
KdYbY nékterý z mužských pre-
zidentských kandidátú v pred-
volebním projevu zavzpomínal
na své détství s pŕiznáním, že

jeho nejoblíbenéjší hračkou byl a pa-
nenka a odpoledne po škole často trávil
pŕevlékáním do máminých šatú, v hla-
vách mnoha lidí by zablikala varovn á
kontrolka. Navzdory tomu, že dotyčný
je úspešný, spoŕádaný muž a má počet-
nou rodinu, takové jednání by spousta
z nás považovala za neslučitelné s jeho
pohlavím. Vždyť pŕece každý normální
kluk bojuje s vojáky, jezdí s nákladními
auty a dává dohromady složité staveb-
nice! Ale zkuste se nad tím ješté jednou
zamyslet: co je divného na tom, že holky
vozí písek s bagry a kluci kočárky s pa-
nenkami?
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Séfkuchaŕ Roman Paulus delá vyhláše-
nou svíčkovou a Jamie Oliver zase trhá
rekordy ,obyčejným' vaŕením ze základ-
ních surovin. Velkým kuchyním už dáv-
no vládnou muži, výrobci a prodejci hra-
ček však néco takového ignorují. V jejich
kuchyních se pohybují výhradne holky.
"Čtyfletý syn mi rád pomáh á pri vare-
ní, ale občas zdržuje a nékdy to pro nej
rnúže být i nebezpečné, tak jsme se roz-
hodli mu koupit detskou kuchyň. Zjistila
jsem však, že tohle území není pro klu-
ky," ŕíká šestatŕicetiletá Klára Kučerová.
V kamenných obchode ch na ni čekaly
kuchyňky zabalené v krabicích se sméjí-
cími se holčičkamí, v téch internetových
se k nim zase dopracoval a pŕes hračky
pro holkyavideoklipy, v nichž hlavními
hrdinkami byly také výlučne dívky.
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TEMA

Prij mete s kamennou tvárí, že sou sed uv Pepíček krásne vyšívá
dečkya Maruška pitvážáby? Vždyť z toho kluka možná vyroste
druhý Picassoaz holkyúspéšnávédkyné.Je načase pŕestatsvét
detských herahračekgenderovéodlišovat. Vzahraničíužtu éru
nékterá hračkáŕství nastartovala.
TEXT: EVA TICHÁ

.Svet českých kamenných a interneto-
vých hračkáŕství se porád delí na ružový
pro holky a modrý pro kluky. Hranice se
stírajíjen u téch nejmenších. Pár let po na-
rození však už klukúm začne patŕit území
aut a zbraní, zatímco holkám zase místo
plné kočárkú a panenek.

STEREOTYPY V NAŠiCH HLAVÁCH
Jeden z néjvétších internetových obchodu
MalI.cz kategorie hraček kromé klučičích
a holčíčích rozdelil i na profesní. Kdostání
jsou v nem šicí stroje, nákupní vozíky, po-
kladny, vysavače, ale také kbelíky s mopy
a žehlicí prkna. Nenabízí je však pro
všechny deti, najdete je pouze v sekci pro
dívky. Jako by kluk nemohlluxovat, sedét
za pokladnou supermarketu nebo nakou-
pit a vytŕít podlahu. Čestnou výjimkou
mezi térní všemi úklidovými prostŕedky
jsou kufŕíky pro doktorky a veterínáŕky,
Ty však zase pro zmenu zústávají utaje-
ny rodíčúm klukú, pokud je nenapadne
brouzdat v oddelení hraček pro holky.

"Firmy vedou lidé a lidé podléhají
mnoha stereotypúm myšlení, tedy i tem
genderovým. Své fungování a prezen-
taci pŕizpúsobují tomu, co daná společ-
nost považuje za normální. Ta česká je
spíše konzervativné ladená a akceptuje
.tradiční délbu rolí' s odkazem na histo-
rickou zkušenost a biologickou pŕiroze-
nost, i když oba tyto predpoklady jsou
zpochybnitelné a účelové konstruované,"
ŕíká jana Klampflová ze společností Gen-
der Consulting.

