutečnosti zastávají, když je zobrazuje jako
„vynálezkyně a badatelky“.
Ženy z kalendáře
Na jednotlivých fotografiích ztvárňují zaměstnankyně ČVUT postavy,
které vypovídají o ženskosti, mateřství a vztahu žen a vědění, zároveň je
ovšem také ustavují a vnášejí do veřejného prostoru určitou vizi toho, co
znamená být matkou a ženou v technické akademické oblasti.
Kalendáře využívající ženské tělo jsou různorodé, jejich důležitým
spojníkem je ovšem důraz na štíhlá a mladá těla. Rozmanitost spočívá ve
způsobech zobrazování tělesnosti, převahu tvoří tzv. glamour styl, který
je reprezentován široce známým kalendářem firmy na výrobu pneuma
tik Pirelli, zobrazující ženská těla sexualizovaným způsobem. Kalendář
ČVUT na zmíněnou estetiku navazuje, respektive se vůči ní vymezuje
především využitím nadsázky, která ruší linku mezi zobrazením a sexua
lizací ženských těl. Nadsázky je docíleno na textuální rovině příběhem,
který obsahuje prvky humoru, a na vizuální rovině animací, která do
fotografií významně zasahuje a přetváří je. Animace je přiznaná, rámu
je těla žen a také do nich vstupuje dokreslením oblečení. Vyjadřovací
prostředky spojení sexuality a poodhalených těl narušují, odmítají.
Jak se tedy zhostili této legendy tvůrci kalendáře? Jaké „amazonky“ na
nás shlížejí z kalendáře? Příběh, který kalendář uvozuje, zní takto:
Za osmero horami a osmero řekami v zemi jménem Scientie žil
kmen udatných badatelek a vynálezkyň. Scientie potřebovala je
jich převratné objevy a vynálezy. Protože to nebyly jen vědkyně,
ale především ženy a maminky, stály před velkým úkolem – najít
místo, kde jejich neposedná a zvídavá dítka přebírala odvěká mou
dra, znalosti a kouzla svých předků. Podle prastaré legendy exis
toval ostrov, na kterém se všechny tyto věci daly uskutečnit. Nikdo
ale nevěděl, kde se ostrov nachází. Rada starších proto rozhodla
uspořádat záchrannou výpravu. Na cestu do neznáma vyslala sku
pinu dvanácti žen, těch nejodvážnějších z odvážných.
(Kalendář ČVUT)

Hrdinky příběhu, vynálezkyně a badatelky, se vydávají na dobrodružnou
výpravu, ovšem ne kvůli zájmu o vědění, ale kvůli dětem. Nejedná se
tedy o výpravu za poznáním, ale o výpravu za „bájným místem“, kde by
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bylo možné znalosti předávat potomkům. V jazyce příběhu jsou hrdinky
„především ženy a maminky“, tedy ty, které skrze svá těla tvoří další gene
race, spíš než by byly tvůrkyněmi duchovního poznání. Jinak řečeno, tyto
dvě aktivity jsou v genderovém řádu stavěny proti sobě či vedle sebe, ale
ne spolu. Založení mateřské školky nesouvisí ani tak s místem, kde by se
předávala znalost, jak vypráví příběh, ale jde spíše o prostor, kde se bu
dou o děti starat jiní pečovatelé než rodiče a který umožní kombinování
výše jmenovaných diskursivních polí – produkce a reprodukce.
Vizualita kalendáře
Kalendář je situován do tzv. exotického prostředí. Každý měsíc
doprovází krátký komentář, který upřesňuje pozadí příběhu. Například
v lednu svolává Lenka, oděná do palmových listů, za pomoci skořápky
kokosu celý kmen. V pozadí vidíme moře a palmy. V dubnu Marie „ladně“
načrtává plánek cesty do písku. Zobrazení tohoto měsíce je jedno z těch,
které si nejvíce hraje s příbuzností s glamour kalendáři. Tělo Marie je
odhalené, oblečená je do oděvu, který odkazuje ke korzetu. Zastává
tělesnou pozici, která konotuje vyzývavost. Jednu ruku má v bok, kolena
se lehce překrývají, jedno chodidlo je postavené na špičce, hlava v leh
kém naklonění. V prvním půlroce se chystá výprava, srpen je zasvěcen
cestě. Jana zde vystupuje jako konstruktérka a pilotka jednomístného
letadla, komentář dále uvádí, že přistála na pobřeží hledaného os
trova. Jana je opět oděná do velmi střídmého oděvu. V září probíhá se
znamování s ostrovem, objevuje se „neznámý lid malého vzrůstu“, se
kterým Natálie navazuje kontakt a „získává jeho náklonnost“ výměnou
za letadélko. „Lid malého vzrůstu“ je zde zpodobněn animovanou
postavičkou, která má černošské rysy – kudrnaté vlasy, tmavou barvu
pleti a velice výrazné, karikované červené rty. Je to postava muže, který
Natálii sahá sotva k pasu. Natálie je oděná do podprsenky a sukně – vše
z palmových listů. Podobně jako Marie v dubnu má Natálie jednu ruku
v bok. Listopad zachycuje Sašu na poušti, v pozici mažoretky – jednu
nohu pokrčenou a nakročenou, jednu ruku ve výšce, točí nad hlavou
hůlkou, za ní tři „mužíci“, reprezentanti neznámého lidu malého vzrůstu,
s jehož zástupcem jsme měli možnost se setkat již v září. Komentář uvádí,
že transport by byl příliš náročný a že Saša svým nezdolným optimis
mem přiměla mužíky k tomu, aby se zavazadly pomohli. První – zářijová
– transakce letadélko jako dar, ale hlavně výměna za „náklonnost“ – je
genderově neutrální akt. Druhý případ – výměna transportu za „nezdol
ný optimismus“ – má genderované konotace. Mužíci, ačkoliv vzrůstem
velmi malí, jsou zde zástupci„silnějšího pohlaví“. Jak uvádí komentář k to
muto měsíci, „transport zavazadel by byl pro ženy příliš náročný“. Nadto
se nelze nepozastavit nad tím, že ačkoliv se ženy před výpravou zásobily
zlatem, nyní Saša obchoduje s „nezdolným optimismem“. Tento pojem
je sice snahou o genderově neutrální výraz – lze si představit, že by Saša
mohla použít i tzv. ženské zbraně –, v celkovém pohledu ale tato výměna
genderově neutrální není. U mužíků pracuje s jistou představou gentle
manství – poskytovat určité služby dámám, protože jsou dámy, je vlast
ností civilizovaného gentlemana. S přírodními národy tato asociace spo
jena není. Nicméně zde je zajímavé a důležité, že je to jediný měsíc, kde
vystupují muži, v prvním případě v roli spíše pasivní – obdarovávaný –,
podruhé v roli aktivní – jako nosiči zavazadel. Tento obrázek má také silné
koloniální spojitosti – černý muž slouží bílé ženě v „exotickém“ prostředí,
na své vlastní půdě.
Všechny zobrazené ženy se usmívají, a to tak, že jsou vidět jejich zuby,
což, jak upozorňuje sociolog Ervin Goffman v publikaci věnované zobra
zování mužů a žen v reklamách, je v naší kultuře genderované. Muži, na
rozdíl od žen, nejsou tak často zobrazováni, jak se usmívají, vystupují spíše
v serióznějších rolích. Nicméně pokud se usmívají, tak velmi výjimečně
odhalují zuby, ženy na druhou stranu bývají takto zobrazovány poměrně
často. A je to opět úsměv, který někdy poměrně tenkou hranici mezi
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tělesnou pozicí spíše sexuálně neutrální a sexuálně zabarvenou staví na
stranu sexuální neutrality. Výraz tváře, úsměv zobrazených žen působí
přirozeně jako výraz normálních (v tomto smyslu nestylizovaných) žen,
ne žen, které by byly pouhým předmětem „mužského pohledu“ (male
gaze).
Celkově můžeme konstatovat, že kalendář jednoznačně ukazuje na
zájem ČVUT řešit situaci mladých rodičů a zaplnit mezeru tam, kde so
ciální politika státu selhává, vytvořením vlastní zaměstnanecké politiky
(školka má být ovšem k dispozici i studujícím, takže se jedná o politiku
otevřenější, přesahující zaměstnanecký kontrakt). Celý projekt je ale
silně spojován se ženami, jako by rodičovství bylo omezeno pouze na
mateřství. ČVUT si nechalo před započetím projektu mateřské školy
zpracovat dotazníkové šetření, podpora zřízení mateřské školy byla
téměř stoprocentní, přesto jsou to pouze ženy, které se zapojily do pro
jektu kalendáře, respektive mu daly svou tvář (a to doslova). Příběh a vi
zualita kalendáře ukazují, že na jednu stranu určité mýty bourá, nebojí se
např. nazvat badatelky amazonkami, ovšem s dovětkem, že jsou ztepilé,
zobrazeny jsou usměvavě, mile, jako matky, které udělají „pro děti coko
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liv“. Vědkyně jsou soběstačné (až na výše popsanou výjimku), výpravu
přichystají, úspěšně zvládnou cestu a také ji úspěšně završí – najdou
místo, kde si děti mohou hrát. Tento obraz ale může zároveň posilovat
obraz „superženy“, která zvládne profesi, postará se o děti, o rodinu,
a ještě k tomu dobře vypadá a usmívá se. Takový obraz je potenciálně
nebezpečný, protože veškerou zodpovědnost za práci i péči o děti vklá
dá na ženy. To, že nenaplňují představu ideální kariéry, pak není chápáno
jako strukturální problém, ale jako individuální selhání.
V kalendáři se bohužel muži nevyskytují, pouze jacísi „mužíci“, zosob
nění koloniální fantazie ze střední Evropy. V kalendáři, který má za cíl
podpořit vznik a provoz mateřské školy, by muži chybět neměli, protože
děti mají nejen matky, ale také otce. Spojení otcovství s mateřskou
školkou by ale docela jistě založilo úplně jiný příběh i podobu kalendáře,
pokud by tato forma vůbec mohla fungovat.
Alice Červinková
Autorka je socioložka.

