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o V listopadu 2020 vyhlásil, že se pokusí zajistit pro všechny
ženy v ČR menstruační pomůcky zcela zdarma.
o "Skotsko bude jako první země na světě všem ženám hradit

Andrej

menstruační pomůcky. Chtějí zbořit toto stigma a bojovat s
chudobou. Novináři se mě ptají, jestli by bylo něco takového
možné i u nás. U příjmově slabších určitě. Požádal jsem Alenu
Schillerovou, aby našla řešení.“

Babiš
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o Na české literární (a fantastické zvlášť) scéně je osvěžujícím
hlasem feminismu a pochopení pro lidskoprávní témata, což
akcentuje jak ve své tvorbě tak i v komunikaci na sociálních
sítích.
o Jeho letošní kniha Meta je silnou výpovědí o rape culture a
nerovném postavení žen a mužů ve společnosti.

Pavel
Bareš
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o Genderman roku 2019
o Nominován za analýzu nesmyslných reakcí na feminismus
s názvem „Šest zlidovělých figur českého antifeminismu“
v Deníku Referendum.

Petr
Bittner
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Kamil

o Genderman roku 2018
o Seriál zabývající se kritikou výroků sexuologa Radima Uzla –
„Uzel zahradníkem“ v časopisu Heroine.

Fila
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Petr
Honzejk
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o 3. místo Genderman roku 2017
o Glosa pro Český rozhlas Plus „Ostuda Česka. Lékařky čelí v
zaměstnání diskriminaci jako v době primáře Sovy“.

Lukáš

o Otevřený rozhovor na radiu Wave o vztahu k vlastnímu tělu v
pořadu nazvaném „Vždycky jsem chtěl být hrozně hubenej.“
Jaký vztah mají muži sami k sobě? A kdo za to může?

Houdek
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o Text v Deníku N: „Chlapi sobě. Česká média jsou dlouhodobě
pod nadvládou mužů, jejich vliv nyní ještě roste.“
o „Jsou-li média utvářející veřejné mínění ve věcech politiky a

Josef
Chuchma
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jiných společensky důležitých oblastí dlouhodobě a vychýleně
formována jedním pohlavím, nemůže to nevytvářet vychýlený
obraz o světě, o možnostech jak žít, jak přemýšlet, co dělat.“

Petr
Janyška
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o Petr Janyška se dlouhodobě věnuje tématu rovnosti žen a
mužů ve svém psaní.
o Nominován za informování o událostech v Polsku ve věci
umělého přerušení těhotenství, ve kterém rozkrýval
ideologické a politické kontexty interrupcí a sexuální výchovy.

o Dlouhodobě upozorňuje na rovnost žena mužů jako na
důležitý demokratický princip.
o Komentář Českého rozhlasu Plus: „Ženy zůstávají v české
společnosti nedoceněny“
o „Svádět tento stav na slabší ambice žen může jen ten, kdo

Lukáš
Jelínek
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pokládá za jejich přirozené teritorium kuchyni a za přirozený
pracovní nástroj vařečku či žehličku.“
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František

Kopřiva
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o Vyzval premiéra k maximální součinnosti v poskytování
lékařské péče Polkám, jimž byla zabráněna možnost volby ve
věcech umělého přerušení těhotenství.
o Veřejně odsoudil sexistické a vulgární výroky poslance
Foldyny na adresu žen - feministek.
o Otevřeně kritizoval kroky polské vlády k vypovězení Úmluvy
Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a
domácího násilí.
o Jako člen Pirátské strany a poslanec se zasazuje o řešení
nevyrovnaného
zastoupení
žen
v
mocenských
a
rozhodovacích pozicích, dovnitř strany i navenek.
o Proaktivně
přenechal
místo
v
manelu
kolegyni,
pravděpodobně jako první politik.

o V krajských volbách 2020 byl členem vyjednávané kandidátní
listiny. Upozorňoval na genderovou nevyváženost této
kandidátky a zasazoval se o větší zastoupení žen. V době, kdy
se již jednání uzavírala co se jmen a pořadí týče, prohlásil, že
pokud se stav nezmění a na volitelných místech ne neobjeví
více žen, že se z ní bude muset stáhnout. To také udělal a své
kandidatury se vzdal.
o Působí jako vyučující na UJEP Ústí n. L., kde iniciuje debaty a
akce na podporu genderové rovnosti.

