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hol-ky-do-to-ho

ŽENSKÁ KOPANÁ HOLKY V KOTLI MUŽNÍ SPORTOVCI FIGHT GIRLS KDO 
PODPORUJE ŽENSKÉ ORGANIZACE? REVOLUCE V POLITICE SE (OPĚT) 
NEKONALA FEMINISTICKÉ CARTOONS HOLÉ BABY SEXISTICKÉ PRASÁTEČKO
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Proc feministicky casopis? 

Myšlenka vytvořit feministický časopis vzešla mimo jiné z vědomí, že současná situace, ve které nyní se zdánlivou samozřejmostí žijeme, je 
výsledkem století aktivit ženského hnutí, na kterém se podílelo velké množství moudrých a odvážných žen i osvícených mužů. Za vybojo-
vanými úspěchy, kterých dosáhly, však v dnešní době stále vidíme stín, který si denně uvědomujeme. 

Můžeme totiž sice volit, ale je malá pravděpodobnost, že se samy budeme podílet na veřejném rozhodování a nastolovat témata, která nás 
zajímají. A nakonec je, bez ohledu na to, co jsme dokázaly, stejně důležitější barva vlasů a velikost výstřihu. Můžeme rozhodovat o svém 
rodinném stavu, ale proč musíme stále odpovídat na otázku: „Slečna, nebo paní?“ Nikdo nás sice nemůže legálně bít, ale pokud se tak v praxi 
stane, pořád jsme v podezření, že za to neseme spoluodpovědnost nebo že si to zasloužíme. Proč je naše „ne“ stále často vnímáno jako „ano“? 
Můžeme nabývat a spravovat svůj majetek, ale stejně patříme k té výrazně chudší polovině světa. A rozdíly nejsou vidět jen ve světových 
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 ster-
eotypy 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 naší aktivitou podporovat jejich snahy o dosažení rovných a důstojných podmínek života. A chceme svým i  jejich 
jménem rovné a důstojné podmínky upevňovat, zdokonalovat a dál rozvíjet. 

Jsme feministky a feministé s různými názory a pohledy na svět, ale jde nám o jedno: chceme podporovat rovnost a rozmanitost a chceme 
aktivně vystupovat proti omezujícím předsudkům a stereotypům. Chceme spoluvytvářet prostor pro změnu a zvyšovat společenskou citlivost 
v genderových otázkách. A nechceme jen vysvětlovat, co je genderová rovnost, chceme ji žít. 

TIRÁŽ 
Čtvrtletní feministický magazín FEMA vydává 
Genderové informační centrum NORA, o. p. s., 
(www.gendernora.cz) ve spolupráci s programem 
Ženská práva jsou lidská práva občanského 
sdružení NESEHNUTÍ (www.nesehnuti.cz). Časopis 
je neziskovou a převážně dobrovolnickou aktivitou 
osob aktivně působících v českém feministickém 
prostoru. 

Kontakt:
e-mail: fema@gendernora.cz (Kateřina Plesková – 
GIC Nora)
tel.: 543 245 342 (Kristýna Pešáková – NESEHNUTÍ)
distribuce: fema.distribuce@gendernora.cz (Daniela 
Jungová)
www.femamagazin.wordpress.com

Šéfredaktorství a koordinace:
Kateřina Plesková, Kristýna Pešáková 

Redakce:
Pavla Buchtová, Lenka Formánková, Michala Frank 
Barnová, Lucie Jarkovská, Daniela Jungová, Ľuba 
Kobová, Petra Kubálková, Kateřina Lišková, Kateřina 
Machovcová, Michaela Malaníková, Kristýna 
Pešáková, Kateřina Plesková, Anna Saavedra, Lukáš 
Sedáček, Jitka Svobodová, Lucie Šebelová, Zuzana 
Ticháčková 

Editorská úprava textů: 
Petra Kubálková, Kateřina Plesková

Jazyková úprava textů: 
Romana Esteves Kozderková, Michaela Malaníková, 
Zuzana Ticháčková

Sazba a grafická úprava: 
Denisa Kuglerová

Titulní foto z archivu Marie Vrubelové.

Registrace: MK ČR E 19672
ISSN 1804-5340

Druhé číslo vyšlo v prosinci 2010.  Třetí číslo vyjde 
v březnu 2011.

Náklad 500 ks. Vytištěno na recyklovaném papíře.
Uvedené příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko 
redakce. 

Za finanční podporu děkujeme nadaci 
Slovak-Czech Women´s Fund 
(www.womensfund.cz).

Redakce



3

Editorial

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

Zdar v roce 2011 přeje za redakci FEMY 
Lucie Jarkovská
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Vychází v březnu 
2011.

Křest FEMY (foto: Jiří Koželouh)