Žádná výprava se neobejde bez kvalitní mapy. Marie ladným pohybem
načrtla plánek, který jim notně zjednodušil orientaci na neznámém
území. (repro z kalendáře ČVUT)
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Prvé menštruačné prikázanie –
Nepretečieš
Dokumentaristka Diana Fabiánová nakrútila v roku 2009 film The
Moon Inside You (Mesiac v nás). Na blogu Bitch Magazine ho redaktorky uviedli zvolaním: „Bloody Hell! Finally a menstruation movie
for everyone.“ Režisérka píše pre FEMu o svojej motivácii natočiť
film a o tom, prečo je dobré vnímať svoje telo a dôverovať mu.
Zakaždým dostávam rovnakú otázku: Ako ťa napadlo urobiť film
o menštruácii? Podľa mňa je však oveľa zaujímavejšie zamyslieť sa nad
tým, ako to, že to nenapadlo nikomu predo mnou. Záležitosť, s ktorou sa
polovica planéty stretáva každý mesiac a ktorá niekoľko dní vplýva na jej
každodenný život, akoby navonok neexistovala.
Menštruácia bola pre mňa dlho nepochopiteľným paradoxom. Je
veľmi intímna, až tajomná, no pritom sa navonok prezentuje takmer
výlučne klinicky a neosobne. Je v mojom vnútri, pravidelne ma sprevád
za, formuje ma, ale nepatrí sa o nej hovoriť. A najmä: treba s ňou bojovať,
len aby sme predišli hanbe hanbatej, pretečeniu na verejnosti. Už samot
né slovo menštruácia evokuje skôr lekársku diagnózu ako zdravý cyklus
v ženskom tele.
Naša spoločnosť, navonok moderná a emancipovaná, rafinovane
manipuluje ženami a navádza ich na to, aby sa vo svojom tele necítili
dobre. Vďaka reklamám už menštruácia nie je tabu, vládne však o to
sofistikovanejšia „menštruačná etiketa“. Tá určuje, čo, kedy, akým štýlom
a s kým o nej rozprávame, a dokonca aj to, čo by sme voči nej a svo
jmu telu mali cítiť. Je normálne povedať „mám krámy“, „zas to na mňa
prišlo“, no verejne prezentovať sebavedomý či hrdý postoj typu „mám
menštruáciu, cítim sa skvelo“ vyznieva absurdne. A pritom by to mohlo
byť inak. Mali by sme sa cítiť dobre.
Pre mňa osobne bola menštruácia nepríjemným obmedzením, spre
vádzala ju bolesť a zlá nálada. Unavovali ma vyjadrenia lekárok či leká
rov o tom, že to je prirodzený údel ženy a že aj napriek bolesti je všetko
v poriadku. Nezdalo sa mi logické, aby zdravá žena bola každý mesiac
v kŕčoch. Začala som skúšať rôzne alternatívy: brušný tanec, zmenu
stravovania, vizualizácie, masáže brucha a pŕs, minerálne vaginálne tao
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vajíčko. Tieto jednoduché záležitosti začali neuveriteľne rýchlo prinášať
ovocie a bolesť ustúpila až postupne zmizla na dobro. Zisťovala som, či
o týchto alternatívach existujú knihy, filmy, informácie, ale okrem oficiál
nych lekárskych správ som nenašla nič, čo by bolo naozaj praktické.
Ďalšie nepochopiteľné ticho. Keď je riešenie tak jednoduché a bezplat
né, ako to, že nie je verejným poznatkom? Nuž práve preto. Rozhodla
som sa teda spraviť dokument sama.
Ako súčasť filmu som okrem iného zorganizovala experiment so
šiestimi ženami. Každá z nich mala klinický menštruačný problém.
Najstaršia – 47ročná Blanka – sa narodila s dvomi maternicami, ktoré pri
menštruácii narážali o seba. Bolesť bola neznesiteľná, Blanka odpadá
vala do bezvedomia. Lekári jej roky hovorili, že na jej problém neexistuje
žiadna liečba a musí to vydržať až do menopauzy.
Šesť dobrovoľníčok sa podujalo dvakrát týždenne počas pol roka
tancovať jednoduché brušné tance zamerané na posilňovanie, no
hlavne uvoľňovanie a zvýšenie flexibility panvovej oblasti. Ich učiteľkou
bola Monika – tanečníčka, terapeutka a psychologička, ktorá zároveň
bola ich psychickou oporou a hlavnou motivátorkou. Po necelých troch
mesiacoch mi Blanka volala a so slzami v hlase mi oznámila, že prvý krát
v živote zažila bezbolestnú menštruáciu… Skúsenosť ostatných žien
bola veľmi podobná, každá sa zbavila svojich problémov. A pritom nešlo
o nič zložité.
Nebolo to však len tancom. Ženy si našli čas samy na seba, tešili sa na
spoločné hodiny, užívali si to, venovali sa svojim telám, naučili sa ich mať
rady, tešiť sa z nich. Dostali priestor zdôveriť sa so svojimi problémami
a cítili vzájomnú podporu skupiny. Veľkú úlohu zohrávala Monika, jej
prístup a podpora.
A tu sa vynára otázka: Tieto ženy roky trpeli a požívali množstvo
liekov s vedľajšími účinkami – celkom zbytočne. Prečo? Lebo pre našu
spoločnosť, farmaceutické firmy, pre predajcov hygienických potrieb je
z rôznych príčin výhodné, keď sa cítime zle a „potrebujeme ich pomoc“.
Ročné zisky farmaceutických spoločností z analgetík idú do miliárd. Pre
informáciu, že orgazmus (či už pri masturbácii alebo v partnerskom sexe)

