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Hana Kulhánková

Director of the Prague Pride festival

ride festivals around the world 
are commemorating the 50th 
anniversary of the Stonewall 
riots this year, and Prague 

Pride is of course joining in. Although 
it is not generally known among Czechs 
what happened at the Stonewall Inn in 
1969 and what makes it so important, 
there are ways in which it still resonates 
with us. 

The mutual support and co-operation 
of the whole queer community is what we 
are trying to focus on with Prague Pride 
this year. We want to give more space to 
individual queer sub-communities – not 
only gays and lesbians, but also trans-
gender and non-binary people, bisexual, 
asexual and intersexual people. We con-
sider it important that we get to know 
each other more, connect and cooperate, 
and also be more outspoken and visible in 
our identities.

Another aspect is intergenerational 
learning. Together with older people, we 
have created a new venue – Pride Life – it 
is a multi-day programme open to all gen-
erations. We will not only remember the 
past but also look at the present of older 
LGBT+ people and have fun together 
(come to the retro disco!).

Coincidentally, this year we are also 
commemorating the 30th anniversary of 
the Velvet Revolution, which allowed civil 
society and different organizations, includ-
ing LGBT+ associations, to develop freely. 
Yet even after three decades of activism in 
the Czech Republic, the number of queer 
couples who feel uncomfortable with 
even holding hands on the street, is high. 
Let’s  change it by getting to know each 
other across the queer community and 
being visible together. If we want to have 
a better life and have the same rights as the 
majority, we have to stick together. 

Hana Kulhánková

ředitelka festivalu Prague Pride

ride festivaly po celém světě 
si letos připomínají padesá-
té výročí od Stonewallských 
nepokojů. Prague Pride se sa-

mozřejmě přidává také. Díky historickým 
souvislostem však většina Čechů a Češek 
ani neví, co se ve Stonewallu v roce 1969 
odehrálo a čím je tak významný. 

Stonewall Inn byl v 60. letech gay 
bar v  New Yorku (funguje do-
dnes), kde byli hosté šikanováni 
a  ponižováni policejními razie-
mi. Jedné noci v červnu 1969 se 
tamní návštěvníci a návštěvnice 
rozhodli, že si to už nenechají lí-
bit, a  začali se policii bránit. Tento 
moment se stal zlomovým okamžikem 
v  emancipaci queer komunity v  Ameri-
ce a  vůbec na světě. Bylo to poprvé, co 
komunita dala najevo, že je připravená 
se za svá práva bít. Mezi těmi, kdo tehdy 
ve Stonewall Inn položili základ LGBT+ 
hnutí, bylo i několik výrazných transgen-
der osob, na něž se ale v průběhu historie 
(záměrně) téměř zapomnělo. 

Vzájemná podpora a  spolupráce celé 
queer komunity je v  letošním roce to, 
co se na festivalu Prague Pride snažíme 
výrazněji tematizovat. Chceme dát větší 
prostor jednotlivým queer subkomuni-
tám – tedy nejen gayům a  lesbám, ale 
i  transgender a  nebinárním lidem, bise-
xuálním, pansexuálním, asexuálním a le - 

tos poprvé i intersexuálním osobám. Po-
važujeme za důležité, abychom se více 
poznávali, propojovali a  spolupracovali 
a zároveň abychom měli možnost mluvit 
sami za sebe a být víc vidět tak, jak je nám 
příjemné.

Navzdory tomu – a možná právě pro-
to, že Stonewall není v  Česku obecně 

známým pojmem – chceme na jeho 
odkaz navázat nejen spoluprací 

napříč komunitou, ale i mezige-
neračním poznáváním. 

Spolu se staršími lidmi jsme 
vytvořili několikadenní program 

Pride Life, který je otevřený všem 
generacím a bude se odehrávat v síd-

le organizace Život 90. Budeme zde nejen 
vzpomínat, ale také se zabývat i  součas-
ností starších LGBT+ lidí a  společně se 
i dobře bavit (přijďte na retro diskotéku). 