Určite si teď ŕíkáte, že není nic snazší-
ho než po delším pátrání kliknout do té
správné internetové kolonky nebo zajít
do príslušné části hračkáŕství, Jde však
o psychologickou bariéru. Nestane se

z Pepíčka oblečeného do kvétinové sukne
po vzoru víly Zvonilky v dospelosti homo-
sexuál a z Marušky, co jí Ježíšek pŕinese
vrtačku, zase hora svalU?Radéji mu kou-
píme náklaďák ají panenku.

"Naše babičky by klukúm panenku ni-
kdy nedaly, my s manželem ano. A mám
sousedku, která nechává syna chodit
v sukních a šatech po starší sestre, když
si doma hraje na tanečníka, ale pred
svým tátou to délat nesmí. Je presvedče-
ný, že z nej matka vychovává holku," ŕíká
dvaatŕicetiletá Silva Šárecká. O sexuální
orientaci dítéte je rozhodnuto už pŕi jeho
narození, takže i z kluka, který si nevez-
ne níc jiného než oblečení v modré barvé,
múže být v dospelosti homosexuál, zatím-
co z toho, který jako malý klučina škemral ....
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BUDOUCI TATOVE, KTERI SE POSTARAJI O DETI

o vysoké podpatkya šminky své mámy, jed-
nou bude otec péti detí.

"Deti si mají hrát s tím, s čím chtéjí. To jen
my dospelí žijeme ve stereotypním myšlení
a podsouváme jim genderové odlišné hrač-
ky," ŕíká Eva Svobodová z Katedry peda-
gogíky a psychologie Jihočeské univerzity
v Ceských Budéjovicích. Jen málokoho pn-
tom napadne, že z klukú, kteŕí si hrají s pa-
nenkami, rostou budoucí tátové, kterým
pŕijde naprosto samozrejmé, že se jako do-
spelí starají o své deti, a z chlapce s pletacími
jehlicemi a bujnou fantazií treba kreativní
ŕedítel reklamní firmy.

Genderové stereotypne nefungují jen
hračkáŕství, pŕernýšlejí tak i mnohé uči-
telky v materských školkách. Jejich práci
mapovala studentka Lenka Dryerová ve
své loňské bakaláŕské práci. Zaméŕila se
na hry a hračky, které učitelky détem na-
bízejí. "Terezko, ty nevíš, co bys, viď? Bež
tamhle k holčičkám do kosmetického
koutku." "Honzíku, dojdi si pro stavebni-
ci." "Kluci, jnúžete si k tem kostkám vzít
ta velká auta," cituje učitelky. "Tyto a mno-
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ho dalších podobných replik dokazují, jak
je vžitá genderové stereotyp ní predstava
o dívčích a chlapeckých hračkách," konsta-
tuje Lenka Dryerová. Kromé jiného zjistila,
že zatímco dívkám občas učitelky nabízejí
hračky obecne vnímané jako klučičí, opač-
ne to nefunguje. "Občas se stane, že učitelka
dívce nabídne stavebnici nebo vláčkodráhu,
ale nezaznamenala jsem jediný prípad, kdy
by byl chlapec vybídnut ke hre s panenkami
nebo v kuchyňce a podobne. To dokazuje,
že u chlapcu se striktnéji dbá na dodržování
genderové role," konstatuje.

A TY JSI KDO? KLU K, NEBO HOLKA?
Už u tŕímésíčního dítéte dospelí rozlišují,
jestli mluví na kluka, nebo na holku. Zatím-
co dívce automaticky ukážou panenku a po-
užívají více emocionálne zbarvených slov,
klukovi nabídnou míček a jejich verbální
projev je omezenéjší, Deti pak automaticky
pŕijímají, že jiný svet mají muži a jiný ženy.
"Prekvapilo me, že mnoho malých detí má
názory jak starí strejci - posmívají se, když
kluci chodí barevné oblékaní, protože to je

.holčičí', Ale proč by kluci nemohli nosit ná-
ušnice a tancovat?" ptá se Sára Saudková,
matka čtyŕ detí.