(zdroj: archiv autorky)
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pomáha pri kŕčoch lepšie ako ibuprofen, ktorú v Mesiaci v nás uviedla gynekologička,
odmietli film zakúpiť zástupcovia spoločnosti PBS (vzdelávacia a informačná platfor
ma desiatok verejných telvízných staníc) v Spojených štátoch amerických pre údajné
„navádzanie na zlé chodníčky“. Druhým kľúčovým dôvodom zamietnutia touto
televíziou bola scéna, v ktorej idú po ulici dve ženy a vidno, ako cez biele nohavice
pretekajú. Sú to nórske umelkyne Rita a Sophie Marhaug, matka s dcérou, ktoré týmto
vyjadrujú protest proti posolstvám reklám ponúkajúcich výrobky používané počas
menštruácie. PBS oznámila, že „táto krv pohoršuje a nemožno ju ukázať na obra
zovke“. (Preto je namiesto skutočnej krvi v reklamách zakaždým ukázaná sterilná mo
drá tekutina?!) Z filmu nemali radosť ani viacerí nadnárodní výrobcovia hygienických
produktov, ktorí svoje reklamy zakladajú na neustálom vytváraní strachu z toho, že
ak si nedáme pozor a náhodou pretečieme, je to prvotriedne faux pas. Oslovili sme
všetky väčšie spoločnosti, ktoré každoročne bohatnú na menštruácii a všetky do jed
nej odmietli film finančne podporiť. Pár z nich sa dokonca vyjadrilo, že imidž firmy
nechcú spájať s menštruáciou…
Ani pre našu kultúru a ekonomický systém nie je nič výhodnejšie ako ženy s nízkym
sebavedomím, ktoré sa neustále obzerajú na zadok so strachom, či niečo nevidno.
Čím sme neistejšie, tým viac si istotu kupujeme v shopping centrách. Ešte donedávna
(v 20. storočí!) bola menštruácia argumentom, prečo ženy nemôžu vykonávať po
volania pilotky, šéfky veľkej firmy či prečo sa nemôžu stať (nebodaj!) prezidentkou.
Ich hormonálne výkyvy vraj mohli byť pre život jednotlivcov aj národov osudné.
Menštruácia bola tiež jedným z argumentov, prečo by ženy nemali mať volebné právo
a prístup k univerzitnému vzdelaniu. V histórii môžeme sledovať odveký spor, či majú
ženy počas svojich „nečistých dní“ vstupovať do kostola a prijímať sviatosť oltárnu.
Bolo to tak v katolíckej cirkvi, ale doteraz to platí v islame – menštruujúce ženy nesmú
vstupovať do mešít. Židovky zase po menštruácii podstupovali očistný kúpeľ mikve.
Dnes už túto moc nad ženským telom a psychikou inštitúcie najrôznejšieho typu
nemajú, no manipulácia, len lepšie skrytá, si našla nové cestičky. Tejto úlohy sa vďačne
zhostili médiá, ktoré každý deň vysielajú svoje podprahové aj celkom otvorené posol
stvá prostredníctvom reklám na hygienické potreby a liečivá. Životy žien sprevádzajú
od prvej menštruácie až po menopauzu.
Preto je podľa mňa dôležité veriť múdrosti vlastného tela. Naučiť sa porozumieť
jeho potrebám a signálom, ktoré nám dáva. Netreba podľahnúť názoru, že bolesť je
prirodzenou súčasťou „ženského poslania“, treba skôr hľadať vlastné riešenia problé
mov. Viera vo svoj vnútorný hlas naplnila mňa aj ženy, s ktorými som sa stretla počas
nakrúcania Mesiaca v nás, radosťou z bytia, zlepšila každodenný život.
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Moon Inside You
(Mesiac v nás; Slovensko – Francúzsko –
Španielsko – USA, 2009, 74 minút) je debutový
dokumentárny film 32ročnej režisérky
Diany Fabiánovej, pôvodom zo Slovenska.
Vo filme vystupuje okrem iného brazílsky
lekár Elsimar Coutinho, podľa ktorého nie je
prirodzené menstruovat, a preto treba ženám
v menštruácii zabraňovať prostredníctvom
medikácie. Objavujú sa aj iné expertné
názory, a to aj feministické,
ktoré kritizujú medikalizáciu
a patologizáciu ženských tiel.
Fabiánová vo filme vtipne
kombinuje počítačovú
grafiku aj úryvky
z dokumentov o ľudových
zvykoch. O menštruácii
sa rozpráva so
žiačkami a žiakmi
na slovenských
školách. Jednej
z nich, Dominike,
požičiava kameru.
Tá potom vo forme
digitálneho denníka
nakrúca svoj strach,
vzrušenie a napokon
aj moment prvej
menštruácie.
Informácie o filme nájdete na
www.mooninsideyou.com. DVD
s filmom sa dá kúpiť vo vybraných kamenných
aj internetových obchodoch v Čechách aj na
Slovensku. (luba)

Diana Fabiánová

komiks

Petra Jiránková
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PORADNA
FEMA sbírá zkušenosti z praxe zavedených poraden. Dotazy vychází ze skutečných příběhů a dotazů reálných osob, které se na
spolupracující poradny obrátily.

PRÁVNÍ PORADNA
Rodiče, zejména matky malých dětí, se nezřídka setkávají s nekorekt
ním jednáním zaměstnavatelů, zahrnujícím i diskriminaci. Mnozí se
též potýkají s nejasnostmi kolem rodinných dávek a dalších součástí
systému sociálního zabezpečení, čemuž přispívají i časté změny
v této oblasti a to, že mezi veřejností, ale i v médiích kolují mnohdy
protichůdná či matoucí tvrzení. Právě rodičům hledajícím zejména
radu právníka v těchto a podobných situacích je určena bezplatná
webová poradna, provozovaná společností APERIO. Z ní do porad
ny FEMy otázky a odpovědi zpracovala Petra Kubálková.
Změna pracovního úvazku
Zaměstnavatel odmítá matce vracející se po mateřské
či rodičovské dovolené umožnit úpravu pracovní
doby, zkrácení úvazku či poskytnout flexibilní pra
covní úvazek – jaká jsou práva zaměstnankyně?
Jak postupovat? A co naopak dělat v situaci,
kdy ženu v souvislosti s mateřstvím do zkrá
ceného úvazku tlačí.
1.

Zvolila jsem si dvouletou rodičovskou dovolenou s tím, že
se po jejím skončení dohodnu se zaměstnavatelem na flexibilním
pracovním úvazku (např. 2 dny v kanceláři a 3 dny práce z domo
va). Zaměstnavatel toto odmítá s odůvodněním, že moje pracovní
zařazení vyžaduje přítomnost v kanceláři a kontakt s týmem. Musí
mi zaměstnavatel vyjít vstříc alespoň v žádosti o zkrácení úvazku?
Jsem přesvědčena, že provozní důvody tomu nebrání.

2.

Blížím se ke konci mateřské dovolené, poté chci nastoupit zpět do
zaměstnání. Snažila jsem se se zaměstnavatelem dohodnout na
zkráceném pracovním úvazku, avšak trvá na tom, že v našem týmu
je nutný pouze plný pracovní úvazek. Pracuji v administrativním
oddělení větší společnosti – na jiných odděleních jsou zkrácené
úvazky umožněny. Nevidím zde žádné vážné provozní důvody.
Jaké mám možnosti?

Podle § 241 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, požádá-li
zaměstnankyně či zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let o kratší
pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní
pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět této žádosti,
nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Mezi vhodné úpravy pra
covní doby patří také posunutí jejího začátku. Kratší pracovní doba

se stanovuje na základě žádosti zaměstnankyně (zaměstnance), ob
sahem této žádosti musí být určení kratší pracovní doby.
Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je ro
zhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení
pracovní doby ve srovnání se situací, kdy by rodič pracoval na plný
úvazek. Jedná se především o případy, kdy je znemožněn,
narušen nebo vážně ohrožen řádný provoz (plnění
úkolů nebo činnosti) u zaměstnavatele. Vážné
provozní důvody musí skutečně existovat
a být obhajitelné. Nelze jimi mínit fakt, že
se to zaměstnavateli nehodí.
Případné odmítnutí žádosti o zkrácený
úvazek zaměstnavatelem chtějte podrobně
vysvětlit. Pokud by zaměstnavatel trval
na vážných provozních důvodech, s nimiž
nesouhlasíte, je možné se obrátit se žádostí
o pomoc na Státní úřad inspekce práce – místně
příslušný oblastní inspektorát práce (www.suip.cz),
obvykle to k vyřešení problému stačí. Je třeba veškeré
žádosti činit v písemné formě a písemně také poža
dovat odpověď, nedostanete se tak do případné důkazní nouze.
Nepomůže-li příslušný inspektorát práce, dalším postupem je podat
žalobu k soudu.
3.

