
Matkou se žena stává …

V péči (nejen) o děti stá-
le „vedou“ ženy. A to
přesto, že již mnohé

výzkumy (Badinter 1998; Ma-
říková 2008 a další) prokázaly,
že schopnost pečovat o dítě ni-
jak nesouvisí s tím, že žena dí-
tě nosí, porodí a kojí. Péče a vý-
chova dětí je ženám přisouze-
na čistě společensky. Potvrdit
nám to mohou mnohé příkla-
dy z praxe – ženy se v porodni-
ci učí, jak dítě správně, držet,
koupat, přebalit. Tedy schop-
nost správně držet dítě není
nijak biologicky podmíněná.
Nicméně jsou to ženy, které od
dětství učíme hrát si s panen-
kami, být citlivými, vníma-
vými k potřebám druhých atd.

Žádná z těchto vlastností
není přirozeně „ženská“.

Stejně tak mnohé příručky
určené především ženám-
matkám různými způsoby v
ženách budují pocit šťastného
prožívání těhotenství a ra-
dosti z narození dítěte. To, že
některé ženy radost po porodu
neprožívají, ukazuje na onu
společenskou vykonstruova-
nost situace. Všechny příruč-
ky, ale i mnohé další spole-
čenské mechanismy, pouze
reprodukují genderově stere-
otypní představy o tom, co při-

náleží ženám a co mužům (ať
již v chování, vzhledu, či ži-
votním cíli), a to bez ohledu na
biologii. Asi nepřekvapí, že
příručky určené ženám typu
„Jak správně pečovat o dítě“
se poprvé začaly objevovat v
průběhu 19. století, tedy v do-
bě, kdy muži začali z původně
feudální rodiny odcházet do
měst za prací a společnost po-
třebovala, aby ženy zůstaly
doma, a zachovala se tak spo-
lečenská stabilita uprostřed
Velké revoluce (Frevert,1986).
Aby ženy byly ochotné v do-
mácnostech zůstat, začalo se
pracovat s myšlenkou mateř-
ské lásky (později popsala a
pojmenovala Badinter,1998)
jako něčeho přirozeného, co
dítě pro správný rozvoj potře-
buje (do té doby bylo dítě vní-
máno jako malý dospělý, ni-
koli jako bezbranné dítě), a co
mu může dát pouze žena, ide-
álně biologická matka. Veš-
kerá zodpovědnost za výcho-
vu a péči o děti tak zůstala na
ženách. Ačkoli dnes došlo v

tomto ohledu k určitému po-
sunu, tzn. o děti se částečně
starají i muži, zůstává ve vět-
šině případů hlavní zodpo-
vědnost stále na ženách.

Zapojte se!
Chcete-li se zapojit do pro-

jektu společnosti Praemia
s.r.o. podporujícího rovné pří-
ležitosti a zvýšit si svou kvali-
fikaci zdarma, popřípadě zís-
kat dotované místo, kontak-
tujte koordinátorku projektu
Bc. Andreu Novotnou, e-mail:
novotna@praemia.cz nebo
manažerku projektu Ing. Ja-
roslavu Bzurovou, e-mail:
bzurova@praemia.cz a tel: 702
081 580. První nábor účastnic/
účastníků již 7. ledna 2013!
Další nábory se uskuteční v
březnu, květnu a září 2013. Po-
čet míst je omezen! Projekt bě-
ží od 1. listopadu 2012 do 31.
března 2014.

Za realizační tým projektu
„Zpátky do zaměstnání“ vám
přeji šťastný nový rok!

Bc.MiroslavaČechová
genderová expertka

Tento projekt je financován:

AHOJ NA SVĚTĚ

VústeckéMasarykově nemocnici porodily:

Čtvrtek 3. ledna:
11.49 hodin, Kateřina Nováková, chlapečka
13.26 hodin, Nguyen Thi Hong, holčičku
16.42 hodin, Helena Veselá, holčičku
22.00 hodin, Milena Trachtová, chlapečka

Pátek4. ledna:
1.14 hodin, Martina Veselá, holčičku
12.52 hodin, Gabriela Sovová, chlapečka

Sobota 5. ledna:
11.15 hodin, Zuzana Richterová, chlapečka
18.58 hodin, Markéta Uhlířová, holčičku

Rodičůmsrdečně blahopřejeme!