Shodou okolností si právě letos připo-
mínáme 30. výročí od Sametové revoluce, 
která umožnila, aby se začala svobodně 
rozvíjet občanská společnost a s ní různé 
organizace včetně LGBT+ spolků. Přesto 
ani po třech dekádách aktivismu v ČR se 
řada gay a lesbických párů raději nechyt-
ne na ulici za ruce. Pojďme to změnit tím, 
že se lépe poznáme napříč celou queer 
komunitou a  budeme spolu mnohem víc 
vidět. Pokud chceme, aby se nám žilo líp 
a měli jsme stejná práva jako většina, mu-
síme aktivně držet při sobě. 

P

TOURIST  
INFORMATION OFFICE

Legerova 48, Prague 2

Open 24/7 non-stop

•	 Here you can get all the informati-
on about Prague Pride, Prague’s si-
ghtseeing, best city tours, transfers, 
restaurants, bars, clubs, shopping 
centres and cultural events. You 
will get the best free city maps and 
much more.

•	 With us, your trip to Prague is in 
safe hands, which means that an 
unforgettable experience is gua-
ranteed.

•	 Phone number +420 725 326

•	 Before you hit the city, remember 
that while we party a lot, it is offici-
ally prohibited to consume alcohol 
in the streets. Also, after 10 pm, it is 
prohibited to be noisy in residential 
areas, and both rules are enforced 
by the police.

•	 When you withdraw money, pre-
ferably use bank owned ATMs that 
charge much less for withdrawals 
than commercial ATMs. If you need 
to exchange money, always check 
the actual rate. We recommend eX-
change at Náměstí Franze Kafky.

•	 Hailing a taxi on the street is not re-
commended. Use an app instead – 
Liftago shows you licenced drivers 
nearby and the price. Or use public 
transport – it is cheap and efficient, 
just make sure you have a valid tic-
ket. Validate your ticket in the va-
lidator on the first journey – from 
that moment, the ticket is valid for 
a specific amount of time (30 minu-
tes, 90 minutes, 24 hours, 3 days).

…so hopefully you will not need these:
•	 Emergency number is 122 or 155 

for ambulance and 158 for the po-
lice.

•	 A 24-hour Pharmacy can be found 
at Palackého 5, near Wenceslas 
Square.

Prague

Starter

for foreigners

Kit

Together within reach

Spolu na dosah

P
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Vladimir Luxuria je italská politička, herečka 

a aktivistka. V roce 2006 se po volbách  

do italského parlamentu stala první trans osobou 

v Evropě zvolenou do sněmovny. 

TEXT: VIKTOR HEUMANN
FOTO: CORRADO FERRANTE

INZERCE

˚MUj první politický Cin  

bylo žít otevRenE

Co vás motivovalo jít do politiky?
Lidé si myslí, že moje zvolení do parla-
mentu v  roce 2006 bylo prvním politic-
kým milníkem v  mém životě. Můj první 
politický čin se ale odehrál, když mi bylo 
šestnáct. Tehdy jsem si uvědomila, kdo 
jsem, a rozhodla jsem se podle toho ote-
vřeně žít. Otevřenost ke svému pravému 
já a  upřímnost k  okolí je sama o  sobě to 
nejlepší politické vyjádření. A také ochota 
mluvit za ty, kteří tuto možnost z nějaké-
ho důvodu nemají. Na politické pole jsem 
tedy vstoupila už tím, že jsem odhalila 
své niterné já, svou přirozenost, a násle-
dovala jsem svůj vnitřní hlas. Stala jsem 
se ženou, která se pozná v zrcadle a může 
sama sobě položit otázku: Je všechno 
ok, Vladi? A  odpověď bude znít: Jasně, 
všechno je v pořádku. Politické působení 
pro mě znamená snahu měnit společnost, 
pocit, že můžeme doufat v lepší svět. Po-
kud se budeme schovávat, nemáme šanci 
přispět ke zlepšení světa, který nás obklo-
puje.

Jak vás brali jako trans ženu 
v italském parlamentu?
První reakce byly zároveň pozitivní i  ne-
gativní. Pozitivní ohlasy říkaly: Skvělé, 
konečně někdo, kdo nás může reprezen-
tovat a mluvit o našich problémech. A ty 
negativní: Panebože, kam jsme to dospě-
li, tohle je pro tak významnou instituci 
naprostá potupa a  zneuctění. Často mě 
cestou na veřejné akce doprovázely pro-
testy fašistů, občas po mně házeli věci. 
Bylo to těžké, ale čím déle jsem v  par-
lamentu byla, tím rostla moje podpora. 

