
Bazárek. Další možností, kam napřít své síly v ženském hnutí, mohou být
bazary a bazárky použitých, ale stále ještě pěkných a použitelných věcí,
zejména oblečení. Tento pořádaly členky pražské organizace Levicových
klubů žen 24. října. Svetříky, kalhoty, sáčka, trika za pár korun, i kabelka se
našla v nabídce. Obecně u těchto akcí musí platit: vždy dobrá propagace,
aby o ní vědělo co nejvíce lidí, kteří mohou o levné věcičky projevit zájem.

FFOOTTOO –– HHaallóó nnoovviinnyy//MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

Strana jen pro muže? Na snímku delegáti 23. kongresu ODS při volbě svých stranických orgánů. Už chápu, proč
tato strana končí v soutěžích Strana otevřená ženám pravidelně na posledních místech (v ročnících 2011 čtvrtá
z pěti; 2010 šestá ze šesti zúčastněných stran, viz web Fóra 50 %). Když jsem se dívala (prostřednictvím televizních
kamer) do jednacího sálu, všude se to hemžilo především postavami v pánských oblecích. Žen-delegátek bylo velmi,
velmi pomálu... FFOOTTOO –– ČČTTKK//VVááccllaavv ŠŠÁÁLLEEKK

ZZaaččááttkkeemm lliissttooppaadduu bbyyll ssppuuššttěěnn nneeoobbvvyykkllýý iinntteerrnnee--
ttoovvýý pprroojjeekktt ŽŽeennyy žžeennáámm vvee ffoorrmměě ttzzvv.. oonn--lliinnee
wwoommeenn‘‘ss ssuummmmiittuu,, kktteerrýý mmáá ssppoojjiitt žžeennyy,, zzaabbýývvaajjííccíí ssee
nnaa rrůůzznnýýcchh úúrroovvnníícchh žžeennssttvvíímm aa ppřřííssttuuppeemm kk ssoobběě
ssaammýýmm.. KKddoo mmáá oo tteennttoo pprroojjeekktt zzáájjeemm,, nneecchhťť ssii kklliikknnee
nnaa wwwwww..zzeennyyzzeennaamm..cczz..

Podle organizátorek nového serveru v naší společ-
nosti existuje mnoho mýtů a zkreslených představ
o ženách. Ostatně, podtitul tohoto nového webu je zřej-
mý: »Vstupte s námi do nové dimenze ženství. Odhal-
te osm mýtů v osmi příbězích výjimečných žen.«
Samy ženy prý o sobě vědí málo, a proto nedokážou
plně využívat svůj potenciál. Žijí v mužském světě
a používají mužské kvality, tvrdí autorky této novinky.

Projekt Ženy ženám spoluvytváří skupina žen, které
prošly podobným vývojem – pochopily, že dříve věřily
mýtům. Patřily mezi ně např. tyto mýty: »Musím vyho-
vět ostatním, aby mě měli rádi« nebo »Když chci být
úspěšná, musím velmi tvrdě pracovat«. Další velmi
populární mýtus je: »Když projevím své emoce, jsem
slabá a ztrapním se.« 

Všechny expertky zapojené do programu se podělí
o své zkušenosti, vědomosti a tipy k oblastem, kterým
se věnují. Feministky chtějí pojmenovat a otevřít téma-
ta, která je zajímají a posouvají v životě dál. Program
bude obsahovat hodnotné interaktivní vstupy týkající
se např. ženského sebevědomí a sebelásky, práce
s emocemi, vědomého přístupu k tělu, ženského time
managementu, ženské sexuality a intimity, novodo-
bých rituálů a ženských kruhů, ženy matky, ale i ženy
v byznysu. 

Pro vstup do útrob serveru musí každá zájemkyně
uvést své jméno a e-mailovou adresu. ((vvžž,, mmhh))

Na pořadu dne je osvěta
říká Eva Hurychová, zpěvačka, která zažila domácí násilí

r JJssttee ssppoolluuaauuttoorrkkoouu ssoouuhhrrnnnnéé
zzpprráávvyy oo nnáákkllaaddeecchh ddoommááccííhhoo
nnáássiillíí,, kktteerroouu mmoožžnnoo ppoovvaažžoovvaatt
zzaa pprrůůlloommoovvoouu.. CCoo pprroo vvááss zznnaa--
mmeennaalloo zzaappoojjiitt ssee ddoo kkoolleekkttiivvuu,,
kktteerrýý jjii vvyypprraaccoovvaall??