ROZLOUČENÍ

VeStarémkrematoriu se roz-
loučíme:

Čtvrtek 10. ledna:
ve 12.00 hodin, s Jozefou
Musilovou, 1929, Ústí n. L.

VNovémkrematoriu se rozlou-
číme:

Čtvrtek 10. ledna:
v 11.00 hodin, s Jaroslavem
Zabloudilem, 1939, Ústí n. L. –
Neštěmice.

Upřímnou soustrast.

LANOVÁ DRÁHA

Lanová dráha spojuje nákupní
centrum Forum s výletním zá-
mečkem Větruše. Pohled z ka-
binek jezdících proti sobě na-
bízí krásný výhled do údolí La-
be, ale také na město Ústí nad
Labem se všemi svými domi-
nantami.

Rozsah provozu:
8.00 až 22.00 hodin
Interval:
Každých 15 minut.
Jízdné:
Jednosměrné............ 18 korun
Zpáteční.................... 34 korun
Informace o provozu na:
800 100 613 nebo 475 211 547

POHOTOVOST

Ambulantní pohotovostní péče
pro dospělé
Tel: 477 112 175, 475 210 333
Ordinační hodiny:
Pondělí – Pátek 18:00 21:00
So, Ne, svátky 09:00 18:00

Budova A

Ambulantní pohotovostní péče
pro děti a dorost
Tel: 472 778 335
Ordinační hodiny:
Pondělí – Pátek 18:00 21:00
So, Ne, svátky 09:00 20:00

Budova D

Jižan a blondýna: Kde jsem se tu vzala?
Knihu Jany Soukupové, ze které dnes přinášíme již čtvrtou ukázku, lze objednat na webu vydavatelství na adrese aospublishing.cz
Nejčastěji se mě tu zvědavě
ptají, odkud jsem. Což svědčí o
faktu, že můj vzhled a přízvuk
se brání sebemenšímu po-
krevnímu příbuzenství se
zdejším lidem.

Bezprostředně na to násle-
duje dotaz na rovinu: Kde ses
tu vzala? Ten už hraničí spíše
se zkoumáním mého zdravé-
ho rozumu a těsně souvisí s
názorem na přistěhovalce do
osady, odkud mladí i jakž takž
ještě mladí prchají do měst a
turistických center.

Občas si myslím, že za
všechno může dědečkův tu-
lácký duch. Na zkušenou! Při-
kazoval rezolutně. Vydatně
mu pomáhala moje nadutost
typu „máš všechno, co potře-
buješ – věk, který vylučuje
přílišnou infantilitu, dosta-
tečné zkušenosti s lidmi, roz-
sáhlé znalosti o cílové zemi,
diplomy z jejich jazyka“. Ne-
konečnými telefonáty a na-
bídkami práce a bydlení, lépe
řečeno spolubydlení, to
všechno přiživoval přítel Ji-
žan.

Tak jsem tady. Nevadí, že
bělostný domek propouští vo-
du, neboť na rozdíl od antic-
kých staveb je tu mnoho těch
současných zřejmě určeno
pouze pro dané století, ne-
zřídka pravděpodobně jen pro
příštích čtrnáct dní. „Dej tam
kýbl,“ říká Jižan, „já se na to
zítra podívám.“

Zítra je v Řecku takový vý-
raz pro někdy, ale pořád lepší
než beznadějné pozítří.

Nic se neděje, když elektro-
nika v obývacím pokoji fun-
guje na variabilní nepředví-
datelné pokyny, protože na co
sáhnou řecké děti (i dospělé),

to se okamžitě pokazí a dost
často hned vyhodí.

„Hlavně že se při manipu-
laci s tak nebezpečnými pří-
stroji nezranily,“ raduje se Ji-
žan.

Na nové sedací soupravě
bratru za dva tisíce eur jsou
neodstranitelné zbytky depi-
lačního vosku, protože děti
jsou v tomto případě dcery. Ze
stejného důvodu zdobí drahý
a nepraktický dřevěný stolek
vyžrané skvrny coby němí
svědkové všech proběhlých
manikúr. Děti se kritizovat
nesmí, zvlášť když jsou řecké,
a navíc nejsou moje. Totéž se
naštěstí dá říct i o sedací
soupravě. Co mi je do ní.