Jsem těhotná, zaměstnavatel mne donutil pod psychickým ná
tlakem podepsat zkrácení úvazku z plného na poloviční. Nadřízení
se při tom ke mně chovali neurvale. Ve firmě pracuji poměrně
dlouho a nikdy jsem neměla absence ani žádná napomenutí či
přestupky. Může se ke mně zaměstnavatel takto chovat? Jak se
mohu bránit? Anebo se raději bránit nemám?

Pokud zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nepožádáte, nemůže
vám bez vašeho souhlasu pracovní dobu zkrátit. Byla-li změna pra
covní smlouvy sjednána pod nátlakem, pak byla sjednána neplatně.
Můžete se nyní v dané věci obrátit na soud. Doporučovala bych vzít si
na pomoc advokáta, specializovaného na problematiku pracovního
práva. Obraťte se rovněž na Inspektorát práce.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství (Praha, celá ČR)
internetová poradna – www.aperio.cz
Poradna funguje na internetových stránkách společnosti již od roku 2005 a za dobu svého trvání zodpověděla
tazatelkám a tazatelům z řad rodičů více než 21 tisíc dotazů. Časté jsou dotazy z pracovněprávní oblasti, vysoká
poptávka je po informacích z oblasti sociálního zabezpečení, dalšími tématy jsou rodinné právo, práva rodičů v souvislosti s porodem
a mateřstvím aj. Odpovědi a rady v poradně poskytují prověření a zkušení odborníci a odbornice. Služba je v provozu nepřetržitě,
zodpovězení dotazu trvá obvykle sedm dní.
Webová poradna APERIO je jedinečnou službou, jejímž cílem je zvýšit informovanost rodičů a posílit je v jejich kompetencích při jednání
se zaměstnavateli a v aktivní obhajobě vlastních práv.
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Songy s příchutí feminismu
„Budu mýt nádobí, budu ti zašívat oblečení,
oh baby baby, to je dobrej vtip!” (Stillknox)
Kolik jmen se vám vybaví, když se řekne feministická hudba? Ne o moc více než Ani DiFranco, Sarah McLachlan, Joan Jett nebo Amanda
Palmer? Pravdou je, že existuje rozsáhlá hudební produkce umělkyň a umělců, která není založená na prvoplánovém svíjení se u tyče ve video
klipech a která umí oslovit různorodé, feministicky smýšlející publikum. Záleží ale samozřejmě i na hudebním vkusu. Nabízíme vám pár tipů:
Stillknox (ČR) – rock/punk/grunge
Pražská čtveřice Stillknox funguje na české hudební scéně od
roku 2002, kde se prosazuje svéráznou psycho tvorbou. Kapela
se prohlašuje za feministicky laděnou a svůj woman-power po
stoj deklarovala například účastí na benefičních akcích pro riot
grrrl zin Bloody Mary a neziskovou organizaci Gender Studies,
o. p. s., nebo na mnoha ročnících rockového festivalu ženských
kapel BabyFest. Natočena byla zatím tři dema plná songů
většinou s anglickými texty, které najdete na jejich oficiálním
webu stillknox.wz.cz.
www.myspace.com/stillknox
(zdroj: www.myspace.com/stillknox)

(zdroj: www.myspace.com/men)

MEN (USA) – electropop/disco/reggae
Newyorský projekt MEN původně vymyslely v roce 2007 JD
Samson a Johanna Fateman ze známé feministické kapely Le
Tigre. MEN mají na kontě EP s názvem Limited Edition Demo
(2009) a debutové album Talk About Body (2011), obojí plné
multižánrových, houpavých songů. Poznávacím znamením
živého vystoupení MEN jsou elektropohyby JD v tílku s ná
pisem SeMENya a Michael O’Neill v minitrenkách s korálemi
na krku. A jako bonus si z koncertu můžete odnést tričko„I’m
a FeMENist”.
www.myspace.com/men

The Shondes (USA) – indie rock / vážná hudba / riot grrrl punk
Toto pro změnu opět newyorské genderqueer kvarteto si za svůj název zvolilo slovo „shonde“, což
v jidiš znamená hanba. Hrdě se tím hlásí k původně nelichotivému označení, vyslouženému kvůli
svým nekonvenčním identitám, ale také tím odkazují k ostudné nepřítomnosti spravedlnosti ve světě.
Svůj židovský původ kapela nezapře, do jejich hudby se kromě mnoha jiných žánrů otiskuje i klezmer,
navíc si libují v politických textech a angažují se v organizaci usilující o změnu izraelsko-palestinských
vztahů. První demo The Shondes spatřilo světlo světa
v roce 2006 a koncem letošního roku má vyjít jejich
nejnovější počin, album s názvem Searchlights. Za svůj
prvotní hudební vliv označují například Sleater-Kin
ney nebo Bikini Kill a jejich cílem je prostřednictvím
hudby navázat spojení mezi různými typy komu
nit. Proto nepřekvapí, že The Shondes baví hrát jak
na mainstreamových hudebních festivalech, tak na
benefičních akcích, podporujících trans lidi.
www.myspace.com/theshondes
(zdroj: www.myspace.com/theshondes)

Peaches (Kanada/Německo) – electronica, hip hop
Peaches je sólový projekt Merrill Beth Nisker, Kanaďanky žijící
v Berlíně. Svým uměleckým projevem se snaží bourat stereotypy
týkající se věku (na svých 44 let je patřičně hrdá) nebo genderové
identity (ženskost a mužskost jsou podle ní umělé kategorie). Na
svých živých vystoupeních Peaches dává znát, že si nenechá nic líbit
a má svůj vlastní názor. Svůj všestranný talent uplatňuje při psaní
a nahrávání hudby, ale i při performancích na pódiu. Od roku 2007
spolupracuje s berlínskou rockovou kapelou Sweet Machine.
www.myspace.com/peaches
(zdroj: www.myspace.com/peaches)

A jaké jsou vaše české či zahraniční hudební tipy? Posílejte je do redakce nebo na facebook FEMy.

Kumbia Queers (Argentina / Mexiko) –
tropical punk
Kumbia Queers (ne Queens) vznikly v roce
2007 v Buenos Aires a jejich pojetí hudby je
na jihoamerické hudební scéně prosáklé ma
chistickou mentalitou vskutku ojedinělým
počinem. Nepochopení si tato nebojácná
šestice vysloužila například za to, že nesplňuje
normy tradičně femininního vzhledu a ve
videoklipu k jejich songu Chica de Calendario
typickou „dívku z kalendáře“ hraje transgen
der žena. Mezi jejich další známé šlágry patří
třeba cover La Isla Bonita s názvem La Isla Con
Chicas nebo cover Iron Man od Black Sabbath
s názvem Chica de Metal. Přese všechny „chi
cas“ však svoji hudbu holky výslovně věnují jak
ženám, tak mužům.
www.myspace.com/laskumbiaqueers

(zdroj: www.myspace.com/laskumbiaqueers)

Robyn (Švédsko) – synthpop
Anglicky zpívající Švédka Robyn, vlastním
jménem Robin Carlsson, se hudbě věnuje od
raného mládí, a tak ve svých více než třiceti
letech patří mezi ty známější feministické
hudebnice. Pochází z umělecké rodiny a tvrdí,
že probírat témata, jako jsou sexualita nebo
queer identita, jí připadá přirozené, sama měla
koneckonců vždycky blízko k androgynii. Příliš
vážnou generaci svých rodičů ale zároveň
označuje za důvod, proč sama odmítá tvořit
politickou hudbu.
www.myspace.com/robynmyspace

(zdroj: www.myspace.com/robynmyspace)