My first political act was  

to be open about myself

Všichni máme 
právo rozhodovat 
o svém těle sami.

What was your motivation to go into 
politics?
It is often said that my election into the 
parliament in 2006 was my first political 
action, but actually my first political act 
was at the age of 16 when I realised who 
I  was and decided to be open about my-
self. To be open and out about your true 
self is the best political action. To speak 
for the others who did not have the po-
ssibility to express themselves. That was 
my first political action, to express my 
inner part, express my nature, to follow 
my nature, my own voice. A person who 
can look in the mirror, recognise and ask 
a  question: Everything OK, Vladi? And 
to answer – yes, everything OK. For me, 
political means when you want to change 
society, when you think you can hope 
for a  better world. If we hide there is no 
chance to contribute to make the world 
a better place. 

How were you perceived as a trans 
woman in Italian parliament?
As soon as the news came out that a trans 
woman would be a  member of the par-
liament the first reactions were both po-
sitive and negative. The positive were: 
Good, finally somebody who can repre-
sent us and tell our stories. The negative 
– omg, what have we done, this is a dis-
grace, dishonour for such an important 
institution. When going to public debates 
I  had fascist groups protesting against 
me, some even violently throwing ob-
jects. It was very hard, but the more I was 
working the more consent I  was having 
from a  lot of people. For some however 
it was more of a  dishonour that a  trans 
person went into parliament than having 
some corrupted men or people doing po-
litics only for power in the parliament.

Vladimir Luxuria is an 

Italian politician, actress 

and an activist. In 2006 

she became the first 

trangender member of 

the parliament in Europe. 
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INZERCE

Někteří se s tím nemohli smířit. Bylo pro 
ně horší pomyšlení, že v parlamentu sedí 
trans osoba, než že tam jsou korupčníci 
a lidé, kterým jde jen o moc.

Jak pomohlo vaše politické angažmá 
v oblasti LGBT+ a trans práv? O jaké 
změny jste se snažila?
Už samotná přítomnost trans ženy v par-
lamentu vyslala výrazně pozitivní signál 
v  tom smyslu, že pokud jste trans, ne-
musíte trčet někde na pokraji 
společnosti. Naopak, jste její 
součástí, a  dokonce může-
te společnost v  této poli-
tické funkci zastupovat. 
Symbolicky to byl velmi 
silný signál. V  souvis-
losti s  LGBT+ právy jsem 
připravila návrh zákona 
zohledňující všechny oblasti 
fungování trans lidí ve společnos-
ti. Otázku zdraví, pracovních příležitostí, 
kulturního začlenění. 

V České republice je situace v oblasti 
trans práv nepřijatelná, protože úřední 
uznání transgenderu po trans lidech 
vyžaduje sterilizaci a rozvod. Jaká je 
situace v Itálii?
V Itálii jsme docílili toho, aby si trans lidé 
mohli změnit jméno a  rod v  dokladech 
bez operace. Tohle už je pro nás minulost. 

Co by se podle vás mělo na poli trans 
práv v Itálii ještě změnit?
Především by se měly změnit předsud-
ky vůči trans ženám, které panují více 

Na podporu českých trans lidí a  in-
formování širší veřejnosti se zamě-
řuje organizace Trans*parent. Kromě 
podpůrných skupin a poradny nabízí 
také volnočasové aktivity, přednášky, 
workshopy na pracovištích a ve ško-
lách a přibližuje život trans lidí ostat-
ním prostřednictvím sociálních médií 
nebo vystoupení v  rozhlasu, televizi, 
atd. www.transparentprague.cz

TRANSPARENT PRAGUE

V  Česku mají transgender lidé mož-
nost si legálně změnit doklady. Ten-
to krok je ale na rozdíl od italského 
systému podmíněný operací zahrnu-
jící chirurgickou sterilizaci. Fyzická 
i úřední tranzice navíc silně závisí na 
pochopení sexuologů a  sexuoložek 
a jejich ochotě držet krok s nejnověj-
šími poznatky – té se bohužel často 
nedostává. Naopak, české trans ženy 
a  muži jsou obvykle tlačeni do ste-
reotypních představ a nároků. V naší 
zemi také existují stejné problémy 
s dostupností testosteronu pro trans 
muže, jaké zmiňuje Vladi Luxuria 
v rozhovoru.