Zapojení bylo příjemné, pro-
tože jsem za sebe také mohla
přidat nové znalosti, které získá-
vám díky vysokoškolskému stu-
diu, jež budu příští rok končit na
Technické univerzitě, Fakultě
přírodovědně-humanitní a peda-
gogické. Vzájemně se v kolekti-
vu propojily a dobře se nám pra-
covalo.
r CCoo ssee vváámm hhoonniilloo hhllaavvoouu,,
kkddyyžž jjssttee ssee ppoopprrvvéé sseezznnáámmiillaa ssee
sskkuutteeččnnoossttíí,, žžee nnáásslleeddkkyy ddoommáá--
ccííhhoo nnáássiillíí zznnaammeennaajjíí,, vveeddllee ppssyy--
cchhiicckkééhhoo aa ffyyzziicckkééhhoo ttrrááppeenníí
oobběěttíí,, ttaakkéé nnáákkllaaddyy cceelléé ssppoo--
lleeččnnoossttii ppřřeessaahhuujjííccíí mmiilliiaarrdduu
kkoorruunn??

Uvědomila jsem si, že domácí
násilí patří k sociálně-patologic-
kým jevům. A tyto jevy, bohu-
žel, moc neubývají. Zjištěné
emocionální náklady nelze z problematiky domácího týrání vyloučit, emoce patří
ke všem lidským poznáním. Oběti mají negativního poznání víc než dost, od
čehož nejdou emoce oddělit.
r PPřřeekkvvaappiillaa vvááss ttaa vvyyssookkáá ččáássttkkaa -- 11,,332288 mmlldd.. kkoorruunn rrooččnněě??

Povím zcela upřímně, že ano. Nikdy předtím se podobný souhrn výdajů nepo-
čítal, člověk si žádnou částku nedovedl ani představit. A zjištěné údaje jsou alar-
mující o to více, neboť jakákoli kompenzace za prožité útrapy není de facto adek-
vátní vůbec nikdy, takže stále zůstane v nejnižší rovině. K tomu je ještě nutné zdů-
raznit, že vážné zdravotní následky se většinou projeví až později, proto jsou zjiš-
těné dopady pouze konzervativní.
r MMnnoohhoo ssee jjiižž ppooddaařřiilloo vv oobbllaassttii vvyymmýýcceenníí ddoommááccííhhoo nnáássiillíí pprroossaaddiitt ddoo ppllaattnnéé
lleeggiissllaattiivvyy ((nnaappřř.. ddoommááccíí nnáássiillíí jjee ttrreessttnnýýmm ččiinneemm,, dděějjee ssee vvyyppoovvěězzeenníí nnáássiillnnííkkaa
zz oobbyyddllíí,, ssttaallkkiinngg jjee vv ttrreessttnníímm zzáákkoonněě)).. CCoo jjee ppooddllee vvááss nnyynníí nnaa ppoořřaadduu ddnnee??

Domnívám se, že na pořadu dne je nejvíce osvěta, která není zcela totéž jako
deklarovaná prevence, jež má chránit a předcházet tomu, či onomu. Osvěta 
předává informace, ozřejmuje daný problém, takže v komplexu je pro prevenci
i velkým pomocníkem. Díky studii se zjistilo, že mnoho obětí, které prožívají bez-
právně vynucovanou nadvládu na základě mocenského postoje agresora, i přesto
nedokáže rozlišit, že se v jejich intimním partnerství o domácí násilí jedná. Proto
zde vnímám právě nedostatek osvěty. 

Ohledně legislativy se podařilo vše, co jste v otázce uvedla. Osobně se však
ještě velmi přimlouvám za to, aby muselo být vypořádání SJM (společného jmění
manželů) před rozvodem a nejpozději do roka. Ubylo by množství psychického
násilí provázeného i tíživým ekonomickým terorem, což není nutné nijak složitě
zdůvodňovat. Stačí si jen uvědomit, že žádný člověk, a obzvláště středního či
pozdějšího věku, nemůže začít nový život jen s holýma rukama. Jedině, že by měl
někde dobře odkloněné finance... Oběti je však z vůle svých mocenských protěj-
šků odkloněné ani mít nemohou. FFOOTTOO –– zzee ssoouukkrroommééhhoo aarrcchhiivvuu EE.. HHUURRYYCCHHOOVVÉÉ