Daniela Jungová
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Trochu jiné umění trochu jiné Evropy.
Erotika a politika gay a lesbického
umění ve východní a střední Evropě
Gay a lesbické umění ve východní a střední Evropě jistě nepatří
k oblastem výtvarného umění, jimiž by se intenzivně a ve velké
míře zabývali historikové/historičky umění a kurátorky/kurátoři,
o zájmu laické veřejnosti ani nemluvě. Je tomu také proto, že jak
historie, tak současnost tohoto oboru jsou prakticky odborně
nezpracované. Tuto mezeru se pokusil vyplnit výstavní projekt
Ars Homo Erotica, který byl uskutečněn v Muzeu Narodowem ve
Varšavě.
Queer studies ještě nestačily během uplynulých dvaceti let
v praxi humanitních věd postkomunistických zemí zakotvit
dostatečně pevně na to, aby mohly vzniknout specializované
studie s odpovídajícím výkladem staršího umění. Současné umění
vytvářené z pozic gayů a leseb sice má své místo v umělecké produk
ci zemí bývalého sovětského bloku, ale rozhodně není systematicky
zkoumáno a prezentováno jako celek s odpovídajícím teoretickým
zázemím. Tuto mezeru se pokusil vyplnit výstavní projekt Ars Homo
Erotica, který byl uskutečněn v letních měsících minulého roku
v Muzeu Narodowem ve Varšavě. Může být překvapivé, vzhledem
k atmosféře v polské společnosti, že rozsáhlá výstava umění s homo
erotickými náměty mohla být realizována právě v polském národním
muzeu. Projekt měl ale od počátku velkou a jednoznačnou podporu
ředitele muzea Piotra Piotrowského, jehož cílem je aktivní vstup
muzea do celospolečenské
diskuze k aktuálním tématům.
Vystavená díla pocházela ze
zemí střední a východní Evropy,
protože jedním z cílů akce bylo
srovnání společenské akceptace
gayů a leseb v Polsku a středoa východoevropských zemích
EU i mimo ni. Toto porovnání
i některá politicky laděná díla
měla mimo jiné upozornit na
zaostávající polskou legislativu
a minimální společenskou dis
kuzi v otázce registrovaného
partnerství, přístupného v ně
kterých jiných postkomunisti
ckých zemích již několik let.
Staré-nové homoerotické
Výstava byla rozčleněna na
několik oddílů, jejichž obsah
vycházel z kombinace exponátů
z vlastních sbírek muzea a ze
sbírek jiných muzeí a galerií či
sbírek soukromých. Vzhledem
k průkopnickému charakteru
výstavy v postkomunistickém
bloku byla výstava koncipována
poměrně dost klasicky, takže
samostatné oddíly Ganymédes
a Svatý Šebestián byly věnovány
tématům starého umění. Úvod
ní část expozice měla výslovně
společensko-politický charak
ter a byla nazvána Doba války,
30

přičemž míněna zde byla válka kulturní na poli emancipace sexuál
ních menšin. Ústředním objektem této části se stal obraz Polska tak,
jak ho vytvořil David Černý v rámci své instalace. Domácí návštěvník
tak byl hned zpočátku konfrontován s velmi tvrdým pohledem na
polskou společnost zvenčí, jako společnost ovládanou katolickými
kněžími, kteří se vyrovnávají s emancipačním úsilím gayů a leseb,
jehož symbolem je duhová vlajka. V úvodní části ale byly vystaveny
i další práce z postkomunistických zemí i Polska, které se objevily
ve veřejném prostoru a v některých případech vyvolaly pobouření,
protože propagovaly rovná práva gayů a leseb.
Výstava se, díky kurátoru Pawlu Leszkowiczovi, stala pro řadu
sbírkových předmětů v majetku polského národního muzea
příležitostí, při níž se z depozitářů dostaly před zraky návštěvníků.
Ve sbírkách staršího umění se totiž nachází řada cenných předmětů,
které záměrně nebyly kvůli příliš zjevnému homoerotickému obsahu
nikdy vystaveny nebo jsou ve stálých expozicích upozaďovány. Ta
kovým případem je řada děl z období antiky, především některé sochy
a keramika, které oslavují buďto ideální krásu atletického mužského
těla, nebo přímo erotické vztahy mezi muži. Exponáty tohoto druhu
Blue Noses: Kissing policemen (Líbající se policisté), 2005.
(repro: Pawel Leszkowicz, Ars Homo Erotica, Warszawa 2010)
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byly prezentovány v oddíle nazvaném Homoerotický klasicismus.
Řada velmi kvalitních kreseb vypracovaného mužského těla se stala
základem oddílu nazvaného jednoduše Mužské akty. Kresby, malby
i fotografie z 19. století byly doplněny pracemi současných polských
autorů hlásících se otevřeně ke své homosexualitě. Kombinace děl
staršího umění ze sbírek muzea a současných prací ze soukromých
sbírek či sbírek jiných muzeí byla kurátorem zvolena i v případě kon
cipování již zmíněných oddílů Ganymédes a Svatý Šebestián a dále
v části Mužské dvojice. Zatímco motiv chlapce uneseného Diem zastu
puje téma homoerotických svazků v antické mytologii, postava po
lonahého světce umučeného šípy představuje nejvýraznější homo
erotický motiv v rámci křesťanské kultury. Motivy mužských dvojic se
ovšem objevují v obou tradicích.
Lesbická identita a transgender
Téma lesbické identity a lásky se na výstavě objevilo v jediném
oddíle nazvaném Lesbické imaginárium. Na počátku této části výstavy
byl umístěn významný řecký kalpis s motivem básnířky Sapfó. Tato
keramická nádoba z 6. století před Kristem je podle Leszkowiczo
vých slov jediným vyobrazením básnířky, za nímž do Varšavy jezdí
návštěvníci z celého světa. Oddíl lesbického imaginária byl uveden
druhou ikonickou postavou lesbického hnutí, Gretou Garbo. Bisexuá
lní herečka je vyobrazena na plakátě k filmu Královna Kristina z roku
1934. Postava herečky a její role splynuly do pozoruhodné symbiózy,
protože je známo, že panovnice nikdy neprojevovala náklonnost
mužům a odmítla sňatek. Vystaven byl rovněž kvalitní francouzský
obraz ze sbírek muzea s motivem polibku Diany s jednou z jejích
družek z doby před polovinou 18. století, který je ve velmi špatném
stavu dochování. Důvodem je podle Leszkowicze údajná neochota
restaurátorského oddělení muzea obraz uvést do důstojného stavu,
a to právě kvůli „nevhodnému“ námětu. V oddíle Transgender/An
drogynie kurátor představil především současná díla zabývající se

kultura

feministickou optikou

zobrazením lidských těl s nejasnou pohlavní identitou. V závěrečné
části výstavy Archiv Leszkowicz posbíral polskou typografickou tvor
bu druhé poloviny 20. století sloužící k propagaci filmů, divadelních
her či festivalů, jejichž tématem jsou gayové, lesby a jejich vztahy.
Gay a lesbické umění v Česku?
Při své české přednášce „Trochu jiné umění trochu jiné Evropy“
položil Pawel Leszkowicz velmi zajímavou, i když zdánlivě jedno
duchou otázku: „Dokážete si představit, v jaké české instituci by bylo
možné uspořádat podobnou výstavu?“ Odpovědi rozhodně nebyly
jednoznačné, protože ačkoliv na Leszkowiczově výstavě byla Česká
republika představena jako země vůči gayům a lesbám tolerantní,
při pohledu „zevnitř“ tak ideálně nevypadá. Podobné výstavy, svým
rozsahem nesrovnatelné s polským příkladem, se u nás dosud ob
jevily spíše v menších a nevýstavních prostorách. Je tomu například
také proto, že české „kamenné“ výstavní instituce jako muzea a ga
lerie umění zatím nechápou téma gay a lesbického umění jako
dostatečně nosné na to, aby na něm bylo možné vystavět ucelený
výstavní koncept. V českém uměleckohistorickém prostředí se navíc
stále jedná o téma, o němž se spíše mlčí, než aby bylo problemati
zováno. A to i přesto, že i v dějinách českého umění existují umělecké
i sběratelské osobnosti, které v soukromém životě vykazovaly homo
erotické sklony. Jeden z návrhů pro podobnou rozsáhlou realizaci
zmínil brněnskou Moravskou galerii, což by mohlo pro tuto instituci
znamenat určitou výzvu. Uvidíme, zda se tato či jiná významná česká
instituce tohoto úkolu ujme…
Hynek Látal
Autor je historik umění. V současné době působí na Ústavu
dějin umění Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích.

