
 

Nominujte Gendermana roku 2019  
 
Tisková zpráva Praha 12. 9. 2019 
 
Otevřená společnost o.p.s. organizuje třetí ročník soutěže Genderman roku. Cílem je zviditelnit a 
propojovat muže, kteří veřejně odmítají sexismus a sami přemýšlí, co by muži mohli/měli/musí 
učinit, aby ženy a muži v ČR měli stejnou startovní čáru.  
 
„Vybízíme veřejnost, aby nominovala konkrétní muže, kteří si uvědomují, že i na nich leží velký díl 
zodpovědnosti. Nominujte čin konkrétního muže ve prospěch rovnosti žen a mužů. Nebo nominujte 
výrok muže pronesený v roce 2019 na veřejnosti, v mediích, videu, blogu, textu, článku, na sociálních 
sítích. Doložte jej odkazem,“ vyzývá Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti. 
 
Znáte některé takové? Například spisovatele nebo publicistu, který dokáže nastavit sám sobě nebo 
mužům zrcadlo? Lokálního zastupitele, který aktivně řeší počet žen na kandidátce vlastní strany nebo 
navýšení míst ve školkách? Novináře, který se ve svých textech kriticky vyjadřuje k nadužívání moci 
muži v české politice? Či umělce, který se veřejně hlásí k aktivnímu rodičovství? Moderátora, který 
zve ženy do debat? Politika, který předkládá návrhy podporující genderovou rovnost? Nebo učitele, 
který se snaží aplikovat rovný přístup k dívkám a klukům? Nebo někoho úplně jiného, kdo zatím 
zůstává skryt? 
 
Nominace zasílejte prostřednictvím webového formuláře na stránce http://www.genderman.cz, kde 
naleznete i pravidla soutěže. Uzávěrka nominací je 31. října 2019. Porota složená se zástupců a 
zástupkyň nevládních neziskových organizací, akademické obce a dalších institucí posoudí význam a 
dopad nominovaných počinů a určí první, druhé a třetí místo. 
 
„Veřejná podpora žen je zvláště u vlivných českých mužů výjimečná. Naopak, často jsme svědky 
bagatelizace problému nerovnosti, ať už se týká odměňování nebo zastoupení v rozhodovacích 
pozicích.“ říká Tomáš Pavlas, manažer Programu prosazování genderové rovnosti z  Otevřené 
společnosti a Marta Smolíková, která je současně členkou výboru České ženské lobby dodává: „Vláda 
sice deklaruje potřebu tyto nerovnosti řešit, ve skutečnosti pod tlakem několika poslanců redukuje 
dotace neziskovým projektům, které jí pomáhají problém řešit. Přitom jde o směšných sedm, čtyři 
nebo možná i jen dva miliony ročně na celou republiku“. A Tomáš Pavlas uzavírá: „V poslední době je 
u nás zlehčováno dokonce i násilí, což sledujeme v diskusi o ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci 
a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (tzv. Istanbulská úmluva). O to víc je smyslem naší 
soutěže Genderman roku ukázat, že existují muži, kteří se o rovnost žen a mužů zasazují.“  
 
I třetí ročník soutěže Genderman roku je příspěvkem kampani OSN. Soutěž Genderman roku rozvijí 
mezinárodní kampaň UN Women HeForShe. Kampaň HeForShe (http://www.heforshe.org) propojuje 
lidi z celého světa, kteří podporují myšlenku rovnosti žen a mužů a ví, že tato není pouze věcí žen ale 
všech demokraticky smýšlejících lidí. 
 
Více o iniciativě a projektu Genderman: http://www.otevrenaspolecnost.cz/genderman 
Příručka (nejen) pro muže: http://www.otevrenaspolecnost.cz/genderman 

http://www.genderman.cz/
http://www.otevrenaspolecnost.cz/genderman
http://www.otevrenaspolecnost.cz/genderman


 

Videozáznam z předávání cen Genderman roku 2018: https://youtu.be/hLewDJOH_Cw 
 
Sborník Genderman: mužství a feminismus: http://www.otevrenaspolecnost.cz/knihovna/7047-
genderman-muzstvi-a-feminismus 
 
Více informací poskytne za Otevřenou společnost, o.p.s. 
Tomáš Pavlas, tomas.pavlas@osops.cz, 775 02 22 61 
Marta Smolíková, marta.smolikova@osops.cz, 603 89 75 82 
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