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... SEXISMUS

JAK MŮŽE TAK KRÁSNÁ ŽENA VAŘIT TAK ŠPATNOU KÁVU? PRASÁTEČKA VE

VEŘEJNÉM PROSTORU SÚVISÍ FEMINIZMUS S TELESNÝM ZNEVÝHODNENÍM?
ROZTOMILOST (PETRA HŮLOVÁ) OPERACE PRSOU MÍSTO STRAVENEK?
LESBY K POHLEDÁNÍ SVATÁ LELUYÁ (POVÍDKA MARKÉTY PILÁTOVÉ)

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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Postavtesi, a. s.

A jak byste se cítili Vy?

http://zenskaprava.cz
Výřez pohledu kampaně proti sexistickým reklamám. (zdroj: archiv NESEHNUTÍ)
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Média, reklamy, ženy a muži v nich. To je té
matem FEMY, kterou právě otevíráte. Po předešlém
čísle s heslem Sex ano … přicházíme s dovětkem
… sexismus ne. Tedy NE diskriminaci na základě
pohlaví, NE svazujícím představám o správné
a předem určené roli žen a mužů.
Pamatují si lidé na základě reklam s bujným po
prsím název firmy, nebo jen ta ňadra? A v jakých
rolích ženy a muže v reklamách nejčastěji vídáme?
Je v Americe stejný počet sexistických reklam jako
v ČR? A existují možnosti, jak reklamy regulovat?
Odpověď na tyto otázky naleznete na následu
jících stránkách.
Sexismus v reklamách někdy rozpoznáme snad
no, jindy je složitější jej odhalit. Jsou ale i situace,
kdy se na tom, zda je reklama sexistická, či ne, ne
shodnou ani feministky. Neváhejte se tedy podívat
na anketu, která ukazuje různé vnímání několika
českých reklam.
Nebudeme se ale zabývat jen reklamami,
zaměříme se také na to, v jakých situacích vídáme
ženy a muže v hudebních videoklipech, nebo
zda v seriálech či filmech najdeme i transgender
postavy. Chybět nebude ani článek o barech, ve
kterých chtějí mít tak krásné servírky, že si je (jako
součást odměny za práci) neváhají ani chirurgicky
přetvořit.
Tentokrát tedy nebude FEMA vybízet k novým
sexuálním zážitkům, ale zkusí rozdmýchat váš
aktivismus. Postavte se společně s námi proti se
xismu v médiích!

STALO SE V ČR
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku
Prezident jmenoval 1. července první ženu do současné vlády.
První místopředsedkyně strany Věci veřejné Karolína Peake se stala
vicepremiérkou a zastává post předsedkyně Legislativní rady vlády
a šéfky Vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí. (kat)
Mladá fronta Dnes zveřejnila na začátku léta výsledky svého výzkumu,
který zjistil, že 2/3 obyvatel České republiky nevadí přechylování
příjmení. Většina dotázaných považuje nepřechýlená příjmení za prznění
českého jazyka nebo jen konstatuje, že se jedná o nepřirozený jev. Co se
týče přechylování ženských zahraničních příjmení, většina by preferovala
použití koncovky -ová i u nich. Lidé žijící na Moravě jasně převažovali
v konzervativnějších názorech pro přechylování. Leckoho překvapila i 80%
preference tradičního přechylování v řadách voličů a voliček ČSSD. Opačná
situace vládne u voličů Věcí veřejných a co se místa týče, tak v Praze. Další
z výsledků výzkumu ukazuje, že 82 % české společnosti nepovažuje za
problém genderově nekorektní jazyk v obecných osloveních (používání
generického maskulina – např. čtenáři, občané atp.). Za diskriminaci jej
považují častěji mladí lidé. Mezi názory mužů a žen dle výzkumu větší rozdíly
nejsou. (lš)
Ani značně opožděným přijetím tzv. „antidiskriminačního zákona“
v roce 2009, se příliš nezlepšila situace pro oběti diskriminace po
stránce právní vymahatelnosti. Český helsinský výbor se proto
rozhodl otevřít začátkem července Centrum pro oběti diskriminace.
Mohou se na něho obrátit ty osoby, které se staly terčem diskrimi
nace na základě zdravotního postižení, pohlaví, barvy kůže, politické
příslušnosti, náboženství, národnosti, sexuální orientace, věku, majetko
vých či sociálních poměrů. Nabízená pomoc se nevztahuje pouze na
právní úkony, ale i na sociální a terapeutickou pomoc. Zahrnuje také
asistenci a doprovod při jednáních na úřadech. Podrobnější informace
naleznete na www.diskriminace.helcom.cz. (kris, lš)
Duhová vlna v Brně 2008 a Queer Parade v Táboře 2009 a znovu v Brně
v roce 2010 předcházely letošnímu pražskému ročníku. 13. srpna poprvé
prošel hlavním městem průvod gayů, leseb, a transgender lidí – Prague
Pride. Ten byl vrcholem pětidenního festivalu menšin. Akci zaštítil
primátor Prahy Bohumil Svoboda a zmocněnkyně pro lidská práva Monika
Šimůnková. Další podporu festivalu vyjádřila řada osobností veřejného
života – mezi jinými třeba bývalý předseda vlády ČR Jan Fischer, předseda
Strany Zelených Ondřej Liška, předseda Věcí Veřejných Radek John, ředitel
humanitární společnosti Člověk v tísni Šimon Pánek, režisérka Olga Som
merová, herečka Květa Fialová a další. Řada z nich se akce i přímo zúčastnila.
Dav pražského pochodu hrdosti čítal kolem 8000 zúčastněných nejen
z queer komunity. Kromě jásajícího duhového Průvodu hrdosti nechybělo
několik desítek protestujících z řad křesťanské mládeže, Hnutí pro život
a Dělnické strany sociální spravedlivosti. Organizace pořádající pochod se
nenechaly odradit, překonaly déšť i nelibost ze strany prezidenta repub
liky, jeho mluvčího Petra Hájka a hlavy církve Dominika Duky a slibují
pokračování i příští rok. (lš)

Devětadvacetiletá brněnská matka se u soudu dočkala omluvy a stotisí
cového odškodného pro sebe a své dítě za to, že ji loni v únoru i s mimin
kem odvezli záchranáři do nemocnice. Dítě přivedla na svět ve dvě hodiny
ráno ve svém bytě a zavolala záchrannou službu, aby přestřihla pupeční
šňůru. Lékař konstatoval, že je dítě v pořádku, ale přesto trval na převozu
do nemocnice. Žena s tím nesouhlasila, lékař si zavolal na pomoc policisty.
Brněnský krajský soud rozhodl, že Jihomoravská záchranná služba svým
autoritativním zásahem porušila osobní práva ženy a dítěte. „Podle
všech znaků totiž nebylo dítě v ohrožení života,“ odůvodnil rozsudek
soudce Michal Ryška. (kat)

Vláda zanedbává problematiku rovných příležitostí mužů a žen
a instituce zabývající se těmito tématy se postupně utlumují, varovala
Česká ženská lobby v otevřeném dopise adresovaném premiéru Petru
Nečasovi. Stalo se tak na zveřejnění dodatku ke koaliční smlouvě
z 30. června, který uvádí, že „Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
včetně související administrativní podpory přejde do gesce (právní
termín – význam „pověření k výkonu určité činnosti“) MPSV.“ Nikdo z členek
a členů Rady o tomto kroku nebyl informován a ani měsíc od uzavření
dodatku se žádná konkrétní změna neudála ani nebyla avizována. Není
tedy jasné, proč se činnost Rady přesouvá zpět pod ministerstvo práce
a zda se na jejím chodu budou kromě političek/ků a úřednic/ků podílet
i neziskové organizace a zástupkyně/ci akademické sféry, jak tomu bylo
doposud. Česká republika je vázána mezinárodními úmluvami, v nichž
přislíbila odstranění všech forem diskriminace na základě pohlaví;
v současné době však nic nenasvědčuje tomu, že by se vláda chystala
vytvořit v této oblasti vlastní koncepci a přijmout příslušná opatření.
Naopak. Podle některých analýz navíc nerovnosti na základě pohlaví
v české společnosti přetrvávají a v důsledku krize a sociálně necitlivých
reforem se ještě prohlubují. (kat)
Více než sedm set lidí se během několika měsíců od
zveřejnění podepsalo pod otevřený dopis NESEHNUTÍ
adresovaný vládě ČR (viz FEMA č. 4). Dopis se snaží upo
zornit na dopady vládních reforem na ženy, které budou plánovanými kroky
postiženy více než muži. Plné znění dopisu a možnost připojit svůj podpis
najdete na www.zenskaprava.cz. (kat)

30. července se i v Praze uskutečnil Slutwalk. U jeho zrodu stála „dobrá
rada“ jednoho torontského policisty, který mladým ženám na osvětové
přednášce začátkem tohoto roku doporučil, aby se neoblékaly „jako kurvy“.
Poselství slutwalks – „pochodů děvek“ – není jen to, že se děvčata a ženy
mohou oblékat, jak chtějí. Na oblečení nezáleží. Při sexuálním obtěžování,
obtěžování na ulici, znásilnění, sexuálním násilí jde o to, že si to chlapci
a muži dovolí, přestože na to, samozřejmě, nemají právo. Skupina asi dvaceti
žen a mužů to v Praze – svými slogany, oblečením, pochodem po městě –
pověděla docela jasně. (kat, luba)

(foto: plebs.cz)

Zdroje informací: helcom.com, feministky.sk, feminismus.cz, praguepride.com, zpravy.idnes.cz, padesatprocent.cz, nesehnuti.cz
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Predstavujeme osobnost
Jazyk je nacucaný významy jako houba
Publicistka a divadelní teoretička Barbora Schnelle již několik let
obohacuje české kulturní prostředí nejen svými překlady a teoretickými pracemi, ale také zajímavými feministicky laděnými
úvahami. Společně jsme hovořily o Elfriede Jelinek, ekonomice
svádění a lásce k „radikálnímu“ umění.
Jste známa především překlady a teoretickou reflexí díla Elfriede Jelinek. Jaký je váš osobní vztah k této autorce?
Číst texty Elfriede Jelinek mě samozřejmě baví, je to velké
dobrodružství. Občas jsou dost drsné, ale taky zábavné – často se při
nich nahlas směju. Když jsem Jelinek na začátku 90. let pro sebe ob
jevila, bylo to něco úplně nového, dosud jsem neznala žádné literární
dílo, které by tak konsekventně obrábělo jazyk. U Jelinek se ukazuje,
že je jazyk jako houba nacucaný významy, o kterých často nemáme
ani tušení, ale když začneme tuto pomyslnou houbu ždímat, po
kapkách se na nás vylijí celé stoky témat, o kterých jsme si mysle
li, že jsou dobře uschovány pod pláštíkem nevinně znějících slov.
Dnes už máme ale i u nás spisovatelky, které dokáží holit slova na
dřeň kosti, převracet idiomy a ukazovat tak navenek netušené kon
texty a kriticky rýt do jazyka a jím vytvářeného světa. Mám na mysli
hlavně Petru Hůlovou a její Umělohmotný třípokoj. Je to pro mě jedna
z nejnovátorštějších knih současné české literatury.
Jako feministická autorka je Elfriede Jelinek proslulá svojí
často radikální kritikou postavení žen ve společnosti...
O tom, co se v této společnosti nazývá radikálním, bohužel roz
hodují většinou mediální a politické kruhy, které já bych naopak
nazvala zpátečnickými. Takže jde o to, kdo a jakým způsobem určuje
„normativnost“. Myslím si, že tzv. „radikalita“ díla Jelinek, na kterou
narážíte, je rozhodně na místě. Na Jelinek je sympatické to, že se
nebojí přímé konfrontace a umí zcela neúprosně nastavovat zrcadlo.

Barbora Schnelle. (foto: Theodor Schnelle)

individualizovaná kritika, ani postavy jejích her nejsou nikdy příliš
životné, sama o nich mluví jako o „jazykových plochách“, jsou to
vzorce (např. sexuálního chování), podle kterých je tahle společnost
uspořádána. Když je pak Jelinek předvede ve velké hyperbolické
zkratce, mohou nás docela šokovat.

V současnosti žijete v Berlíně. Řada českých feministek, které
jsou v našem kontextu považovány za radikální, říkají, že na
Když už jsme u nastavování zrcadla, Elfriede Jelinek s oblibou západě by byly feministkami velmi umírněnými. Jak si podle
ukazuje ženu jako objekt závislý na muži a deformovaný mýtem vás stojí český feminismus ve srovnání se situací v Německu či
krásy, vlastním obrazem v zrcadle a také požadovanou sexuál- v Rakousku?
Mám pocit, že v Čechách je celá feministická a genderová debata
ní rolí. Vy v této souvislosti hovoříte o „patriarchálních klišé“
a „ekonomice svádění“, kdy je žena nucena uplatnit se na nemi- zablokována silným anti-levicovým diskursem, který tady ovládl
veřejný prostor po roce 1989. Je to absurdní, zatímco „na Západě“
losrdném „trhu s těly“.
Připomeňme Jeana Baudrillarda, který ve svém eseji O svádění je většina intelektuálů a umělců levicově orientovaných, tady máme
vyslovuje tezi, že si žena v aktu svodu udržuje trvalou převahu nad herce a režiséry, kteří dělají pravicové politické agitky. Svou měrou
mužem. Tento fakt se pak pro Baudrillarda stává principem po jistě přispěla i doba totality, kdy se všichni tvářili, že ženy jsou při
drývajícím patriarchát. To je samozřejmě směšné, protože by to zna budování komunismu naprosto rovnoprávně integrovány, když se
menalo, že se žena musí přizpůsobit normám a nároků mužských fan můžou zapojit do pracovního procesu třeba jako bagristky. Řada lidí
si pak dodnes myslí, že se právě proto u nás
tazií, a vzdát se tedy vlastního sebeurčení.
rovnoprávnost žen a mužů nemusí řešit. Poli
Jelinek vidí ve fenoménu svádění – velmi sar
Barbora Schnelle
tický vývoj však u nás směřuje k systematic
kasticky – čistě ekonomický princip. Tady žena
kému vytlačování žen z veřejné sféry – podí
Jak je to se slepicemi a kohouty
jakožto utlačovaný subjekt vyvíjí tlak na muže
vejte se třeba na situaci ve školkách, matky se
jako vládnoucí subjekt za účelem vlastního
(báseň pro děti o genderových polarizacích)
u nás nemohou pracovně realizovat, protože
zisku. Tento princip však Jelinek samozřejmě kri
stát jim není schopen zaručit péči o dítě.
tizuje a odhaluje jej jako velmi lstivý – nemůže
Snášet jak slípky vejce
Přítomnost žen ve veřejné a pracovní sféře
při něm nikdy dojít k proměně mocenské kon
kdyby tak mohli kohouti
je přitom základní podmínkou vyváženého
stelace, pouze se jím utvrzují dané pozice.
věřte mi, byli by z toho
společenského klimatu. V zahraničí se navíc
Patriarchální rámec vztahů mezi muži
dočista veskrze zmoklí.
feministické debaty plně včlenily do kon
a ženami samozřejmě není to samé jako eko
textu hledání společenského řádu, který
Považte, jak v urputném to klání
nomická závislost žen na mužích. Ta rovnice
usiluje o rovný přístup ke všem, bez ohledu
není tak jednoduchá: kdyby nebyla relevantní
neměli by čas na kokrhání.
na pohlaví, barvu pleti, sociální původ, eko
ekonomická závislost, patriarchální vzorce by
nomické zázemí, sexuální orientaci atd. Tady
přestaly platit.
Proto snášení je slípkám dáno
v Čechách je feminismus z těchto širších debat
Jelinek jako autorka pak ukazuje zejména
a kohouti nás budí každé ráno.
pořád ještě vyčleňován.
strukturální společenské souvislosti, není to
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Označila byste se za feministku? Který z feministických proudů
je vám blízký či sympatický?
Samozřejmě, že jsem feministka. Domnívám se, že jde o přirozený
postoj každého člověka, který usiluje o existenci spravedlivé a rovno
právné společnosti. Ale jak naznačujete, být feministkou neznamená,
že zastáváte shodné názory se všemi ostatními feministkami a femi
nisty. Jako inspirativní vnímám zejména kritickou teorii společnosti,
vzhledem k feminismu tedy feministickou kritickou teorii. Cílem
kritické teorie je odhalovat rozpor mezi ideály a praxí, která je má
například v politické oblasti naplňovat, ale ve skutečnosti se tomu
tak neděje, i když se politici na různé ideály často neoprávněně
odvolávají. Tento přístup je v mnoha ohledech rovněž blízký Elfriede
Jelinek. Jednou z velmi inspirativních autorek z oblasti kritické teorie
je třeba Iris Marion Young – výbor z jejího celoživotního díla právě
vyšel i v češtině pod názvem Proti útlaku a nadvládě.
V našem magazínu existuje rubrika „Feministka skáče/feministka pláče“. Nad čím jste vy sama v poslední době pocítila
nadšení či zklamání?
Velké rozčarování přišlo samozřejmě z opatření současné české
vlády, která – jak se zdá – škrtá a škrtá, až ženu ze společnosti úplně
vyškrtne (a spolu s ní všechny ty, kteří nezapadají do představy
soběstačného ekonomicky úspěšného podnikatele). Takže ženy
v politice máme, ale společností jsou nejmarkantněji vnímány hlavně
jako fotomodelky na stranických kalendářích.
A z čeho mám radost? Třeba z toho, že tady v Čechách vznikl péčí
Sociologického ústavu Akademie věd skvělý genderový časopis Gen
der, rovné příležitosti, výzkum, který se rozvinul do podoby meziobo
rového volně prodejného časopisu. Je velmi čtivý a přitom na vysoké
odborné úrovni. Jednotlivá čísla jsou často tematicky orientována
a zabývají se skutečně aktuálními a palčivými otázkami současnosti,
např. tématem rodičovské péče, globalizací nebo postavením ženy
ve veřejném životě. Taky mě velmi těší, že díky vašim aktivitám vzniká
nový feministický populární časopis. V Německu existuje již plně
etablovaný a velmi kvalitní feministický politický časopis Emma,
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která vydává Alice Schwarzer. Časopis Emma je už skutečná stálice na
německém trhu s tiskem a názory prezentované na jeho stránkách
jsou celospolečensky reflektovány.
Co podle vás (řečeno slovy Radky Denemarkové) znamená
„narodit se v kůži ženy“? Existuje něco jako jednotící „ženská
zkušenost“?
Každý se v nějaké kůži narodíme a to nás samozřejmě determinuje.
Zkušenost je ovšem individuální. Jde spíš o to, že základní struk
turální podmínky, ve kterých ženy svoje životy prožívají, je do určité
míry spojují, i když tyto struktury nejsou jediným určujícím faktorem.
K dalším faktorům patří třeba struktury třídních, potažmo sociálních
nerovností, kulturní hegemonie, etnické bariéry a globální mocenské
nerovnosti.
Co byste popřála našim dcerám, vnučkám a pravnučkám, tedy
ženám, které přijdou na svět po nás?
Aby žily v sociálně spravedlivé společnosti, protože jedině v té je
emancipace žen možná. K tomu máme zatím ale opravdu hodně
daleko, takže je na nás na všech, abychom celospolečenskou debatu
nadále feministicky senzibilizovali.
Díky za rozhovor.

Anna Saavedra, divadelní autorka

Barbora Schnelle studovala divadelní vědu a estetiku v Brně,
Berlíně a Vídni. V současnosti žije v Berlíně, kde pracuje jako di
vadelní kritička, publicistka, překladatelka a kulturní manažerka.
Založila a vede projekt pro divadelní autory a překladatele Dra
ma Panorama, v jehož rámci se konají workshopy, čtení a pódio
vé diskuze o aktuálních tématech světového divadla. Na základě
své doktorské práce napsala monografii Elfriede Jelinek a její di
vadlo proti divadlu.

ELFRIEDE JELINEK(OVÁ): V ČEŠTINĚ A SLOVENŠTINĚ
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Klára S., Nemoc aneb Moderní
ženy, on není jako on
(2001/Větrné mlýny)
tři divadelní hry

Zimní putování
(2011/Mladá fronta)
román

Milovnice
(2008/Mladá fronta)
Milenky
(2004/Aspekt)
román

Lačnost
(2011/Odeon)
román

Pianistka
(2004/NLN)
román

Vyvrhelové
(2010/Mladá fronta)
román

Co se stalo, když Nora opustila manžela aneb Opory
společností
(1994/Dilia)
divadelní hra

Komplet – Sportštyk,
Totenauberg, Sbohem
(2009/Brkola)
Soubor tří divadelních her
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Predstavujeme organizaci
Rozkoš bez rizika: A co prostitutky, mají si kde hrát?
Organizace byla založena krátce
po revoluci, v dubnu roku 1992 její
současnou ředitelkou Hanou Ma
linovou jako odpověď na masové
šíření prostituce po listopadovém
převratu. Hlavním důvodem vzniku
byla snaha omezit šíření pohlavně
přenosných chorob a snaha poskyt
nout pracovnicím a pracovníkům
v sexuálním byznysu zdravotnické, ale i sociální
služby, které by zlepšily jejich pracovní a životní podmínky.
Práce R-R
Hlavním těžištěm činnosti R-R je boj proti pohlavně přenosným
chorobám, ale zdaleka se neomezuje jen na to. Snaží se poskytovat
pomoc při osobních problémech a zasahuje i v momentě, kdy se
klientkám a klientům komplikují vztahy s úřady a policií. A když se
rozhodnou změnit zaměstnání, jsou tu opět pracovnice R-R, aby po
mohly s hledáním místa či ubytování, případně obojího.
K poradenskému centru otevřenému počátkem 90. let v Praze přibylo
po delší pauze další ,,kamenné“ pracoviště v Brně na ulici Vlhká, a tím
se rozšířil okruh poskytovaných služeb i geograficky. V Brně také
začala R-R kontaktovat i tamní gay komunitu a navázala s ní spolu
práci.
Od roku 1998 brázdí R-R Prahu a její okolí v mobilní vyšetřovací jed
notce, která zjednodušila kontakt terénních pracovnic s klientkami
a klienty, kteří by se sami k vyšetření neodhodlali nebo by se k němu
jinak nedostali. Dělají se zde testy na HIV, syfilis, kapavku a různé bak
teriální infekce jako jsou chlamydie nebo candida.
Projekty R-R
Kromě českých projektů působí R-R i v zahraničí, a to na Ukrajině
a v Zimbabwe. V obou lokalitách pomáhá Rozkoš bez rizika
prostřednictvím spřátelené organizace – Víra, naděje a láska v Oděse
a Gweru Women AIDS Prevention Association v Gweru. Zatímco
v Oděse se (nejen, ale také) díky darované mobilní ambulanci snížil
výskyt nových případů HIV pozitivity na polovinu a epidemiolo
gickou situaci se obecně podařilo stabilizovat, práce v Zimbabwe je
mnohem náročnější a výsledky mnohem smutnější. V některých ob
lastech je počet HIV pozitivních dokonce vyšší než HIV negativních
a bohužel nelze očekávat, že by se něco dramaticky změnilo, aniž by
došlo k výměně politické garnitury (Mugabeho diktátorský režim).
S 90% nezaměstnaností se nemůžeme divit nedostatku prostředků
k údržbě vodovodů a k rozvíjení preventivní zdravotnické péče.
Z této mezinárodní sítě také vzešla Deklarace práv sexuálních
pracovníků a pracovnic v Evropě, která upozorňuje na nesoulad mezi
ústavou spolu s obecně uznávanými hodnotami ochrany zdraví,
práce a osobní svobody a jednáním mnohých vlád vůči pracovnicím
a pracovníkům v sexuálním byznysu, kteří jsou často diskriminováni
zákony (v Řecku jim například není umožněno uzavřít manželství,
pokud podstoupili povinnou registraci). Rozkoš bez rizika je tak díky
svým rozvětveným programům jednou z organizací, které upozorňují
na opomíjené skupiny lidí a zároveň jim přináší prostředky pro
bezpečnější práci i naději na lepší životní podmínky.
Jitka Svobodová