Vagina. Otvírání pandořiny skříňky
Kniha přírodovědkyně a novinářky Catherine Blackledge nesoucí název
Vagina je neuvěřitelným dobrodružstvím. Na téměř každé stránce se
dozvíte o vagině něco, co jste dosud nevěděli. Autorka přináší řadu za
jímavostí ze zvířecí říše. Věděli jste například, že hyeny rodí klitorisem,
který má zhruba 17 centimetrů na délku a je schopný erekce, např. při
demonstraci sociálního postavení? Nebo že samičky klíšťat vyžadují před
samotným rozmnožováním dlouhou orální manipulaci se svými geni
táliemi, bez které by k pohlavnímu aktu ani nemohlo dojít?
Autorka také odhaluje některá tajemství spojená s vaginami žen.
Slyšeli jste už např. o anlu, tradičním zvyku kamerunského kmene (který
ještě stále určuje původ svých členů matrilineárně), jenž je praktikován,
pokud je ženám kmene ublíženo či jsou ony či jejich vaginy uraženy?
Tento zvyk poté společně vykonávají všechny ženy kmene, které dotčená
žena postupně svolává, všechny při něm odhalí své vaginy a společně
tančí. To je pro muže kmene obrovským ponížením, ze kterého je jen
ženy kmene mohou očistit. Tušili jste, že mnoho západních lékařů šířilo
názor, „že ženy, které mají jakékoliv sexuální pocity, jsou šílené, špatné,
nebezpečné a abnormální“?
Už před mnoha staletími přitom lékaři přišli s myšlenkou, že je or
gasmus pro zdraví ženy nezbytný. Ženy trpící různými problémy, např.
takzvaně hysterické ženy, pak byly léčeny orgasmem – za pomoci vagi
nální nebo vulvální masáže, která se tak musela stát běžnou dovedností
lékařů a porodních bab. Lékaři se ovšem bránili nazvat výsledek své práce
orgasmem. Tuto dovednost si nechávali dokonce zaplatit. V 19. století

poté začali využívat vibrátory, které jim léčbu zrychlily a usnadnily.
Někteří lékaři tuto pro ně výnosnou léčbu doporučovali ženám dokonce
jednou týdně. Naproti tomu jiní muži ve stejné době psali články na téma
škodlivosti masturbace žen v manželství, která podle nich měla za násle
dek tzv. „manželskou averzi“. Dá se tedy vytušit, že orgasmus u ženy byl
přípustný pouze tehdy, když byl proveden za asistence lékaře a pouze
jako léčebná metoda.
Máte-li rádi vaginy či si k nim chcete lásku vypěstovat, rozhodně si
knížku přečtěte, dozvíte se celou řadu informací, které nám přírodní
vědy, ovládané dlouhou dobu především muži, tajily.
Kristýna Pešáková

Catherine Blackledge(ová):
Vagina. Překlad Eva Hauserová.
Vydalo nakladatelství Triton, Praha 2005.
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SEXISTICKe PRASaTEcKO
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. Nově tato rubrika přináší
také Glosu Jany Valdrové k tématu zobrazování žen a mužů v reklamách.

NESEHNUTÍ letos v květnu vyhlásilo třetí ročník soutěže Sexistické prasátečko – budeme rádi za zasílání tipů na reklamy
do soutěže i do této rubriky časopisu FEMA. Do soutěže je tipy možné zasílat do konce září 2011. Dosud došlé tipy naleznete
na www.soutez.nesehnuti.cz. Tipy zasílejte na e-mail zenskaprava@nesehnuti.cz (pošlete nám fotografii či scan reklamy,
místo, kde se nachází, a název firmy společně s kontaktem). Předem děkujeme!

1
Billboardy u Jizerských hor. Kontakt na firmu: Stavebniny ASTRA,
Havlíčkova 9, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel.: + 420 480 023 081,
e-mail: info@astrasro.cz. Do soutěže zaslala: Denisa Škodová.

2
Obal výrobku. Kontakt na firmu: Zenit, spol. s r. o., Pražská 162,
286 01 Čáslav, tel.: +420 327 304 890, e-mail: info@zenit-caslav.eu.
Do soutěže zaslal: Tomáš Pavlis.

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 už nedovolí využívat). 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.

Glosy Jany Valdrove
Sex sells?
„Kdo jednou zkusí, nechce jinak“, „Postavíme vám ho všude“, „Každý chce
mít doma jednadvacítku“, „Energie, která vás přivede na vrchol“, „Nejlíp
mi to udělá Brother“, „Přeřízneme, ohneme podle vašeho přání“ – rekla
my na stavebniny, lešení, baterie i počítače mají jedno společné: snaží se
zaujmout dvojsmyslnými slogany ve spojení se samoúčelnými motivy
obnažených žen v eroticky vyzývavých pózách. Sex sells?
Hamburský institut pro výzkum trhu Media Analyser uveřejnil v roce 2011
studii, podle níž eroticky zbarvené reklamy zvedají prodej propagovaného
produktu jen nepatrně více než reklamy bez erotických motivů. Motivy
obnažených krasavic mívají kontraproduktivní účinek, uvádí Gert Gut
jahr z výzkumného ústavu marketingu ITM v Mannheimu: některé muže
zaujmou vyzývavé polonahé krásky natolik, že si později nevzpomenou,
o jaký produkt se vlastně jednalo. Ženy se cítí takovou reklamou rozladěny
a stává se, že na značku zanevřou.
Počet reklam s erotickým podbarvením přesto mírně stoupá, což lze
připsat na vrub konkurenčního boje, ekonomické krize a nedůsledného
vystupování proti sexistické reklamě. „Kreativita“ nemá hranic; dokonce
i reklama na krmivo pro kočky a psy využívá motivy nahého těla. Rekla
my s přemírou sexu a obhroublými slogany snižují úroveň oboru, který si
činí ambice být jedním z druhů umění. Vyvolávají tak kritiku i z vlastních
řad. Předseda Klubu uměleckých ředitelů Italiano Massimo Guastini ini
cioval klubový manifest, v němž více než 400 kreativců apeluje na tvorbu
nápaditější, méně sexistické reklamy.
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Francouzská organizace Association des Femmes Journalistes uděluje fir
mám ceny za nesexistickou reklamu již od roku 1998. Na seznamu vyzna
menaných je například Dove s vyobrazeními plnoštíhlých žen různé barvy
pleti. Také v Rakousku a Německu sílí protesty proti sexismu v reklamě.
Německý Pforzheim například publikoval brožuru Sex sells? Ale beze mě!
a rozhodnutím městské rady z roku 2008 zakázal používání sexistických
motivů v reklamě na veřejných místech. Vídeňský magistrát umístil na
svých webových stránkách dva vzory předem vyplněných stížností; jed
na je určena podniku, který sexistickou reklamu použil, druhá Radě pro
reklamu. Stačí vyplnit údaje o konkrétní reklamě a formuláře odeslat. Do
brý nápad i pro české úřady a organizace.
Českou veřejnost upozorňuje na projevy sexismu v reklamě anticena Sexi
stické prasátečko; další nešvary pranýřují Britské listy v Koutku reklamní
tuposti. Jak píší, „reklama je součástí veřejného prostředí. Ovlivňuje naši
řeč a vnímání estetiky, ať chceme, nebo ne. Proto by měla dodržovat
aspoň základní kulturu vyjadřování“. Pro způsoby zobrazování lidského
těla v reklamě to platí dvojnásob.
Jana Valdrová
Autorka je germanistka a genderová
lingvistka. Působí na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

GENDER COMBAT
Zastaveni ve vývoji? Post-sexuální přístup jako světový standard a lokální revoluce