V ČEM JE JINÁ SITUACE ČESKÝCH 
TRANS LIDÍ VE SROVNÁNÍ S ITÁLIÍ?

Transition – do you see your trans 
identity as something given or 
a process? Is surgery necessary 
for trans people to prove that we 
are trans enough as expected in 
the Czech Republic?
There are people who think that 
things can be put in order by having 
genital surgery. People have the right 
to decide for operation if they want 
it. For years, there was no other po-

ssibility to change the gender in 
the documents without the 

operation. Many people 
were compelled to have 
the operation. Everyone 
of us has the right to de-

vůči ženám než trans mužům. Když se 
ucházejí o  práci, jsou často posuzovány 
především z toho hlediska, že jsou trans, 
a ne podle jejich kvalit. Řada trans žen se 
pak musí živit prostitucí, protože nemají 
jinou šanci. Další věc je dostupnost tes-
tosteronu pro trans muže, protože nejsou 
uvedeni v  indikační skupině na přísluš-
ných přípravcích a  testosteron tedy pro 
ně není oficiálně určen. Co by bylo taky 
třeba změnit, je nutnost přerušení hor-
monální terapie trans lidí ve výkonu tres-
tu a řadu dalších věcí. Máme před sebou 
ještě dlouhou cestu.

Jak se díváte na tranzici u trans lidí – 
vnímáte ji jako pevně daný, nebo spíše 
individuální proces? Musí trans lidé 
podstupovat operaci, aby dokázali, že 
jsou dostatečně trans, jak to vnímá 
veřejnost v České republice?
Jsou lidé, kteří věří, že naši situaci lze 
napravit operací pohlaví. Každý má prá-
vo se pro operaci rozhodnout, pokud ji 
chce. Roky jsme neměli jinou možnost 
než změnu rodu v dokladech na základě 
operace. A řadě lidí nezbývalo nic jiného 
než ji podstoupit. Všichni máme právo 
rozhodovat o  svém těle sami. Nemůže-
te rozhodovat za ostatní, jenom sami za 
sebe. Je řada možností, jak být trans, 
a řada různých procesů, kterými můžete 
procházet. Měli bychom o nich rozhodo-
vat výhradně sami. Když se necítíte ani 
jako muž, ani jako žena, nutí vás, abyste 
se rozhodli. Ale vy už jste se přece takhle 

cide about their body, you should not do 
things for others, but for yourself. There 
are many ways of being transgender and 
many processes, and everyone of us has 
the right to decide about their process. If 
you are neither a  man nor a  female you 
are forced to make a  decision. Yes, I  al-
ready made the decision and decided for 
myself, and you shut up.  
 

You can read the full English version 

of the interview at: 

www.praguepride.cz/vladi-luxuria-en

STŘEDA /  
WEDNESDAY

7. 8. 2019, 17.30

PATRA 
KRYMSKÁ 17,  

PRAHA 10

Pokud se budeme 
schovávat, 
nemáme  
šanci přispět  
ke zlepšení světa.

rozhodli. A  ostatní vám do toho nemají 
co mluvit.

Přisuzuje LGBT+ komunita trans 
právům dostatečnou důležitost 
a podporuje nás?
Abych byla upřímná, v  minulosti jsme 
nebyli ani považováni za součást téhle 
komunity. Pak jsme se naštěstí postup-
ně spojili a  pochopili jsme, že musíme 
bojovat společně, jinak svého cíle nedo-
sáhneme. Když v Itálii mluvíme o LGBT+ 
otázkách, vždycky se ujistíme, že jsou za-
hrnuta i trans témata. V souvislosti s kon-
krétními problémy, které se týkají trans 
komunity, by měl vždycky dostat prostor 
mluvit někdo, kdo je trans. Jenom trans 
lidé rozumí svým potřebám.  
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INZERCE

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 MINI 3dveřové: 3,8–6,6 l/100 km, 99–150 g/km.

WWW.MINI.CZ

MINI CONNECTED. MINI HEAD-UP DISPLEJ. PŘESNĚ PODLE VÁS. 