DDvvaaccááttééhhoo ttřřeettííhhoo řřííjjnnaa ssee
vv PPrraazzee uusskkuutteeččnniilloo zzaajjíímmaavvéé
sseettkkáánníí.. AAkkttiivviissttkkyy žžeennsskkééhhoo
hhnnuuttíí,, ppřřeeddssttaavviitteellkkyy žžeennsskkýýcchh
oorrggaanniizzaaccíí aa žžeennyy,, jjeežž ssee aannggaažžuu--
jjíí vv žžeennsskkýýcchh oottáázzkkáácchh nneebboo ssee
jjiimm pprrooffeessnněě vvěěnnuujjíí,, ssee sseeššllyy nnaa
ppřříípprraavvnnéémm sseettkkáánníí kkoonnggrreessuu
žžeenn,, kktteerrýý bbyy ssee mmoohhll uusskkuutteeččnniitt
77.. aa 88.. bbřřeezznnaa 22001133..

Časování tohoto setkání na
MDŽ není náhodné. Proto by
všechny ženy měly přípravě
tohoto kongresu a jeho obsahu
věnovat pozornost, což budeme
činit i my v Haló novinách. Na
prvním sezení se zúčastněné

rozdělily do skupin, které pro-
braly to zásadní: kde získat pro-
středky pro financování kongre-
su, definovat hlavní cílové sku-
piny a způsob oslovení žen, pro-
myslet doprovodný program,
a probrala se dvě nosná témata -
žena jako zaměstnavatelka
a zaměstnankyně a slaďování
osobního a pracovního života.

Mezi těmi, které dorazily na
úvodní setkání, jsme viděli ženy
z Fóra 50 %, České ženské
lobby, proFem, starostky a třeba
i zástupkyni Femina filmu, pod-
nikatelky, odborářky a aktivistky
občanských sdružení vč. LKŽ.

Chystá se kongres

...mužů a žen v kuchyni i v politice. Pod tímto
vtipným názvem se skrývá nabídka Fóra 50 %
(ve spolupráci s vegetariánskou restaurací) kurzů
rychlého vaření pro veřejnost. Kurzy jsou vhodné
pro začátečníky i pokročilé.
l Vaříme jídla pro »mlsálky« od 0,5 do 3 let, 2288.. lliissttooppaadduu

17-20 hodin
Výtěžek z kurzovného bude věnován na činnost Fóra 50 %.

Kurzy probíhají v Praze-Malešicích, bližší info a přihlášky na
www.padesatprocent.cz.

Vyvážená strava 
pro vyvážené zastoupení...
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Trýznění za domovními dveřmi stojí přes miliardu

Současně byla představena studie
(viz níže), první svého druhu v ČR,
ve které jsou náklady na domácí nási-
lí vyčísleny za r. 2010. »V době škrtů
ve státním rozpočtu a zavádění úspor-
ných balíčků i v oblasti sociální sféry
se toto řešení, jak se ukazuje, zdá být
kontraproduktivní,« uvádí k tomu
JJiittkkaa PPoolláákkoovváá, ředitelka proFem.
»Investuje-li stát více finančních pro-

středků do prevence sociálně patolo-
gických jevů, tím tedy i do oblasti
prevence domácího násilí, dojde na
druhé straně ke snížení negativních
dopadů těchto jevů na společnost, což 
vede v důsledku ke snížení ekono-
mických nákladů na danou oblast,« je
přesvědčena.

Nejvyšší náklady nese 
zdravotnictví a soudy

Ve studii byly identifikovány nejvyšší
náklady ve zdravotnictví jako důsledek
ošetřování obětí domácího násilí (DN).
Druhou nejnákladnější oblastí je justice,
kde je odhadováno, že až jedna třetina
rozvodů je spojena s DN. Třetí oblastí
z hlediska výše nákladů je oblast pod-
pory v nezaměstnanosti. Významnou
částkou nákladů jsou příspěvky státu,
krajů i soukromých subjektů poskytova-
telům sociálních služeb, které se zamě-
řují na pomoc obětem DN. Policie řeší
pouze nejzávažnější případy, a proto její
náklady tvoří relativně malou částku
z celkových ekonomických dopadů DN. 

Domácí násilí zásadním způsobem
ovlivňuje kvalitu života obětí a má
významné lidské a emocionální náklady.