Rozhovor s Markétou Malinovou, manažerkou z organizace
Rozkoš bez rizika vedla Petra Kubálková
Jak prosazujete své zájmy, respektive zájmy své cílové skupiny?
O prosazování vlastních zájmů nemůže být řeč. Snažíme se pouze
pomoci klientkám a na lobbying nemáme kapacity. Nicméně jsme
členem sítě SWAN (Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central
and Eastern Europe and Central Asia), kterou tvoří organizace usilu
jící o prosazení práv sexuálních pracovníků a pracovnic ve střední,
východní a jihovýchodní Evropě a střední Asii, a národním koordiná
torem mezinárodní organizace TAMPEP, kterou tvoří síť organizací
podporující sexuální pracovnice ve 25 zemích Evropy. Účast v sítích je
pro nás velmi důležitá právě proto, že nám umožňuje transfer knowhow z ostatních, nejen evropských zemí. Nám se například podařilo
přenést znalosti z českého prostředí do zahraničí, a tak máme pro
jekty v Zimbabwe a Oděse.
Jak náročné je získat finanční prostředky na fungování? Kdo
nejčastěji financuje aktivity organizace?
Na začátek bych chtěla říct, že tým R-R šetří veřejné prostředky na
zdravotní péči. Léčba jednoho HIV pozitivního člověka stojí cca 500
tisíc korun ročně. Konkrétní činnost R-R spočívá v prevenci, diagno
stice a léčbě sexuálně přenosných infekcí a v poskytování sociálních
a terapeutických služeb. R-R má v současné době již tři poradenská
centra (Praha, Brno, České Budějovice) a devět terénních týmů pracu
jících ve 12 krajích České republiky.
Pokud bychom měli uvést některá čísla, tak například v pražském
kamenném středisku s ordinací (2x týdně odpoledne) nás průměrně
navštíví 15-20 žen za týden. K tomu průměrně 6x měsíčně vyjížděl
terénní tým R-R. Letos jsme ovšem nezískali dotace v původním roz
sahu, a tak mohl náš tým vyjíždět jen 4krát za měsíc. Za rok 2010
jsme v Praze kontaktovaly 1570 klientek (tj. o 257 více než bylo v roce
2009) a provedly 744 testů na HIV – všechny byly negativní. Nicméně
ze 688 vyšetřených bylo 26 syfilis pozitivních. Zachytily jsme též 2
případy kapavky z 383 vyšetřených a 20 případů chlamydiových
infekcí z celkového počtu 350 vyšetřených. U pozitivních klientek
zajišťujeme případnou léčbu. Služby poskytujeme zdarma a testy na
HIV i anonymně.
Naše aktivity jsou hrazeny z různorodých zdrojů. Některé projekty
a aktivity hradí ze svých dotací Ministerstvo práce a sociálních věcí,
jiné projekty jsou hrazeny z finančních prostředků Evropského sociál
ního fondu v ČR. Dále nám přispívá Magistrát hlavního města Prahy,
Městská část Praha 1 a několik firemních nadací. Odvážnější projekty
pak hradí nadace jako SWAN nebo Slovensko-český ženský fond.
A otázka na konec, co je Divadelní soubor Rozkoš?
Divadelní soubor Rozkoš funguje od roku 1995, v roce 2010
například vystoupil se svou poslední, již 9. hrou Stařeny celkem 6krát.
V souboru účinkují bývalé i současné sexuální pracovnice, pracovnice
R-R a přátelé souboru. Soubor Rozkoš funguje v rámci R-R již 15 let
a má za sebou realizaci 9 divadelních her. Mezi nejslavnější patří hry
A co všichni ti muži, pohádky Kumalo a Nic a Tragédie na Mississippi.
Hra Stařeny, s kterou nyní vystupujeme, je tragikomedií s prvky
skutečného hororu o tom, co se s námi se všemi může stát již ve velmi
blízké budoucnosti.
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SEXISMUS POHLEDEM GENDEROVÉ FEMINY
„Hezké ženy se dávají na billboardy, tak to bylo a bude. Kromě
pár gender femin snad nikoho neurazí...“ Tento komentář se objevil v reakci na zprávu o vyhlášení třetího ročníku Sexistic
kého prasátečka. Podobných reakcí přitom mezi diskutujícími
zaznělo více. Jejich společným jmenovatelem je názor, že zabývat se sexismem je hledání pseudoproblémů a kritika sexismu je
výraz nedostatku smyslu pro humor či zakomplexovanosti. Výše
citovaný komentář nicméně poukazuje na skutečnost, kterou
lakonicky vyjádřil profesor kulturních studií Sut Jhally, jenž se
dlouhodobě zabývá masmédii a reklamou, a to sice že reklama je
doslova „posedlá genderem a sexualitou“. Nabízí se však otázka,
proč tomu tak je? A jak se tato posedlost projevuje?
Nahota bez významu
Marketingové poučky nám říkají, že cílem reklamy je upoutat po
zornost a přesvědčit, že daný výrobek je nejlepší možný v konkurenci
s jinými. V záplavě reklamních sdělení (podle některých výzkumů je
člověk vystaven až třem tisícovkám reklam denně) se však cíle reklamní
tvorby omezují na první zmíněné, totiž upoutání pozornosti. A právě
využívání těl a prvoplánových sloganů se jeví jako snadný způsob,
jak pozornost získat, ačkoli často se tak děje na úkor výjimečnosti
propagovaného předmětu reklamy. Jakkoli by se reklama mohla
omezit pouze na zobrazení samotného produktu a vyzdvižení jeho
předností, u sexistických reklam často vidíme, že předmět reklamy,
tedy propagovaný výrobek, v reklamě není ani přítomen; místo toho
je nahrazen např. obrazem ženy v bikinách, někdy taky doplněným
rádoby vtipným sloganem.
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Sexismus přitom nelze zjednodušeně ztotožnit se zobrazováním
odhalených těl v reklamě, byť sexuální objektifikace je jedním
z častých nástrojů reklamního sexismu. Ani v tomto případě to však
není nahota samotná, která je problémem, nýbrž využívání sexua
lity a těla jako objektu k upoutání pozornosti k výrobku, který přitom
s tělem, které používá ke své propagaci, vůbec nesouvisí.
Tato nelogičnost reklamy je však pouze zdánlivá. Aby se mohl určitý
výrobek odlišovat od ostatních, musí nejprve získat význam. Reklama
tak funguje na principu přenášení významu – propůjčuje výrobkům
identitu jejich vztažením k osobě nebo předmětu, které již význam
mají. Produkt nemusí být přítomen, stačí referenční objekt, který nese
význam dostatečně atraktivní na to, aby zaujal. Nahá žena v reklamě
na stavebniny, mobil nebo zmrzlinu tak s sebou nese příslib, kterým
publikum vtahuje do děje reklamy a získává si tak jeho pozornost. Jak
to vyjádřil Chris von Wangenheim (slavný módní fotograf ze 70. let):
„Každá fotografie něco slibuje. A když je tím příslibem sex, pak máte
skutečně něco.“
Reklama přitom pro tyto referenční objekty vytváří kontextuální
rámec, v němž má daný obraz evokovat určitou emoci či představu,
kterou chce reklama vyvolat. Využívání postav v reklamách zároveň
otevírá prostor pro identifikaci se sdělením reklamy. Struktura reklamy
se tak podílí na ideologickém formování subjektu. Subjekt v reklamě
je vytvářen doplňováním sebe sama do prázdných míst v reklamním
obrazu a jeho dešifrováním.
Publikum se může promítnout do reklamního obrazu a mít pocit, že
je „aktivním“ subjektem, aniž bychom si uvědomovali proces, který na
pozadí probíhá. Vytváří v nás dojem, že interpretujeme realitu, k níž

(foto: Roman Kočur)
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reklamy pouze odkazují. Tento mechanismus reklamy popsala již
v roce 1978 Judith Williamson ve své knize Decoding Advertisements.
Nebezpečí reklamy podle ní spočívá ve využívání lidských postav jako
symbolů, protože „jakmile se z lidí stanou symboly, nemusí s nimi být
zacházeno jako s lidskými bytostmi“.
Stereotyp pro každého
Reklamní sexismus se přitom neomezuje pouze na sexuální ob
jektifikaci, ale mnohem častěji nabývá méně nápadných podob.
Využívá přitom jasně čitelné stereotypní obrazy – cíleně pracuje
s tradičními rolemi a vlastnostmi, jejichž prostřednictvím vytváří
prostor vzájemně oddělených a téměř neprostupných světů, v nichž
ženy pečují o domácnost nebo o své tělo, muži zase soustředí svou
pozornost na práci, sport či zábavu; společně se potkávají, jen když
reklamní žena uvaří muži večeři nebo reklamní muž v roli experta
zoufalé hospodyňce přispěchá na pomoc s radou ohledně nejlepšího
pracího prostředku.
Důvodem využívání reprezentací genderu je to, že jsou snadno roz
poznatelné. Reklama se tak stává čitelnou a srozumitelnou, protože
využívá obrazy, které jsou ve společnosti přítomné jako norma. Krom
toho gender, jako základ pro uchopení individuální identity člověka,
dokáže potenciální příjemce oslovit na osobní úrovni. Užívání gende
ru v reklamě zdůrazňuje rozdílnost, implicitně a dokonce explicitně
potvrzuje „přirozenou“ odlišnost mužů a žen. Udržování gen
derových rozdílů vyžaduje definovat mužství v opozici
vůči ženství. Posilování představy „přirozené“
odlišnosti umožňuje médiím lépe zacílit svá
sdělení. Prostřednictvím genderových
stereotypů tak reklama může přesněji
zamířit na vybranou skupinu.
Genderovaná reklama
Genderovanost reklamy se
však projevuje i mnohem sub
tilněji a při bližším pohledu si
můžeme všimnout, jak odlišná
jsou zobrazení žen a mužů. Muži
bývají zobrazováni jako vyšší,
častěji se vyskytují v řídicí pozici,
v roli toho, kdo vede, rozhoduje
či vysvětluje. Žena je naopak
častěji vyobrazena, jak přijímá
rady, doporučení či pomoc muže.
Těchto rozdílů si povšiml sociolog
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Erving Goffman, který je
popsal v knize Gender Ad
vertisements. Goffman se
soustředil na způsob, jakým
jsou vyobrazena mužská
a ženská těla, přičemž si
všímá tělesných detailů,
jako jsou ruce, oči či výrazy
tváře, a dále se zaměřuje
na umístění a vzájemnou
pozici postav. Analyzuje, jak
jsou těla a okolní objekty
uzpůsobeny pro potřeby
reklamního vyjádření a zároveň i to, jaké informa
ce nám reklamní foto
grafie mohou poskytnout
obecně o způsobu, jakým
předvádíme gender v kaž
dodenním životě.
Ženy jsou zobrazovány
v pozicích podřízenosti – ať
už se jedná o úklony hlavy a těla, které jsou vyjádřením submisivity
a ukazují na přijetí podřízené role, nebo úsměvy či dětinské pózy.
Dojem dětinskosti je vytvářen skrze prezentaci těla v „klaunských“
pozicích, jež mají zdůraznit nevážnost situace i osoby, která se takto
prezentuje. V chování a vzájemném vztahu ženských a mužských
postav se objevuje analogie ke vztahu dítě–rodič, kdy muži vůči
ženám vystupují v ochranitelských pozicích (držení kolem ramen,
vedení za ruku apod.). Zvláštní výsadou mužů ve vzájemných kontak
tech je pak utěšování a vyjádření podpory – žena není nikdy zobra
zována jako opora truchlícího muže.
Rozdílné je i pojetí doteku u ženských a mužských postav. Zatímco
ženské ruce jsou často zobrazovány při jemném či letmém doteku,
mužský dotek má spíše „užitný“ charakter – jedná se o manipulaci
s objekty, jejich držení nebo používání. Ženy jsou také častěji zobra
zovány, jak se dotýkají vlastního těla (tváře, rtů).
Ženy bývají prezentovány jakoby mimo probíhající dění. Ať už
se jedná o „únik“ z dané sociální situace prostřednictvím emo
cionální reakce (smutek, strach, smích, stud, ...) vyjádřené mimi
kou a gesty (zakrývání obličeje, pohled do dálky, odvracení zraku,
pohrávání si s prsty apod.), zasněnou nepřítomnost či telefonování,
které představuje další způsob „vytržení“ z dané sociální situace.
Ve srovnání s emočními projevy mužů jsou pak ženy mnohem
expresivnější. Obzvláště signifikantním znakem reklam, ve kterých se
objevují ženy, jsou přehnané projevy radosti a nadšení, často v reakci
na vlastní předmět dané reklamy.
Goffmanova analýza ukazuje, že genderové rozdíly ve funk
ci a statusu jsou z reálného života přenášeny do světa
reklamy, který navíc poskytuje nejvýraznější pros
tor k jejich vyjádření. Reklama tak není pouhým
obrazem a nepředstavuje jen svět ideálních
produktů, ale odráží (zpětně utváří a potvr
zuje) genderovanou realitu naší společnosti.
Až příště uvidíte nějakou reklamu, zkuste se
zaměřit na detaily toho, jak ukazuje muže
a ženy. Možná se tak přesvědčíte, že zabý
vat se reklamou z genderového hlediska
není zdaleka tak zbytečné, jak se může
někomu zdát.
Alžběta Možíšová
Článek vychází z autorčiny bakalářské práce
Autorka studuje sociologii na FSS MU, je
dobrovolnicí NESEHNUTÍ a členkou Gender
centra FSS MU.
(foto: archiv NESEHNUTÍ)
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SEXISMUS V REKLAMĚ: VADÍ? NEVADÍ?
Existují reklamy, které ženy a muže zobrazují sexistickým
způsobem? Bezesporu ano. Existují mechanismy, jež může každý
z nás použít ve snaze zastavit takové reklamy? Ano, můžeme
podat stížnost samoregulačnímu orgánu, který rozhodne
o případném stáhnutí reklamy. Nicméně i když tento orgán rozhodne v prospěch stěžovatele, u prosazení rozhodnutí má svázané ruce. Nemá totiž pravomoc udělit sankci, může pouze po
stoupit případ orgánu s výkonnou mocí.
V zemích Evropské unie se v oblasti reklamy aplikuje samoregulační
přístup. Řečeno jednoduše: reklama se reguluje na základě pravidel
stanovených reklamním průmyslem (pravidla mají podobu kodexů),
provozování samoregulačních orgánů (v případě ČR se jedná o Radu
pro reklamu) platí reklamní průmysl, o dodržování kodexu rozhodují
komise, v nichž je také zastoupena veřejnost. Podle evropských
zákonodárců je tento způsob regulace nejefektivnější a nejméně zatíží
státní rozpočty.
Co nám kodexy říkají o zobrazování žen a mužů v reklamě? Dle ko
dexu Rady pro reklamu „reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální
prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti
a mravnosti. (...) Reklama nesmí zneužívat předsudků a pověr. (…) Rekla
ma nesmí obsahovat nic, co by hrubým a nepochybným způsobem
uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.“
Britský ekvivalent navíc zdůrazňuje maximální snahu neurazit ani na
základě rasové a genderové příslušnosti, sexuální orientace či postižení.
A jak samoregulační orgány rozhodují o sexismu v reklamách? Nejdřív
nastíním několik obecných problémů a pak uvedu ukázky konkrétních
rozhodnutí z Velké Británie, kterou jsem si vybrala jednak kvůli zahr
nutí genderu a sexuální orientace v reklamních kodexech a také kvůli
dlouholeté existenci (od roku 1961) samoregulačního orgánu pro
reklamu Advertising Standards Authority (ASA) a jeho vůdčí pozici
v Evropě v oblasti dobré praxe (good practice).
Definice v kodexech jsou poměrně široké, ASA navíc uvádí, že mar
ketingová komunikace může být nevkusná, aniž by porušovala prav
idla – skutečnost, že reklama některé spotřebitele uráží, neznamená,
že porušuje pravidla. Podle aktivistů a aktivistek rozhodování ASA
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v případě sexualizace žen v reklamách nebere v potaz rovnost genderů,
za závažný nedostatek považují také skutečnost, že komise hodnotí
pouze to, zda jsou reklamy obscénní, nemravné a narušují právo na
soukromí. Takový přístup nebere v potaz širší společenský dopad sexi
stických reklam.
Většina stížností, které ASA obdržela ohledně sexismu, byla rozhod
nuta v neprospěch stěžovatele. V případě reklamy na erotický taneční
klub For Your Eyes Only Ltd byla podána stížnost na billboard zobra
zující ženu ve spodním prádle klečící na pohovce. Podle stěžovatele
byla reklama sexistická a degradující ženy, a navíc byla umístěna v pro
storách, kde ji viděly děti. ASA stížnost zamítla s tím, že v kontextu
nočního klubu nebylo zobrazení nepatřičně explicitní nebo provoka
tivní a nezpůsobilo mravní pohoršení.
Stížnosti na reklamy, které zobrazují sexistickým způsobem muže,
jsou poměrně zřídkavé. Před dvěma lety bylo podáno 673 stížností
na televizní reklamu firmy HomePride Ltd. Jednalo se o reklamu na
čisticí prostředek, jehož použití bylo tak snadné, že ho zvládli i muži.1
Stěžovatelé poukazovali na to, že reklama je sexistická a urážlivá pro
muže – naznačuje, že jsou hloupí a líní – a také pro ženy – úklid je
ženskou prací. ASA rozhodla, že stížnosti nejsou opodstatněné, protože
reklama byla zcela jasně míněna komicky.
Praxe ASA ve vztahu k sexualizaci a objektifikaci žen v reklamě
se možná změní díky tlaku z nečekaného zdroje. Začátkem června
letošního roku byla v Británii publikována nezávislá zpráva o komer
cionalizaci a sexualizaci dětství, která mezi jiným doporučuje usnadnit
podávání stížností na programy, reklamy, produkty či služby. Veřejná
diskuse, která následovala, pojednávala také o všudypřítomných sexu
alizovaných reklamách, a její výsledek je jednoznačný – vadí. Záleží na
reklamním průmyslu a zákonodárcích, jak toto zjištění zpracují.
Monika Metyková
Autorka působí na Northumbria University v Newcastlu ve Velké Bri
tánii a vyučuje kurz Gender a média na Genderových studiích FSS MU.
1

Reklama ke zhlédnutí na http://www.guardian.co.uk/media/video/2009/
may/19/oven-pride-sexist-to-men.
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PRASÁTEČKA VE VEŘEJNÉM PROSTORU
V roce 2009 zahájil ženskoprávní program NESEHNUTÍ kampaň „Proti sexismu v ulicích“. Vedla nás
k tomu přemíra sexistických reklam v našem okolí –
všudypřítomné billboardy s poprsím a notebooky,
neustále se opakující televizní reklamy s bezradnými ženami, kterým až odborník poradí, jak vyprat
skvrnu, či časopisy pro ženy, ve kterých vás mladé,
krásné, vychrtlé a často počítačem zdokonalené
dívky lákají ke koupi toho správného módního
doplňku. V kontrastu s tím pak obraz mužů, jejichž
reklamní role se omezovaly na radící odborníky,
manžely stěžující si na manželky či veselící se
pivaře.
Začaly jsme rozvířením mediálních vod a několika
happeningy. Z těchto aktivit se později vyvinula soutěž
Sexistické prasátečko. Splňovala totiž všechno, co
jsme kampaní chtěly změnit – začít debatu o sexismu
v reklamách, motivovat veřejnost, aby si všímala svého
okolí a vyjadřovala svůj názor, a také dát najevo firmám,
které se takovými reklamami prezentují, co si o tom
myslí potenciální zákazníci a zákaznice.
Z počátku naše aktivity zůstávaly spíše nepochopené. Rozdávání
letáku s názvem „Sexismus v reklamách“ vyvolávalo v centru Brna
úlek některých kolemjdoucích, případně reakce „To už pro mě není“.
Jiní zase reagovali opačně: „Co vám na tom vadí? Vždyť jsou ty nahé
ženy krásné.“ Ano, dokonce i některým aktivistkám ženskoprávního
programu NESEHNUTÍ se nahé ženy líbí velice, ale o tom skutečně
kampaň není.
Sexismus není o sexu aneb Sex ano, sexismus ne
Sexismus totiž není o sexu, ale o diskriminaci na základě pohlaví. Tj.
rozhodně neplatí jednoduchá rovnice: nahá žena v reklamě rovná se
sexistická reklama. Dokonce ani sex v reklamě nepředznamenává se
xismus. Jiné je to ovšem s využíváním nahých ženských těl k propagaci
s tím nijak nesouvisejících výrobků a obchodních aktivit (počítačů,
oken, stavebních firem, dokonce i vánočního prodeje kaprů apod.) či
se zesměšňováním žen a jejich schopností, případně s prezentací těch
„správných“ rolí pro ženy a muže ve společnosti.
V tomto roce jsme vyhlásily již třetí ročník soutěže o nejsexističtější
českou reklamu Sexistické prasátečko a máme radost, že o ní ví čím dál

Z happeningu proti sexismu v reklamách. (zdroj: archiv NESEHNUTÍ)

více lidí a debatu nad sexismem v reklamách se podařilo rozpoutat.
Horší je, že sexistických reklam neubývá. V e-mailu jsem tak nacházela
téměř každý den nominace do soutěže od různých lidí; jeden den přišla
nahá blondýnka lákající na zimní slevy stavebnin, jindy „jednadvacítka“
upozorňující na přednosti tepelné izolace a další den asi nejoblíbenější
druh sloganu nenápaditých stavebních firem v tomto roce: „Posta-
víme vám ho všude“, „Postavila… Postavte si taky!“ či „S námi ‚to’ post
avíte“, vždy doplněno polonahou dívkou.
A tak nám nezbývá, než se těmto firmám „postavit“ a ukázat jim, že
sex nás sice baví, ale sexismus ne!
Kristýna Pešáková
Autorka je koordinátorka programu Ženská práva jsou lidská práva,
NESEHNUTÍ.
Webová stránka třetího ročníku soutěže:
www.soutez.nesehnuti.cz
Více o aktivitách ženskoprávního programu NESEHNUTÍ:
http://zenskaprava.cz
NEKUPUJTE VÝROBKY FIREM, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ
SEXISTICKÉ REKLAMY
•
•
•

•
•

Z akce proti sexismu v reklamách. (zdroj: archiv NESEHNUTÍ)

nekupujte výrobky firem se sexistickými reklamami;
napište firmám z pozice potenciálního zákazníka či zákaznice,
že je sexistická reklama důvodem, proč u nich nenakoupíte;
využívá-li reklama nahého těla bez souvislosti s propago
vaným výrobkem, snižuje-li lidskou důstojnost nebo zne
užívá-li předsudků či podporuje násilí, obraťte se na Radu pro
reklamu se svým podnětem – je to snadné, stačí vyplnit malý
formulář na internetu (www.rpr.cz). Rada pro reklamu může
doporučit firmě reklamu stáhnout.
obraťte se na NESEHNUTÍ – pošlete fotografii dané reklamy
do soutěže Sexistické prasátečko;
vyjádřete svůj názor – na blogu, komentářem do novin apod.
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GIGA ŇADRA SI PAMATUJÍ VŠICHNI.
GIGA NOTEBOOKY NIKDO
Když se zeptáte lidí ve svém okolí, jestli si pamatují reklamu se sloganem „Giga slevy“ zobrazující ženu s velkým poprsím, většinou
si všichni vzpomenou. Pokud se ale zeptáte, jakou firmu reklama
propagovala, lidé tápou. „Vím, že v ruce držela notebook, ale na
konkrétní firmu si nevzpomínám,“ loví v paměti Brňan Jan Muric.
Firma Giga computer se snažila vstoupit ve všeobecnou známost
pomocí reklamy, na které skoro nahá kráska s velkým poprsím drží
v ruce notebook. Přičemž heslo „Giga slevy!“ evokuje spíše její výstřih
než inzerované zboží. „Reklama je takřka učebnicovým příkladem se
xistické reklamy,“ odpovídá na dotaz po etičnosti reklamy socioložka
Kateřina Nedbálková z Masarykovy univerzity. „Tento billboard inzeru
je pomocí nahého ženského těla absolutně nesouvisející zboží, tedy
počítače. Ženské tělo je zde jednoznačně použito jako sexuální ob
jekt,“ vysvětluje dále Nedbálková. I samotná firma Giga computer
si je takové interpretace vědoma. „Reklama neměla mít sexistický

Reklama firmy Giga computer. (zdroj: archiv NESEHNUTÍ)

podtext, je ale pravda, že jsme se snažili zaujmout naši hlavní cílovou
skupinu – tedy muže. Chtěli jsme, aby se lidé o naší firmě dozvěděli,“
objasňuje reklamní strategii Jana Darmovzalová z marketingového
oddělení firmy. Sama ale dodává, že účinek venkovní reklamy je
jen těžko změřitelný, ohlasy mají pouze od klientů firmy. Jan Muric
o efektu reklamy pochybuje: „Mě osobně billboard nezaujal, nechápu,
jak s počítači souvisí skoro nahá žena. Tato reklama útočí na nejnižší
pudy, možná se to někomu líbí, ale mně tedy ne,“ hodnotí reklamu
Muric.
Reklama Giga computeru si dokonce vysloužila podnět zaslaný
Radě pro reklamu. Ta ale překvapivě rozhodla, že reklama je etická.
„Předmětná reklama (billboard) odkazuje na produkt, notebooky,
které tvoří drtivou většinu prodaného zboží a jsou charakteristické
právě uvedenými slevami oproti konkurenci zadavatele. Notebook
drží žena, která se netváří vyzývavě a propaguje pouze zadavatelův
sortiment,“ píše se v rozhodnutí o etičnosti reklamy. Rada pro reklamu
sice shledala, že kreativní strategie reklamy je nevkusná a samoúčelná,
ale hrubé porušení etických norem v ní nevidí.
Podle Darmovzalové reklama svůj účel splnila. Šokovala a vyvolala
diskuzi.
Reklama firmy Giga computer byla zařazena do soutěže o Sexistické
prasátečko v roce 2010. „V budoucnosti další billboardovou kampaň
neplánujeme. V našich dalších aktivitách také zvolíme jinou marke
tingovou strategii,“ doplňuje Darmovzalová. Větší část billboardové
kampaně už skočila, některé reklamy ale nadále zůstávají na svém
místě. A zajímavé ceny notebooků jsou to poslední, čeho si na nich
lidé všimnou.
Petra Havlíková
Autorka vystudovala mediální a genderová studia a divadelní
vědu na Masarykově univerzitě. Nyní je studentkou sociologie
a aktivistkou. Věnuje se zejména feministickým
a lidskoprávním tématům.