Jan
Kvapil
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o Nominován za text o nekorektním vytváření bubáka
(slaměného panáka) tzv. genderové ideologie pro Deník N:
„Schovávat vlastní fobie za boj proti neexistujícím ideologiím
je jako schovávat Agrofert za svěřenské fondy“
o „Pojmy jako „genderová ideologie“ nebo „ideologie LGBT“ se

Jan
Moláček
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staly pevnou součástí veřejné debaty, málokdo se nad nimi
pozastaví. Jsou přitom klasickou ukázkou argumentačního
faulu zvaného slaměný panák. Je to jen slovní vata bez
reálného obsahu, kterou bojovníci proti těmto údajným
ideologiím označují vlastní smyšlené koncepty, s nimiž se jim
bojuje snadněji než s reálnými požadavky na rovnoprávné
postavení žen či sexuálních menšin. Jejím jediným dalším
smyslem je skrýt, že ve skutečnosti jde pořád o stejné, staré
a známé fobie a nenávist.“

Václav

o Administrátor stránky Everyday Patriarchy Bullshit.
o „Pokud nechcete, aby se na vás po vašem úmrtí vzpomínalo

jako na domácího násilníka nebo na někoho, kdo domácí
násilí obhajuje, tak tyhle věci prostě nedělejte.“

Mráz
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o Veřejně kritizoval vrcholné představitele české katolické církve
za jejich demagogickou kampaň proti ratifikaci Istanbulské
úmluvy, a to přesto, že v silně hierarchizované církvi mu za to
hrozily sankce (některé pak skutečně přišly).
o „Férová kompetentní debata se (v české katolické církvi)

Tomáš
Petráček
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prakticky nevede, a to ani o některých velmi diskutovaných
otázkách, třeba právě o Istanbulské úmluvě nebo genderu, k
nimž sice česká církev zformulovala postoj, ale nekonzultovala
skutečné odborníky.“

Karel
Polanský
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o Neúnavný glosátor dění v oblasti rovných příležitostí žen a
mužů.
o Redaktor, nezištný aktivista, nadšenec a feminista aktivní v
neziskové organizaci Žába na prameni od roku 2006. Ačkoliv
byl již v této době nejstarší člen týmu, jeho názory a texty
byly velmi aktuální, moderní, genderově korektní a otevřené.
Držel nad vodou žabí stránky i žabí legendu
www.zabanaprameni.cz ještě dávno po její zlaté éře, vlastně
až do 28. 8. 2019.

Ondřej
Profant
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o Poslanec za Pirátskou stranu.
o Předložil v Poslanecké sněmovně pozměňovací návrh k novele
zákona o matrikách, kterým navrhuje zrušit dosavadní
podmínky, které musejí ženy splnit, pokud mají zájem o
nepřechýlené příjmení a navrhuje i další legislativní změnu
související s tématem genderové rovnosti.
o „Současný právní stav nutí ženy, které chtějí příjmení bez -

ová, ke lži. Ženy by měly mít možnost o svém příjmení samy
rozhodnout, bez zbytečné šikany ze strany úřadů.“

o Nominován za analýzu otcovství na webu rodina.cz.
o „Každopádně je stále zřejmější, že otcem se muž nestává až