Těsně za vstupními dveřmi
číhají dva psi, které si tu dce-
ry odložily s tím, že se na ně
někdy přijdou podívat.

„Nemůžou je mít ve městě,
chudinky,“ vysvětluje dojatě
Jižan, který nikdy nechtěl
psa. Natož dva. Ale má dvě
dcery, což obnáší mimo jiné
úschovu a krmení dvou psů.

Velký belgický ovčák a ma-
lá plážová směs bedlivě dbají
na to, aby nikdo nepřišel ani
neodešel čistý, neotrhaný a
neolízaný. Každou noc hrozně
štěkají a každý den se poctivě
starají o to, aby dvůr nikdy
nebyl uklizený. V tom jim vy-
datně pomáhají neznámí
(zřejmě nedobrovolní) dárci
kostí a dalších různorodých
zvířecích ostatků. Musím říct,
že například na prázdný po-
hled rohaté lebky trůnící na
rohožce hned vedle mrtvého
ptáka jsem si nikdy nezvykla.

Psi zbožňují drahý spor-
tovní vůz, který ovšem v praxi
slouží jako menší náklaďák,

popelník, sklad drobků, zbyt-
ků a plastových lahví od vody
a jako nástroj překračování
povolené rychlosti průměrně
o sedmdesát až sto procent.

Psi a vůz jsou kámoši. Star-
tování znamená otevření vrat
při výjezdu ze dvora. Auto tak
vydává jediný povel, který
oba psi chápou, totiž honit
kozy z protější stráně. Ty už se
naučily poměrně rychle rea-
govat. Vrata VRZ!, kozy
FRNK! a to bez ohledu na to,
zda jsou uvázané nebo volné.

Mnohadenním pozorová-
ním jsem došla k závěru, že
koza, co má na krku řetěz a na
něm dřevěný kůl vyrvaný ze
země, utíká téměř stejnou
rychlostí jako koza bez řetězu
a kolíku. Nevím, jestli výsle-
dek tohoto výzkumu nějak
obohatí vědecký svět, ale na
funny video by to rozhodně

bylo.
Když chcete ulovit Jižano-

vy uprchlé psy, musíte je au-
tem dohonit a zatroubit. Pak
si role vyměníte a psi honí au-
to. Je to jediný způsob, jak zví-
řata umístit zpět do dvora. Po-
kud každé ráno závodíte se
psy, mají z vás sousedé legra-
ci. Pokud necháte psy, ať si bě-
hají, kde chtějí, sousedé s vá-
mi nemluví, protože mrtvá
slepice na vašem prahu byla
původně živá na jejich dvor-
ku.

Kolem území s vláhu pro-
pouštějícím bělostným dom-
kem, špinavým zadrobeným
mercedesem a trávníkem se
psími hovínky a kozími rohy,
jsou další tři domy. Dva z toho
jsou příbuzných, protože ši-
balský otec rozdělil pozemek
na tři menší tak, aby se mohli
bratr se sestrou a s bratran-
cem hádat ještě dlouho po jeho
odchodu z tohoto světa. Zá-
klad sporů je v tom, že všech-
ny domky nemohly stát vep-
ředu, neboť jediným řešením
by byl panelák. My, co jsme
vyrostli v paneláku, víme, že
sousedskou řevnivost by to
stejně nevyřešilo.

Bratranec každé časné ráno
řeže polena, přestože si neu-
stále stěžuje, že má málo dře-
va. Když neřeže, tluče vlašské
ořechy nebo mandle, přičemž
vytváří zvukovou kulisu dře-
vorubeckého mužstva. Ne-
zdraví mě a tupě zírá. Taky na
něj nevrhám okouzlující po-
hledy, asi jako každý, kdo by
měl pět metrů od ložnice dře-
vozpracující průmysl.

Jižanova sestra je na mě
velmi milá, jelikož pravděpo-
dobně trpí pocitem, že každá

žena v těsném okolí jejího
bratra je buď politováníhodný
či dokonce nebezpečný blá-
zen, popřípadě oběť božího
trestu.

Vdova ve třetím domku ne-
ní příbuzná, a tudíž neexistu-
je cesta, jak s ní bez újmy na
kvalitě sousedství řešit fakt,
že její slepice, ubytované v
ohyzdném kurníku mezi pře-

krásnými granátovými jablo-
němi, neřestně páchnou.