Historicke vlakno

JAK MŮŽE TAK KRÁSNÁ ŽENA VAŘIT TAK
ŠPATNOU KÁVU?
Sexismus v médiích není typický až pro současnost, naopak, dějiny
sexistického zobrazování žen a mužů jsou svázány s dějinami
reklamy jako takové. Jeho podoby se časem mírně proměňují,
nicméně těží ze stejného zdroje, kterým jsou genderové stereotypy.
Na každého člověka v České republice denně „útočí“ zhruba dva
a půl tisíce reklamních sdělení v podobě billboardů, novinových
inzerátů či televizní a rozhlasové reklamy. Velká část pracuje s gen
derovými stereotypy, posiluje je či spoluvytváří. Dokonce i reklamy,
které role typické pro muže a ženy obrací ve vtip nebo je pointují, na
12

stereotypech staví. A bylo tomu tak vždy – i v době, v níž má současná
reklama svoje pevné kořeny, tedy v reklamě 50. let. I před šedesáti lety
stála reklama na stereotypu, zejména tom genderovém. Právě v 50.
a 60. letech byly totiž položeny základy konzumního způsobu života,
jak ho dnes známe, včetně nakupování zboží na základě reklamních
sdělení, nikoli na základě prosté životní potřeby.
Reklama v dlouhé perspektivě
Dějiny reklamy sahají až do antiky, první vlnu rozmachu prodělala
po vynálezu knihtisku a masivně v novinách za první republiky.
Skutečný boom přišel až s reklamou televizní v 50. letech. Zatímco
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reklama v televizi zažívala
vzestup, s úbytkem rekla
my (a diváků) se potýkala
kina a rozhlas. Televize ale
reklamu z jiných médií nikdy
nevytlačila úplně. To, co bylo
běžné ve Spojených státech
amerických, se k nám dos
távalo jen pomalu. I na
Západě ale platilo, že třeba
kuchyně je ženské teritori
um. Dokládají to reklamy na
kuchyňské náčiní: například
kuchyňské roboty Kenwood
Chief přišly v roce 1961
s plakátem, na kterém je zobrazený muž v obleku, kterého objímá
jeho žena v kuchařské čepici, v popředí je vyfocený kuchyňský robot
a slogan hlásá: „Šéfkuchař umí všechno, ale vaření? Od toho jsou tu
ženy. Darujte svojí ženě robota od Kenwoodu.“ Podobně fungovala
i reklama na automobily, ve Spojených státech tehdy všudypřítomná
– žena byla tou, která se vezla nebo které muž otevíral dveře u spo
lujezdce. A stereotyp do třetice, tentokrát v reklamě na mýdlo Pal
molive. Slogan reklamního plakátu se ptá: „Vzal by si vás váš manžel
znovu?“ Smutnou ženu před stárnutím zachrání pouze jemné mýdlo
Palmolive. Jak víme, ženy jsou slabé. A věděl to i jeden z výrobců amer
ického kečupu. Narážel na to, že otevřít sklenici chce pořádnou páru
a tu ženy obvykle nemají. Přišel tedy s jednodušším uzávěrem lahve
a v reklamě zdůrazňuje: „Víte, že tuhle lahev otevře dokonce i žena?“
Výrobce kávy Chase & Sanborn zase v první polovině 50. let spoléhal
na to, že kávu do domácnosti nakupují výhradně ženy, a když přišel
s pevným uzávěrem, aby káva v plechovce nevyčichla, neváhal přijít
s reklamou, na níž muž tluče svoji ženu. Za to, že koupila vyčichlou
kávu! A tvrdí hospodyňkám, že díky téhle speciální plechovce jim už
výprask nehrozí. Ostatně i televizní reklamy na kávu ze stejné doby
byly výrazně urážlivé ve vztahu k ženám. Jedna z nich například tvr
dila: „Jak může tak krásná žena vařit tak špatné kafe?“ Kůži krásným
hospodyňkám zachraňovala inzerovaná značka kávy, se kterou se už
nemusely bát, že manžela zklamou. A když automobilky začaly v 60.
letech vyrábět malé modely aut, cílila reklama opět na ženy, které
jsou tradičně zobrazovány jako horší řidičky.
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korektnějšímu přístupu má ovšem
mnohem blíže než tradiční model
muže, který obvykle auto vy
bírá, kupuje i řídí, zatímco žena
s dítětem v náručí přihlíží, vybírá
si barvu vozu, popřípadě se veze.
Reklamu, ať už v 50. letech, nebo
dnes, vymýšlejí tvůrci v reklam
ních agenturách. Ale i tvůrkyně,
i když ty jsou stále v menšině. Už
v 50. letech se proslavila kreativní
textařka
reklamní
agentury
Foote, Cone & Belding jménem
Shirley Polykoff, která stojí za
jedním z nejslavnějších reklam
ních sloganů všech dob. Barvení
vlasů bylo v té době výhradně záležitostí kadeřnických salonů a firma
Procter & Gamble vymyslela barvu na domácí barvení. K tomu měla
ale většina Američanek nedůvěru. Shirley Polykoff vymyslela situaci,
na které vznikla televizní reklama podpořená sloganem „Udělala
to..., nebo neudělala?“. Šlo o to, že při návštěvě mladých snoubenců
si tchyně bere svého syna stranou a ptá se ho, jestli si jeho budoucí
žena barví vlasy. Její barva je tak dokonalá, že si tchyně není jistá, jak
na tom snacha s barvením vlasů je. Účinek reklamy byl obrovský –
během následujících pěti let si 70 % žen ve Spojených státech začalo
doma barvit vlasy, a prodeje barev na vlasy tak vzrostly čtyřnásobně.
Mimochodem, tchyně je oblíbenou a velmi stereotypně zobrazova
nou postavou mnoha reklam.
Stereotypní zobrazování žen a mužů v reklamě padesátá léta přežilo
a platí dál. Jedna z prvních reklam na dvouletou smlouvu s operá
torem T-Mobile například pracovala se dvěma plakáty – na prvním
byl muž, na druhém žena. První doplňoval slogan „Každé dva roky
chytřejší“, u fotografie ženy bylo napsáno „Každé dva roky svůdnější“.
S podobnou rétorikou začínala i reklama na povinné ručení. Allianz
přišla s reklamou, v níž sedí žena za volantem a nápis říká: „Jsem
technický antitalent, takže je pro mě důležité, aby mi někdo po
mohl, když potřebuji.“ A jsou reklamy, které se neštítí ani sexistického
přístupu. Například Pražské služby nabízely před rokem technologii
na mytí potravinářských cisteren zevnitř i zvenku a neváhaly pro
svoji nabídku použít ilustrační fotografii ženského zadku v plavkách
„ušpiněného“ (zvenku) plážovým pískem. A jedna realitní agentura
zase na billboard se svými webovými stránkami umístila troje ženská
prsa v plavkách. Důvod? S realitami sice vůbec nesouvisí, ale prsa
vždycky přitáhnou oči kolemjdoucích.
Rétorika reklam se příliš nezměnila ani během šedesáti uplynulých
let. I tehdy byla žena pouhým symbolem či objektem. Jen dnes si mo
hou tvůrci dovolit více nahoty a sexistických narážek.
Klára Kubíčková
Autorka vystudovala žurnalistiku a sociologii, pracuje jako literární
redaktorka MF DNES a novinářka na volné noze.

Stále stejná padesátá?
To ostatně vydrželo dodnes, drtivou většinu malých modelů aut
v reklamách řídí ženy, zatímco velké rodinné vozy muži. I když i v tom
to stereotypu se najdou výjimky, například Škoda v případě rodinného
vozu tradiční role vyměnila – nechala auto řídit ženu a muže v něm
hledat pleny. I tato pointa ale funguje dobře pouze v případě existence
předchozího stereotypu, vtip je právě v jeho otočení. K genderově
13
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JSOU SEXISTICKÉ REKLAMY PROBLÉMEM
VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNICTVÍ?
Rozhovor se Scottem A. Lukasem, zakladatelem webové stránky
http://www.genderads.com, která je databází sexistických reklam
a reklam zobrazujících muže a ženy stereotypně. Na této webové
stránce můžete najít ukázky, jak jsou v reklamách zobrazovány
ženy a jak muži či toho, jakým způsobem reklamy využívají objektifikace. Naleznete zde ale i ukázky reklamního ageismu či rasismu.
Rozhovor vedla: Kristýna Pešáková
Překlad: Daniela Komanická a Zdena Kopková
Pane Lukasi, co vás vedlo k založení webové stránky http://
www.genderads.com?
Učil jsem ve třídě genderových studií a mnoho mých studentů a stu
dentek si přálo kopie powerpointové prezentace, kterou jsem vytvořil.
Jednalo se asi o 50 diapozitivů s reklamami, které demonstrovaly, jak
ve všeobecné kultuře funguje sexismus. Protože se studentům a stu
dentkám prezentace líbila, rozhodl jsem se vytvořit internetovou
stránku, která by se zaměřila na stejné pojmy, ale s mnohem větším
počtem příkladů. Nyní je na stránce více než 3 000 reklam. Výhodou
internetové stránky je, že ji může používat každý v libovolném koutě
světa a má vzdělávací cíl.

vidíme je téměř v každém typu sdělovacího prostředku a jsou spo
jené s každým typem produktu. Tyto reklamy vyvolaly určité politické
pobouření, které vyvrcholilo tím, že je některé společnosti strhávaly.
Pracoval jsem na jedné kampani s organizací Dads & Daughters (Ot
cové a dcery), která vyvíjela tlak na firmy, které využívaly sexistické
reklamy. Zde v USA všude vidíme mnoho takových reklam. Myslím,
že rovněž následuje mnoho příkladů sexismu ve filmech, videohrách
a jiných médiích.
Můžete zmínit nějaké příklady současných amerických sexistických reklam?
Mnoho z nich uvádím na své webové stránce. Myslím, že katego
rie sexistických reklam jsou zajímavé. Vidíme ženy ukazované jako
objekty – třeba je žena zformovaná do tvaru sklenice nebo láhve
– a vidíme ženy, často barevné ženy, zobrazované se sexistickými
a rasistickými myšlenkami, jako by byly zvířaty nebo byly primárně
spojené s přírodou. Ženy jsou rovněž prezentovány jako ty, které se
starají o děti, a jako prvořadé domácí pečovatelky. Tím vytvářejí sexi
stické reklamy určitý stereotyp nebo omezují role, které ženy mohou
ve společnosti hrát. Někdy jsou ženy zobrazovány jako pouhé sexuální
objekty, na to existuje mnoho příkladů. Nejrušivější jsou reklamy spo
jené se znásilněním, domácím násilím, agresí, a dokonce i smrtí. Tato
vyobrazení bychom měli tvrdě odmítat, obzvláště v reklamách.
Jak se k problematice sexismu v reklamách staví veřejnost?
Reaguje nějak na reklamní kampaně firem, které ženy a muže zobrazují stereotypně?
Určité organizace se aktivně zaměřují na snižování podílu sexistické
reklamy. Reakce lidí na sexismus v médiích jsou smíšené. Domnívám
se, že jelikož jsou takové reklamy velmi obvyklé ve všech médiích
– včetně filmu a videoher – lidé v nich pravděpodobně nevidí nic
špatného, nebo dokonce neobvyklého.

Ukázka zobrazení „správné“ role ženy v reklamě. (zdroj: www.genderads.com)

Jaké reklamy jsou z vašeho pohledu sexistické? Jak je podle vás
můžeme rozpoznat?
Na to existuje mnoho názorů. Podle mě je sexistická reklama taková,
která snižuje hodnotu jedince, takže je typicky jí, někdy jemu, upírána
schopnost samostatně jednat, vytvořit si vlastní názor, bytostné já
nebo identitu. Žena je vymezena pouze svým tělem, svou fyzickou
zkušeností, svou sexualitou nebo jinými povrchními rysy. Sexistické
reklamy lze najít ve všech podobách propagace – tištěných médiích,
televizi, na internetu, veřejných místech (reklamních tabulích, auto
busových zastávkách atd.). Vidíme je rovněž v souvislosti s různými
typy produktů – potravinami, pivem a alkoholem, a dokonce i s výrob
ky pro domácnost, jako jsou kamery a televizory.
Se sexistickými reklamami se v České republice setkáváme
téměř na každém rohu. Ženská poprsí lákají k nákupu počítačů,
staré ženy bývají přirovnávány k ojetým autům … Jaký je svět
reklam v USA? Jsou u vás sexistické reklamy časté?
Ano, sexistické reklamy jsou velmi obvyklé. Jak jsem již zmínil,
14

Jaké v USA existují možnosti regulace reklam? Zohledňují např.
etické kodexy reklam diskriminaci na základě pohlaví?
Zdá se, že proti inzerování amerických výrobků se obvykle protes
tuje tehdy, když vznikne falešné tvrzení, že se jedná o nějaký zdravotní
problém (jako např. kouření). Bylo by zajímavé pokládat sexistické
reklamy za problém veřejného zdravotnictví. Zatímco žádná obyčejná
reklama nemůže ovlivnit člověka tak, aby znásilňoval nebo vystupoval
násilně vůči jiné osobě, existují důkazy, že sexismus ve svých různých
formách, včetně reklamy,
může vážně snížit citli
vost člověka vůči druhým
a tím přerůst v záležitost
veřejného
zdravotnic
tví. Vím, že Jižní Afrika,
Austrálie, Velká Británie,
Hong Kong a jiné země
mají úřady nebo skupiny
zabývající se reklamami,
které mohou být veřejností
vnímány jako sexistické,
rasistické nebo proble
matické. Samozřejmě že
v tomto okamžiku uslyšíte
zastánce svobody pro
jevu křičet kvůli údajné
cenzuře, ale zde bychom
se měli zaměřit na větší
Muž v reklamě. (zdroj: www.genderads.com)
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problémy. Zaprvé cenzura již existuje, jelikož mnoho z toho, co je
v reklamě prezentováno jako „normální“, se týká pouze mužů (hlavně).
Tím jsou již cenzurovány zkušenosti lidí různého genderu a pohlaví.
Zadruhé, jak jsem se zmínil výše, existuje zde problém zdravotnictví,
který je třeba vzít do úvahy. Sexistické reklamy NEJSOU jednoduše jen
formou zábavy. Jsou prostředníky našich těl, myslí, svědomí a hodnot.
Jsou regulační orgány využívány, posílají lidé podněty ke
stažení reklam z důvodu sexismu?
Bylo několik kampaní na stažení určitých reklam z vysílání nebo
z tisku. Lidé často píšou a stěžují si firmám, které používají formy sexis
tické reklamy. To může být dobrým základním přístupem k problému.
Bývá poté těmto podnětům vyhovováno? Jsou reklamy
označovány orgány jako sexistické, a tudíž nepřijatelné?
V některých případech ano a reklamy jsou odstraněny, v jiných ne.
Myslím, že to možná závisí na tom, zda se firma domnívá, že výsled
kem kontroverzní reklamy (jako např. Benetton nebo American Ap
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parel) bude vyšší prodej jejích výrobků, nebo si pobouření způsobené
reklamou vynutí její stažení. Problém možná spočívá v tom, že reakce
na sexismus se řídí požadavky trhu.
V České republice bývají sexistické reklamy často veřejností
vnímány jako reklamy, které zobrazují nahotu či sexualitu. Jak je
tomu v USA? Dokázal byste nám poradit, jak změnit vnímání kritiky sexismu v reklamách jako aktivitu moralizujících puritánek
či cenzuru?
Ano, jak jsem již podotkl, je to velký problém – vytváříme tím, že
zaměřujeme pozornost na reklamy a vyzýváme podniky k jejich
odstranění, podmínky, ve kterých se cenzura stává normou? Mys
lím, že to bude nadále zdrojem polemiky. Vše, co k tomu mohu říci,
je, že potřebujeme více hovořit o tom, co znamená sexismus, jak nás
všechny ovlivňuje a co s tím můžeme dělat. Tím, že budeme o tomto
problému více hovořit, můžeme být klidní v tom smyslu, že se o cen
zuru nejedná.
Děkuji moc za rozhovor.

Scott A. Lukas (Ph.D. Rice University, Cultural Anthropology) vyučuje antropologii a sociologii na
Lake Tahoe Community College. Vedle své práce na projektu genderových reklam je autorem pěti
knih, včetně souborů o všeobecné kultuře. Spolupracoval rovněž na publikacích Handbook for Achiev
ing Gender Equity through Education (Příručka pro dosažení genderové rovnosti prostřednictvím
vzdělávání) a Routledge International Encyclopedia of Men and Masculinities (Mezinárodní encyklo
pedie mužů a maskulinity vydaná v nakladatelství Routledge). Jeho poslední knihou je Theme Park
(Zábavní park) vydaná u Reaktion Books. American Anthropological Association (Americká antro
pologická společnost) mu udělila cenu McGraw-Hill Award za vynikající kvalitu vysokoškolského
vyučování antropologie.

Na slovicko...
A tenhle znáte? aneb Máte smysl pro humor?
Blondýna a bruneta se rozhodnou spáchat sebevraždu. Vylezou na
mrakodrap, obě skočí, brunetka spadne dolů, zabije se, a blondýna
nikde. Co se jí stalo? Ztratila se! Anebo tenhle: Jedna cikánka přemlouvá
druhou: „Eržiko, puč mi tepláky.“ „Nepučim, já jdu taky na diskotéku!“
A víte, proč každá studentka chodí na přednášky s kabelkou? Nosí si
v ní zrní, aby se mohla o přestávce nazobat.
Jéje, to je legrace! Nebo vám to nepřipadá vtipné? Tak to nejspíš
nemáte smysl pro humor. Chtělo by to trochu nadhledu, nebrat svět
tak vážně. Copak musí každá feministka brát všechno doslova, bez
špetky vtipu? Chce to trochu se uvolnit a povznést. To je alespoň názor
všech, kteří rádi vykládají sexistické a rasistické vtipy.
Humor ale není jen nevinná kratochvíle. Věděl to Umberto Eco,
v jehož románu Jméno růže se děj točí kolem zakázaných knih, které
jsou právě o humoru. Věděli to všichni mocnáři, kteří za politický vtip
posílali lidi do vězení nebo i na popraviště. Názorně to předvedl v jinak
dosti sexistické novele Žert Milan Kundera. Své by mohly jistě vyprávět
oběti šikany, které se staly terčem zesměšňování, ať už kvůli silným
brýlím, oblečení, které nebylo dost in, barvě kůže nebo třeba kvůli
nadprůměrně dobrým známkám ve škole. Humor má obrovskou moc,
může ulehčovat život utlačovaných, stejně jako ubližovat.
Účelem sexistického vtipu je udržování představy, že ženy jsou
směšné, a to svou hloupostí, neschopností zacházet s technikou
(nejčastěji s auty a počítači), svou podobností se zvířaty typu slepice,

kozy nebo krávy, svou zaujatostí vlastním vzhledem atd. To vše
v odlehčeném duchu a hlavně s humorem – největší borec je přeci ten,
kdo se umí zasmát sám sobě. Proto je tak obtížné na humor jako na
nástroj reprodukce nerovností upozorňovat. Vtipálek může útok na
svou osobu vždycky obrátit proti kritizujícím: „Vždyť já to tak nemyslím.
Nerozumíš vtipu?“
Nejčastěji se sexistické vtipy týkají blondýnek. To proto, že jim
řád mužské dominance přiznává v systému heterosexuální směny
nejvyšší hodnotu. Jak se může žena dostat k moci a bohatství? Nejs
náze tak, že si najde bohatého manžela. A ve věrouce naší doby je
nejpravděpodobnější, že k takovému manželovi se dostane právě
mladá, krásná, dlouhonohá blondýna. Ale aby té moci zase neměla
příliš, je třeba, aby byla přihlouplá a naivní. Namísto toho, abychom si
jí museli vážit tak, jak si vážíme jejího bohatého a mocného muže, se
jí můžeme všichni vysmát. Ostatně to už víme dávno, že žena může
být buď krásná, anebo chytrá. Takže bude vždycky proč se smát – buď
proto, že je to šereda, hahaha, anebo proto, že je blboučká, checheche.
Vtipy jsou to trochu stále na jedno kopyto, a to mě
vede k domněnce, že kdo se jim směje pořád do
kola, bude nejspíš velký krasavec.
Lucie Jarkovská
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Logo súťaže Sexistický puk. Návrh: Lucia Mendelová.
(zdroj: feministky.sk)

PO MAJSTROVSTVÁCH SVETA V HOKEJI
A MUŽSKOSTI

Reklamy Bodyček stávkovej spoločnosti Bet-at-home v Bratislave niekto prelepil plagátom s nápisom „Milujem hokej, táto reklama však nie je okej.“ (Zdroj: Mediálne.sk).

Nápad na súťaž Sexistický puk prišiel veľmi rýchlo. V jednom z prvých májových dní Lenka odfotila reklamu Bodyček
a nahněvaná poslala fotku na mailing-list neformálnej skupiny feministky.sk. Rozbiehali sme vtedy rubriku Tekvicou do
nich!, v ktorej sme chceli udeľovať cenu za výnimočný sexi
stický počin týždňa na Slovensku. Reklama Bodyček bola vynikajúcou kandidátkou. Tipy na sexistické reklamy však s príchodom majstrovstiev sveta v hokeji začali pribúdať. Rozhodnutie
usporiadať anketu o „najútočnejšom hokejovom sexizme“ bolo
teda možnosťou, ako sa v pribúdajúcich reklamách a udalostiach
nestratiť, nechať o nich premýšľať, hlasovať za ne ďalších ľudí
a posvietiť si na premenu verejného a mediálneho priestoru počas
podujatia, ktoré sa – ktovie prečo – ešte stále nazýva športové.
Od samotného nápadu do vyhlásenia ankety, jej technického
umiestnenia na blog a odoslania tlačovej správy o ankete prebe
hli tri dni. Hlasovania o piatich reklamách, ktoré sme spustili 6.
a uzavreli 18. mája, sa zúčastnilo 390 ľudí. Niekoľko stoviek ľudí
„likeovalo“ články o „hokejových sexizmoch“ na Facebooku. Vďaka
publikovaniu tlačovej správy o ankete na hlavných spravodajských
serveroch sa zvýšila aj návštevnosť samotného blogu. (A s ňou aj
počet nenávistných komentárov, poznamenávam.) Zuzka a Lenka
poskytovali vyjadrenia do novín a rozhlasu. 19. mája sme mohli
vyhlásiť (favorizovaného) víťaza súťaže – reklamu Bodyček stáv
kovej spoločnosti Bet-at-home. Prvé čestné uznanie sme udelili
prezidentovi republiky Ivanovi Gašparovičovi za násilné správanie
sa voči premiérke Ivete Radičovej (po prehranom zápase sloven
ského tímu do nej pri výťahu vrazil lakťom so slovami „Nezavadza
jte tu“). O pár dní neskôr sme zaslali čestné uznania s povzbudzu
júcim športovým heslom „Nie je dôležité zvíťaziť, ale nezúčastniť
sa!“ všetkým firmám, médiám a reklamným agentúram, na ktorých
sexistické reklamy či aktivity nás v komentároch upozornili čitateľky
a čitatelia blogu, hlasujúci v ankete.
Všetko sa udialo rýchlo – po majstrovstvách sveta bolo po súťaži.
Ako blogovej nadšenkyni mi počas tých pár májových týždňov chýba
lo uvedomenie a premyslenie si aspoň dvoch vecí. Jednak to bolo
uvažovanie o reklamách samotných, o tom, čo robia, ako formujú
verejný priestor, ako spolupôsobia v tom obrovskom organizme, ktorý
sa volá „Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011“. A bolo to aj uvedo
menie si toho, že nadšenie z tejto akcie sme na mailing-liste nezdieľali
všetky. Že niektoré z nás považujú za dôležitejšie premýšľanie o iných
16