Karel
Skočovský
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narozením dítěte. Jedná se o dlouhodobý proces, který začíná
dlouho před porodem (a možná už před jeho početím) a
pokračuje mnoho let po něm. Tato zkušenost muže hluboce
zasahuje. Dokonce více, než jsme si donedávna mysleli.“

o Novinář a publicista, šéfredaktor týdeníku Respekt.
o Nominován za FB status reagující na misogynní příspěvek
Jiřího Zimoly k sexuálnímu obtěžování Maroše Kramára, podle
Zimoly se totiž chlap musí bát otevřít ženě dveře, pustit ji
sednout v metru nebo dát přednost u vstupu do budovy,
protože bude podle současné „korektnosti“ za agresora. …
Normálním ženským totiž dotek muže nejenže nevadí,
dokonce jim lichotí. A včil do mě, zhrzenkyně!
o Erik Tabery reagoval FB postem: „Jsem zhrzenkyně. Já vím,

Erik
Tabery
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že je to úplně marný. Ale dejme do zápisu, že jsem se nikdy
nebál ženě otevřít dveře, nebo dát přednost při vstupu. Rozdíl
je jen v tom, že nežiju v představě, že je snem každé ženy,
abych se jí dotknul. …“
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o Dlouhodobě zpracovává do médií příspěvky, které upozorňují
na sexismus. Komentuje tyto činy také na sociálních sítích.
Nominován je dále za podcasty Deníku N, v nichž se věnuje
celé řadě témat, včetně LGBT, sexuálního obtěžování, atd.
Dělá to citlivě a zároveň do hloubky a daří se mu vyvolat
relevantní diskuzi.
o Na Radiu Wave podcastu řekl: "Po zveřejnění epizody mi

Filip
Titlbach
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přicházely maily, že bych se k tomu neměl vyjadřovat, pokud
mě neznásilnil nějakej strýček nebo že nemám být aktivistický
novinář, který zvedá témata, která prý tématy vůbec nejsou,
protože se ženám nic neděje. To, co předvedl Kramár, je
prostě sexuální obtěžování. My tu nejsme od toho, abychom
posuzovali cizí pocity. Šokovalo mě, kolik disrespektu mají
někteří muži k ženám.“

o Článek Tender Masculinity (Citlivé mužství) ve feministickém
zinu Rote Zora.
o „Muž, který jde cestou tender masculinity, citlivého mužství,

Martin
Tománek
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má tyto vlastnosti: integrita, vědomé prožívání emocí,
asertivita, soucit. Má bohatou osobnost, je empatický,
orientuje se a je zdatný v mezilidských vztazích, má se rád a
má rád druhé. Pokud se svět rozhodne, že je citlivé mužství
cesta, budeme mezi námi mít méně teroristů, méně
masových vrahů, psychopatů pod vlajkou chlapství i méně
sebevražd.“

Martin
Veselovský

29.01.2021
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o Nominován za precizně vedený rozhovor s Radimem Uzlem v
DVTV s podtitulem: „Chlap je od přírody zvíře, ženy by s tím
měly počítat a zařídit se podle toho“

o Lektor, spisovatel, psycholog specializující se na párovou
terapii a partnerské vztahy, který se již delší dobu zasazuje o
odhalování a pojmenovávání stereotypů týkajících se
genderových rolí, považuje se za feministu.
o Svými veřejnými vystoupeními podporuje osvětu v oblasti
genderově podmíněného násilí, narušuje heteronormativní a
cisnormativní prostor
o Nominován také za jasné vyhranění se proti sexuálnímu
obtěžování a jasnou podporu hnutí MeeToo v rámci youtube
talkshow, knihu Vztahy a myty a přednášky a podcasty na
téma genderových vztahů.

Jan
Vojtko
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o Nominován za analýzu covidové situace ve svém blogu na
aktualne.cz.
o „I když je televize dennodenně plná mužů, kteří dychtivě

Michael
Žantovský
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nastavují své obličeje v rouškách anebo i bez nich před
kamery, aby ohlásili svá poslední rozhodnutí anebo změny
svých posledních rozhodnutí či změny změn svých posledních
rozhodnutí a seznámili nás se svými posledními předpověďmi,
které se zítra stanou předposledními a pozítří
předpředposledními, každodenní realita vypadá úplně jinak.
Náš život závisí očividně a ve více než jednom slova smyslu
na ženách.“

