
Program:

Fakultní nemocnice Brno – Bohunice – výstavy fotografií na téma domácí násilí o. s. Magdalenium.  
Výstava Petry Dolečkové do 18.12.09 (foyer 3.NP); výstava Petra Muchy do 23.11.09 (foyer 2.NP).

Akce pořádají:
NESEHNUTÍ, Persefona, Magdalenium, Amnesty International Brno, Gender centrum FSS a Gymnázium Slovanské náměstí 

Akce podporují:
klub Mersey, Jan Outlý a Škola bojových umění a sebeobrany, Metropolis, Marcus Gallery a KULT 

Více informací na www.zenskaprava.ecn.cz.

23. 10. 2009 

Začněte se bránit!
Akce proti násilí na ženách pod záštitou herečky Ivy Pazderkové

knihovna NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 18, Brno, 1. patro) – 18:00 hod.: Žena oběť, muž 
násilník? Alžběta Možíšová a Kristýna Pešáková (NESEHNUTÍ) o domácím násilí páchaném 
na mužích a v gay a lesbických vztazích. 

knihovna NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 18, Brno, 1. patro) – 18:00 hod.: Vagina a tělo aneb 
Čtení z knih Eve Ensler. Čtení z knih V-Hodné tělo a Vagina Monology. 

knihovna NESEHNUTÍ (třída Kpt. Jaroše 18, Brno, 1. patro) – 18:00 hod.: Hranice není hra, 
obchod s lidmi není obchod. Jana Seidlová (La Strada ČR) o obchodu s lidmi.

18:00 hod.: Postoj opatrovnických soudů k domácímu násilí a problematika stalkingu. Beseda s odborníky/
icemi pro odbornou i laickou veřejnost. Místo bude upřesněno na www.zenskaprava.ecn.cz.

club Mersey (Minská 15, Brno) – 20:00 hod.: Koncert proti násilí nejen na ženách s bohatým 
programem – vystoupí V(I)bezdud (houpavý dívčí smyslbeat), Síla (marcipunková kvadrofonní 
formace), DJ Jáma Ráma mash-up show (Experimental/Freestyle/Indie ). Dražba a vyhlášení 
soutěže o Sexistické prasátečko (o nejvíce sexistickou českou reklamu). 

10. 11. 2009

12. 11. 2009

19. 11. 2009

28. 11. 2009

Marcus Gallery (Úvoz 24, Brno) – Filmový minifestival:  
24. 11.: 18:00 hod.: Na ten den nikdy nezapomenu (92 min., Kim Longinotto, Velká Británie 2002) – Dokument  
        o nesmyslné a ponižující ženské obřízce v Africe. 
25. 11.: 
• 18:00 hod.: Osamocené se svými příběhy (60 min.) – dokument o domácím násilí
• 19:10 – 19:40 hod.: beseda o domácím násilí se zástupkyní o. s. Persefona
• 19:45 hod.: Železné dámy Libérie (53 min., USA 2007) – Dokument zachycující osobní stránku liberijských 

političek, sleduje jeden rok v životě těchto žen, které se musejí vyrovnávat s nesnadnými úkoly. 
Filmy zapůjčil Člověk v tísni. Festival probíhá ve spolupráci s Gymnáziem Slovanské náměstí. 

24. 11.  – 25. 11. 2009

23. 11. 2009

Firma ProdameTo podporuje činnost Persefony o.s. formou charitativních aukcí, bližší informace na www.prodameto.cz a www.persefona.cz.