NOVÉ MINI 3DVEŘOVÉ.
Ještě rychlejší, odvážnější a zábavnější. Se všemi inteligentními službami  
a aplikacemi propojenými díky MINI Connected. S průhledovým MINI Head-Up 
displejem a důležitými informacemi o jízdě ve vašem zorném poli. Čeká jen na to, 
až si ho přizpůsobíte svému stylu s MINI Yours Customised.

za manželství pro všechny

12. 9. 2019 od 18:30 
Malostranské náměstí, Praha 1 

Přidejte se na našem Facebooku 

nebo na www.jsmefer.cz

Potřebujeme 
váš hlas!

Spolu jsme silnEjší 

Pochody hrdosti oslavují v západním světě každoročně svobodu, lásku 

i rozmanitost. Je ale opravdu čas jen slavit? A je LGBT+ hnutí solidární? 

TEXT: MAGDALENA ŠIPKA

řed nedávnem se v  médiích 
objevily dvě zprávy týkající se 
LGBT+ tematiky. Jedna je do-
mácí, druhá zahraniční. Jedna 

je dobrá, druhá špatná. Začnu tou dob-
rou. Genderový nesoulad (dříve tran-
ssexualita) byl Světovou zdravotnickou 
organizací vyřazen ze seznamu nemocí. 
Velké vítězství pro všechny nyní už „ofi-
ciálně zdravé“ transgender lidi. Na mís-
to trans sexuality se v  seznamu nemocí 
objevilo vyhoření. Světová zdravotnická 
organizace tak vyslala jasnou zprávu, že 
vyčerpání z  úmorné práce vyžaduje po-
zornost a léčbu, zatímco transgender lidé 
nepotřebují „vyléčit“.

Špatná zpráva přichází z  domácího 
prostředí. Nejvyšší správní soud rozho-
dl, že není možné úředně změnit gender 
bez podstoupení operace a  sterilizace. 
V tomto případě rozhodl opačně než Ev-
ropský soud pro lidská práva a jinak než 
německý Spolkový ústavní soud. Soudce 
Karel Šimka uvedl, že v Česku je stávající 
pojetí pohlaví „zakořeněno a považováno 
za normální a žádoucí“ a že obecné pově-
domí není změně zatím nakloněno. Tuto 
formulaci tak zároveň můžeme vnímat 
jako naději, že se situace může změnit 
a transgender lidé se svého práva dočkají. 
Pochody Pride jsou od počátku právě sna-
hou posouvat hranici možného a  „nor-
málního“.
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viennahouse.com
ENDLESS EXPLORATION

WHEN A HOTEL BECOMES YOUR HOUSE

INZERCE

ne 28. června 1969 krátce po 
půlnoci vypukly v  newyorské 
Greenwich Village pouliční 
nepokoje. Odstartovala je ná-

silná policejní razie v gay tanečním baru 
s názvem Stonewall Inn. 

Policejní zátahy na gay podniky byly 
v  padesátých a  šedesátých letech v  USA 
běžné. Hosté, především ti, kteří nesplňo-
vali zákonem daný zákaz nošení oblečení 
opačného pohlaví, byli zatýkáni, jejich fo-
tografie byly uveřejňovány v tisku a mohli 
být odsouzeni či nuceně hospitalizováni 
v  psychiatrických léčebnách. Pokud na-
příklad lesba neměla na sobě alespoň tři 
kusy ženského oblečení, byla zatčena. Po-
hlaví drag queens a trans žen bylo fyzicky 
„kontrolováno“ policistkami. K zatýkání 
však stačilo pouhé podezření z  homose-
xuálního chování.

LGBT+ organizace se do té doby sna-
žily čelit pronásledování pokojnou cestou. 
Tiché, spořádané a  tak trochu ustrašené 
malé demonstrace a  přesvědčování větši-
ny, že gayové a  lesby se od ní neliší. Přes-
tože napříč státy proběhlo několik drob-
nějších vzpour proti policejním zátahům, 
zlom nastal teprve díky masové reakci na 
razii v  baru Stonewall Inn, razii, která se 
policii zcela vymkla z rukou. K návštěvní-
kům baru se postupně přidali další přihlí-
žející a  společně se pustili do bitky s  poli-
cisty. Házeli na ně lahve, kameny a  cihly, 
zapalovali popelnice, převrátili policejní 
vůz a v dalších dnech používali i zápalné la-
hve. Nepokoje trvaly dlouhých 6 dnů a ak-
tivně se do nich zapojilo více než 2 000 lidí. 