problémoch a verejným priestorom tak, ako sa vytvára prostredníc
tvom reklám a spektáklov, sa primárne zaoberať nechcú.
Teraz však späť k prvej otázke: Prečo je potrebné vracať sa k reklam
ám? Možno je to v Česku inak, ale zdá sa mi, že o reklamách toho –
aspoň medzi mojimi primárne slovensky hovoriacimi kamarátkami,
kolegyňami, známymi, feministkami – vieme stále málo. Kadekto vie
ďobnúť prstom do reklamy a povedať o nej, že je sexistická. (Keď na
reklamu prilepí nálepku NESEHNUTÍ Tahle reklama je sexistická!, je to
určite super!:)) Podnetov, adresovaných Rade pre reklamu, prichádza
tiež dosť. Aj reklamu Bodyček museli jej zadávatelia stiahnuť potom,
ako arbitrážna komisia Rady pre reklamu uznala, že reklama „zobrazu
je ženu dehonestujúcim spôsobom“ a využíva nahotu „pohoršujúcim
spôsobom, ktorý nesúvisí s produktom“. Kto však boli tie a tí, čo poslali
44 sťažností na Bodyček Rade pre reklamu? Nahnevané ženy? Femi
nistky? Alebo – a to je môj tip – strážcovia a strážkyne morálnej čistoty
slovenských žien a nepoškvrnenosti myslí slovenských detí? Presnú
odpoveď sa nedozviem.
Zákaz reklamy je dobrá vec, ale pochopiť z feministického
a spoločensky kritického hľadiska molocha tzv. mega športových
mediálnych udalostí (ako o nich hovorí teoretik mužských štúdií Mi
chael A. Messner) sa mi vidí dôležitejšie. Do Bratislavy prišlo počas
konania majstrovstiev asi 100-tisíc ľudí. Prítomnosť množstva pod
napitých a ktovie čím všetkým vzrušených (prevažne) mužov si
zaumienili zhodnotiť rôzne bary a nočné kluby, ktoré ich lákali na
pomerne primitívne a „na kolene“ vyrobené letáky s nahými ženami
pomaľovanými v tzv. slovenských národných farbách. Napriek ob
rovskému vizuálnemu „nadbytku“ žien v reklamách a udalostiach,
ktoré súviseli s hokejom, však nešlo ani tak o výrobu reprezentácií
ženskosti. Budovala sa skôr reprezentácia národa a štátu – Slovákov,
Sloveniek a Slovenska. A v priestore mesta, v jeho baroch, uli
ciach s billboardmi aj bez nich, na štadiónoch, aj pred obrazovkami
v domácnostiach sa vytvárala mužskosť. Mužskosť a jej budovanie, či
už prostredníctvom športu, jeho sledovania alebo konzumácie piva,
je vec krehká. Nikdy jej nie je dosť, treba ju neustále dokazovať. Viac
gólov, viac pollitrov, viac...
Viac protiakcií!
Ľuba Kobová
Zuzka a Lenka v texte sú Zuzana Maďarová a Lenka Krištofová.
Feministky.sk je kolektívny blog neformálnej skupiny žien.
Všetky reklamy zo súťaže Sexistický puk si môžete
pozrieť na webe feministky.sk.
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TRANSGENDER TV? JEN STĚŽÍ
Zatímco gay a lesbické postavy na televizní obrazovce už dávno
nejsou tabu, nedá se totéž říci o představitelích a představitelkách
dalších alternativních sexuálních orientací. Proč tomu tak je?
A z jakého důvodu zůstává jejich zobrazování silně stereotypní?
Gayové a lesby ano, transgender postavy ne
Gay a lesbické postavy se na televizních obrazovkách více či méně
objevují už od 60. let 20. století. Stále výrazněji ve zpravodajství a pu
blicistických pořadech než v televizních seriálech, v některých zemích
více než v jiných (v některých zemích západní kultury a v mnoha
zemích jiných kultur dokonce vůbec), stále ještě převažují kvantita
tivní měřítka nad těmi kvalitativními. Někteří lidé se dokonce netají
názorem, že gayové a lesby (a ti ostatní) jsou jim dnes všude „cpáni“
přímo před obličej. Názor je to poněkud omezený a vyplývající z ne
znalosti situace, leč celkem dobře ilustruje jednu důležitou skutečnost.
V dnešní době se najde jen málokdo, komu by nebyly známy pojmy
gay či lesba (byť definice se někdy výrazně odlišují) a kdo by alespoň
okrajově nezaznamenal jejich existenci v tzv. veřejném prostoru, mé
dia nevyjímaje.
Výše řečené už ovšem nelze vztáhnout na další četné identity a al
ternativní sexuální orientace, mezi které patří i transgender postavy
(MtF – Male to Female, FtM – Female to Male, intersexuálové apod.). Na
televizních obrazovkách a filmových plátnech se sice sem tam objeví,
ale podléhají mnohem výraznější stereotypizaci než gay a lesbické
postavy, jsou také spojovány jen s určitými žánry (redukce transgen
der postav na muže v ženských kostýmech a s výrazným make-upem
je vděčným tématem celé řady komediálních seriálů). Často se v rámci
děje ocitají na okraji (není tak důležité, jaké mají „problémy“, ale zda
jsou ochotni/y naslouchat heterosexuálním postavám), jsou spíše
jeho pasivními pozorovateli a veskrze fungují jako atrakce daného
pořadu nebo dílu (i přes zjevné snahy přistupovat k těmto identitám
s politickou korektností). Jinými slovy – transgender lidé jsou zobra
zováni přesně tak jako četné gay a lesbické postavy, jen s tím rozdílem,
že gayové a lesby se na televizních obrazovkách v posledních deseti
letech objevují už i v jiných polohách (ačkoli se stále jedná o výjimky).

Candice Cayne, Dirty Sexy Money. (zdroj: www.seriesaddict.fr )

Specifická pozice TV ve světě médií
Důvodů je hned několik. Mezi ty základní patří samotný charak
ter televizního média, které bylo primárně zhotoveno jako médium
rodinné (propagující a ochraňující svazek heterosexuálního muže
a heterosexuální ženy, kteří se chystají plodit potomky) a této pozice se
od svého vzniku usilovně drží. Krom toho je TV součástí jak veřejného
prostoru, tak privátní sféry. Přístup k nejrůznějším obsahům mají děti
i dospělí, lidé různých názorů, různého vzdělání i vyznání. Potěšit, zaba

vit, a přitom neurazit a nevyděsit je někdy tvrdým oříškem nejen pro
televizní producenty. A jakkoli cynicky to může znít, faktem zůstává,
že důležitým faktorem pro vytváření jakéhokoli pořadu je jeho sle
dovanost, potažmo finance, které TV získá. Ještě v 90. letech veskrze
(až na výjimky) platilo, že gay a lesbické postavy (o dalších identitách
se raději ani neuvažovalo) a témata rozhodně reklamu neprodají,
spíše odradí a popudí stávající a potenciální sponzory. V některých
oblastech toto přesvědčení panuje nadále, jinde se pomalu mění,
a někde bylo dokonce nahrazeno postojem opačným – sexuální mi
nority jsou využívány ke zvýšení sledovanosti a propagaci pořadu.

Adam Torres, Degrassi. (zdroj: www.hemo-globin.tumblr.com)

Transgender jako kuriozita?
Jak jsou na tom tedy transgender postavy v televizi? Důležitý po
sun představuje fakt, že zde vůbec jsou. Existuje řada identit (a nemusí
výlučně souviset se sexuální orientací), která se do hledáčku televizních
kamer ještě nedostala. Dalším důležitým bodem je jejich přítomnost
jak v tzv. faktuální tvorbě (zpravodajství, publicistika, TV dokument, re
ality show aj.), tak v té fikční (TV seriál). Zatímco faktuální tvorba ovšem
transgender postavy reflektuje většinou jako senzaci s kontroverzním
potenciálem přitahujícím pozornost, fikční seriál se snaží tyto postavy
alespoň rámcově divákům a divačkám přibližovat skrze narativ, ovšem
narativ výlučně heteronormativní, kde jsou MtF i FtM, případně další
identity na první pohled jasně odlišitelné od závazné normy a ob
vykle také představují onu odchylku, kterou je třeba napravit, nebrat
ji vážně nebo se s ní vůbec nezaplétat. Na druhou stranu jsou ale také
funkční a divácky vděčné takové transgender postavy, které nelze na
první pohled rozeznat. Zejména v seriálech z detektivního žánru se
s takovými postupy setkáváme relativně často. Ostatně, detektivní/
krimi/policejní žánr a žánr lékařských dramat využívají transgender
postavy nejvíce (méně četné jsou např. mýdlové opery, kde ale ta
kové postavy dostávají větší prostor a hloubku). Obvykle se objevují
pouze v epizodních rolích, zpravidla jako oběti nebo pacienti/pa
cientky, a vždy jako něco neobvyklého a nestandardního. Např. seriál
Chirurgové nejednou představil transgender a intersexuální postavy,
které byly téměř vždy postavami pozitivními, středem pozornosti byly
ale pro své vybočení z konvenčního pojetí genderu a biologického
pohlaví, nikoli pro své povahové rysy. Zápletka tedy stavěla především
na jejich zpětném začlenění mezi „normální“ pacienty a pacientky,
kteří jsou „normálními“ lékaři a lékařkami zachraňováni/y (ať už na
konec k přeměně pohlaví dojde, či nikoli). U detektivních a policejních
seriálů naopak zápletky využívají zjevné záměny genderové identity,
kdy policie na základě předsudků, stereotypů a hlubší neznalosti situ
ace chybně vyhodnotí gender podezřelé/ho nebo oběti.
Transgender postavy jsou ztvárňovány většinou ženami, méně
často již muži. Pravděpodobně vůbec první zaznamenanou trans
gender herečkou (MtF), která ztvárnila transgender postavu (taktéž
17
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MtF) ve vedlejší roli seriálu z hlavního vysílacího času, byla Hava
janka Candice Cayne v roce 2007 v roli Carmelity, milenky význam
ného politika v americkém seriálu Dirty Sexy Money. Přestože herečka
ztvárnila pouze epizodní roli a vůči ostatním postavám seriálu byla
značně upozaděná, postava Carmelity byla na stejné významové
úrovni jako ostatní charaktery, a navíc byla plně zapojena do narativu
seriálu jako aktivní hybatelka děje, nikoli pouze jako pozorovatelka.
K dalším transgender postavám na TV obrazovkách patří např. Max/
Moira (FtM) ze seriálu The L Word, která zachycuje některé zásadní
povahové a společenskopostojové změny během transformace nové
identity. Postava transgendera Adama Torrese z americké soap opery
Degrassi je jednou z vůbec prvních výraznějších transgender postav
nejen v anglofonní „mýdlové opeře“. Dále můžeme jmenovat Hayley
Cropper z Coronation Street (která se koncem 80. let provdala v seriálu
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za heterosexuálního muže) nebo např. jednu z četných transgen
der postav seriálu Plastická chirurgie s. r. o. Avu Moore. Na obrazovky
českých vysoce konzervativních televizí se bohužel naprostá většina
TV seriálů s transgender postavami vůbec nedostane.
Největším neduhem při zobrazování jakýchkoli minorit nejen na TV
obrazovkách ovšem není samotný stereotyp, ale fakt, že oněch stereo
typních zobrazení, resp. druhů stereotypů, je poměrně málo. Jestliže
existují pouze dva tři obrazy transgender postav (a mnoha dalších mi
noritních identit) v médiích, nemůžeme ani zdaleka mluvit o tom, že
by média tuto subkulturu adekvátně reprezentovala.
Jana Jedličková
Autorka je studentka teorie a dějin dramatických umění
na UP Olomouc.

SEXISMUS V HUDEBNÍCH VIDEOKLIPECH
Hudební videa, podobně jako jiná média nejen odrážejí fenomény a hodnoty světa, ve kterém žijeme, ale aktivně je také utvářejí.
Co se týká zobrazení mužů a žen, videoklipy konstruují ženskost
a mužskost velmi specifickým způsobem.
Od roku 1991 prezentovala americká nezisková organizace Media
Education Foundation již tři filmy o sexismu v hudebních videoklipech
s názvem Dreamworlds – Světy snů. Ředitel MEF, kulturolog Sut Jhally,
se v nich zabývá zobrazováním žen a mužů ve videoklipech na hudeb
ní stanici MTV. Jhally přichází s tezí, kterou je možné aplikovat snad na
všechny mainstreamové hudební žánry, ať už jde o rock, pop, hip
hop, nebo i country.
Femininita je konstruována v prvé řadě sexuálně, což se ve
videích projevuje přítomností žen redukovaných do podoby
odhalených, vystavených, zpředmětněných těl. Ženy jsou
prezentovány jako permanentně vzrušené bytosti definované
svým vztahem k muži, které jsou vždy připravené a svolné k sexu
a které často svůdně přímo vybízejí kameru k pohledu. Nepřekvapí,
že jsou ve videoklipech standardně minimálně oblečené a mezi jejich
hlavní činnosti patří dělání společnosti (bohatým a mocným) mužům,
čekání na muže, tančení, svlékání či sprchování. Kamery přitom
neváhají erotizovaná ženská těla zkoumat způsobem, jako by byla
předmětem určeným k pozorování a hodnocení. Videoklipy prezen
tují obraz ženy, jejímž nejdůležitějším aspektem je její sexualita, která
je samozřejmě vždy k dispozici mužům, často navíc za peníze, přičemž
videa se nevyhýbají ani erotizaci fyzického násilí.
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Ani maskulinita však není ušetřena zjednodušujících, nelichotivých
a leckdy přímo nereálných zobrazení. Normou pro muže je agresivita,
moc, bohatství a obklopení se množstvím konvenčně atraktivních žen,
což je ještě znásobeno v případě konstrukce maskulinity černošské.
Ta je nejčastěji prezentována jako neovladatelná, násilnická a hrubá.
Nutno podotknout, že například gayové jsou ve videoklipech popu
lární hudby téměř neviditelní a případné lesbické scény jsou přítomné
opět jen pro potěchu mužského oka. Pochopitelně – ženy nejsou
prezentovány takové, jaké ve skutečnosti jsou, totiž v rozmanité škále
podob, ale pouze jako výplody heterosexuálního mužského světa snů.
Není totiž žádným tajemstvím, že režiséři hudebních videí
jsou mnohdy bývalí režiséři pornografických filmů (jako
například Gregory Dark) a že není výjimkou, když objekty
zájmu mužů ve videích představují pornohvězdy.
Problémem přitom není sexualizace ženského těla
jako taková, nýbrž fakt, že videa prezentují ženy jako
jednorozměrné bytosti a opomíjejí všechny ostatní as
pekty jejich osobností, jimiž jsou například zájmy, starosti,
sny, emoce, schopnosti, politické názory nebo kreativita. Dokonce
i zpěvačky, které se rády prezentují jako silné a nezávislé ženy (Ma
donna, Christina Aguilera, Gwen Stefani), se ve svých vlastních videích
přizpůsobují normám, které diktuje mužská pornografická imaginace.
Vstupem do tohoto světa je totiž v mainstreamové hudbě podmíněn
jejich úspěch.
Daniela Jungová
1

Sut Jhally (zdroj: pulsemedia.org)

ANKETA

Jak hodnotíte následující reklamu? Považujete ji za sexistickou?

Reklama nočního klubu Belvedere
Držitel anticeny 1. ročníku soutěže Sexistické prasátečko (2009)
(reklamy nominovala i o nich následně hlasovala veřejnost
prostřednictvím webových stránek; www.soutez.nesehnuti.cz)

Lucie Jarkovská, socioložka:
Billboard erotického klubu Belveder nepovažuji za reklamu sexis
tickou, ale za reklamu na sex, přesněji řečeno na komerční sex. Tato
reklama na rozdíl od jiných exemplářů oceněných Sexistickým
prasátečkem zobrazuje přesně to, co nabízí. Není vrcholem vkusu
a estetiky, stejně jako většina nevěstinců, ale nedá se říct, že by
využívala zpředmětněné ženské tělo k inzerci jiného produktu. Jiná
věc je, že samo zpředmětněné tělo nabízí. To je ale téma pro debatu
o ponižování a diskriminaci žen v sexuálním průmyslu, nikoli o se
xismu v reklamě.
Alžběta Možíšová, studentka sociologie a dobrovolnice programu Ženská práva jsou
lidská práva:
Na první pohled se může zdát paradoxním označení reklamy propagující noční
klub za nejsexističtější – rozhodně jí nemůže být vytýkáno, že nahota
s propagovaným produktem nesouvisí (a využít sex v reklamě na sex
se přímo nabízí). Tento billboard možná není nejsexističtější, ale
sexistický je – a ne proto, že ukazuje polonahou ženu, ani proto, že
propaguje sex. Sexistický je proto, jakým způsobem ženu ukazuje
–
pozice, v níž je žena zobrazena, jasně vyjadřuje podřízenost
a sexuální dostupnost. Žena je zde nabídnuta jako luxusní zboží, které
–
podobně jako láhev alkoholu nebo přímořskou scenérii v pozadí –
lze
vlastnit. A právě tato sexuální objektifikace z billboardu činí sexistickou
reklamu, nad kterou bychom neměli/y mávnout rukou.

Kateřina Lišková, socioložka, Genderová studia FSS MU:
Sexistická reklama je taková, která nereflektovaně používá stereotypní
zobrazení žen (či mužů). Někomu se může zdát některý stereotyp
krásný – a přesto je to stereotyp. Řeknete si třeba: „Co je špatného na
krásné ženě (jejíž obraz má prodávat nějaký výrobek)?“ Už méně lidí by
si myslelo: „Co je špatného na prsaté blondýně (jejíž obraz má prodávat
nějaký výrobek).“ Pokud by ona prsatice obnažovala jisté tělesné části,
spousta lidí by neměla problém identifikovat sexismus. Takže co je sexistického na
téhle reklamě? Nikoli odhalené poprsí, ale to, že nereflektovaně používá stereotypní
zobrazení žen. Žen jako matek. Ne všechny ženy jsou prsaté blondýny a ne všechny
ženy jsou matky. Představa, že jsou nebo by měly být, je diskriminační. A ideál
ženy-matky, troufám si říct, utiskuje ženy mnohem více než idealizovaná představa
blonďaté prsatice. Ačkoliv nevládní organizace stojící za reklamou „Žít, nebo těžit?“
měly bezpochyby ty nejlepší úmysly, použily bez reflexe obraz těhotné ženy jako
metaforu života. Opravdu nelze život reprezentovat jinak?

Reklama Žít, nebo těžit?
„Žít, nebo těžit?“ (www.zitnebotezit.cz) byla kampaň proti
prolomení limitů těžby hnědého uhlí na Ústecku vedená
občanskými sdruženími Hnutí DUHA, Greenpeace a Kořeny.

Viktor Piorecký, bývalý koordinátor veřejné komunikace, Hnutí DUHA:
Kdybychom si mysleli, že je naše reklama sexistická, tak bychom ji nepoužili. Kampaň jsme doprovodili těhotně nahým vizuálem primárně
proto, že jsme chtěli zvýraznit rovinu plodnosti, novosti, narození... Rozhodně jej nepovažuji za sexistický. Nahota sama o sobě není
sexistická! Opak tvrdí puritáni (a feminismus se bohužel prezentuje velmi puritánsky). Sexistickým je až kontext. Zde byla kontextem
plodnost, tedy nic sexistického. Reklama využívala právě puritánské povahy veřejnosti, kterou minimálně zaujala, případně pobouřila
(stejně jako žena kojící na veřejnosti), proto také fungovala.

Reklama firmy VAŠSTAV, s.r.o.
Držitel anticeny Sexistické prasátečko v roce 2010 (v hlasování
odborné poroty)

Michal Nosek, marketingový specialista:
Tato reklama se snaží využívat humor v komunikaci s cílovou
skupinou, jež zde není jasně pohlavně nadefinována, z čehož
může pramenit komunikační problém. Na zvolené dvoj
smyslnosti neshledávám nic špatného, ba naopak, ovšem i přes
značnou míru profesionality není reklama v tomto případě zcela
vhodně komunikačně uchopena (což vhodným umístěním reklamy
lze částečně vyřešit). Z výše nastíněných důvodů billboard obsahově
nekomunikuje tak, jak by mohl a měl.

Monika Metyková, Northumbria University, Newcastle;
odborná porotkyně v soutěži Sexistické prasátečko v roce 2010:
Reklamu brněnské firmy VAŠSTAV, s.r.o., na regeneraci objektů
považuji za sexistickou. Pojem sexismus označuje jednak
chování nebo přístupy, které diskriminují na základě genderové
příslušnosti (zdůraznila bych, že jde jak o diskriminaci žen, tak
mužů), ale taky ponižování nebo snižování důstojnosti žen či
mužů. Danou reklamu považuji za sexistickou, protože popírá
důstojnost starších žen (bez patřičné regenerace) a navíc staví ženy
na úroveň objektů, které regenerace „vylepší“.
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Co redakci zaujalo během uplynulého čtvrt roku

Afrika a jižní Asie (UN): Tři miliony osob v zemích Afriky a jižní Asie, většina
z nich ženy žijící na venkově, získá přístup k cenově dostupným telefonním
číslům, které budou moci používat z jakéhokoli mobilního telefonu. Akce
vzešla ze spolupráce britské firmy Movirtu a iniciativy Business Call to
Action, která je součástí Rozvojového programu OSN. Cílem je umožnit
lidem žijícím v chudobě používat své telefonní číslo nezávisle na příbuzných
nebo sousedech, a mít tak díky vlastní mobilní identitě přístup ke službám,
jako je bankovnictví nebo aplikace nabízející pracovní místa. Firma Movirtu
s touto mobilní technologií plánuje vstoupit na trh nejméně 12 afrických
a jihoasijských zemí počátkem roku 2013. (dj)
Egypt (Equal): Po bouřlivé revoluci, k níž velkou měrou přispěly ženy, se
v předposledním červencovém týdnu změnilo složení poloviny egypt
ské vlády. Ministryně však nepřibyla žádná. Ženy jsou tak v nové vládě
zastoupeny pouze jedinou ministryní. Vláda navíc prohlásila, že odmítá
nadále uznávat dosavadní kvóty na reprezentaci žen v parlamentu, což
pro kandidátky znamená citelnou nevýhodu v letošních volbách. Ředitelka
egyptského ženskoprávního centra CEWLA Azza Sulejman se nyní obává
dalšího vývoje: „Zdá se, že možná přijdeme i o ta práva, která jsme měly před
revolucí.” (dj)
Brazílie (Ms.blog): 2. července proběhl ve městě Salvador ve státě Bahía
v Brazílii „pochod běhen”, nebo chcete-li Marcha das Vadias. Konal se ve
výroční den nezávislosti státu Bahía současně s občanskými a historickými
slavnostmi, jejichž součást tvoří i politické protesty. První pochod běhen
se uskutečnil v dubnu tohoto roku v Torontu jako reakce na výrok policisty,
který ženám doporučil, aby se přestaly oblékat jako běhny, chtějí-li se
vyhnout znásilnění. V Severní Americe, Evropě a Austrálii se od té doby
uskutečnilo několik takových pochodů proti znásilnění, jejichž spoře oděné
účastnice vyrazily do ulic s hesly, jako jsou „ženy mají právo na život bez
násilí”, „nejsme sexuální objekty” či “toto není výzva ke znásilnění.” Pochody
běhen, konající se na globálním Jihu, se však zdaleka takového mediálního
pokrytí nedočkaly. (dj)

Brazilský “pochod běhen” – SlutWalk. (zdroj: Instituto Adé Diversidade)

Rusko (Super): Ruské fotbalistky z fotbalového klubu Rossijanka z Kras
noarmejsku se rozhodly hrát v bikinách, aby získaly zájem fanoušků i peníze
na svůj provoz. Podle své trenérky jsou nejlepším ženským týmem v Rusku,
vyhrály už spoustu šampionátů, dokonce Rusko zastupovaly na UEFA Cham
pions League, přesto o nich ale slyšel jen málokdo. Škoda, že sportovkyně
úspěšné v disciplínách, jež jsou vnímány jako mužské, obvykle zaujmou, až
když se odhalí. (kp)

Nová telekomunikační technologie firmy Movirtu. (zdroj: www.un.org)

Keňa (FMF): Keňský ministr financí vyhradil v přepočtu cca 68 milionů
korun na distribuci hygienických potřeb pro školou povinné dívky
prostřednictvím nadace WEF (Women Enterprise Fund). Tato částka
dosahuje asi 3,6 % z celkového rozpočtu země na základní vzdělávání.
Hygienické potřeby distribuované zdarma mají pomoci snížit školní
absenci keňských dívek, které během menstruace dříve musely zůstávat
doma. Podle nairobského univerzitního učitele Wilfreda Subba jsou ženy
chudobou ohroženy více, a proto je na místě genderové rozpočtování.
Tvrdí, že chudoba žen je způsobena právě nedostatkem vzdělání,
který jim brání získat lépe placené zaměstnání. Přestože se 68 milionů
korun může zdát jako vysoká částka, na pokrytí potřeb všech keňských
školaček zdaleka nestačí; nadace WEF proto dále uvažuje o navázání
partnerství se soukromými firmami. (dj)

Nepál (IRIN): Závěrem srpna v Káthmándú vrcholila setkání
Ústavodárného shromáždění, které mělo schválit novou nepálskou ústavu.
Místní ženskoprávní organizace proto byly po tři předchozí měsíce denně
přítomny před budovou parlamentu na vyjádření protestu. Ani ony, ani
širší veřejnost totiž zatím neměly možnost seznámit se s připravovanou
ústavou. Podle aktivistek jsou to však právě ženy, které mají mnoho co
získat, nebo ztratit. Očekávají, že nová ústava zaručí možnost dětí dědit
občanství po matce, že ženy budou moci nezávisle vlastnit majetek a že
bude zajištěno padesátiprocentní zastoupení žen ve vládě. Podle Rity
Thapy, zakladatelky jedné z organizací, znamená schválení nové ústavy
vyvrcholení mírotvorného procesu. (dj)