Aktuální číslo FEMy se hemží sexuálními identitami a orientacemi,
termíny, které světová feministická veřejnost dávno odmítla jako teo
reticky překonané. Ještě více než u prvního, propadnete při četbě
tohoto čísla dojmu, že čtete Babičku, a ne feministický časopis je
dnadvacátého století. Na teoretické úrovni se pořád řeší jakási sexuál
ní identita a za praxi se považuje propagace sexuálních hraček, která
není ničím jiným než lacinou komercionalizací sexuality. Vrcholem
tohoto trendu je pak obskurní soutěž Sexistické prasátečko, otevřeně
propagující sexismus na příkladech života s domácími zvířaty.
V současnosti nejetablovanější feministická teorie – teorie post-sex
uality – ve FEMě chybí. Náš protest proti trvalé ignoraci etablovaného
tématu post-sexuality a diktátorskému prosazování tradičních
přístupů k teorii a praxi sexuality v redakci FEMy nebyl vyslyšen.
Naopak, dospělo to tak daleko, že jsme byli – jako její propagátoři
– z redakce FEMy vyloučeni (všimněte si, že naše fotografie zmizely
z redakční tiráže).
Na čem tedy stojí teorie post-sexuality? Ve svém slavném post-sexuálním manifestu její průkopnice Lucy Greedy zdůrazňuje, že sex
a sexualita ztratily v post-moderních společnostech svoji původní
roli. Vnímání sexu jako nástroje uspokojování nejrůznějších narcist
ních tužeb (mít děti, mít orgasmus, mít slast, mít rozkoš či extázi)
odpovídá realitě raně industriální společnosti, nikoliv současné
pozdně sexuální společnosti. Greedy odhaluje nový význam sexu
ality jako komunikační platformy a sexu jako prostředku výměny
informací (nikoliv genetických). Sex, jak argumentuje, představuje
základní formu předávání informací o druhých lidech. Vyvrcholením
post-sexuálního diskurzu je pochopení sexu jako nástroje k řešení
konfliktů. Je to propracovaná komunikační technika s jasnými pravid
ly, nikoli zdroj zábavy, jak si možná některé redaktorky FEMy (a nejen
ony) myslí.
Jako odborníci na sexuální dráhy a sexuální slaďování uplatňujeme
post-sexuální logiku ve výzkumu sexuálního mainstreamingu, tedy
provozování sexu ve všech oblastech a sférách života společnosti.
V mnoha feministických výzkumech se ukazuje, že současný člověk
potřebuje ke svému spokojenému životu sladit rodinné a pracovní
záležitosti. Co ale život sexuální? Lze ho stereotypně podřadit životu
rodinnému? Za mnohem důležitější (a správnější) považujeme, aby
stát i firmy vytvářely podmínky pro úspěšné a spokojené slaďování
sexuálního a pracovního života. Jak mohu vést úspěšnou sexuální
dráhu, když musím vstávat na sedmou do práce? Flexibilní úvazky by

měly řešit právě skloubení sexuálních a pracovních aktivit. Co sex na
pracovišti? Že máme u našeho zaměstnavatele na Fakultě sociálních
studií dětský koutek, je roztomilé, ale kde je sexuální koutek (klidně
i s hračkami)? Ten by více odpovídal potřebám jak zaměstnanců, tak
i studujících! Také všechny ty integrační týdny na školách či team
buildingové akce ve firmách – potenciál pro sexuální síťování je zde
naprosto nevyužitý.
Právě výzkum zaměřený na sexuální slaďování v českých
a moravských organizacích, který v současné době zpracováváme,
přinesl šokující zjištění. Tak především – míra slaďování je
dlouhodobě nejvyšší ve státní správě, příkladem dobré praxe je Poli
cie ČR. Prostor pro sexuální diverzitu jak na pracovišti, tak mimo něj,
je zde mnohem větší než u organizací neziskového sektoru, například
NESEHNUTÍ. Navzdory tomu, že můžete na stránkách FEMy číst o sex
couchingu, masturbaci či sexuální výchově, nic z toho není v praxi
zaměstnankyním ani zaměstnancům této organizace, která FEMu
spoluvydává, nabízeno. V ostrém kontrastu na nás zapůsobil sex
managment právě u policie, kde jsou zaměstnanci naopak podporo
váni v rozvíjení netradičních technik (např. fasování pout), jsou vy
síláni na odborné stáže do nevěstinců nebo mají právo na tzv. sex
break ve služebním autě.
Ostatně, o velmi tradičním vnímání sexuality na půdě NESEHNUTÍ
svědčí i chování, kterému musíme od začátku psaní Gender Combatu
čelit a které již hraničí s šikanou. Na redakčních poradách, než jsme
byli vyloučeni, nás ostatní redaktorky pranýřovaly za to, že náš slou
pek není poplatný dominantní sexuální normě, která se odráží nejen
v obsahu, ale také ve formální stránce časopisu. Často jsme byli na
padáni, že máme krátký úvod (předehra) nebo že nám chybí pointa
(vyvrcholení). Rigidní trvání na tom, že Gender Combat musí zastu
povat mužský a ženský pohled, také jasně vypovídá o heteronorma
tivním smýšlení redaktorek. Tuto tradiční normu se snažily implemen
tovat dokonce do struktury našeho fejetonu. Říkáme jasné ne! Žádný
orgasmus, žádná pointa, žádný mužsko-ženský setting… a žádné, že
NE znamená ANO! Ne znamená NE!

LuLen ForSed
(nová korektní verze jména – nikdo není první nebo druhý,
vepředu nebo vzadu)
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Několik tipů redakce na další čtvrtletí
Kurz pro začínající podnikatelky
50+
8. 8.–29. 9. 2011, Příbram
Je vám 50 a více let a chcete pod
nikat? ProFem, o. p. s., pro vás pořádá
kurz pro začínající podnikatelky.
Cílovou skupinou jsou ženy nad 50
let, které těžko hledají uplatnění na
trhu práce a řešením dlouhodobé
nezaměstnanosti by v jejich případě
mohlo být vlastní podnikání. V bez
platném 8týdenním kurzu načerpáte
mnoho užitečných informací z oblas
ti legislativy, financování, účetnictví,
administrativy, apod. potřebných
na začátku podnikání. Budete mít
příležitost setkat se s místními pod
nikatelkami v rámci workshopu. Více
informací a kontakty pro přihlášení
na www.profem.cz.najdete na
www.persefona.cz.
Setkání migrantek
14. 9. a 12. 10. 2011, Praha
Evropská kontaktní skupina zve
k setkání migrantky, které se chtějí
stát aktivnějšími v prosazování svých
názorů směrem k české veřejnosti.
Termíny přihlášení a místa konání na
www.ekscr.cz.
Modelka XXL aneb Moje stehna
v proklatym detailu
16 a 27. 9. 2011, Brno (HaDivadlo)
Vždycky jsem věděla, že Věstonická
venuše tady byla dříve než Elle,
Playboy nebo Harper’s Bazaar! Chci
rovnoprávnost pro svoje stehna!
Plnotučná one woman show. Pro
gram, rezervace a další na
www.hadivadlo.cz

1

Domácí násilí a jeho právní
aspekty
začátek října, Praha (proFem)
Třetí z řady seminářů, tentokrát
věnovaný trestněprávní problema
tice. Upřesněný termín a program
hledejte na www.profem.cz.

Meet Hudson
8. 10. 2011, Praha (Klub Lávka)
Hollywoodská herečka Hudson
Leick, českým divákům známá jako
Callisto ze seriálu Xena, přijede
do České republiky! Věčná rivalka
princezny bojovnice se setká se
svými fanoušky, bude odpovídat na
jejich dotazy a dojde i na autogramy
a focení. Hudson umí strhnout
publikum – na jevišti dokáže skvěle
improvizovat a díky svému humoru
zvládne udělat velkou show. Více než
15 let studuje jógu a v posledních
letech ji také vyučuje. Pro přihlášené
bude možné strávit s Hudson Leick
intenzivní dvouhodinovku jógy,
kterou bude vést. Ačkoliv akce vyvr
cholí příchodem herečky, dodatečný
program po celý den bude také
bohatý – čekají vás workshopy,
přednášky a diskuze se zajímavými
osobnostmi z prostředí filmu. Na
závěr akce se můžete těšit na party,
kam bude přizvána i hlavní hvězda
alias Callisto. Vstupné 650 Kč. Více
informací na www.meethudson.cz.
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Demokracie a právní stát:
15. konference Forum 2000
9.–11. 10. 2011, Praha
Letošní konference proběhne
opět pod záštitou Václava Havla
a zaměří se na vztah právního státu
a demokracie. Nakolik nedostatky ve
fungování právního státu podko
pávají demokracii? Jaký je vztah
mezi vládou práva a individuální
svobodou? Kde jsou limity státní
suverenity a kdy má mezinárodní
společenství právo na humanitární
intervenci a odpovědnost chránit
obyvatelstvo daného státu před
vlastní vládou? Tématem konference
bude také problematika korupce
a organizovaného zločinu. Debat
a diskuzí o klíčových problémech,
kterým čelí naše civilizace, se
zúčastní desítky významných
světových osobností, zejména
z oblasti politiky, vědy, náboženství,
podnikání a občanské společnosti.
Konference je otevřená pro