Takzvané Stonewallské nepokoje jsou 
považovány za nejvýznamnější milník 
v  LGBT+ historii, který vedl k  razantněj-
šímu a  otevřenějšímu boji proti diskrimi-
naci. Během prvního roku po těchto udá-
lostech vzniklo v USA a ve Velké Británii 
několik významných organizací bojujících 
za práva LGBT+ osob. A u příležitosti prv-
ního výročí této události se v  New Yorku 
v létě 1970 uskutečnila první Pride Parade.

V  roce 2016 prohlásil americký pre-
zident Barack Obama bar Stonewall Inn 
a  jeho okolí za vůbec první národní pa-
mátkovou oblast připomínající hnutí za 
práva LGBT+ osob. 

Otevřenější boj za práva lidí s jinou 
sexuální orientací nebýval vždy sa-
mozřejmostí. Pochody Pride mají své 
kořeny ve Stonewallských nepokojích 
(Stonewall Riots). Povstání a potyčky 
následovaly po násilných policejních 
raziích v  podnicích navštěvovaných 
gayi, lesbami, transgender lidmi, drag 
queens, transvestity, sexuálními pra-
covníky a  mladými queer lidmi bez 
domova. Protože se tehdy, ještě více 
než dnes, diskriminace projevovala 
i  na ekonomické úrovni, queer hnutí 
mělo blízko k  chudým. Bary přístup-
né pro queer lidi byli často těmi, kam 
chodili i  lidé bez přístřeší. Queer lidé 
tehdy byli, a  na mnoha místech stále 
jsou, vytlačováni na okraj společnosti 
podobně jako lidé s  nedostatečnými 
příjmy nebo lidé nedostatečně po-

slušní a  ochotní přijmout chování 
většiny. Do Stonewallských nepokojů 
se zapojilo dva tisíce protestujících, 
kteří byli schopni se zformovat do ak-
ceschopných skupin. Velmi ztížili po-
licii pozdější razie v  barech a  poprvé 
otevřeně ukázali na to, že queer lidé 
jsou připraveni bránit svoje práva. 
V Anglii a Americe bylo v následujícím 
roce založeno několik organizací a na 
roční výročí Stonewallských nepokojů 
proběhly první pochody hrdosti. Boj 

za práva queer lidí vznikl jako občan-
ská neposlušnost a dlouho trvalo, než 
začalo být co oslavovat a než se pro něj 
podařilo získat první sponzory. 

LGBT+ hnutí se zastává svobody 
lidí milovat beze strachu, zakládat ro-
diny a  společenství nikoli na základě 
předstírané náklonnosti, ale na zákla-
dě skutečné touhy. Tento důraz na lás-
ku odkazuje k  něčemu univerzálnímu 
a  přístupnému všem lidem. Právo na 
rodinu je jedno ze základních lidských 

práv. A  šťastné milostné příběhy jsou 
jedněmi z  nejsilnějších příběhů. Duhová 
vlajka symbolizuje, že svět je pestrý a  ne 
šedivý, že se rodíme s  různými povaha-
mi, schopnostmi, v různém prostředí, ale 
všichni máme stejné právo na utváření 
vlastního osudu a volbu toho, koho bude-
me milovat. Dodnes bojujeme za bezpečí 
rodin, za práva dětí vychovávaných stej-
nopohlavními páry, za možnost transgen-
der lidí vyjádřit svůj gender bez povinné 
sterilizace. 

V hájení bezpečného domova může stát 
queer hnutí také po boku všech těch, je-
jichž rodiny jsou v nebezpečí kvůli špatným 

bytovým podmínkám, po boku žen, mužů 
a  dětí, které utíkají od domácího násilí. 
V myšlence, že nejsme odpovědní za to, jak 
jsme se narodili, a že naše hodnota není od-
vozována od toho, jestli jsme schopni „za-
chovat rodovou linii“, zase nachází styčné 
body s antirasistickým hnutím.

