
  

 

9.30 – 10.30  Kavárna ERA svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1 

Snídaně s novináři na téma Ekonomické dopady mateřství v souvislostech, Gender Studies. 

Představení výsledků výzkumů CERGE EI a SOÚ AV ČR.   

10.30 – 11.00  Jungmannovo náměstí, Praha 1 

 Happening na téma zastoupení žen v rozhodovacích pozicích 

Cílem happeningu je znázornit nízké zastoupení žen ve vedoucích pozicích: 

1. Poslanecká sněmovna: 16 mužů/4 ženy (20 % žen, v reálu 160 a 40) 

2. Rektoři/rektorky: 17 mužů/3 ženy (tohle není úplně přesné, ale nejvíce se to blíží poměru 

13,7 %) 

3. Vláda: 15 mužů/2 ženy (to je reálný počet, 12 %)  

4. Vedení České televize: 15 mužů/2 ženy (to je i reálný počet, 12 %) 

5. Představenstvo Hospodářské komory: 19 mužů/1 žena (5,5 %, 34 mužů a 2 ženy v reálu) 

Pořadí jsme zvolili záměrně takto, protože žen bude postupně ubývat. Na závěr zazní výzva směrem 

k vládě, že je potřeba schválit zákon zavádějící kvóty pro volby a přijmout směrnici Evropské komise o 

zastoupení žen v dozorčích radách firem. 

 

Happening Kuchařek bez domova jako připomínka všech zemřelých žen bez domova  Čas a místo 

bude upřesněno na webu a Facebooku Jakodoma.org. 

16.30 – 22.00 Divadlo Na Prádle, Besední 3, Praha 1 

 Jídlo z dílny Kuchařek bez domova po celou dobu! 

16:30  Mobilní knihovna Gender Studies – přijďte si číst, ať už pro sebe, nebo nahlas. Knihu svého 

srdce si můžete vybrat z katalogu a mobilní knihovna vám ji připraví, nebo si ji můžete sami 

donést (library@genderstudies.cz).   

Vlastnoruční výroba knihy (workshop Jany Hradilkové): Zájemci a zájemkyně si mohou 

vyrobit knihu ze svých vlastních rukopisů (vhodné jsou zejména menší útvary – básně, 

povídky, haiku atp.), nebo z materiálů, které boudou k dispozici na místě. 

 Čtení Marie Noe z feministické knihovny nakladatelství One Woman Press. 

17:30  Víte, jak provádět samovyšetření prsu? Praktická ukázka Aliance žen s rakovinou prsu. 

18:00  Představení výstavy Hell(p) - stop násilí na ženách a preventivních workshopů na téma 

 násilí, proFem. Výstavní plakáty pro proFem vytvořili studenti a studentky Západočeské 

univerzity v Plzni z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. 

 PÁTEK 6. BŘEZNA 

Oslavte s námi MDŽ 2015 jinak 

 SOBOTA 7. BŘEZNA 



18:30  Čtení ukázek z divadelní hry O zvířatech rakouské spisovatelky a dramatičky Elfriede Jelinek v 

překladu Barbory Schnelle (tato hra vychází v trojsvazkovém souboru her Elfriede Jelinek, 

který právě vydává nakladatelství Brkola). 

„Text hry je do značné míry pozoruhodnou koláží z částí protokolů z vyšetřování vídeňské 

agentury zprostředkovávající „společnice“ prominentním zákazníkům, které jsou 

prošpikovány ironickými poznámkami a slovními hříčkami. Záznamy rozhovorů mezi 

zákazníky a obchodníky s prostitutkami jsou naturalistickým svědectvím o mužských 

sexuálních fantaziích a pohledu na ženy jako na sexuální objekty.“ Barbora Schnelle, 

překladatelka 

19:30  Koncert Debbi Love  

 Bio Masha & Luděk Kazda 

 www.facebook.com/debbilove.cz  

 

 

15.00 – 16.30 Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1 

 „Ženy a matky ve vězení – jaká mají práva a jak prožívají svůj trest? Proč trestáme i děti, které mají 

matky ve vězení?“        

Prezentace zkušeností z projektu „Děti vězněných rodičů“ a následná diskuse s ředitelkou Českého 

helsinského výboru Mgr. Lucií Rybovou. 

Anotace: Mají ženy-matky právo mít své děti u sebe nebo se s nimi alespoň pravidelně setkávat i ve 

vězení? Jaké to je být matkou nezletilých dětí a být bez nich ve výkonu trestu? Jaké jsou podmínky 

pro návštěvy dětí a rodinných příslušníků ve věznicích? Jaké to je být dítětem v dětském domově a 

nemít možnost navštívit matku, protože je zavřená?        

17.00 – 18.30  Sraz na Václavském náměstí (u koně), Praha 1 

 Neprosíme, nežebráme, hlásíme se jen o svá práva. II. Komentovaná procházka 

 s Jitkou Gelnarovou, MKC Praha 

19.00 – 20.00  Café Kampus/Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha 1 

  Diskuse o rozšíření volebního práva na cizince a cizinky žijící v ČR, MKC Praha 

Anotace: Volební právo, které ženy získaly nedlouho po vzniku první Československé republiky, bylo 

výsledkem mnohaletého úsilí ženských aktivistek a jejich podporovatelů. „Hlasovací právo nebude 

všeobecné, dokud nebudou zahrnuty ženy,“ ozývalo se z řečnických tribun na ženských schůzích na 

počátku 20. století. Procházka nás přenese na místa demonstrací a petičních akcí za volební právo 

žen probíhajících v Praze (a nejen v ní) před více než sto lety. Zároveň poukáže na to, že boj za 

všeobecnost občanských práv není u konce. Během procházky a následné neformální diskuse 

budeme hledat paralely k současným úsilím o rozšíření volebního práva na cizince a cizinky žijící v ČR. 

 PONDĚLÍ 9. BŘEZNA 

http://www.facebook.com/debbilove.cz