„Nemohl bych bydlet ve
městě,“ rozplývá se Jižan. „No
řekni, není ti nádherně v to-
mhle božském klidu a čer-
stvém povětří?“

„Zvyknu si,“ odpovídám s
kyselým úsměvem. „Jen co
vychovám tebe a psy, vyčich-
ne odlakovač tvých dcer v mo-

jí klávesnici, poučím tvou
sestru, že nechci každé ráno
vyjmenovat všechny nemoci
ve vsi, uškrtím bábě vedle sle-
pice a donutím tvého bra-
trance, aby déle spal a stravo-
val se něčím jiným než oře-
chy.“

Slunce rudne do fantastic-
kých barev a ješitně se naklá-
ní nad zrcadlo obrovského je-

zera. Psi si hrají s kozí lebkou
a slepice kdákají rytmickou
píseň za doprovodu bratran-
cova kladiva. Okouzleně po-
zoruji červené květy granáto-
vých jabloní zavírajících se
před vlahou nocí. Cypřišovou
větvičkou si stírám psí hovno
z podrážky a smířlivě dodá-
vám: „Ale jo. Je tu nádherně.“

Jana Soukupová: Jižan a blondýna
Jana Soukupová se narodila 27.5.1964, dětství
prožila v Litvínově. V současnosti žije v Ústí
nad Labem.

Absolvovala střední zdravotnickou školu, ale
záhy „uprchla“ k novinařině. Vystudovala so-
ciální vědy na Univerzitě Karlově a řeckou kul-
turu a filologii na Aristotelově univerzitě v So-
luni. Léta pracovala v denním tisku, časopi-
secky publikuje povídky a publicistiku. O Řecku,
kde dlouhodobě pobývala, studovala a věnovala se práci v turismu, mluví
jako o své druhé vlasti.

Knižně vydala sbírky veršů S něhou i bez (1987) a Společné hříchy
(1998) a povídkovou knihu ZOO v paneláku (2003). Publikovala v antolo-
gii severočeských a lužickosrbských autorů Strach o moudivláčka (1996),
ve sbornících Sčítání tónu (1996) a Můžeš zadržet oblaka (1998). Zkuše-
nosti z Řecka uplatnila v knize Na cestě 1 Putování s J. Bartoškou a M.
Donutilem (2009).

V současnosti pracuje jakomanažerka lázeňského sanatoria v Tepli-
cích.

Získejte zdarma dárek

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro předplatné, 
které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz nebo na všech redakcích 
Deníku. Nabídka platí pouze pro nové předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální celotýdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 6 měsíců.

Objednejte si své předplatné:

 www.mojepredplatne.cz 

 840 336 459 

 ve vaší okresní redakci (viz tiráž)

Předplaťte si svůj regionální Deník a získejte ZDARMA

Ŷ  sada ručního nářadí v krabici

Ŷ  nářadí je odolné s rukojetí
Ŷ  jedná se o 41 ks 

 různých klíčů 
 viz. obrázek

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou 

minutu pro volání z pevné linky. 

Volání z mobilního telefonu 
dle tarifu mobilního operátora.

sadu ručního nářadí

ářadí v krabici
é s rukkojetí
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Koupím STARÉ MINCE, BANKOVKY
POHLEDNICE a ODZNAKY
500.000 Kč
I VÍCE ZAPLATÍM za sbírku! Mám zájem nejen 
o zlaté a stříbrné mince, ale i o amatérské,
neúplné a neuspořádané sbírky.  Sbírám a kupuji 
i ODZNAKY, MEDAILE a VYZNAMENÁNÍ. Staré 
hodinky – cibule i náramkové. (Omega, Longines, 
Prim, na klíček, se stopkami atd.)  Stříbrné, zla-
té šperky a drobnosti. Též STAROU BIŽUTERII.

Zaplatím nejvyšší možné ceny
na současném trhu! Vše čestně a věřím, že 
budete opravdu spokojeni. RÁD PŘIJEDU.

Jsem MANAŽER a MAJITEL úspěšné firmy 
- dlouholetý a v redakci Deníku známý SBĚ-
RATEL (lehce ověřitelné). 10 let toto vše in-
zeruji a mám stále stejné TELEFONNÍ ČÍSLO

737 777 999

ZAPLATÍM NEJVÍCE!!!