Rakousko (EMOL): Čtyřicetiletá rakouská alpinistka Gerlinde Kalten
brunner zdolala 23. srpna druhou nejvyšší horu světa K2 (8 611 m)
na hranici Číny a Pákistánu, a stala se tak první ženou na světě, která
kdy vystoupala na všech 14 osmitisícovek bez přídatného kyslíku. Pro
Kaltenbrunner to byl sedmý pokus, při loňském pokusu zemřel její
dlouholetý horolezecký partner Fredrik Ericsson. Letos na K2 stoupala
jako součást čtyřčlenného týmu. Kaltenbrunner je po Jihokorejce Oh
Eun-Sun a Španělce Edurne Pasaban třetí ženou, která dosáhla vrcholu
všech 14 osmitisícovek, obě její předchůdkyně však používaly kyslíkové
bomby. (dj)

FEMINISTKA PLÁČE
Narození dítěte snižuje ženám v České republice šance na zaměstnání, na kariérní postup a prohlubuje roz
díly mezi muži a ženami. Češky v tomto směru mají nejhorší podmínky v Evropě. Rozdíl mezi zaměstnanými
ženami ve věku 20 až 50 let s dětmi a bez dětí představuje 40 %, což je podle Gender Studies nejvyšší
rozdíl v Evropské unii. Přitom v zemích, kde je vysoká zaměstnanost žen, bývá i vysoká porodnost. Čeští
zaměstnavatelé se bojí časté absence žen s malými dětmi z důvodu nemocnosti dětí. Nezbývá tedy, než
plakat, neboť tato dlouhodobá situace se v ČR nejenže nezlepšuje, ale dle aktuálních informací dokonce
zhoršuje.
Zdroj: Mediafax
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Saúdská Arábie (AWID): Saúdskoarabské ministerstvo spravedlnosti bylo
koncem července uprostřed příprav nového zákona, který by stanovoval
minimální věk nevěst, konkrétní věková hranice však stále známa není.
Mělo by se tak zamezit sňatkům starších mužů s dívkami, které jsou do
manželství často nuceny svými otci z majetkových důvodů. Má-li zákon
vstoupit v platnost, bude muset být schválen parlamentem a králem
Abdulláhem bin Abdul Azízem. Návrh zákona začal být po předběžném
schválení parlamentu vypracováván na popud místních lidskoprávních
organizací a médií stejně jako mezinárodní kritiky. (dj)
Thajsko (FMF): 5. srpna nastoupila Jinglak Šinavatra na post první thajské
premiérky. Zvolena byla 3. července, kdy její strana Pheu Thai získala
nadpoloviční většinu hlasů ve volbách do pětisetmístného parlamentu.
Jedněmi z jejích hlavních cílů bude podle vlastního prohlášení zvýšení
minimální mzdy a garance bezplatného vzdělání. Šinavatra studovala
politologii na univerzitách v Chiang Mai a v Kentucky a před počátkem
své kratičké politické kariéry pracovala v několika telekomunikačních
společnostech. Je sestrou bývalého premiéra Tchaksina Šinavatry. (dj)

Austrálie/Velká Británie (BBC): Ve věku 98 let
v Londýně zemřela 7. srpna hrdinka druhé světové
války Nancy Wake. Tato významná tajná agentka
pomáhala po roce 1940 stovkám Spojenců při útěku
z okupované Francie a sabotovala německé akce. Jed
nu dobu byla Gestapem nejhledanější osobou. Za své
činy získala mnoho ocenění, a to jak ve Francii, tak i v
Británii, USA a Austrálii. V roce 1949 se z Evropy vrátila
do Austrálie, kde vyrůstala, a několikrát se neúspěšně
ucházela o místo v parlamentu. V roce 1957 však znovu
přesídlila do Anglie, kde se podruhé vdala a od roku
2003 žila v seniorském domově. (dj)

Velká Británie (Ms.blog): Velkou Británií v březnu otřásl případ znásilnění
dvou dvanáctiletých dívek šesti dospělými muži, kteří byli za své činy od
souzeni ke dvěma letům vězení. Třetí červencový týden však soud vyhověl
jejich odvolání a propustil všechny na svobodu. Jako důvod uvedl jeden ze
soudců, že dívky sex mít chtěly. Soudce však nebral v potaz fakt, že dívky
zdaleka nedosahovaly věku pro legální styk (kterým je v Británii 16 let). Jedna
z nich si s muži posílala textové zprávy a dohodla setkání v parku; když tam
však s kamarádkou dorazila, byla znásilněna pěti z nich, kamarádka jedním.
Britská aktivistka Jill Saward má za to, že sex s nezletilými, bez ohledu na to,
co o sobě prohlásí na Facebooku, nebo zda o svém věku klamou oděvem, by
měl být potrestán; soudce podle ní ustanovil nebezpečný precedens. (dj)
USA a svět (GJC): 12. srpna spustilo americké Global Justice Center (Cen
trum pro globální spravedlnost) kampaň s názvem August 12 Campaign,
a to u příležitosti 62. výročí přijetí Ženevských úmluv o ochraně lidské
důstojnosti během válečných konfliktů. Motivem kampaně je snaha přimět
prezidenta Baracka Obamu k odstranění zákazu provádění potratů ženám
a dívkám, denně znásilňovaným během válečných konfliktů v zemích jako je
Súdán, Demokratická republika Kongo či Myanmar. Tento zákaz je součástí
americké politiky zahraniční pomoci, z jejíchž prostředků nesmí být finan
covány potraty bez jakékoli výjimky, a to ani v případě znásilnění či ohrožení
života matky. Pro všechny zahraniční vlády, neziskové organizace a in
stituce poskytující humanitární pomoc tedy platí, že chtějí-li znásilněným
ženám a dívkám umožňovat volbu potratu, budou jim odepřeny americké
finance. V Ženevských úmluvách je přitom stanoveno, že právo žen a dívek
znásilněných ve válečných konfliktech je součástí práva na nediskriminační
zdravotní péči. (dj)
Zdroje informací: FMF (feminist.org), Ms.blog (msmagazine.com/blog), IRIN
(irinnews.org), UN (un.org), Equal (equalitynow.org), AWID (awid.org), BBC
(bbc.co.uk), GJC (globaljusticecenter.net), EMOL (emol.com), Super (super.cz)

Nancy Wake – tak jde čas. (zdroj: www.sfexaminer.com)

Podpořte pronásledovanou ženu
... 3 minuty stačí!
Sakíne Mohammadi Aštíaníová, 43letá matka dvou dětí, je držena
v cele smrti ve věznici v Tabrízu na severozápadě Íránu. Od roku 2006
čelí hrozbě trestu ukamenováním, neboť byla uznána vinnou z toho,
že měla „nedovolený vztah“ se dvěma muži a že se údajně podílela
na vraždě svého manžela.
Přestože svou vinu popřela, byla potrestána 99 ranami bičem a odsouze
na k trestu smrti ukamenováním za „cizoložství při manželství“. Dva z pěti
soudců ji shledali nevinnou a podotkli, že již byla zbičována. Dodali, že
nenalezli nezbytné důkazy cizoložství, které by proti obviněné v této věci
svědčily. Zbývající tři soudci včetně předsedy senátu ji však vinnou uznali
na základě „úsudku soudce“, což je ustanovení íránských zákonů, které
umožňuje soudcům učinit si vlastní subjektivní a případně i svévolný
úsudek o tom, zda je obžalovaná osoba vinna, a to i v případě nedostatku
jasných a nezvratných důkazů.
Po mezinárodní vlně protestů oznámilo v červenci 2010 íránské velvy
slanectví v Londýně, že by ukamenována být nemusela. Nicméně poprava
jí stále hrozí, ať již ukamenováním nebo jiným způsobem. Zastrašováni
jsou navíc všichni, kdo jsou s případem nějak spojeni – právníci, syn

obžalované, zahraniční novináři. Po zatčení jejího právníka zůstává Sakíne
bez právního zastoupení. Íránské úřady v dopise adresovaném Amnesty
International z července 2011 zopakovaly, že je odsouzena k trestu smrti
ukamenováním a desetiletému vězení za vraždu.
Tento případ je jedním ze tří spojených do kampaně Amnesty interna
tional 3 minuty stačí. Na webových stránkách můžete podepsat petici
požadující krom jiného okamžité
a bezpodmínečné propuštění
Sakíne, pokud je zadržována
pouze kvůli sexuálnímu vztahu.
Součástí apelu je také to, aby je
jímu právníkovi byl zrušen zákaz
vykonávat právnickou praxi a aby
íránské úřady zakázaly kamen
ování jako legální formu trestu.
Jeden ze tří pronásledovaných,
syrský právník a lidskoprávní akti
vista Muhannad al-Hassání, byl
propuštěn na svobodu. Osud
Sakíne Mohammadi Aštíaníové
můžete ovlivnit i vy. (kat)
www.3minutystaci.cz

Sakíne. (zdroj: www.3minutystaci.cz)

FEMINISTKA SKÁČE
Po dvou letech se brněnskému občanskému sdružení Magdalenium, které se zaměřuje na po
moc obětem domácího násilí, podařilo získat finance na další azylový dům. Nový azylový dům
je na neveřejné adrese a je určen pro oběti domácího násilí – matky s dětmi a bezdětné ženy.
Celková kapacita je 27 lůžek. V provozu má být již od 1. 9. 2011, kdy měl také začít přijímat první
uživatelky. Nový azylový dům vznikl z důvodu kapacitního přetížení Azylového domu – zařízení
Helena, které toto sdružení provozuje. Škoda, že je další azylový dům potřeba, ale radujme se, že
tu je, neboť azylových domů s utajenou adresou je v ČR skutečně velmi málo.
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SÚVISÍ FEMINIZMUS S TELESNÝM
ZNEVÝHODNENÍM?
„Čo má bytie na vozíku spoločné s feminizmom?“ dostávam
typickú otázku vždy, keď rozvírim debatu na túto tému. Nielen
v spoločnosti sa vie málo o feminizme, ale i vo feminizme a v
spoločnosti sa vie málo o telesnom znevýhodnení.
„A môžeš mať deti?“ pýtajú sa ma často ľudia, zatiaľ čo ja sa len
čudujem, kam na tie otázky chodia. Prečo by som nemohla – veď
ja len sedím na vozíku! Vďaka disability studies, vednému odboru
o spoločenských dôsledkoch fyzického i mentálneho znevýhodne
nia, však viem, že stereotypné nahliadanie na ženy i mužov nadobúda
v takomto prípade iný rozmer. Kým od chodiacej, vidiacej, počujúcej
a fyzicky„nezdeformovanej“ ženy sa bežne očakáva rodenie a výchova
detí, starostlivosť o domácnosť, ako i značná fyzická atraktivita, v prí
pade ženy na vozíku nastáva v tomto bode zmena: všetko spomínané
sa zrazu javí ako problematické. Práve tu vznikol svojho času rozpor
medzi disability studies a feminizmom. Ten kritizoval prisudzovanie
uvedených stereotypov ženám, zatiaľ čo ženy fyzicky znevýhod
nené volali po tom, aby sa prestalo spochybňovať ich právo na dieťa,
schopnosť postarať sa o jeho výchovu i domácnosť. Upozorňovali
tiež na spoločensky spochybňovanú krásu svojich tiel. Feminizmus
ich preto spočiatku ignoroval podobne ako kedysi černošky či lesby.
Kým spoločnosť fyzicky znevýhodneným ženám upierala to, čo
iným stereotypne prisudzovala, na telesne znevýhodnených
mužov kládla rovnako stereotypné požiadavky ako na tých
neznevýhodnených: ich pokles v spoločenskom rebríčku pre
hlbovala nutnosť úspechu a fyzickej zdatnosti. Vyzdvihovaní
začali byť vyšportovaní paraplegici, schopní mechanicky točiť
kolesami svojich vozíkov, ktorí sa približovali norme aspoň
svalovou hmotou hornej polovice svojho tela. Ako prototyp
človeka na vozíku sa objavil práve tento typ muža.
Gender ako analytická kategória?
Genderové štúdie sú spájané hlavne s problematikou
pohlaví. Často sa zabúda na ich úsilie o odstránenie diskri
minácie na základe rasy, triedy, etnicity, sexuálnej orientácie,
náboženského vyznania či telesného znevýhodnenia, a to
dokonca v rámci samotných štúdií genderu. Pozícia teles
ného znevýhodnenia, umiestneného na chvoste tradičného
výpočtu kategórií, proti diskriminácii ktorých genderové
štúdie vystupujú, nie je, zdá sa, náhodnou – naopak, odráža
realitu. Ak sa feministov a feministiek pýtam na ich osobnú
skúsenosť s prepájaním kategórií telesného znevýhodnenia
a genderu či, nebodaj, feminizmu, odpoveďou býva nechá
pavý pohľad. Hoci je gender analytickou kategóriou s pred
pokladanou intersekciou – teda faktom, že nikdy nepôsobí sama –, pri
výučbe genderových kurzov sa s telesným znevýhodnením pracuje
minimálne. Táto kategória nie je v porovnaní s inými bežne prijímaná
ani implementovaná do študijných osnov. Podobne u nás nenájdete
ani organizáciu, ktorá by mala toto prepojenie aspoň v čiastočnej ná
plni svojej práce.
Feminizmus verzus fyzická kompetencia
Telesné znevýhodnenie sa u nás až na výnimky chápe ako súčasť
sociálnej sféry, ktorá nemá s genderom, a už vôbec nie s feminizmom,
nič spoločné. A feministka na vozíku? V slovensko-českom pros
tredí takmer nemožné spojenie. Podľa niektorých ide o protichod
né a nezlučiteľné termíny v rámci binárneho ponímania sveta:
nezávislosť (feminizmus) je predsa protiklad závislosti, ktorá sa priam
automaticky spája s telesne znevýhodnenými. Potrebuješ pomoc pri
obliekaní, polohovaní, hygiene, presunoch na toaletu, starostlivo
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sti o domácnosť alebo opustení svojho bytu a pohybe vo verejnom
priestore? Potom predsa nie si feministkou!
Závislosť je zakódovaná i v rétorike českého (a v niektorých prípa
doch i slovenského) sociálneho systému, kde sa ohľadom fyzického
znevýhodnenia používajú termíny postižení či dokonca invalidita
a od nej stále odvodený invalidní důchod, alebo namiesto termínu
osobná asistencia napr. péče a následne příspěvek na péči, ktoré
nevyjadrujú nič pozitívne, nič v zmysle vlastného konania. V správach
sa hovorí o ľuďoch postihnutých povodňami, pohromami, choro
bami, nešťastím, no nikdy nie šťastím – to nás jedine postretlo (pot
kalo). Postihnutie šťastím je samo osebe nezmysel, a tak vlastne už
v označení postihnutá, postihnutý dostávame nálepku „nešťastníčka,
nešťastník“. Je už len samozrejmé, že v takomto stave nešťastia sa
o nás niekto „musí starať“ (pečovat). V danej terminológii sa stá
vame bezmocnými, a tým pádom závislými od starostlivosti. Starajú
sa o nás podobne ako o deti, mentálne znevýhodnených, chorých,
starých a nevládnych ľudí. „Vďaka“ spoločnosti sa napokon stávame
postihnutými v pravom zmysle slova – postihuje nás za naše telesné
znevýhodnenie.
Pojem osobná asistencia, používaný maximálne v rétorike nezis
kových organizácií, zásadne absentuje vo svete českých zákonov
a vysokej politiky, ktorá o týchto veciach rozhoduje. Obsahuje totiž

Julia Kočergina. (foto: Pavel Adam)

posolstvo sebaurčenia, vlastnej voľby i samostatného rozhodovania,
čiže nezávislého života. Závislosť, fyzická slabosť a limitovanosť, nutný
úsmev potvrdzujúci vďačnosť za každú „pomoc“ a zároveň vyjadru
júci priam povinnú spokojnosť bez zbytočných sťažností... Nie sú to
charakteristiky, ktoré sú prisudzované v rámci pohlaví práve ženám?
Binarita v zmysle muž/žena, heterosexualita/homosexualita, beloch/
černoch, Češka/Rómka, osoba s telesnou kompetenciou (termín Ro
berta McRuera)/osoba bez nej atď. tu vystupuje jasne do popredia
a odpovedá na otázku, čo má telesné znevýhodnenie spoločné s fe
minizmom.
Okrem mnohých iných vecí i jednu kľúčovú: je kategóriou, na
základe ktorej sú telesne znevýhodnené osoby konfrontované s nor
mou, ktorou je v tomto prípade dokonale vykonštruovaná (áno,
pretože žiaden bezchybný tvor neexistuje) osoba s plnou telesnou
kompetenciou. Ak je prototypom človeka muž, tak potom muž
bez telesných znevýhodnení. Diskriminácia je stále tá istá: stojí na
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uplatňovaní moci v rámci hierarchie nadradenosti a podriadenosti.
Na kom sa pácha, je v tomto kontexte už len „detail“.
Žena na vozíku – dvojitá marginalizácia?
Kategória genderu teda nestojí oddelene, ale je naviazaná na ďalšie
roviny existencie. Nikdy nie som len ženou, ale môžem byť zároveň
i lesbou, černoškou alebo moslimkou. V rámci tejto prepojenosti sa
všetko, čím stojím mimo normy, sčítava a násobí. A bez toho, aby som
zo seba chcela robiť obeť, ostáva faktom, že ako žena na vozíku si do
slova koledujem o dvojitú diskrimináciu. Možno si poviete: „Chápem,
že z dôvodu bariér fyzických i tých v ľuďoch existuje diskriminácia
osôb na vozíku, ale čím je žena v takejto pozícii diskriminovaná viac
než muž?“ Myslím, že mnohým. Pre názornosť uvediem rozhovor
s nemenovaným českým aktivistom na vozíku (nazvime ho Honza).
V jednom pražskom podniku mi Honza rozprával o dovolenke
v Egypte, ktorú trávil so svojou blonďavou manželkou. S ňou sa tam,
mimochodom, nikto nebavil. Na rozdiel od českého prostredia, kde
býva ako „vozíčkar“ ignorovaný práve on, sa zrazu stala „neviditeľnou“
jeho žena. Najviac ma udivuje Honzov postreh: „U nich je človek na
vozíku konečne človekom. Berú ho ako seberovného!“ Prekvapene
sa pýtam: „Myslíš teda, že by tam tak brali aj mňa?“ Na to Honza
objaviteľsky vyhŕkne: „No, vidíš, človeče...! Teba asi nie! Ty si žena.“
Bavíme sa o tom, aké je to byť ženou na vozíku a jedno prekvapenie
strieda druhé: aktivista za práva telesne znevýhodnených zabudol na
ženy. Človek na vozíku je proste muž. Na otázku, čo by robil, keby
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bol ženou, z neho vyletí: „No TO si neviem predstaviť už vôbec!“ Po
pisujem mu špecifiká tela ženy a jej potrieb pri použití toalety v rámci
našej kultúry. Kým pre ženu je presun z vozíka na toaletu nutnosťou,
či už ide o močenie, stolicu alebo výmenu hygienických potrieb pri
menštruácii, u muža je presun nutný obvykle len pri stolici. Žena je tu
diskriminovaná dvojnásobne: nielen, že musí častejšie použiť priestor,
ktorý jej architektonická bariérovosť upiera, ale častejšie potrebuje aj
fyzicky zdatnú osobu pre poskytnutie asistencie v neuspôsobenom
prostredí takejto toalety.
Honzovi to vŕta v hlave, sám cestou rozvíja debatu a otvorene
priznáva, že tieto veci mu nikdy nenapadli. Neuvedomil si ich, keďže
sa na problematiku telesného znevýhodnenia nikdy nepozrel z per
spektívy ženy. Obzory sa otvárajú i mne: naraz vidím, že aktivista na
vozíku si daný problém neuvedomil rovnako, ako si ho neuvedo
muje väčšina chodiaceho obyvateľstva i feministickej obce. Osveta
ohľadom celkového odstránenia architektonických a dopravných
bariér i stereotypov v ľuďoch je stále príliš malá. Ženy majú v tomto
boji za rovnosť svoje nezastupiteľné miesto. I na tom možno vidieť,
ako to všetko spolu vlastne súvisí...
Daniela Komanická
Autorka je absolventkou genderových studií na FHS UK
a občanskou aktivistkou v oblasti tělesného znevýhodnění
i genderu. Provozuje stránky www.chodim-jinak.cz.

Glosy Jany Valdrove
Father friendly
Reklamní samolepky, jako například ta se značkou Father friendly, mají
magickou moc. Lépe než jiný druh reklamy nám sdělují: „Byli jsme tu,
vyzkoušeli, doporučujeme“. Zvou nás k návštěvě a budí zvědavost: zda
lipak je instituce, pyšnící se samolepkou, pořád tak dobrá?
Muži se dělí na dvě skupiny, píše Reflex na svém webu: na chlapy
v hospodě, kteří budou tvrdit, že zplozením potomka končí život, a na
ty, kteří vstanou od stolu a vyrazí s dětmi objevovat tu spoustu nových
míst, na které od výčepu nebylo vidět. Těm druhým vyšel vstříc projekt
Reflexu Father Friendly: „projekt Father Friendly je ušit na míru otcům,
kteří chtějí vzít na svá bedra tu nejmužnější roli ze všech: roli oprav
dového táty.“ Redakce tipuje místa, kde „se bude mít dobře jak tatínek,
tak jeho děti“, a vybízí k výměně zkušeností a tipů. Návod na šťastného
otce se neobejde bez šťastných dětí, tvrdí Reflex, „i když budou chlapi
v hospodě asi tvrdit opak“.
Na webu Reflexu přibylo od poloviny února do konce června 26 míst,
kam otcové mohou vzít své děti. Skoro polovina tipů se zaměřuje na
pohyb: tatínkové se mohou s dětmi vypravit do lyžařského areálu, na
bobovou či sáňkařskou dráhu, užít si koupání, snowtubing, chození po
vodě, jízdu na skluzavce či na kladce patnáct metrů nad zemí, mohou
závodit na motokárách, projít se po naučné stezce. Určitým druhem
kondičního tréninku lze nazvat návštěvu kryocentra. Lze ale také zajít
na interaktivní výstavy v muzeích, do výrobny hraček, prožít čokoládový
víkend, zhlédnout svět modelů či divadlo na zámku.
Čtyři tipy upozorňují na restaurace; na jednu z nich dokonce hned
dvakrát: obsluha tam prý mluví „pěkně drsným dialektem“, jí se ruka
ma a může se hlasitě říhat, čímž odměníte kuchaře za pocení u grilu.
V jiné doporučované restauraci se můžete „přežrat“, neboť taková
velká žranice jednou za čas prostě musí být, míní redakce. Vezmou-li
tatínkové na výlet ještě dospělou osobu, mohou popíjet pivo: „Pokud
neřídíte a jako řádný otec vyžadujete odměnu v podobě piva, jako
ideální se jeví pivovar …“. Jinde je „pro tatínky nachystaný bar s pestrou
nabídkou – od piva po ostřejší koktejly“. Levné pivo může kompenzovat
případnou nudu: „Vaše ratolesti si odsud odvezou spousty zážitků a vy

minimálně jeden – pivo za jeden a půl čtyřlístku“. Ch
vályhodný počin Reflexu jistě přivede některé muže
k aktivnímu prožívání otcovství a ostatním potvrdí,
co vědí: že být s dětmi je radost. Zbývá vyladit pár
detailů:
Za prvé, projekt působí dojmem, že „nejmužnější
role“ se uplatní (pouze?) o víkendu: „Opět se nám
blíží víkend …“, „Udělejte si čokoládový víkend …“, „Bu
dete-li se o víkendu pohybovat s dětmi …“, „Kdyby se počasí
o víkendu už přece jen umoudřilo …“, ba i „Po ZOO tu je další víkendový
azyl“. Vtírá se mi na mysl otázka: Co dělá o víkendu matka dítěte? Zkou
má skvrny na synově fotbalovém tričku?
Za druhé, tatínkovsky přátelská reklama by fungovala i bez „mužskými
návnad“, jimiž mají být „žranice“, říhání a pivo. Stálo by za to vychytat
také další genderové mušky: Penzión, kde je „tak čisto, že se tam nemu
síte přezouvat“, je jako z udělání ilustrován fotkou dvou spořádaných
holčiček. Příslibem rozostření modrých a růžových domén byla
červencová výzva „Vezměte holky a vlezte s nimi do tanku“.
Nápad Reflexu bezesporu patří k svědectvím proměny zaneprázdněného
„živitele“ v aktivního rodiče. A dá se pokračovat a rozvíjet původní di
menzi: stejně „mužné“ jako něčeho se účastnit s dítětem je zorganizo
vat vlastními silami malování křídami na chodníku, čtenářský maratón,
pěveckou soutěž, herní odpoledne, naučit dívky z dceřiny třídy hrát fot
bal a podělit se s veřejností o know how. A vůbec zacílit koncepci na child
friendly obecně. Pak můžeme poupravit výše zmíněný výrok redakce na
„hledáme místa, kde se budou mít dobře jak děti, tak i jejich doprovod“.
Protože být s dětmi je radost bez ohledu na pohlaví a příbuznost krve
v žilách.
Jana Valdrová
Autorka je germanistka a genderová
lingvistka. Působí na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
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OPERACE PRSOU MÍSTO STRAVENEK?
Umíte si představit fyzicky náročnou práci, ve které musíte plnit
ještě spoustu dalších požadavků týkajících se úpravy zevnějšku,
např. jak použít řasenku, jak sportovat (dát přednost aerobním
cvičením před posilovnou), jak si upravovat vlasy a jak často je
nechat ostříhat? Co láká zájemkyně o takovou práci? Že by plastika prsou jako bonus?
První restaurace z řetězu rychlého občerstvení Hooters byla
založena v roce 1983. Otevření restaurace se uskutečnilo prvního
dubna, zakladatelé to vnímali svým způsobem jako apríl. Nevěřili
totiž, že jejich „dítě“ přežije. Restaurace zaměřená hlavně na mužské

zákazníky však nejenom přežila, ale měla obrovský úspěch. Číslo
poboček Hooters na celém světě čítá 450, včetně jedné v Praze.
Hlavním reklamním tahem řetězce Hooters jsou velmi atraktivní
dívky v přiléhavém bílo-oranžovém oděvu. Webové stránky Hooters
Praha uvádí fakta: 174 cm je průměrná výška Hooters girls a zákazník
stráví průměrně 38 % navštíveného času jejich okukováním. Nechybí
tu ani akcent na poprsí dívek – tričko se sovou, která má velké oči.
Mimochodem, Hooters se z angličtiny překládá nejen jako sovy, ale
také slangově jako „kozy“.
Když zadáte do Googlu „how to be Hooters girls“, vyjede vám tolik
požadavků, že byste nevěřili, že se jedná o práci servírky. Hooters girl
musí totiž vždy vypadat perfektně, kdyby ji
některý ze zákazníků chtěl vyfotit. V jednom
videu Hooters holky diskutují o brožuře „10
steps to be Hooters girl“ (10 kroků jak se stát
Hooters dívkou). Všech 10 kroků se ovšem
týká jenom vzhledu. Jedna z holek ve videu
uraženě říká: „Zapomněli uvést osobnost.“
Podnik Hooters byl několikrát žalován
za to, že diskriminuje muže. Muži dostali
odškodnění ve výši 10 tisíc dolarů, pak řetěz
restaurací musel slíbit, že vytvoří několik
neutrálních pracovních pozic (jako kuchař/
ka a uklízeč/ka), ve kterých pohlaví nebude
rozhodujícím faktorem pro zaměstnání.
Restaurace, které ještě nemají takovou
firemní reputaci, aby se dalo očekávat,
že dívky budou o svou práci v nich usilo
vat, musí lákat něčím jiným. Bratislavské
All Stars Cafe například získalo spoustu
zájemkyň o práci nabídkou plastiky prsou
za dvouletou smlouvu. Dokonce se hlásil
i jeden transvestita.
Plastika prsou stojí kolem 25–35 tisíc ko
run. Pokud po ní toužíte, ale nehodláte pra
covat jako číšnice, nemusíte zoufat. V době
finanční krize se to zdá být skvělým reklam
ním tahem a některé firmy plastiku prsou
nabízí svým zákaznicím jako bonus. Stačí
třeba 404krát absolvovat let finských aero
linek mezi Helsinkami a Honkongem.
Olena Tyltina
Autorka je studentkou Fakulty sociálních
studií, oboru Genderová studia.

