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VI. ROČNÍK VLASTIVĚDNÉHO PŘEDNÁŠKOVÉHO PROGRAMU
V BESKYDSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU ČELADNÁ
pro klienty BRC, členy a příznivce Okrašlovacího spolku Rozhledna
a všechny zájemce z okolních i vzdálených obcí

PRÉMIOVÁ SILVESTROVSKÁ PŘEDNÁŠKA

MANŽELSKÁ ROVNOPRÁVNOST
PŘED 116 LETY

SOBOTA 31. prosince 2016 v 10.00 hod.
v konferenčním salonku Apartmánového domu Lara

Ženy měly před sto lety velice
nezáviděníhodné postavení. Nikoli
ovšem všechny. Tak například se
v roce 1908 Národní listy
pohoršovaly, jak je těžké najít
dobrou služku,
sociálnědemokratické Právo lidu
se služky rozhodlo bránit. „Buďme
nestrannými a uvažujme o
sociálním postavení těchto
otrokyň. Neobáváme se říci
otrokyň, neboť jim ponejvíce velí
žena v rodinách měšťáckých a ta
pro nízké své vzdělání nezná
práva na život pro každého
lidského tvora," otevřelo Právo
lidu svoji polemiku s Národními listy. „Kdyby
Národní listy sečetly všecky sebevraždy služek
za jediný rok, otřáslo by se jim svědomí!"
Emotivní text končil beznadějným
konstatováním: „Pražské chodníky a dvory
potřísněny jsou krví těchto ubohých dětí
venkova. Do Prahy přicházejí jako zdravé,
červenolící dívčice a za krátký čas jsou
k nepoznání." Právo lidu se vůbec nepodivovalo,
že mnoho z těchto dívek nakonec skončilo

v pražských bordelech. „Není divu,
že raději běhají po ulicích jako
bytosti prodejné, než by nechaly
šlapat své lidství ve vyleštěných
kuchyních svých velitelek!“
Ovšem některé ženy se
nesvobodné necítily. Tato žena (na
snímku z roku 1897) si nechala na
záda vytetovat biblickou scénu
„Poslední večeře Páně“. Řekněte
sami – můžete dnes spatřit někde
taková krásná ženská záda?
A vy muži – zaplatili byste dnes
svým manželkám takové tetování?
Jak pozadu jsme za manželem této
ženy, který jí toto tetování zaplatil
před 119 lety!!!!
Přednáška bude i o tom, kam jsme se po sto
letech dostali. Tzv. genderová politika Evropské
unie je hrozná. Některé naše feministky by chtěly
společné záchody už na základních školách,
protože „fyzické oddělení žen a mužů vytváří
ospravedlnění pro jejich rozdílnost. Tím, že
například oddělíme mužské a ženské záchodky,
vlastně zvýrazníme domnělé odlišnosti mezi
muži a ženami.“

V závěru přednášky Petra Andrle bude uvedeno kratičké téma – ČTYŘI
MANŽELSTVÍ JÁRY CIMRMANA, na které tradičně již naváže krátkou přednáškou
s obrazy profesor Jiří Kliber. Téma jeho příspěvku: CIMRMAN NA MĚSÍCI.
ZVEME VŠECHNY TEORETIKY I PRAKTIKY ŽIVOTA MANŽELSKÉHO!
TO BYSTE SI NEMĚLI NECHAT UJÍT! OČEKÁVÁME HOJNÉ DISKUSNÍ PŘÍSPĚVKY!