Situací, kdy se díté chová jen podIe pohla-
ví a pŕevzatých vzorcú vétšiny; nikoliv pod-
Ie toho, jaké je a co vlastne chce, je spousta.
Ráno se obleče podle masového diktátu,
pak si hraje s genderové odlišnými hračka-
mi a jinak se musí i chovat, protože klukúm
se toleruje néco jiného než holkám. "Neu-
stá1ým opakováním stereotypu dosáhneme
toho, že se naše pŕedem konstruovaná pred-
stava stane skutečnou. Veškeré chování se
tak neŕídí naším rozhodováním, ale je ovliv-
néno tím, co se od nás jako od žen a mužú
očekává ajak se má muž a žena v dané situ-
aci zachovat," ŕíká jana Klampflová ze spo-
lečnosti Gender Consulting.

Petra Sovová, matka sedmi detí, se néčím
takovým svazovat nenechá. Když si její syn
v péti letech pŕál panenku, dostal ji. "To roz-
hodne podporuju - ať si deti vybírají hračky
(a vôbec všechno) podle své hlavy a srdce,
nikoliv podle svého genitálu," ŕíká,

Britští rodiče Beck Laxton a Kieran Ko-
oper šli v tomto smeru do extrému. Svému
synovi do péti let neŕekli, kdo vlastne je.
Oslovovali jej jménem, ale nerozlišovali,
jestli je kluk, či holka. Co si vezme a s čím si
bude hrát, záleželo jen na nem. Sousedé tak
díté mohli jeden den vidét v načančaných
šatech s bagrem, podruhé zase v kalhotách

Dámy, aby vám pri
podzimním kýchání
nebo kašli "nic neuniklo",
požádejte si v lékárné
také o lENA Lady
Aje to zase tady. Virózy, nachlazení a časté kýchání
nebo kašel. Pri tom je opravdu téžké vyhnout se lehkému
úniku moči. A pro takové prípady jsou tu volné prodejné
vložky TENA Lady Ultra Mini, Mini Wings a Mini Plus
Wings určené pro lehký únik močí. Jsou stejné diskrétní
jako bežné vložky, absorbují však 2x vice tekutiny!
Navíc mají hedvábné jemný povrch, systém kontroly
zápachu a u dvou druhu také kŕidélka pro vétší bezpečí.

S nimi se hned budete cít it bezpečné] a budete mít
o starost rnéné pri nachlazení. Ze ptejte se v lékárné i na
další z široké rady vložek svetové značky TENA, které
vám pomohou k bezstarostnému pocitu
v každé situaci.

Objednejte si
vzorky zdarma

na www.TENAVZORKY.cz
nebo volejte 800 111 121
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MOJE NEJOBLIBENEJSI HRACKA Z DETSTVI

spisovatelka
PETRA SOVOV Á
prezidentka Hnutí za
aktivní matel'stvívxx: si hrozne

pŕála velkou panenku
- mimino. Dostala jsem ji
nakonec až ve veku, kdy
už by si spousta dnešních
pubertákú klepala na čelo.
Taky si pamatuju na
,barbínu'. Rodiče mi ji coby
nechutnost odpírali, ale
já si ji koupila v obyčejné
verzi za 40 korun sama.
V sed mé tl'íde a hrála jsem
si s ní dlouho. Šila jsem pro
ni róby, když jsem jela v lété
na prázdniny, vyrobila
jsem jí stan a spacák, v zime
na hory baťoh a lyže, proste
cokoliv. Takže i tento
obávaný plastový symbol
konzumu múževzbudit
žádoucíkreativitu.