Inzerát ALL STARS CAFE. (zdroj: http://allstarscafe.com/)

zensky kolik
Roztomilost
Na nedávném stipendiu v Bulharsku jsem se několikrát setkala se
stážistkou organizace, která mě měla na starosti. Mladá žena neformál
ního vzhledu byla medovost sama, ovšem co se týká profesních kvalit
ukázala se jako naprosto nemožná. Potřebné věci neznala, případně
nezařídila, jako zdroj informací byla nepoužitelná. Pointa není v tom, že
by svou pozici získala neprávem díky svým modrým očím respektive
24

bujnému poprsí, jak praví stereotyp, ale fakt, že roztomilost, kterou se
kromě neschopnosti především vyznačovala, je něco, co u žen zhusta
funguje jako jakási polehčující okolnost. Upozornil mě na to až můj
muž, když se mě zeptal, zda bych k dotyčné byla tak benevolentní,
pokud by byla opačného pohlaví. Musela jsem zahanbeně přiznat, že
s tak nekompetentním chlapem bych okamžitě vyběhla.
Naříkání si na genderovou nerovnost nevylučuje u žen, a to
i u těch takzvaně emancipovaných, vědomé či nevědomé využívání
„tradičních“ mechanismů, proti kterým se jinak tak zapáleně brojí.

Muzska stafeta
Konzervativní rebelové, politická korektnost a nudný feminismus
Konzervativní rebelové, politická korektnost a nudný feminismus
Nic už není, jak bývalo. Člověk může být konzervativní a rebel zároveň. Navíc je třeba nebezpečně lavírovat mezi politickou korektností a nekorektností. A k tomu všemu feminismus
nudí anebo je možná zábavný, ale vy o tom nevíte.
Subverzivní konzervativismus ...
Přijde vám slovní spojení„konzervativní rebelové“ ještě podivnější
než třeba „ženské mužstvo“? Tak to si zvykněte. V novinách, in
ternetových blozích, hospodách nebo třeba na Pražském hradě
je jich totiž plno a momentálně jsou jedněmi z nejzarytějších
nepřátel feminismu. Nutno říci, že jde o skutečný majstrštyk.
Určitě je znáte: zastánci tradičních hodnot, tradičního rozdělení
mužských a ženských rolí doma i na veřejnosti, strážci zvyků, tra
dic a národních zájmů, ochránci přirozené sexuality neochvějně
čelící zkaženosti moderního západního světa symbolizované
především Evropskou unií. Nemusím snad ani dodávat, že mezi
tyto zkaženosti přirozeně patří i feminismus. Vtip je v tom, že tito
veskrze konzervativní jedinci, jejichž hlavním zájmem je uchovat
stávající pořádky ve společnosti, kolem sebe chytře vystavěli glo
riolu rebelství – těch, co jdou proti proudu.
Chce-li žena zůstat v domácnosti a starat se o děti i pracujícího
manžela, může se cítit jako rebelka, protože každý ví, že se to
dnes nenosí. A je pravda, že určitému tlaku okolí asi bude mu
set čelit. Je-li muž gentlemanem ze staré školy, který dámě dveře
podrží, ale doma neví, kde jsou příbory, je to rebel, protože staré
dobré časy, kdy ženy byly ženami, a muži byli muži, už dnes také
nejsou v módě. Je to velice chytrá taktika, která těm, co pouze
zachovávají stávající genderové pořádky, dává možnost cítit se
výjimečně a být aktivní ve své pasivitě. Protože pasivní naplňování
patriarchálních struktur se stává aktivním odporem proti evro
peizaci, unifikaci, ničení tradic anebo jen zvrhlosti. A navíc to dá
(zdravý) rozum. Sladký pocit rebelství obvykle vyhrazený těm, co
se snaží zavedené pořádky ve společnosti změnit, už tedy patří
i těm, co se změnám brání.
Na vině je i koncept politické korektnosti, který českou společností
prorostl natolik, že jej užíváme všichni a všechny. Je totiž opravdu
cool být politicky nekorektní, vyprávět nekorektní vtipy a umět se
pobavit nekorektně a bez falešných zábran. Konzervativci nevěří,
že touha po genderové rovnosti je něčím jiným než vypočítavou
politickou korektností. A pokud tomu dotyčný/á skutečně věří,
tak jde o hloupost naočkovanou třeba Evropskou unií. I lidé s poli
ticky korektními názory u svých známých oceňují, když jsou občas
nekorektní, protože je to osvěžující a zábavné. Jako kdyby i tito
lidé považovali korektnost za nějaké omezení, určitou masku,
která jedince omezuje, a tak je zábavné a vzrušující ji občas
odhodit. Zrušme toto dělení! Nejsou věci korektní a nekorektní,
jsou věci dobré či špatné, hloupé či chytré. A navíc se feminismus
své politicky korektní nálepky nikdy nezbaví.

„Odzbrojovat“ dekoltem či minisukní je karikatura modelů chování,
které mají většinou mnohem decentnější charakter. Ona roztomi
lost skrývající nekompetentnost nebo dělání se hloupější, než ve
skutečnosti jsem, protože s polechtáním ega druhého se dá často
leccos vyždímat i pro sebe, patří mezi ty křiklavější. Ono to totiž
často opravdu funguje. Tak proč si neusnadnit život, když to nikomu
nic zlého neudělá? Protože místo aby se rozplétala, se tak síť gen
derových manipulací jen konzervuje, a navíc, pokud hraji hru já,
nemůžu se divit, když jsem předmětem nějaké jiné.

... a nudný feminismus
Zkuste přijít do některé z českých hospod a u libovolného stolu
prohlásit, že jste feminist(k)ou a máte rády/i Romy. A jestli bu
dete chtít ty lidi opravdu naštvat, zkuste slova jako gender, patri
archát, vykořisťování, útlak. Myslím, že v takové chvíli se můžete
oprávněně považovat za rebely či rebelky, protože reakce bude
nejspíš dost podobná býkově reakci na červený hadr. Feminismus
(alespoň ten český) si za to ale může do značné míry sám. Subver
zivní, hravá a tak i přitažlivá tradice feminismu, známá především
z druhé vlny feministického hnutí, totiž nemá v českém prostředí
mnoho následovníků a následovnic. Nebo možná ano, ale
uvědomme si, kde se běžný/á občan/ka této republiky obvykle
s feminismem nebo třeba jen slovem gender setkává? Obvykle
v souvislosti s Evropskou unií a v komentářích apologetů konzer
vatismu jako jsou Uzel, Hausmann či prezident Klaus. Těžko
bychom hledali/y negativnějšími konotacemi zatížený pojem.
Pravdou je, že antifeminističtí strážci hodnot dostávají v médiích
mnohem více prostoru než jakákoli protistrana. Důvodů je jistě
mnoho, ale já zdůrazním jen jeden z nich: český feminismus je
prostě nudný!
A když není nudný, tak má při nejlepším formu zábavy pro úz
kou skupinu lidí. Alespoň já se takového dojmu po zhlédnutí řady
happeningů, diskusí a různých akcí, ať už ze strany neziskových
organizací, umělkyň a umělců či anarchofeministických kolektivů,
nemohu zbavit. Chápu, že čelit fragmentárnosti postmoderního
světa, jeho přesycení informacemi a konzervativnímu naladění
není vůbec jednoduché a že feministické hnutí není jediným,
které není schopno adekvátně reagovat, lze-li to vůbec. Ale
pokud má mít feminismus v České republice pouze podobu akcí,
které organizátorky a organizátory stojí spoustu času a úsilí, ale
veřejnost se o nich prakticky nedozví nebo formu extrémně ne
populárních nařízení z Evropské unie, budoucnost nevidím příliš
růžově.
Feminismus má obrovský potenciál, který je v českém prostředí
značně nevyužitý. Drtivá většina aktivit se soustředí na politick
ou sféru, ale jak už v předminulém čísle napsal Ondřej Slačálek,
je otázkou, zda je účast ženy v mužské zastupitelské politice až
takovou výhrou. Mnoho kladných bodů u veřejnosti tím femi
nismus beztak nezíská. Mnohem efektivnější bude, když se
feminismus v pozitivním světle objeví v televizi a nemyslím tím
třicetivteřinovou reportáž v regionálních zprávách o happeningu,
který sledovalo s bídou třicet lidí. Tvořme, podrývejme, bavme se,
ale mysleme přitom na mainstreamové publikum. Intelektuálky
a intelektuálové jsou již uvědomělé/í dost. Nyní je na řadě vzít
frontálním útokem mainstream.
Matouš Jelínek
Autor je studentem sociologie
na FSS MU v Brně.

A že si toho stážistka XY není vědoma? Sexistický chlapík, co hlásá,
že žena patří k plotně, to také myslí upřímně a neví, že je mimo. Jenže
na rozdíl od Annemarie to od feministek obvykle
pořádně schytá.
Petra Hůlová
Autorka je spisovatelka, nakladatelství Torst
jí vydalo šest románů. Vystudovala kulturologii
a mongolistiku na FF UK v Praze.
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I VY MŮŽETE MENSTRUOVAT EKOLOGICKY!
Horst Fuchs odříkává svou repliku do kamery
a divačky ve studiu jásají. Po přečtení ekofeministické rubriky minulého čísla FEMY se už ani omylem nestydí za svůj cyklus a chtějí zajít ještě dál.
Chtějí menstruaci odpovědnější, zdravější,
environmentálně příznivější.
Co to znamená? Nechme tentokrát stranou,
proč zrovna Horst radí ženám, jak menstruovat
a vypůjčme si do úvodu část kapitoly Dámská
intimní hygiena z výstavy Homo ecologicus, která byla
k vidění v Praze v rámci letošního Týdne respektu
k porodu: „Obal z igelitu, každý kus balený do dalšího
sáčku, výrobek z plastu a chlórem bělené buničiny,
chemické látky, jež po styku s „tekutinou“ tvoří
(podle reklamy) gel, parfémy (vše testované na
zvířatech). Nebo malý váleček z chlórem bělené a par
fémované buničiny v plastikové trubičce, jež při použití uvolňuje vlák
na a může způsobit velké zdravotní potíže. Za svůj život jich žena žijící
v Evropě nebo severní Americe spotřebuje cca 10 000 ks. To už je pořádná
hromada odpadu i utracených peněz, že? Peníze putují k nadnárodním
koncernům (a odtud mj. do reklamy, která nás má přesvědčit, že to tak
má být) a odpady na skládku. „Ekologický institut Veronica dle svého
výpočtu z roku 2007 dochází asi k 6,8 tunám komunálního odpadu ve
vložkách, které za rok Češky vyprodukovaly. V časopise ONA Dnes zase
bylo možno se dočíst tuto obžalobu klasických menstruačních hygie
nických pomůcek: „Žena během svého plodného období spotřebuje asi
17 tisíc vložek a tamponů, které se rozkládají dvě stě až čtyři sta let. Nejde
jen o ohromné množství odpadu, ale užívání běžné vložky například
dráždí kůži a podporuje vznik mykóz. Lidé si neuvědomují, že i kůží se do
těla mohou dostat škodlivé látky a chemikálie.“
Není to pěkná bilance, zvláště v době kdy je (zejména v různých eko
logicky laděných elektronických i „kamenných” obchodech) možno se
poohlédnout po šetrnějších variantách. Nejde o to vracet se k vložkám
ze síťky a buničiny, existuje řada moderních a pohodlnějších vari
ant a mezi nimi jedna opravdová „hitovka“.
Možnosti tu jsou
„Jste vložkový, nebo tamponový typ?“,
mohla by se přímočaře optat východo
evropská hvězda teleshoppingu Horst
Fuchs své asistentky Gabi a s ní všech
divaček. Podle druhu odpovědi by zpoza
pultíku vytáhl nejspíš vložky či tampony
vyrobené z biobavlny. Klasické zboží, ale
v environmentálně příznivém kabátku, tedy
s kořeny v ekologickém zemědělství, nebělené
chlórem, bez umělých vláken, z velké části kom
postovatelné a zabalené do papírové krabičky. Do
brá možnost pro trvalý zástup za klasické hygienické
potřeby, zvlášť pokud není problém předávat odpad
v rámci recyklačních služeb
do nějaké větší kom
postárny. To by na
první pokus o představení
hygienických pomůcek eko
logické menstruace mohlo
stačit, ale tato marketingová
„vložka“ nám teprve začíná.
Jednoznačně vložkové typy by
26

Jak řešit konflikt vnitřního naladění s nesouladem civilizačního
rázu? Nevýhodám a inspiraci k jejich překonávání se věnuje článek
Ekovložky pro ekoložky, který i s návodem na ušití vložky najdete na
webu http://www.veronica.cz/?id=217
Ano, pratelné vložky jsou větší než jednorázové. Praní zabere čas. Ale
z čeho myslíte, že vzniklo rčení „mít se jako v bavlnce”?
známý prodejce možná trošku znejistěl vybalením balíku, ve kterém
by byly naskládány pratelné látkové vložky úhledných tvarů, různých
tlouštěk a roztodivných barev. Pohodlné a prodyšné, vyráběné z froté
či flanelu, obvykle biobavlněné, se zapínacími křidélky a s vkládací
výměnnou vložkou buď zcela přírodní, nebo se syntetickou nepro
pustnou vrstvou. Znejistěl proto, že na praní obdobného prádelka už
dávno nejsou klientky zvyklé, ale bezodpadové
hospodářství i touha po tělu příjemnějších
materiálech si žádá své. A jedním ze svých
neuvěřitelných testů by se je Horst snažil
přesvědčit, že nejde o velké oběti, když
do života lidského už dávno vstoupily
kamarádky pračky. Ty navíc není třeba za
pojovat dřív než na konci menstruačního
cyklu. V průběhu stačí studená voda
a mýdlo na skvrny. A možná kdyby nešlo to
lik o zisk, byl by Horst ochoten před kamera
mi předvést i to, jak snadné je ušití obdobné
vložky doma s minimálními náklady.
Zcela přírodním produktem by Horst možná nad
chl a uspokojil potřeby ekologických tamponových typů. Tampony
z mořské houby mají porézní strukturu a velmi dobře sají tekutinu.
Po použití je stačí promýt, vyždímat a znovu zavést, po skončení cyklu
vyvařit. Vydrží i půlroku používání. Co však na ně říká
mořský živočich z oblasti Karibiku, z něhož
jsou tampony vyráběny, není úplně
jisté. Houba je využívána i v kos
metice (odličování, mytí), ale co by
nastalo, když by se vyznavačky to
hoto přírodního tamponu masově
rozrostly...
Není
úplně
jednoznačné,
jaké typy zahoří a poběží
k telefonům objednávat,
když se na obrazovce
objeví poslední triumf
ekologické menstru
ace: látkový pytlíček
ukrývající kus gumy
– menstruační kalíšek.
Ale nechme už Horsta Fuchse.
Ženy sdílejí své zkušenosti. Tato me
chanická pomůcka tělu nikterak neškodí
a dle přímých svědectví může při správném
používání sloužit až 10 let, jedná se tedy o naprostý
ekologický hit!
Kateřina Plesková
Základním podkladovým materiálem se stala související tématická část
výstavy Homo Ecologicus – http://respektkporodu.cz a zmíněný článek
Ekovložky pro ekoložky.
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MENSTRUAČNÍ KALÍŠEK – EKOLOGICKÝ
A ŠETRNÝ PŘÍTEL
Menstruační kalíšek, jinými slovy také menstruační pohárek,
představuje alternativní pomůcku, která je téměř bezodpadovou konkurencí klasických dámských hygienických prostředků,
jako jsou vložky nebo tampóny. Jedná se o malou nádobku ze silikonu, která má skutečně kalíškovitý tvar. Na konci je ukončena
malou stopkou, jež slouží k manipulaci s kalíškem. Prodává se
v široké škále tvarů i barevností, přičemž základní typy velikosti
kalíšku jsou předporodní a poporodní, mnohdy označovány jako
velikosti B a A.
Životnost kalíšku je až několik let a jeho pořizovací cena je v porov
nání s každoměsíční koupí vložek či tampónů nesrovnatelná. Šetří tak
životní prostředí, ale i naše kapsy. Jeho údržba je nekomplikovaná
a šetrná. V průběhu cyklu se kalíšek oplachuje čistou vodou, mezi
cykly je dobré ho na několik minut vyvařit a zajistit tak jeho steril
nost pro další použití. Kalíšek nemá žádná uživatelská omezení, lze ho
používat při sportu, na cestách i v noci.
Zní téměř neuvěřitelně, že se pohárky ve světě používají již od třicátých let
minulého století. První menstruační pohárek vyrobila a patentovala ameri
cká výtvarnice Leona Chalmersová již v roce 1937. Ženám se její pohárek
moc nelíbil. Údajně byl příliš tvrdý a těžký a ženy také nebyly ochotné vklá
dat si něco do vagíny. Nejen z tohoto důvodu, ale také kvůli nedostatku
výrobní suroviny (gumy) po druhé světové válce se na trhu neudržel.
V roce 1987 byl v USA vyvinutý pohárek s názvem The Keeper z přírodního
kaučuku. Ten však způsoboval některým ženám alergické reakce. Silikonový
zdravotně nezávadný kalíšek The Mooncup se začal vyrábět na přelomu ti
síciletí. (zdroj: www.ekozena.cz)

Nádobka slibující šetrnější alternativu konvenčních
hygienických potřeb vyvolává u bilancujících dam
mnohé otázky vesměs „provozního“ charakteru. Svou
roli hraje také odvěká nedůvěra k něčemu novému,
nezvyklému a nevyzkoušenému.
Je kalíšek bezpečný? Mohu se na něj po hygienicko –
zdravotní stránce opravdu spolehnout?
Hygienickou, ale i zdravotní nezávadnost kalíšku zaručuje
materiál, ze kterého je vyroben. Ten tvoří chirurgický si
likon, který je schválen i z lékařského hlediska. Díky němu
je tento nadčasový společník dokonce zdravější. Oproti
klasickým vložkám a tampónům neobsahuje množství
chemických látek, které tyto pomůcky běžně obsahují.
Materiálovou strukturou je tedy kalíšek přirozenější
poševnímu prostředí, lépe k němu přilne a nedává
prostor k bujení baktérií, jako je tomu u standardních
hygienických prostředků. Tím se lze také vyvarovat
nepříjemných infekcí a zánětů.
Ne vždy mám možnost kalíšek opláchnout vodou, což snižuje
komfortnost jeho užívání. Co s tím?
Otázka provozuschopnosti trápí mnoho kalíškových adeptek.
V rámci denní migrace nemusí být vždy jednoduché dostat se k vodo
vodnímu kohoutku, který by po vyprázdnění obsahu uvedl kalíšek
do čistého stavu. Obzvláště na veřejných místech
nastává problém, kterak kalíšek očistit,
a připravit ho tak k opětné aplikaci. Vše
se však dá řešit. V těchto extrémnějších
případech poslouží láhev s vodou,
kterou s sebou pro dodržení pitného
(zdroj: archiv autorky)

režimu přeci každá nosíme. I taková minerálka
s grapefruitovou příchutí pomůže. Kalíšek není
nutné pokaždé striktně cídit, úplně postačí
ho jednoduše opláchnout, jde prakticky
o zjednodušení manipulace s ním tak, aby
chom se nezašpinily. V extrémních případech
lze pomůcku otřít i toaletním papírem.
Mohu se na kalíšek spolehnout i po
absorbční stránce? „Nevyteče“ mi?
Kapacitní dimenze kalíšku je jako u běžných
hygienických pomůcek úzce spjata s individuál
ními potřebami každé z nás, ovšem obecně lze říci, že
jeho absorpční schopnost je vyšší, než u konvenčních hygienických
pomůcek. Určitě je ale nutné ho po dobu cyklu pravidelně kontro
lovat a vylívat. Každý pohár může přetéci a podobně je tomu i u po
hárku menstruačního. Ten, překročí-li se jeho kapacita, může prosa
kovat, tedy vytékat. Tento problém může ale taktéž znamenat, že
kalíšek není správně aplikován a tudíž netěsní.
Jak do sebe takovou „velkou věc“ dostanu?
Několikacentimetrová nádržka může vzbuzovat rozpaky v souvi
slosti s jeho aplikací do poševních útrob. Oproti klasickému tampónu
se zdá objemnější a tedy hůře „stravitelná“. Opak je ale pravdou.
Jde jen o to najít si správný grif. Způsobů je několik. Obecně se
doporučuje přehnout kalíšek po jeho délce na polovinu, lépe
pak ještě na čtvrtinu, čímž se vytvoří malé poupátko, které
se bez potíží vejde tam, kam má. Uvnitř se pak rozvine
a přilne na poševní stěny. Slabým „mlask“ poznáte, že
je na svém místě. Při zpětném chodu, tedy při vyj
mutí, je dobré pro zrušení podtlaku prstem lehce
zmačknout na jeho stěnu. Pro snazší manipulaci je
kalíšek při ústí vybaven malou stopkou, kterou lze
dle potřeby krátit. U některých typů je obdobou
stopky také malá kulička.
Kde můžu kalíšek koupit a jak mám vybrat
správnou velikost?
Otázka správného výběru typu a velikosti
se zdá být jednoduchá, ovšem ne vždy je tomu
skutečně tak. Orientovat se lze porodní zkušeností,
respektive zvolit větší velikost v případě, že máte
po porodu a menší velikost, když ne. Ovšem občas
se vyskytnou případy, kdy toto pravidlo tak úplně
nefunguje. Spolehlivý recept na to, který typ je
pro vás nejlepší, tedy není. Jaké parametry máme
uvnitř, zpravidla nevíme. Lze si ale vybrat z poměrně
bohaté nabídky, kterou skýtá český trh. Kalíšek je
možné koupit ve zdravotnických potřebách, v lékárnách,
ale i prostřednictvím internetu.
A abyste nekupovaly zajíce v pytli, je možné se na některé vzorky
přijít podívat např. do Ekologické poradny Veronica (Panská ulice,
Brno). Ekologicky šetrná hygiena je totiž jedním z témat, jímž se
tato organizace v souvislosti s ekologicky šetrným způsobem života
zabývá. Spolu s výstavními vzorky je zde možno na téma kalíšku dis
kutovat a poradit se.
Lucie Smutná
Autorka je ekologická poradkyně a spoluorganizátorka tzv. Setkání
nad Kalíškem, která probíhala v Brně na podzim 2010.
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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.
Tentokrát uvádíme dva modelové příklady z právní poradny neziskové organizace proFem, o. p. s., nabízející odborné sociálněprávní poradenství osobám ohroženým a postiženým domácím násilím. Pro FEMU připravila sociální pracovnice proFem, Naďa
Růžková.