Cílem studie, jejímiž autory jsou
KKaammiill KKuunncc a kolektiv (JJiittkkaa PPoolláákkoovváá,,
SSooňňaa HHrraaddeecckkáá,, EEvvaa HHuurryycchhoovváá,, AAddrriiee--
nnaa BBuuddiinnoovváá,, MMaarriiee KKlluussááččkkoovváá), je
podpořit záměr vlády ČR, která si
v Národním akčním plánu prevence DN
na l. 2011-2014 mj. stanovila úkol
vyhotovit analýzu k ekonomickým
dopadům DN. Až dosud však nebyla
zpracována, přitom tématika DN je
nedílnou součástí Úmluvy Rady Evropy
o prevenci a potírání násilí vůči ženám
a domácího násilí z r. 2011.

Doporučení
Proto proFem doporučuje vypracová-

ní a zavedení způsobu jednotného sle-
dování výskytu DN a odhadování 
ekonomických dopadů celého spektra
kriminálního nebo společensky nežá-
doucího jednání, které DN přináší. Na
základě takových výsledků bude možné
stanovovat priority a plánovat konkrétní
akce pro zlepšení situace a vyhodnoco-
vat jejich efektivitu. Doporučuje také
investovat do zlepšování a přizpůsobo-
vání veřejných služeb, do prevence
a změny mediálního obrazu této proble-
matiky. Vzorem řešení může být systém
využívaný ve Velké Británii.

KALENDÁRIUM LEVICOVÝCH KLUBŮ ŽEN

1166.. lliissttooppaadduu od 14 hodin, ppřřeeddnnáášškkaa ppoossllaannkkyynněě SSoonnii MMaarrkkoovvéé na téma »Sou-
časné zdravotnictví ČR a jeho perspektivy«, Politických vězňů 9, 
Praha 1, 3. p., místnost č. 153 (RR LKŽ)

3300.. lliissttooppaadduu od 18 hodin, ppřřáátteellsskkéé ppoosseezzeenníí ss MMiikkuullááššeemm, restaurace Havana,
Praha-Hloubětín (Pražská rada LKŽ ve spolupráci s o. s. Hloubětín)

1122.. pprroossiinnccee od 14 hodin, sseettkkáánníí ss ppěěvvkkyynníí,, členkou sboru Státní opery Praha Stani-
slavou Moravovou, Politických vězňů 9, Praha 1, 3. p. (Pražská rada LKŽ)

SSttrráánnkkuu ppřřiipprraavviillaa MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

CO PRÁVĚ DĚLÁME

NNáášš lliisstt ssee ssyysstteemmaattiicckkyy ddlloouuhháá llééttaa vvěěnnuujjee pprroobblleemmaattiiccee ddoommááccííhhoo nnáássiillíí,,
ttoommuuttoo ppoorruuššoovváánníí lliiddsskkýýcchh pprráávv zzaa ddoommoovvnníímmii ddvveeřřmmii.. JJaakk jjssmmee iinnffoorrmmoovvaallii vvee
zzpprraavvooddaajjssttvvíí,, 22.. řřííjjnnaa ssee vv PPrraazzee ppoodd zzááššttiittoouu ppřřeeddsseeddyy SSeennááttuu MMiillaannaa ŠŠttěěcchhaa
((ČČSSSSDD)) uusskkuutteeččnniillaa vv rreežžiiii oo.. pp.. ss.. pprrooFFeemm,, jjeežž ssee pprreevveennccii aa ppoottíírráánníí ttoohhoottoo ffeennoo--
mméénnuu vvěěnnuujjee,, mmeezziinnáárrooddnníí kkoonnffeerreennccee nnaa ttoottoo ttéémmaa.. NNaa kkoonnffeerreennccii jjaassnněě zzaazznněělloo,,
kkoolliikk ssttoojjíí ddoommááccíí nnáássiillíí cceelloouu nnaaššii ssppoolleeččnnoosstt:: jjeeddnnuu mmiilliiaarrdduu aa 332288 mmiilliioonnůů
kkoorruunn zzaa rrookk!!

OObbllaassttii nnáákkllaaddůů vv mmiilliioonneecchh KKčč 

Dotace na poskytování
sociálních služeb 190,40

Policie 32,30

Státní zastupitelství 7,70

Soudy – civilní řízení
a trestní řízení 314,20

Přestupkové řízení 1,90

Podpora v nezaměstnanosti 210,20

Nemocenské 25,60

Zdravotnictví 545,90

CCeellkkeemm nnáákkllaaddyy 11 332288,,2200
Zdroj: proFem

Přehled

Ženy ženám


