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prospěje to všem

Na pražské náplavce proběhl happening Zakroužkuj ženu.  
Chtějí po volbách více žen ve Sněmovně.

Tisková zpráva iniciativy Zakroužkuj ženu dne 25. září 2021.

Občanská iniciativa Zakroužkuj ženu, jejíž tváří je aktivistka Johanna Nejedlová, vybízí voliče a  voličky 
ke kroužkování žen ve volbách do Poslanecké sněmovny 8. a 9. října. V sobotu 25. září dopoledne se členky 
a členové iniciativy sešli na Rašínově nábřeží  . Během dvouhodinového happeningu oslovili desítky kolemjdoucích, 
kteří mohli podepsat petici, odnést si nálepku a dozvědět se více o situaci žen v politice.

Na  místě byla několikametrová plachta se jmenným seznamem kandidátů a  kandidátek všech hlavních 
politických stran a  hnutí kandidujících v  Praze, přičemž ženská jména byla zvýrazněna. Na  informačním 
stánku byly k dispozici podpisové archy petice za větší zastoupení žen v české politice. „Jsem přesvědčena, 
že specifická ženská zkušenost by se měla promítnout i do zásadního rozhodování v politice, jen tak může 
být   zastupitelská demokracie skutečně reprezentativní,“ říká mluvčí Johanna Nejedlová. Lidé ze Zakroužkuj 
ženu na místě také zdarma nabízeli  poradenství, jak zacházet s preferenčními hlasy, kde si zjistit informace 
o kandidujících, a seznámili zájemce s postavením žen v politice napříč politickým spektrem u nás i v zahraničí.

Iniciativa vznikla teprve na  jaře tohoto roku spojením lidí z  různých profesí a  s  rozdílnými životními 
zkušenostmi. Mezi ambasadory jsou herečka Ester Geislerová, dokumentarista Vít Klusák nebo návrhářka Lilia 
Khousnoutdinova. Za vším stojí deset žen a mužů pracujících na dobrovolnické bázi bez nároku na honorář 
(výjimku tvoří jen projektová manažerka), a  to ve  volném čase při práci, studiu nebo na  rodičovské. Podle 
vlastních slov chtějí motivovat voliče a voličky k využití alespoň části ze čtyř preferenčních hlasů k podpoře 
vyššího zastoupení žen v politice. Cílem má být zkvalitnění politického rozhodování ve prospěch celé společnosti.

Organizace na místě:  Anna Hrábková, +420 728 847 039; Markéta Brabcová, +420 732 570 968
Tisková mluvčí:  Johanna Nejedlová, +420 722 018 115
Kontakt pro média:  Adéla Hrdličková, +420 605 158 008

Důležité odkazy:
Web:  https://zakrouzkujzenu.cz/
FB:  https://www.facebook.com/zakrouzkujzenu/
IG:  https://www.instagram.com/zakrouzkujzenu/
Transparentní účet:  2702022828/2010
Press kit:  https://zakrouzkujzenu.cz/pro-media
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