PRÁVNÍ PORADNA
Dobrý den,
žiji s přítelem 20 let a máme 2 děti 15 a 6 let. Jelikož nám to neklape –
psychicky mne ponižuje, vydírá, po alkoholu následují hádky, urážky,
sprosté nadávky (denně chodí do hospody alespoň na 3 piva, někdy
i více), dokonce i dětem to vadí a mám strach, aby to na nich nezanecha
lo následky – chci se s ním rozejít, ale nevím, jak ho mohu vystěhovat
z bytu, který je napsán na mě. On zde má jen trvalé bydliště a není
přihlášen na bytovém družstvu. Je mojí povinností mu zajistit náhradní
bydlení? Vydělává cca 50 tisíc a nájem platí pouze 2 roky, předtím jsem
ho platila i zařídila celý já. Na děti mi přispívá – placení školy a školky,
občas nějaký nákup, ale moc se do utrácení pro rodinu nehrne. Finance
máme oddělené.
Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
trvalé bydliště jako takové nezakládá vašemu partnerovi žádná
zvláštní práva, stejně tak vám na jeho základě nevznikají žádné
speciální povinnosti (ovšem pozor na případné dluhy). Nemusíte se
tedy obávat, že byste musela partnerovi obstarávat náhradní bydlení.
Trvalé bydliště je spíše jakýsi identifikační údaj. Co se týká toho, jak
postupovat ve vaší situaci, nejprve zkuste dohodu. Jak sama říkáte,
byt je napsán na vás, tudíž jste to jen vy (případně vaše děti), kdo má
k bytu určitá práva. Vzhledem k tomu, že váš partner nemá žádnou
smlouvu a vy nesouhlasíte, aby v bytě nadále žil, jednalo by se z jeho
strany o neoprávněné užívání bytu. Pokud tedy dobrovolně byt neo
pustí, můžete podat žalobu a nechat ho vystěhovat soudní cestou.
Určitě se ale vyvarujte toho, abyste partnera vystěhovávala svépo
mocí, to by mohlo být z vaší strany protiprávní.
S pozdravem, právnička týmu AdvoCats
Novinkou v poradenské činnosti proFem je on-line podnikatelská poradna realizovaná jako součást vzdělávacího projektu „Start podnikání pro
ženy 50+“. Poradna má k dispozici tým odborných poradců a poradkyň,
který zodpovídá dotazy začínajících podnikatelek ve věku 50+ z oblasti
účetnictví, daní, legislativy a finančnictví spojené s přípravou, zahájením
a provozováním živnosti.
www.profem.cz

Dobrý den,
bývalý partner je násilnické a konfliktní povahy a máme soudně stano
ven styk otce se 7letým synem, syn je v mojí péči. Z důvodu konfliktů ze
strany otce při předávání syna byl na 3 měsíce stanoven soudně dohled
– asi před 3 roky, už je to 3 roky, a přesto skoro při každém přebírání syna
mne bývalý partner nějak uráží a před synem ponižuje, tj. každý druhý
víkend + 1 den v týdnu. Nemám nikoho, kdo by mne při přebírání za
stoupil. Prosím poraďte, jak mám uchránit sebe a zároveň syna a jeho
utváření názoru na mne a ženy vůbec. Navíc téměř pravidelně, pokud je
syn u otce, tak jej bere v pátky cca od 18h do 21h do hospody, otec pije
pivo, syn limonádu. Prosím poraďte.
Dobrý den,
můžete požádat o pomoc Policii ČR v rámci plnění jejich úkolů, tj.
zejména ochrany bezpečnosti osob a majetku a veřejného pořádku
a předcházení trestné činnosti.
Příslušníci Policie ČR ve službě/v pracovní době jsou povinni podle
§ 10 odst. 1 zákona o policii ČR v případě ohrožení nebo porušení
vnitřního pořádku a bezpečnosti provést úkon v rámci své pravomoci
nebo přijmout jiné opatření, aby ohrožení nebo porušení odstranili.
Pokud by se jednalo o ohrožení narušující bezprostředně život, zdraví
nebo svobodu, nebo pokud by došlo k útoku na tyto hodnoty, mají
tuto povinnost v souladu s § 10 odst. 2 i mimo svou pracovní dobu/
službu.
Dále se domnívám, že by vhodným řešením mohlo být i podání
návrhu u příslušného soudu na úpravu styku s dítětem podle § 27
odst. 2 a 3 zákona o rodině. Svým chováním otec porušuje svou po
vinnost pečovat o „citový, rozumový a mravní vývoj dítěte“, jak mu
ukládá § 31 odst. 1 písm. a) zákona o rodině a ustanovení § 32 odst.
2 zákona o rodině, podle kterého by měl být svým „osobním životem
a chováním příkladem svým dětem“. K návrhu by bylo vhodné přiložit
důkazy, které dosvědčují chování otce např. formou písemných
výpovědí svědků.
S pozdravem, právnička týmu AdvoCats

proFem, o. p. s. (Praha, Příbram)
linka právní pomoci: 608 222 277
(úterý 9.00–12.00 a středa 17.30–20.30)
e-mail: poradna@profem.cz
on-line poradna: www.profem.cz/poradna
proFem o. p. s. se již od roku 1993 zaměřuje na poskytování
poradenských služeb a konzultací ženským projektům
a organizacím. V oblasti ženských práv a násilí na ženách se věnuje
politickému lobbingu, vydávání publikací apod.
Významnou službou proFem je projekt AdvoCats for Women,
bezplatné právní poradenství pro osoby ohrožené domácím
násilím (a příp. i jinou formou násilí). V rámci tohoto projektu
organizace provozuje on-line poradnu a linku právní pomoci.
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Tato služba je bezplatná, klient/ka platí pouze cenu běžného
telefonického hovoru.
Na dotazy odpovídají právničky týmu AdvoCats, které jsou
vyškolené v trestně právní i občanskoprávní problematice
související s fenoménem domácího násilí. V závažných případech
poskytují i bezplatné právní zastupování u soudu, ale pouze na
území města Prahy, a také mohou pomoci při sepisování žalob
a podání soudu a jiným úřadům, dalších potřebných listin, nebo
posuzování uvedených dokumentů vypracovaných jinou osobou
ve věci klientek/klientů. proFem kromě právního poskytuje
i odborné sociální poradenství (klient/ka si může domluvit osobní
konzultaci se sociální pracovnicí).
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LESBY K POHLEDÁNÍ

Alison Bechdel:
Lesby k pohledání
(nakladatelství LePress, 2010,
překlad: Sylva Ficová)
Americká autorka Alison Bechdel píše a kreslí komiksové stripy
Lesby k pohledání už od roku 1983. Během této doby se její stripy
staly téměř kultovní četbou, nejdříve v lesbické komunitě a po
vydání mimořádně úspěšného grafického románu Rodinný ústav
i mezi širší veřejností. V českém překladu vyšel výbor komiksů
z let 1987 až 1992 teprve loni v nakladatelství LePress. Sice
pozdě, ale – jak by řekly hrdinky komiksu – díky bohyni za to.
Komiks představuje komunitu, ve které je normální být lesbou.
Hlavní hrdinou příběhů je značně neurotická lesbicko feministická
aktivistka Mo, svým fyzickým vzhledem nápadně připomínající sa
motnou autorku, a její přítelkyně a známé, tedy Clarice a Toni, které
žijí v trvalém partnerském vztahu a přemýšlejí o dítěti, radikální Lois,
pro kterou jsou monogamní vztahy přežitkem, Jezanna, majitelka
feministického knihkupectví Herdekbaby, kde Mo zrovna pracuje,
a další svérázné ženy z lesbické komunity.
Jednotlivé stripy se většinou točí kolem partnerských vztahů a tím
připomínají nekonečné televizní seriály. Hrdinky hledají vhodné part
nerky, snaží se o udržení stálého vztahu, řeší nevěru, plánují mateřství.
Bechdel tento soap-operový element ještě zvýrazňuje ukončením
stripů v napínavých momentech a závěrečnými komentáři, například
strip, ve kterém je Clarice nevěrná Toni, končí titulkem: „Ovládl Clarice
mimozemšťan? Co se to vlastně děje? Nepřepínejte.“ Výsledkem této
taktiky je, že kniha je velmi čtivá, až návyková.

Mimo důrazu na partnerské vztahy však nemá komiks s televizní
zábavou mnoho společného. Lesby jsou rozmanité, štíhlé i baculaté,
bělošky, Afro-Američanky a Hispánky, většinou politicky angažované.
To vše popisuje Bechdel s humorem a sebeironií. S nadsázkou zo
brazuje alternativní způsob života typický pro většinu jejích hrdinek.
V jejich oblíbené kavárně Topaz si tedy mohou objednat třeba „pizzu
bezlepkovou bez mléčných výrobků a bez rajčat“ nebo „vegetariánskou
sekanou s dušenými hranolkami“. Autorka ironicky zobrazuje politic
kou přecitlivělost Mo, například když si v restauraci nedokáže Mo ani
objednat jídlo, neboť „každou chvíli se nad námi může otevřít ozónová
díra“, tak jak by mohla jíst. Sebeironicky komentuje i postoj leseb
k heterosexuálům, který se často ukáže jako zbytečně podezíravý.
Bechdel vysvětluje, že její komiksy jsou reakcí na „převládající
představu o lesbách jako postižených a nežádoucích ženách bez smyslu
pro humor.“ Protože Bechdel své komiksy vydává již přes dvě deseti
letí, a ve Spojených Státech není ve svém snažení jediná, podařilo se
již tento stereotyp do značné míry překonat. Lesby k pohledání vyšly
v češtině minulý rok, snad se tedy tyto stereotypní představy podaří
brzy překonat i u nás.
Pavla Buchtová

(zdroj: Alison Bechdel: Lesby k pohledání)

ZLOBIVÁ HOLKA RIHANNA
Barbadoskou zpěvačku Rihannu, jejíž hudba se pohybuje na
pomezí popu, r´n´b, dance a reagge, jsem od jejího objevení se
na scéně vnímala jako typickou ženskou ikonu taneční a popové
scény, ničím nenarušujíc genderové a rasové stereotypy. O to
větším překvapením pro mě bylo, když jsem poprvé uviděla vi
deoklipy k písním S&M a Man Down ze zpěvaččina posledního
alba Loud.
Oba videoklipy tematizují spojení sexu a násilí způsobem, který se
nebojím označit za feministický. S&M a Man Down vytvářejí zajíma
vou kontrapozici – první jmenovaný nešetří podvratným humorem
a obrací pozornost především ke konsenzuálním BDSM praktikám,
druhý vypraví příběh dívky, jež zastřelí muže, který ji znásilnil. Oba
videoklipy přitom mají společný jeden velmi podstatný rys, a sice
Rihannu, která v nich jako hlavní protagonistka aktivně ovládne
běh událostí a vzepře se útlaku. Je možno říci, že skutečnost, že oba

videoklipy vyvolaly značné
pobouření konzervativnějších
osob a klip k písni S&M byl ve
více než deseti zemích zcela
zakázán, podporuje moji inter
pretaci.
Rihanna jako sexy symbol
Rihanna se zvládla prosla
vit hned svým debutovým
albem, které spatřilo světlo
světa, když jí bylo teprve sed
mnáct let. V době vydání to
hoto (2005) a ještě i druhého
alba Rihannina visáž a celková
stylizace stavěla především na

(zdroj: justjared.buzznet.com)
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image sladké dívky, která čerstvě překročila práh dospělosti. Jak její
kariéra postupovala, začal její tým rozvíjet ještě důmyslnější snahu,
jak zpěvačku co nejvíce přiblížit poplatnému ideálu ženské krásy
(který není rasově neutrální). Zpěvačka přistoupila na drastické diety,
v rámci kterých například konzumovala pouze jeden ananas denně.
Její vždy dokonale upravená a nalíčená tvář začala náhle nabírat čím
dál tím světlejší odstín, což na fanouškovských fórech rozproudilo
diskuze o tom, jaké bělící prostředky používá.
Souběžně s tím ve zpěvaččině stylizaci výrazně převážil sex
uální podtext, jenž pro změnu nápadně rezonoval se stereotypní
představou animální hypersexuality žen tmavé pleti. Rihannin přerod
z roztomilé dívky v sexy dračiči (sex přece prodává...) symbolicky stvr
zoval i název jejího třetího alba Good Girl Gone Bad (Z hodné holky je
zkažená).
Korunu mým pochybnostem o vhodnosti Rihanny jako modelu
nasadil incident z jara roku 2009, kdy zpěvačku v předvečer udílení
cen Grammy surově zbil a málem i uškrtil její tehdejší partner Chris
Brown. Po útoku Rihannu vyhodil z vypůjčeného Lamborghini a ujel
pryč. Policejní fotky zobrazující detail její tváře krátce po napadení
(kvůli kterému musela být hospitalizována), prosákly do médií, kde
šokovaly nemálo lidí. Brown byl sice nakonec soudem uznán vinným
a jeho partnerský vztah s Rihannou se rozpadl, nicméně mezitím se
po necelých třech týdnech od útoku Rihanna stihla k Brownovi ještě
vrátit a podle řady zdrojů údajně i kývnout na jeho nabídku k sňatku.
Předzvěstí proměny ve zpěvaččině směřování bylo její čtvrté al
bum Rated R, které vyšlo stejný rok, kdy byla napadena. Vydaní alba
doprovázala zpěvaččina nová, temná a extravagatní image, navíc
„okořeněná“ trochou lesbického sexu ve videoklipu k písni Te Amo.
Zpěvačka později připustila, že tato drsná stylizace souvisela s její
vědomou snahou vyrovnat se s traumatick
ým zážitkem z napadení milovanou osobou.
Nová image?
To, o co se Rihanna předtím pouze
pokoušela, včetně hostování v písních po
jednávajících o násilnických vztazích Love
the Way You Lie od Eminema a All of the
Lights Kanye Westa, v S&M a Man Down do
táhla do důsledků.
Videoklip S&M představuje zdařilou sub
verzivní intervenci do způsobů konvečního
zobrazování žen poplatného genderovým
stereotypům. Zpěvačka tvrdí, že název
S&M značí zkratku pro skandály a média, a že si tímto počinem chtěla
vyrovnat účty s médii za to, jak parazitovala na nejtěžších okamžicích
jejího života. Tomu odpovídá i úvodní výjev videoklipu, ve kterém je
Rihanna proti své vůli přivlečena na tiskovou konferenci, připevněna
ke zdi, kam se na ni upírají pohledy všech přítomných, kterým se musí
zpovídat. Na sobě má šaty s potiskem v podobě novinových článků
o ní samotné. V několika prostřizích se zpěvačka rovněž objevuje
v kostýmu à la králičice Playboy na pozadí bílé stěny, na kterou se
promítají další zprávy z novin věnované jejímu životu. Rihanna je zde
metaforicky i doslovně přepsána textem někoho jiného – je pouhým
pasivním objektem formulací a obrazů.
V dalších scénách se však mocenský poměr zcela obrací: Rihanna se
této objektivizaci vzepře a stane se hovořícím subjektem, který artiku
luje svoje vlastní touhy, aktivně ovládá pohled a řídí běh událostí. Své
únoskyně a únosce za vyučenou násilně podrobí témuž, k čemu jimi
proti svojí vůli byla přinucena na tiskové konferenci. Takto „poučené“
novinářky a novináři zpěvačce poté zdatně sekundují v realizaci jejích
vlastních přání a tužeb. Záběry interakcí zpěvačky s tiskem doplňuje
několik sekvencí, v nichž na vodítku venčí slavného bulvárního blog
gera Pereze Hilona jako poslušného pejska. Ten se rovněž spoutaný
objevuje v „queer okénku“ zobrazujím Rihannu jako ústřední postavu
skupiny stejně „zkažených“ lidí, oddávajících se se značným entuzias
mem praktikám, které vybočují z tradičního heterosexuálního rámce.
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Klip S&M mi připomněl feministicky orientovanou výstavu Bad
Girls (Zlobivé holky), která proběhla v roce 1994 v Novém muzeu
současného umění (NMCA) v New Yorku. Cílem výstavy bylo
představit díla umělkyň a umělců, jež se humorným způsobem snaží
dekonstruovat nerovnosti ve společnosti (zejména ty genderové po
vahy). Vystavená díla byla všechno, jen ne umírněná – naopak byla
plná ostrých vtipů, narážek a sexuálně explicitních (nikoli však ex
ploativních) vyobrazení. Název Bad girls odkazoval nejen ke statusu
žen jako zpředmětněných, podřadných bytostí, ale zároveň odrážel
snahu vystavujících si tento status přivlastnit a využít pro kritiku
společenských hierarchií. Zlobivé holky totiž mají slovy kurátorky
výstavy Marcii Tucker ke slušnosti daleko. Nečekají, až na ně někdo
promluví, odmítají zmlknout, jsou drzé, agresivní a snaží se ženám
navrátit jejich hlas a subjektivitu.
Man Down
Na feministicky laděné S&M navazuje i videoklip k písni Man
Down, v němž Rihanna ztvárňuje roli oběti znásilnění. Zpěvaččina
lokace ženy s afro-americkými kořeny umožňuje předložit sociální
kritiku, která by v podání ženy bílé pleti mohla být problematická.
Příběh bělošky znásilněné mužem tmavé pleti by totiž mohl být
vnímán jako rasistický, případně svádět k rasisticky podbarvené in
terpretaci. Podobně minimalistický oděv, který má zpěvačka na sobě,
odpovídající stylu oblékání v Karibské oblasti, kam je děj videoklipu
zasazen, by u protagonistky bílé barvy pleti mohl být ve vyšší míře
vnímán jako „příliš vyzývavý“. To by podpořilo tendenci bagatelizo
vat zobrazený akt znásilnění tím, že si jej oběť „vykoledovala“ svým
nepatřičným oděvem.
V naší kultuře je nahota nahlížena povětšinou jako čistě sexuál
ní záležitost, což je v případě žen ještě
umocněno jejich všudypřítomnou se
xuální objektifikací. Falešná představa,
že odhalená kůže automaticky znamená
výzvu k sexu, nejen že omezuje pohyb žen
ve veřejném prostoru a jejich svobodu na
kládat se svým tělem podle vlastní vůle, ale
rovněž neprávem přenáší zodpovědnost
za znásilnění na ně samotné. I když Rihan
na je obecně exemplární úkazkou vysoce
sexualizovaného obrazu ženy, myslím si,
že v Man Down se jí podařilo z této pasti
vymanit. Její nahota je zde zbavena se
(zdroj: nymag.com)
xuálního podtextu – zpěvačka je zobra
zena v kontextu, kde se spoře obléká z důvodu tamního horkého
podnebí a kulturních zvyklostí.
Organizace a lidé, kteří volali po zákazu vysílání tohoto videoklipu,
argumentovali tím, že zobrazuje naprosto neomluvitelnou, chla
dnokrevnou vraždu. Příznačné pro ně bylo dvojí měřítko, kterým
posuzovali vypodobněné akty násilí. Projevovali tendenci chování
násilníka zhlečovat a Rihanninu vzpouru démonizovat (měla se s tím
namísto pomsty smířit). Vynucený sex byl v jejich očích v pořádku
(součást společenského status quo), zatímco žena, která se mu
vzepřela, byla nežádoucí, zosobňovala řád bořící element.
Rihanna se vůči těmto kritickým hlasům ohradila a potvrdila, že
videoklip měl ženy varovat a zároveň jim dodat sílu. Najednou to už
nebyla ta roztomilá, hodná holka bez vlastního názoru, ale potížistka,
která si dovolila samostatně myslet.
I když bych tomu před několika lety věřila jen stěží, Rihanna mě le
tos svými videoklipy k písním S&M a Man Down přesvědčila, že svoji
proměnu z hodné holky ve zlobivou začala brát vážně.
Lucie Hradecká
Autorka je studentkou Katedry genderových studií FHS UK.
Zaobírá se zejména vizualitou a kulturními reprezentacemi
genderu a sexuality.
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ŽENY SOBĚ:
SVATBA ZA ČASŮ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE
Ženy sobě (Bridesmaids, 2011) je typickou hollywodskou taškařicí
vhodnou pro letní večer. Pobavit určitě dokáže a nabídne snad i něco
víc: kromě vtipně ztvárněné tematiky přátelství stojí za zmínku i kri
tický pohled na mašinérii svatebního byznysu v době hospodářské
krize.
Hrdinka filmu Annie je nečekaně pověřena funkcí hlavní družičky
na svatbě své přítelkyně Lillian. Česká divačka určitě ocení, že se
v našem kulturním prostoru tato funkce ještě neuhnízdila. Americká
hlavní družička je totiž zodpovědná za spoustu úkonů na cestě k vr
cholu, svatebnímu dni (například organizuje zkoušení šatů v módním
salonu či všelijaké předsvatební párty). Annie se to ale příliš nedaří.
Co je však horšího, Lillianina nová a přímo dokonalá přítelkyně Helen
natolik přebírá iniciativu v těchto přípravách, že postupně vytlačuje
Annie nejen z pozice hlavní družičky, ale také Lillianiny nejlepší ka
marádky.
Námět svatby je studnicí divácky vděčných situací. Například zde
je to kombinace vizuálně exaltovaných záběrů bělostných šatů s je
jich následným karnevalově fekálním znečištěním. Ale i když tvůrci
filmu (režisér Paul Feig a scénaristky Annie Mumolo a Kristen Wiig,
která sama ztvárňuje Annie) svatební téma takto umně využívají, jsou
k němu i kritičtí tím, že poukazují na nesmyslnost přebujelé svatební
mašinérie v ekonomicky obtížných časech. Na takovou svatbu, jakou
si Lillian plánuje, je totiž zapotřebí šetřit již od kolébky. Otec nevěsty
zde stále opakuje, že na další výdaje už opravdu, ale opravdu nemá
peníze. Navíc některé excesy v disneylandovském stylu jsou nejen
drahé, ale přímo neslučitelné s duševním zdravím (například na
předsvatební párty může každý z hostů obdržet štěňátko v růžovém
baretu, z pozvánek vylétají motýlci a z fontán tryská čokoláda). A tak
není divu, že se i v USA toto svatební baroko stává terčem kritiky.
Tvůrci filmu se možná nechali inspirovat americkou televizní reality
show Bridezillas ironizující svatební mašinerii a agresívně narcisis
tické nevěsty, klteré přirovnává k populárnímu monstru Godzille.
Lilianina nákladná svatba nebere v potaz současnou ekonomickou
realitu. Annie se ale tato realita týká, neboť se právě zotavuje z kra
chu své cukrárny. Zatímco Lillian se díky svému snoubenci svat
bou dostává do vyšších společenských kruhů, Annie splácí dluhy.
Komika filmu je tak do značné míry založena na nově vzniklé eko
nomické nerovnosti mezi kamarádkami. Jednou z ústředních scén

vyjadřujících tuto nerovnost je let do Las Vegas, v jehož průběhu se
Annie opakovaně snaží proniknout z turistické třídy za Lillian a Helen
za onu magickou záclonku do třídy první.
Svým zápasem s nepřízní ekonomického osudu se ale Annie stává
realističtější single hrdinkou, než je třeba novinářka Carrie ze Sexu
ve městě přibližující se svými finančními možnostmi spíše Ivaně
Trumpové než svým fanynkám. Jako kontrast k témuž seriálu pak
působí i reálie filmu. Annie totiž nežije v New Yorku, ale v poněkud
méně atraktivnějším Milwaukee na středozápadě USA.
Annie se nakonec ani nevdá, ani nezbohatne, jak by se možná na
Hollywood slušelo. Lze ale vytušit, že se znovu pustí do podnikání.
V tom ji naštěstí podporuje i nový přítel, který si ještě pamatuje An
niiny skvělé zákusky ze zkrachované cukrárny. Naděje na cukrárnu
novou, a tím i na nově nabytou ekonomickou soběstačnost, je tak
docela sladkým, a vůbec ne cukerínovým koncem Anniina příběhu.
Věra Eliášová
Ženy sobě / USA / 2011 / režie Paul Feig (foto: Bontonfilm)