TO byl určite
medvídek. Ani nernél

jméno. Pamatuju si ho
od nejútlejšího détství už
jako nepríliš vzhledného,
se slepenou srstí a s ušima
okousanýma mými mléčnými
zuby. Mela jsem ho radé]i
než panenky, které rnély
strnulé výrazy av posteli
me tlači ly. Medvédi jsou
k lásce pl'ímo stvoŕenl, jejich
rnékká tela hŕejou a jímavé
obliče s kulatýma očima
vzbuzí soucit (tady je nékdo,
kdo te potrebuje, vem si
me, kup si me, pečuj o rnél).
Já jsem svého medvídka
okolo dvacítky lehkornyslnš
ponechala osudu ateď toho
samozrejme lituju.
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gorenje

Sušička gorenje
powered by E.ON
D 01 EON/LT rovnéž
v prodeji.

JEDINÁ PRAČKA, KTERÁ SI NA SEBE WDELÁ

a panenkou v ruce. Jeho identitu mu pro-
zradili až s nástupem do školy. "Nechteli
jsme ho nechat pokŕivit pohlavními stereo-
typy," vysvetlili rodiče.

Podobnou cestou se loni vydalo londýn-
ské hračkáŕství Hamleys, když dalo yale
genderovému rozdélování hraček a na stej-
nou trať letos nastoupil i nejvétší londýn-
ský obchodní dúm Harrods. Nepodsouvá
de tem, že loď je pro kluky, zatímco pro-
dávat zmrzlinu mohou jen holky. Smíchal
všechny hračky dohromady a rozdelil je
do šesti interaktivních zón. Nakupovat tam
môžete v cirkusovém šapitó s kouzelníky
a kejklíŕi, zastavit se ve velké kosmické ra-
kete, čítárné či kouzelném lese. Šéf desig-
nérú renovované části Matt Smith ŕekl, že
vše je oproti dŕívéjšku zámerne neutrální.
"Cítilijsme, žeje to staromódní zpúsob.jak
se dívat na hračky," uvedl k pŕedchozímu
typu prodeje. l když vedení obchodního
domu se zmenou váhalo, myslí si, že časem
se stejné zachovají i ostatní.

My jen môžeme doufat, že to tak bude.
A až se za pár let nejaký muž bude uchá-
zet o prezidentský úŕad, nikomu nepŕijde
divné, že še1v détství na maškarní za vílu.
A stejné samozrejmé bude, že možná bu-
doucí prezidentka jako malá nosila po-
známky za vyrušování a fotbalovým mí-
čem rozbíjela sousedúm okna .•

eva.ticha@mfdnes.cz

Díky programu ECOrozpozná pračka
i sušička gorenje powered by E.ON
nízký taríf a spustí nastavený pra-
cí cyklus. Pračka i sušička tak šetrí
za vás, protože vždy perete v dobe,
kdy je elektrina levnéjšl.

Pro více informací navštivte
www.eon.cz/gorenje nebo www.gorenje.cz.
prípadne volejte 844 202 203.

Pračka i sušička jsou k zakoupení
ve specializovaných prodejnách
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ELECTRfJ WORLD

S pračkou gorenje powered by E.ON W 01 EON/LT lze spotŕeoovavat elektrinu pouze
v nízkém tarifu a diky tomu lzc uspoňt až 14 000 Kč za dobu prúmemé životnosti 12 let
Platí pro distribuční sazbu D25d a ,-,ycházise z predpokladu, že spotreba eiektŕiny
zákazníkovy púvodní pračky energetické tňdy A byla v pomeru 90% ve vf a 10%
v nízkem tarifu, Ceny pro výpočet úspor byly pŕevzaty z ceniku E.ON ElektiinaAku
platného od 1.1.2012 s pľedpokladem 2% mezíročniho rústu ceny elektriny.

gorenje powered by tJ-on