veřejnost. Registrace pozorovatelů/
pozorovatelek bude zahájena 1. srp
na a bude probíhat do 29. září 2011
nebo do zaplnění kapacity akcí. Více
informací na www.forum2000.cz.
Mezinárodní den coming outu
11. 10. 2011
11. říjen je tradičně dnem coming
outu – tedy dnem, kdy je osla
vována hrdost a otevřenost ohledně
přiznání se k odlišné sexuální orien
taci, a také dnem podpory pro ty,
kdo se k tomuto kroku odhodlávají.
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Konference Aktivní rodičovství
15. 10. 2011, Brno (Fakulta sociálních
studií MU)
Pro postupně se upřesňující pro
gram plný přednášek a workshopů
věnujících se otázkám vědomého,
přirozeného, kontaktního
rodičovství navštivte www.aktivni
rodicovstvi.cz. Můžete též přispět
svým podnětem do připravované
programové skladby. Letošní
třetí ročník akce otevřené široké
veřejnosti pořádá UNIPA, NESEH
NUTÍ a Brána k dětem.
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5. mezinárodní odborná
konference sexuality
19.–20. 10. 2011, Banská Bystrica
Cílem vědecké konference je tema
tizovat lidskou sexualitu v propojení
se širšími společenskými otázkami
prezentováním poznatků z empiric
kého a kriticko-analytického výz
kumu rozmanitých vědních disciplín,
včetně sociologie, psychologie, an
tropologie, historie, medicíny, práva,
pedagogiky, etiky aj. Dále také pod
nítit vědecký diskurz o aktuálních
otázkách sexuality a současného vý
zkumu sexuality a podnítit odborné
diskuze o přístupech, perspektivách
a bariérách ve zkoumání sexuality
v jejích nejrozmanitějších podobách
a z různých pohledů. Cílem konfe
rence je také věnovat pozornost
sexualitě v marginalizovaných
a tabuizovaných kontextech, jako
jsou sex byznys, sex a drogy, alter
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nativní sexuální subkultury apod.
V rámci konference se koná i work
shop pro vyučující sexuální výchovy.
Více informací na www.gender.fss.
muni.cz/zivot-oboru/18-2-konfer
ence-ceskych-a-slovenskych-feminis
tickych-studii-feministicka-studia-nahranici.html. Více informací na www.
forum2000.cz.
Feministická studia na hranici:
2. konference českých a slovenských feministických studií
3.–4. 11. 2011, Brno
Konference bude platformou
pro dialog mezi disciplinárně,
konceptuálně i epistemologicky
různě zakotvenými přístupy. Konfe
rence je příležitostí k prozkoumávání
feministických témat napříč poli
vědy, umění, vzdělávání, pracov
ního trhu, politiky nebo médií či na
průsečíku genderu, třídy, sexua
lity a etnicity. Proto jsou tématem
konference hranice, prostor za
nimi i mimo ně. Konferenci pořádá
Obor genderových studií Fakulty
sociálních studií Masarykovy uni
verzity v Brně, katedra genderových
studií Fakulty humanitních studií
Univerzity Karlovy v Praze, Centrum
rodových stúdií Filozofické fakulty
Univerzity Komenského v Bratislavě,
Národní kontaktní centrum Ženy
a věda SoÚ AV ČR a oddělení Gender
v sociologii SoÚ AV ČR. Účast na
konferenci je placená (studující se
slevou) a je potřeba se přihlásit do
konce srpna. Více informací na
www.fem-konf2011.fss.muni.cz.
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Večery s FEMOU
podzim 2011, Brno
Redakce feministického magazínu
FEMA předběžně avizuje dva kom
ponované večery na některé z témat
vydaných či připravovaných čísel
časopisu – historie, sport, finanční
krize, sexuální slasti a co dál? Sleduj
te web a Facebook FEMy.
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4
(1) (zdroj: HaDivadlo) (2) (zdroj: STAR EVENTS) (3) (www.forum2000.cz) (4) (zdroj: TransGriot) (5) (www.aktivnirodicovstvi.cz)
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FEMA – magazín, který podpoří vaše feministické nadání
PŘEDPLATNÉ
Předplaťte si časopis, podpořte jeho vydávání a staňte se tak částí základny vznikající aktivity s ambicí stát se stálicí. Získejte
pravidelnou dávku feministické energie.
Roční předplatné čtyř čísel (podzimní a zimní 2011 + jarní a letní 2012) vč. poštovného:
Česká republika – 220 Kč, Slovenská republika – 10,4 EUR, zahraničí mimo SR – 22 EUR. Kontaktujte nás, vysvětlíme vám, jak postupovat.
Do vyprodání zásob si můžete k předplatnému doobjednat i starší vydaná čísla nezařazená do aktuální série předplatného (č. 2–4).

PRODEJNÍ MÍSTA
Základním distribučním místem v Brně je kancelář NESEHNUTÍ (tř. Kpt. Jaroše 31, www.distribuce.nesehnuti.cz), v Praze je to Gender Studies
(Gorazdova 20, www.knihkupectvi.feminismus.cz). V Brně časopisy seženete i v knihkupectví Fakulty sociálních studií MU (Joštova 10),
obchodech Minimon (Pekařská 36) a Brána k dětem (Josefská 1). FEMu nabízí i síť brněnských studentských kaváren Krmítko (FF – Gorkého
7, FSS – Joštova 10 a PedF – Poříčí 7). Brána k dětem časopisy prodává také ve své pražské prodejně (Náplavní 11). FEMu do své nabídky
zařadil e-shop www.Queershop.cz a tetovací salon Knockout Tattoo v Přerově.
Na Slovensku je časopis k sehnání v bratislavské kanceláři ASPEKTu (Mýtna 38) nebo ho lze objednat na http://feministky.sk/objednajte-sifemu.
Hledáme další distributor(k)y a distribuční místa – zejména mimo Brno a Prahu.
Rádi vám FEMu kamkoliv pošleme, kontaktujte nás.

FeMa

Staňte se součástí FEMAnistické party

Jak?
(1) Vyberte si jednu z rubrik a poznačte
si její variabilní symbol:
Stalo se v ČR 			
301
Feministka skáče/pláče		
302
Představujeme 			
303
Téma 				
304
Historické vlákno 		
305
Anketa 				
306
Stalo se ve světě 			
307
Feministickou optikou 		
308
Glosy Jany Valdrové 		
309
Na slovíčko… 			
310
Mužská štafeta 			
311
Ekofeministickou optikou
312
Poradna 				
313
Kultura 				
314
Gender Combat 			
315
Sexistické prasátečko 		
316
Kalendář akcí 			
317

Adoptujte rubriku!

(2) Pošlete 500 Kč na konto Genderového informačního centra NORA
č. 193540838/0300 (ČSOB): Při platbě nezapomeňte uvést variabilní symbol
vybrané rubriky. 500 Kč je minimální cenou za adopci jedné rubriky v jednom
čísle FEMy. V případě zájmu vám vystavíme darovací smlouvu.
(3) Dejte nám o zaplacení adopce vědět na e-mail fema@gendernora.cz:
Pošlete údaje sloužící k identifikaci vaší platby a řešení případných nejasností
– jméno a příjmení, číslo účtu, e-mail, název vybrané rubriky. (Budeme
potřebovat i adresu vašeho trvalého bydliště a rodné číslo, pokud budete chtít
vystavit darovací smlouvu.)
Adopcí pomůžete vydávat nový český feministický magazín. Konkrétně
budete mít podíl na nejbližším připravovaném čísle a vaše jméno může
zdobit vybranou rubriku v daném čísle.
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