ŽE
FEI

povidka
SVATÁ LELUYÁ
Její život by bylo velmi zdlouhavé, i když velmi napínavé, vysvětlovat.
Jmenuje se, jmenovala se, chcete-li, Eulálie Bastionová. Narozená roku
1862, zemřela rukou svého zhrzeného milence Cristóbala Sebastiana
Ordoňeze v Buenos Aires v roce 1892. Dnes se jí říká Svatá Leluyá a má
v Buenos Aires bydliště v kostele, jehož jméno si už nikdo nepamatuje
a který bude co nevidět zbořen.
Narodit se znova v tom samém městě jí neudělalo ani trochu ra
dost. Myslela si, že bude moci zapomenout. Myslela si, že se bude

moci probudit na jiném, méně páchnoucím místě. Řeka a její výpary,
vždycky to město nesnášela, všechno to přelévání bahna na dně La
Platy, ty nízko letící mraky nad pampou, jež se ani minutu nezdráhá,
aby svou nekonečností pohltila všechny smysly. Co se ale dalo dělat.
Je tady znova. Pokaždé, když si to uvědomila, tak si musela odevzdaně
povzdechnout. Věděla, že se musí podřídit, nebyla to ona, kdo o tom
rozhodoval. Ale ten neviditelný šéf ji svým rozhodnutím pěkně otrávil
reinkarnaci.
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Leluyá se nejen znova narodila do stejného města, ale také musela
pracovat. Říkala si, že to není spravedlivé. Nebyly to dobré časy, v nichž
zemřela, nebylo to ani teď Buenos Aires – Dobré Ovzduší, jak zněl hrdě
překlad jména města. Chtěla bydlet na venkově, chtěla se znova na
rodit do nějaké horské vesnice v Andách a dýchat čerstvý vzduch, ne
smog milionů vraků aut, které nikdy neviděly technickou prohlídku,
natož aby jí prošly. Její práce spočívala v tom, že musela varovat ženy,
které si neuvědomovaly nebezpečí, jež jim hrozilo z rukou jejich mužů.
Jen Leluyá poznala ten správný moment, kdy se žárlivost promění
na bílý šleh nenávisti. Jen Leluyá mohla nahlédnout do uražených,
nezaměstnaných, nepotřebných a popudlivých srdcí. Bylo na ní, aby
rozpoznala ten moment. A musela dát dotyčné ženě vědět, že jí hro
zí smrt. Dělala i opačnou práci. Jenže vraždění mužů bylo mnohem
pomalejší a zdlouhavější. Ženy používaly jako zbraně výčitky, pláč,
donekonečna se opakující scény a citové vyděračství. I tady musela roz
poznat tu chvíli, v níž všechno začíná, a dát dotyčnému zprávu. To bylo
všechno. „Všechno“, odfrkla si pohoršeně Leluyá, když se dozvěděla, co
bude vlastně dělat.
Jak jen nesnášela ten průsvitný rubáš, v němž se musela producírovat
kolem kostela, kam ji kdysi pohřbili. Pod bílou plachtou, co jí vlála kolem
těla, bylo všechno vidět a zároveň nebylo vidět nic! Konečně mohla
chodit dráždivě polonahá, ale nebylo to vidět. Leluyá si svůj rubáš
spíchla sama z posmrkaných a poplakaných kapesníků, které nechávaly
ženy uvázané na tepané, zrezavělé mříži kostela. Měla to být symbolická
oběť světici. Leluyá si říkala, že by mohly u mříže uvazovat třeba nějaké
barevné šátky na hlavu, ne jen ty nudně bílé kapesníky. Vstávala z hrob
ky každou noc, kapesníky odvázala a rozverně s nimi mávala a tanco
vala v sakristii sama se sebou vášnivé tango – jako tenkrát, když ji ten
vztekloun Ordóněz střelil do srdce.
I Anna-María uvázala u kostela svůj kapesník. Čtvrť na druhé straně
řeky se pomalu rozpadala, stejně jako zrezavělá mola a nepotřebné
malé přístavy, stejně jako tenhle kostel. Jenže Anna-María sem byla
zvyklá chodit. Sem ji přivedli k prvnímu příjímání, tady se poprvé doo
pravdy zpovídala mladému nadrženému knězi. Tiše se kála, že už není
panna, a oba se u toho vzrušili tak, že když odcházela, knězi se třásla
kolena i hlas a ona nevěděla, co na to má říct. Stejný muž, ale už ne
kněz, ji pak o pár let později požádal o ruku. Teď společně horko těžko
udržují v chodu nevýnosnou prádelnu. A ona cítí, jak ji každý večer její
muž, když vytahuje ještě teplé hrsti cizích slipů ze sušičky, čím dál víc
nesnáší. Nic se nestalo tak, jak si naplánoval. A každý večer ji nesnáší za
to, že ho odstrčila od jeho duchovní cesty a uvrhla do bahna všedního,
šedivého přežívání. Navíc se mu zdálo, že ho Anna-María s někým pod
vádí. Nemohl to ale dokázat, ať ji špehoval, jak chtěl. Věděl ale, že je to
pravda. Anna-María uvazovala u kostela kapesník a modlila se ke Svaté
Leluyá, aby jeho žárlivost polevila. Prosila ze všech sil, až si jí konečně
nabručená světice všimla.
Leluyá se rozhodla, že nejlepší bude Annu-Maríi sledovat a trochu se
dozvědět, co je vlastně zač. Šla tedy celá neviditelná v patách té ženy
až do čtvrti Boca, kde se tancuje tango, turisté se tam množí buněčným
dělením a rezavé moře šplouchá o děravé trupy loděk. Prádelna se
choulila v poctivém štukovaném domě a přes poškrábané tabulky skla
bylo vidět tři velké pračky. Za stolkem seděl shrbený muž, cosi nervózně
ťukal do kalkulačky a každou chvíli si strčil kousek prostředníčku do ucha,
zakroužil s ním a zase ho vytáhl a naťukal do kalkulačky další cifru. Leluyá
se otřásla nevolí. Pozorovala ale muže dál. Pokusila se odhadnout míru
jeho zhrzenosti. Pokusila se změřit, jak dlouho v něm ještě bude bublat
vztek na svou neschopnost a za jak dlouho se ten stejný vztek promění
v čirou nenávist vůči vlastní ženě. Leluyá se ale ničeho nedopočítala. Muž
totiž vstal a popošel kousek od stolku, a pak se k velkému Leluyinu úžasu
začal modlit. A modlil se tak, jak už to dlouho Leluyá neslyšela. A že se
v kostele naposlouchala modliteb místních plaček s odřenými koleny, až
ji z toho uši brněly. Ty báby v černém dokonce lezly po kolenou k její
hrobce a rušily jí spánek svými mumlavými hlasy, svým věčným klapo
tem rozlámaných mlýnků.

Muž se modlil a byla v tom pokora, lítost, ohromná touha po něčem
vyšším, po něčem, co by dávalo smysl. Kál se za vlastní malost, za ne
návist, za svou lenost a hloupost – a teď Leluyá našpicovala uši, kál se
za to, že podlehl ženskému tělu a sám sebe svedl z cesty. Leluyá mu
naslouchala. Bylo to neobvyklé. Lidé, které musela upozorňovat na
nebezpečí, jí byli protivní. Nikdy je neměla ráda, natož aby s nimi cíti
la! I to byl důvod, proč musela trčet tam, kde trčela, v zapomenutém
kostele, bez naděje na nějakou lepší proměnu. Nemohla si ale pomoci
– soucit, soucit s těmi přízemními lidmi ze sebe vykřesat neuměla, ať jí
to tam nahoře vyčítali, jak chtěli.
V tom muži bylo ale něco jiného. Když se pomodlil, vstal a zase se
začal zabývat čísly na kalkulačce. Jeho žena vešla do místnosti. Přes
obličej se mu mihl nenávistný stín. Podíval se na ni a uviděl zestárlou ko
pii své iluze, svou kráčející prohru, kterou nedokázal zajistit, ani ji udělat
šťastnou. „Kdoví kde byla, děvka,“ pomyslel si. Leluyá si uvědomila, že
by se měla dát do práce. Měla by tu ženu upozornit. Ta chvíle nastala.
Viděla před sebou šuplík, v němž odpočívala pistole. Ten muž chtěl
zastřelit Annu-Maríi a pak sebe. Leluyá si uvědomila, že stejná firma,
která kdysi vyrobila pistoli, kterou proti jejímu srdci namířil Ordóňez,
vyrobila i tuhle zbraň. Firma s dlouhou tradicí.
Ke svaté Leluyá se už dnes nikdo nemodlí. Všichni na ni zapomněli.
Od té doby, co přestala lidem pomáhat, nebylo proč se k ní modlit.
Kapesníky z mříže už léta nikdo v noci neodvazoval. Ráno tam zpli
hlé rosou visely jako podřezané holubičky. Leluyá totiž udělala něco,
co neměla v popisu práce. Uviděla tu možnost napsanou na zpocené
rukojeti pistole, nebo to byl proužek kouře, který se kdysi dávno linul
z hlavně?
Ten muž nesáhl do šuplíku, nezačal se třást, ale otočil se a podíval
se na svatou Leluyá. „Svatá Leluyá,“ zašeptal. Viděl ji jasně před se
bou. Bledou tvář anděla a nedbale spíchnutý rubáš s krvavou skvrnou
uprostřed. Poznal ji, protože její podobizna byla vytesaná na hrobce
v kostele, kde sloužíval za mlada mše. Vždycky mu připadalo, že ta jem
ná, kamenná tvář musela poblouznit spoustu těl i duší. Znal její příběh.
V Buenos Aires znali ten příběh nejbohatší a nejkrásnější vdovy ve
městě všichni. Vražda ze žárlivosti. Kdo se podíval na tvář na kamenné
hrobce, musel chápat, že tak krásnou ženu nebylo možné nechat chodit
po pozemských cestách. Každý, kdo ji znal, toužil, aby byla jeho. Kněz
chápal, proč musela zemřít. Bůh se musel sám polekat, že stvořil něco
tak nestoudně krásného, jako byla Eulálie Bastionová. On sám dokonce
zašel do městského muzea, aby se podíval na její podobenky visící na
stěně spolu s příběhem vraždy, která otřásla celým městem. „Eulálie
Bastionová – tangová tanečnice, vdova po nejbohatším muži v Bue
nos Aires, zavražděná rukou svého milence chorého žárlivostí,“ stálo
na zaprášeném panelu s dírkami po nedbale zapíchnutých špendlících
s barevnými hlavičkami. Z fotky s malovanými okraji se svůdně usmí
vala žena se světlýma očima a kolem jemné tváře a výrazných rtů
přibarvených na fotce barvičkou jí splývaly uhlově černé, těžké pletence
copů.
Nejhorší na celé věci bylo, že Leluyá, když poznala nebezpečí, které
hrozilo jiným, musela znova prožít svou vlastní vraždu. Uviděla vždycky
před očima Ordónězovo sametové sako, jeho připitoměle zlověstný
úsměv a uslyšela, jak se jí pateticky zeptal, jestli mu byla vždycky
věrná. „Miláčku Ordónězi, já jsem byla vždycky věrná… sama sobě,“
odpověděla mu tenkrát. Och, jak se cítila nad věcí, jak se cítila pevná ve
svých lakovaných kramflecích, jak si myslela, že ho dobře zná, hlupáčka
Ordóněze… odpověděl jí ohlušující výstřel. A pak už jen tma, slabý zá
pach kouře a chlad kamenné hrobky.
Ten muž z prádelny uviděl přízrak v posmrkaném rubáši stejně
jasně, jako když před chvílí viděl vcházet svou ženu. Leluyá k němu
popošla blíž, našpulila rty a natáhla razantně ruku. Bílou ruku s pletenci
průsvitných namodralých žil. Muž bez řečí otevřel šuplík a poslušně
vložil pistoli zjevení do dlaně.

Markéta Pilátová

Markéta Pilátová je hispanistka, novinářka a spisovatelka. Vystudovala na katedře romanistiky a historie na FF UP v Olomouci. Pro Re
spekt a další média píše reportáže, literární recenze, povídky a autorské sloupky. Její román Žluté oči vedou domů byl nominován na cenu
Magnesia Litera a cenu Josefa Škvoreckého, stejně jako druhý román Má nejmilejší kniha. Vydala dětské knihy Víla Vivivíla a stíny zvířat, Kiko
a tajemství papírového motýla (recenze ve Femě č. 2) a Víla Vivivíla a piráti Jižního moře.
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GENDER COMBAT
Sexismus ve vedlejším pokoji

Sexismus ve vedlejším pokoji
Nedávno jsem na stránkách české Antify objevil vtipný článek, spíše fotoreportáž.
Vyšel v době, kdy se před pár lety konala v Brně Queer parade a neonacisté na svých
webech houfně varovali před nebezpečnými sodomity a chystali se násilně překazit
pochod homosexuálů. Kluci a holky z Antify si ovšem dali tu práci a z všemožných
archivů vytáhli autentické fotografie z nejrůznějších soukromých oslav předáků
českého neonacistického hnutí. Vřele doporučuji shlédnout. Ostří hoši, kteří volají
po zákazu homosexuality, se na zmíněných fotografiích oblizují, laskají si bradavky,
pózují v dámském prádle, kouří si navzájem imaginární penisy či předvádějí soulož
zezadu na svém kamarádovi. V pořádku, komu dáno, tomu přáno, a je jasné, že neo
nacistek – gender stranou – je prostě výrazně méně. Tak ať si kluci užívají. Ale to ro
ztomilé pokrytectví je prostě kouzelné. A proč to zmiňuji v souvislosti s aktuálním
sexistickým číslem FEMY? Rád bych totiž upozornil na některé ženy, co také rády
kážou vodu, ale samy si potají dopřávají ne víno, ale rovnou tvrdý špiritus. A jako ob
vykle, nebudeme muset chodit nijak daleko a zůstaneme v redakci FEMY. Jedna z je
jích nejmladších redaktorek, Hana Porkertová, je jednou ze známých bojovnic proti
zneužívání ženského těla v reklamách, videoklipech, pornografii... no všude. Její pla
menné texty jako Holka z plakátu či Tělo jako důkaz jsou velmi tvrdou a nekompromis
ní kritikou (jakéhokoliv) zobrazování žen kdekoliv, včetně reklamy na dámské vložky.
Jak ovšem vypadá život této mladé dámy v soukromí? Na rozdíl od anarchistů z Antify
já nemusím nijak investigativně pátrat, ale stačí mi otevřít dveře do vedlejšího pokoje,
když zrovna není má drahá spolubydlící doma. Taky byste se divili. Celá stěna je pok
ryta naprosto nevkusnými, urážlivými a dehonestujícími plakáty nahých mužských
postav. Většinou jim není vidět ani tvář, neboť Hanka se spokojí s pohledem na jejich
svalnatá těla, vyšpulené zadnice a obří penisy. A aby dala ještě více najevo, jak málo jí
záleží na všem ostatním, co tito muži mohou skrývat např. ve svých hlavách, tak jejich
obličeje provokativně začmárala, nebo dokonce někde přelepila ženskými portréty
slavných hereček. Jako vystřižené z legendární polské Sexmise – muž pouze jako in
seminátor, nic víc. A stejně jako výše zmínění nazi-gay boys, i tato feministka dává
své pokrytectví nestydatě najevo, když se nechává před těmito nechutnostmi fotit
a simuluje u toho masturbaci (a ještě o tom napíše článek, viz minulé číslo FEMY) –
fotografie níže není žádná fotomontáž, ale skutečné svědectví o soužití s feministkou.
Samozřejmě to za sexismus nepovažuje, jedná se z její strany prý o tzv. gender fuck.
A jak vidíte dále, nezůstává pouze u ní. Ta rádoby břišní tanečnice, která pózuje ve
stejném pokoji před stejnými plakáty na druhé fotografii, není totiž nikdo jiný, než její
učitelka genderu, a další zapálená bojovnice proti sexismu, doktorka Lucie Jarkovská.
Děvčata, slovy Daniela Landy z legendární písně Orlíku - „na to já můžu říct jen FUJ!!
Lukáš Sexláček

Tajemství mužského srdce a záchodu
Pokrytectví a maloměšťácké moralizování,
to jediné se dá říci o Sedláčkově sloupku.
Hanu Porkertovou znám, stejně jako její po
koj, a považuji takové vyjádření Sedláčka
přinejmenším za mystifikaci. Že si někdo vys
taví vkusný akt, v pravém smyslu umělecké dílo,
není nutně projev sexismu! To naopak nelze říci
o obrázcích žen ve spodním prádle umístěných
na dveřích od záchodu, jak je tomu v bytě pana
Sedláčka.
Ne skutečnost, že si muži vylepují obrázky
nahých žen, ale kde si je vylepují, mě vždycky
fascinovala. Proč v šatních skříňkách nebo na
záchodě, tedy relativně intimních prostorech?
Přitom náš veřejný prostor je plný nahých těl!
Ty obrázky na záchodech a v šatnách jsou
většinou vystřižené nejen z pánských časopisů,
ale i kalendářů a reklamních plakátů na jakékoliv
produkty od traktorů po pánskou kosmetiku…
Proč ta potřeba soukromí? Mají s těmi ženami
z plakátu pseudointimní vztah? Chrání jejich na
hotu před okolním světem, aby je měli jen pro
sebe? Je to pro muže určitá formy společensky
akceptované nevěry, která je ale tolerována,
pokud muži dívky svého srdce skryjí před svými
trojrozměrnými partnerkami na záchodě?
Není to potom muž samotný, v našem případě
Sedláček, který sám sebe redukuje na libidozní
objekt, jak on říká, pouze na inseminátora, nic
víc?
Podle Sedláčka je třeba dívat se na problém
vyvěšování nahotin z praktického hlediska...
Říká: Když sedíš na hajzlu, tak ti nezbývá nic ji
ného než čumět na dveře.... přece si to nedám do
kuchyně nad sporák, kde se pohybuji asi pět minut
v roce... Tak, a to by bylo malé okénko do myšlení
a životního stylu mužů.
Lenka Formánková
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KALENDAR AKCI
NĚKOLIK TIPŮ REDAKCE NA DALŠÍ ČTVRTLETÍ
Multikulturní čaje o páté
první čtvrtek v měsíci, 17h, Brno
(NESEHNUTÍ)
Chcete se potkat s ženami z různých
zemí světa? Máte zájem si něco vyro
bit, poznat nové lidi, zažít příjemné
chvilky nebo si procvičit češtinu?
Zapojte se do skupiny žen a ne
formálního setkavání mezi českými
ženami a ženami, které do ČR přišly
ze zahraničí. Dveře jsou otevřené
všem, na čaj může přijít každá. Více
informací na www.nesehnuti.cz
a radka@nesehnuti.cz.
Nová sezóna feministického
divadla
sezóna 2011/2012, Banská Bystrica
Bábkové divadlo na Rázcestí
v Banskej Bystrici oslavuje desať
rokov uvádzania inscenácií s femi
nistickou tematikou. Režisérka Iveta
Škripková so svojimi herečkami
a spolupracovníčkami pripravili na
novú sezónu premiéru divadelnej
hry Realita snov spisovateľky Jany
Juráňovej. Môžete sa tešiť aj na
dramatizácie prác ďalších spisovate
liek a feministiek – Eleny MaróthyŠoltésovej a Timravy (Variácie lásky),
Elfriede Jelinek (Milenky) a mnohých
ďalších. Bližšie informácie o in
scenáciách a podrobný program
nájdete na www.bdnr.sk.

1

První dámy – osud, poslání, úděl?
27. 10. 2011 – 29. 2. 2012, Roztoky
u Prahy (Středočeské muzeum)
Výstavní projekt s podtitulem “Životy
v paprscích slávy – v šeru neviditel
nosti” chce představit veřejnosti
manželky prezidentů (1918–2010)
nejen v jejich základní úloze – v roli
reprezentační, jako partnerky
hlavy státu, ale pokusí se i ukázat
jejich nezaměnitelné postavení ve
společnosti. Chce vysledovat jejich
veřejné působení, nejrůznější osob
ní aktivity a rozličná vystoupení,
jak je často rozdílně požadovala
a diktovala měnící se společenská
poptávka.
(www.muzeum-roztoky.cz)

2

Mezinárodní den boje proti násilí
na ženách
8. 10. 2011, Praha (Klub Lávka)
Ho 25. 11. 2011, různá města a místa
Den boje proti násilí na ženách, kdy
se na mnoha místech světa i ČR a SR
konají osvětové akce neziskových
organizací zaměřených na ženy.
Pracovní dílna: Feminismus a budoucnost peněz
25. 11. 2011, Praha (Fórum 50 %)
Druhý ze tří dílů rychlostudijního
workshopu se bude zabývat aktuál
ním stavem požadavků a tezí femi
nistických hnutí a jejich kritickým
srovnáním s poznatky v oblasti
kritiky peněžního systému, kom
plementárních měn, studiem prvků
těchto měn a vlastností systémů
platebních prostředků, alternativních
návrhů prověřovaných v zahraničí,
které ovšem nepronikají přes filtry
českých médií.
Pozvání na www.padesatprocent.cz.
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.
Světový den boje proti AIDS
1.12.2011, Praha (a další města)
Víte, že počet HIV pozitivních již
v ČR přesáhl 1600 osob? Bezplatné,
anonymní testování na vir HIV nabízí
v různých českých a moravských
městech již tradičně organizace
Rozkoš bez rizika. Kromě toho
bude mít v centru Prahy informační
stánek Dům světla, centrum pro
HIV nemocné a jejich blízké. Až
vám někdo nabídne červenou
stužku symbolizující boj proti HIV/
AIDS, nebraňte se a přispějte. Více
informací na www.rozkosbezrizika.cz
a www.aids-pomoc.cz.

3

1

3

Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže Strana otevřená ženám
1. 12. 2011, Praha (restaurace Mlsná
kavka)
Letos se uskuteční jubilejní pátý
ročník souteže Strana otevřená
ženám. V ní jsou hodnoceny poli
tické subjekty zastoupené v Posla
necké sněmovně z hlediska přístupu
k otázce rovných příležitostí žen
a mužů. Podrobnější informace
k soutěži a výsledky minulých
ročníků naleznete na
http://padesatprocent.cz/cz/naseaktivity/strana-otevrena-zenam.

4

Taťkové a kukačky aneb všichni
jsou úchylové
16. 12. 2011, Praha (klub Rock Café)
Uvedení nové hry amatérského
divadelního souboru Rozkoše bez
rizika, jenž s cílem prevence HIV
a jiných pohlavně přenosných infekcí
poskytuje služby především ženám
pracujícím v sexbyznysu. Divadlo,
které vás ponoří do osudů neú
plných, různě „poskládaných“, zkrátka
ne právě vzorových rodin, syrových
dialogů a spontánních reakcí.
„Po určitém časově omezeném
odloučení jsem do svých her a do
divadelního souboru Rozkoš přibrala
muže.” říká autorka hry a ředitelka
R-R Hana Malinová. Můžete se těšit
i na nové písně. Více o představení
a dalších reprízách této a jiných her
R-R na www.rozkosbezrizika.cz.

5

V-DAY
“V” jako vagina, vítězství a valentýn.
V-Day je celosvětové hnutí, jehož
posláním je zastavit násilí proti
ženám a dívkám. New York, 14. únor
1998, 2 500 prodaných vstupenek
a na scénu přichází černo-rudě oděné
herečky, mezi nimiž byste našli řadu
slavných hvězd. To jsou reálie zrodu
hnutí V-Day, jehož vznik iniciovala
americká dramatička Eve Ensler
pro velkém úspěchu její divadelní
hry Vagina Monology. Brno, 2003 –

6

6

Petra Steinerová se svými Vagina
Queens přivádí V-DAY do ČR.
Košice, 2003 – Fenestra organizuje
scénické čtení Vagina monologů
ve třech slovenských městech.
2012? Zorganizujte akci! – www.
vday.org/organize-event
MDŽ
8. 3. 2012, celá ČR a SR
Co se chystá? Co chystáte?

Evil, Women and the Feminine
6.–8. 5. 2012, Praha (Michnův palác)
Čtvrtá mezinárodní interdisciplinární
konference se dotýká témat, jako
jsou například zlé ženy a femininní
zlo, monstrózní mateřství, vagina
dentata, vampírky, čarodějnice
a sirény či menstruace a kas
trace. Jednotlivá témata budou
prezentována formou přednášek,
workshopů či rozpracovaných
projektů. Termín pro přihlášení:
21. leden 2012. Více informací na
www.inter-disciplinary.net/at-theinterface/evil/evil-women-and-thefeminine/.

FEMA – Vaše dávka feministické
energie
1. 1. – 31. 12. 2012
Rok 2012 byl OSN vyhlášen Mezi
národním rokem udržitelných
energií pro všechny, jehož cílem
je podpora obnovitelných zdrojů
energie a potřebných technologií.
Štastný nový rok s dávkami
potřebné f-energie!
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(5) (zdroj: Rozkoš bez rizika) (6) (zdroj: Rozkoš bez rizika)
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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 18, 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). 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.

INZERCE

Gender Studies, o. p. s.,
v prosinci slaví 20 let.
Gratulujeme a přejeme
hodně feministického
elánu do další práce!
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