Odpůrci queer hnutí mají často velmi 
striktní požadavky i  na heterosexuální 
páry. Agenda Europe, mezinárodní kon-
zervativní hnutí, cílí kromě LGBT+ práv 
také na právo žen na bezpečný potrat, vítá 
omezení až úplný zákaz rozvodů a nechce 
tematizovat domácí násilí vůči ženám, 
dětem a  mužům. Právě v  autoritářských 

a  konzervativních režimech, jako je na-
příklad dnešní Čečensko, jsou gay ak-
tivisté dál pronásledováni a mučeni.

Pochody Pride v  hlavních městech 
západní Evropy jsou už naopak chápá-
ny jako samozřejmá součást svobodné 
společnosti. Paříž se zahalí do duhových 
barev a  Berlínem zní písně queer zpěvá-
ků. Obří karneval drží pod okny Louvru 
se zaťatou pěstí minutu ticha za všechny 
oběti AIDS a  Maltézští rytíři roztáhnou 
svůj stan v berlínském Tiergartenu plném 
duhových vlajek. Na pražské Letné se se-
jdou rodiny s  kočárky a  objeví se stánky 
LGBT+ organizací a sdružení.

Prague Pride je jedním z  největších 
lidskoprávních festivalů u  nás. Zákon 
o manželství pro stejnopohlavní páry ještě 
neprošel parlamentem, ale má mezi lidmi 
větší procentuální zastoupení zastánců 
než mezi poslanci. Důvod k tomu, že neby-
ly sňatky stejnopohlavních párů ještě uzá-
koněny, spočívá v  neochotě politiků, ne 
v odporu běžných lidí. To je důvod k velké-
mu díku všem lidem otevřeným k dialogu 
i těm, kteří se statečně a otevřeně staví za 
právo svobodně milovat. Tato důvěra sahá 
až k iniciátorům prvních nepokojů. 

Odpůrci se snaží queer hnutí stavět 
proti „běžným“ rodinám, proti tradici 
a  proti „zdravým“ vztahům. Toto hnutí 
ale vychází zdola a vztahuje se k  lidským 
právům v  jejich úplnosti – tedy i k právu 
na sociální a  klimatickou spravedlnost. 
Někteří hlídači lidských práv prohlašují, 
že se nechtějí zastávat práv určité menši-
ny a jde jim jen o většinu. Jenže my všichni 
jsme v  určitém smyslu menšina a  zvlášť 
v situacích, ve kterých potřebujeme zastá-
ní druhých. Nesvobodu druhých bychom 
měli prožívat také jako naši nesvobodu. 

TEXT: JITKA ŠARŠOUNOVÁ

50 let
od Stonewallu
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Get 150 CZK off your first delivery order 

with the promo code PRAGUEPRIDE.

Kdo je Gizela Kova?
Je to drag queen persona. Stvořil jsem ji 
tady v Praze před rokem jen tak z legrace 
pro jeden večer v klubu, kde jsem praco-
val za barem.

Jaké to je být drag queen v Praze?
Je skvělé být u  toho, jak se drag scéna 
v posledních pár letech otevírá a objevuje 
se spousta tváří, které chtějí být součástí 
drag revoluce. Moje show je pro mladé 
a mezinárodní publikum. Je to zábava, ja-
kou znáte z RuPaul’s Drag Race. Jsou to 
umělkyně, které dělají show, a  nejde jim 
jen o to dobře vypadat na sociálních sítích. 

V Česku známe spíš travesti. V čem se 
to liší?
Travesti show, jak jsem je viděl, jsou víc 
postavené na vtipech. Řekl bych, že je to 
až takový stand up. Pokud ale nerozumíte 
češtině, tolik vás to neosloví.

Kromě toho, že budeš moderovat 
Vodafone Stage v sobotu na Letné, 
můžeš trochu představit čtvrteční 
show, za kterou stojíš? 
Večer nazvaný Queens on the Run II: to 

Drag with Pride, který uvádím a i na něm 
vystupuji, bude velkolepou podívanou. 
Vystoupí na ní řada úžasných místních 
a  zahraničních hvězd, z  nichž každá má 
svůj osobitý styl a talent. Dojde i na mou 
oblíbenou interakci s publikem. Chci, aby 
se všichni cítili být součástí večera. 

