Druhý ročník Kongresu žen: „ŽENY A MÉDIA“
Daniela Drtinová, Lenka Tréglová, Nora Fridrichová, Pavlína Kvapilová, Bára Šťastná, Marie
Doležalová. I to jsou jména žen, se kterými se můžete v sobotu 20. 6. 2015 setkat v Národním
domě na pražském Náměstí Míru. Proběhne zde druhý ročník Kongresu žen na téma „Ženy a
média“.
Média hrají významnou roli v tom, jakou představu si o ženství a mužství utváříme a média také
mají moc tyto představy měnit. Jak velká je odpovědnost médií a co vlastně od médií
očekávat? I to je jedno z témat letošního ročníku kongresu. Právě „Ženy a média“ jsou jeho
ústředním tématem.
„Na ženy a média se snažíme nahlížet z mnoha úhlů,“ otevírá zastřešující téma předsedkyně
Kongresu žen, Marcela Linková a uvádí konkrétní příklady: „Budeme diskutovat o tom, zda
existují mužská a ženská témata, ptát se českých političek třeba i na to, zda styl oblékání
rozebírají novináři u jejich mužských kolegů a dotkneme se i managementu a otázky, co to pro
náš mediální prostor znamená, když v českých klíčových médiích není na pozici šéfredaktora
jediná žena“.
ZAČNI U SEBE
Motivovat jednotlivce k tomu, aby se zobrazování žen v médiích začalo měnit, i to je na
programu Kongresu žen.
„V rámci doprovodného programu se věnujeme tématu blogování. Blogovat totiž může začít
téměř každý. Jak začít a co všechno blogování obnáší, bude radit například herečka Marie
Doležalová, která za svůj blog získala cenu Magnesia Litera, food blogerka Margit Slimáková
nebo autorka šťastného blogu Bára Šťastná,“ představuje program jedna z organizátorek, Zuzana
Rejchová
Pro ty, kteří se novinářské kariéře chtějí věnovat profesionálně, bude připraven Speed
mentoring, v rámci kterého se dvanáct mladých novinářek, studentek a publicistek potká se
šesti úspěšnými ženami, které mají dlouholeté zkušenosti z médií. Mentorkami budou Pavlína
Kvapilová, Kamila Zlatušková, Silvie Lauder, Lenka Tréglová či Petra Procházková.
Druhého ročníku Kongresu žen se zúčastní i významné osobnosti zahraniční žurnalistiky a
mediální expertky nejen z Evropy, ale i ze Spojených států. Na mezinárodní panelové diskusi
vystoupí Daiva Cervokiene (nezávislá novinářka, členka Národní novinářské asociace, Lotyšsko),
Lene Rimestad (profesorka žurnalistiky, novinářka, Dánsko), Heide Oestreich (editorka deníku
Die Tageszeitung, Německo), Karen Tice (profesorka „Genderový a ženských studií“, Univerzita
Kentucky, USA)

DOPROVODNÝ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ MÍRU
KULTURNÍ A DĚTSKÝ PROGRAM
Multikulturní festival Hlasy žen představí na Náměstí Míru zajímavé kapely a interpretky z
Latinské Ameriky, Afriky a České republiky. Nebude chybět občerstvení z Mexika, Kolumbie,
Konga, Vietnamu nebo Francie. Kongres žen myslí i na děti. Je zajištěno nejen hlídání dětí, ale i
dětský hudebně-interaktivní program.
Druhý ročník Kongresu žen se uskuteční pod záštitou České ženské lobby s podporou Nadace
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských
fondů.
Kongres žen zaštítil předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr pro lidská práva, legislativu a
rovné příležitosti Jiří Dienstbier. Projekt rovněž podpořila Francouzská ambasáda, nadace
Fridrich Ebert Stiftung a Heindrich Böll Stiftung.
Kontakt:
Simona Bagarová (PR manažerka), simona@kongreszen.cz, 777 58 40 26
Zuzana Rejchová (projektová koordinátorka) zuzana@kongreszen.cz, 776 778 755
Více informací na:
www.kongreszen.cz
http://kongreszen.cz/galerie/
https://www.facebook.com/kongreszen/photos_stream?tab=photos_albums

SIMONA BABČÁKOVÁ, TVÁŘ KONGRESU ŽEN
Proč jít na Kongres žen?
Protože se tam ženy nejen mohou dozvědět spoustu konstruktivních informací, ale také mohou
získat kontakty a mohou potkat někoho, kdo je podpoří v jejich záměrech a snech. Anebo se
prostě mohou inspirovat a užít si zajímavý den.
DANIELA DRTINOVÁ, TVÁŘ KONGRESU ŽEN
Proč jít na Kongres žen?
Hlavně muži aby přišli. Zjistí tam, že se nemusí žen bát a že je klidně můžou pustit mezi sebe:)
BÁRA ŠŤASTNÁ, TVÁŘ KONGRESU ŽEN
Proč jít na Kongres žen?
Kvůli inspiraci!