A ještě se s tebou můžeme potkat na 
akci nazvané Drag Queen Story Hour. 
O co tam půjde?
Tenhle skvělý koncept, kdy drag queens 
čtou pohádky dětem, založila Michelle 
Tea v  San Francisku. Ukážeme dětem, 
že být drag queen je zábava. Dětem čte-
me česky i  anglicky pohádku, následuje 
výtvarný workshop a malá dance party. 

Who is Gizela Kova?
She is a drag queen persona that I creat-
ed here in Prague over a year ago, first as 
a  joke for a  theme night at a  bar where 
I was working. 

What is the drag scene like in Prague? 
It seems to be opening up recently. There 
are lots of younger queens joining in this 
Drag Revolution. So it is really exciting 
to be part of it now. My shows target 
a  younger more international audience. 
When you come to my shows you can 
see performances and lip syncs similar 

to those on RuPaul‘s  Drag Race – the 
performing queens, the type that doesn’t 
simply do looks to post on social media. 
We sometimes have sing along queens, 
which is very popular in the UK scene. 

What about the Travesti shows that we 
have known here for years?
The Travesti are more comedic, almost 
like a  stand-up comedy show. 
Very funny and entertain-
ing, but if you don’t speak 
Czech, you miss out on the 
best parts of the show. 

You will be hosting the 
main stage at Pride Park 
on Saturday, but can you 
tell me a bit more about your 
show during the Pride week?
The  Queens on the Run II: to Drag with 

Pride, in which I’ll be both performing 
and hosting will be an out of this universe 

Drag Extravaganza. You can expect to 
see all different types of Drag Perform-
ers, both local and international gracing 
the stage with their unique talents. We 
will also have a  special segment for the 
audience because I  like to interact with 
the crowd. I like everyone to feel like they 
are a  part of the show, not just the per-

formers. 

And the Drag queen story 
hour?

It is a  fun concept start-
ed by Michelle Tea in San 
Francisco, and it is exactly 
what it sounds like – drag 

queens reading story books 
to children. The idea is to 

show them that it is fun being 
a drag queen. There will be readings 

in both English and in Czech, interacting 
and an arts and crafts session. And it will 
end with a little dance party. 

Z Miami do Prahy. 

Queens on the Run  

je show, jakou jste  

ještě nezažili. 

From Miami to Prague 

Ms Gizela promises 

out this universe Drag 

Extravaganza

PÁTEK /  
FRIDAY

9. 8. 2019, 16.00
PRIDE VILLAGE STŘELECKÝ OSTROV, PRAHA 1

Gizela 
Kova

TEXT: MARKÉTA NAVRÁTILOVÁ
FOTO: KIRA SMIRNOVA
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Iniciativa Jsme fér usiluje o to, aby si v Česku každý mohl vzít člověka, kterého miluje. Že to zrovna 
neplánujete? I tak se vás tohle celospolečenské téma týká. Proti manželství čím dál častěji vystupují 
křesťanští fundamentalisté, do důležitých institucí jsou jmenováni homofobové, z diskuse se vytratilo 
ratio a lidé jsou kvůli své ne-heterosexualitě ponižováni. Gayové a lesby si zaslouží stejné podmínky 
pro život, jaké mají ostatní občané naší země. Pojďme to společně dokázat!

Ceta k manželtví po šehn 
zdaleka neKončí. omozt I vy!

 27. dubna 2017 • Startuje iniciativa Jsme fér

 prosinec 2017 • Začínáme sbírat podpisy pod papírovou petici

 12. června 2018 • Skupina poslanců a poslankyň předkládá návrh zákona o manželství pro všechny

 18. června 2018 •  Na turné po regionech vyráží fotosérie Roberta Vana 
   „Jedna láska, jedno manželství“ zachycující život 13 duhových rodin

 22. června 2018 • Vláda vydává souhlasné stanovisko s návrhem zákona

 26. června 2018 • Petici se 70 tisíci podpisů předáváme Poslanecké sněmovně

 31. října 2018 • Má začít první čtení návrhu, ale odkládá se

 14. listopadu 2018 • Historický okamžik: Sněmovna o návrhu začíná jednat

 13. února 2019 • Sněmovna opět nejedná, vyhlašujeme „den zlomených srdcí“

 11. března 2019 • Rada vlády pro lidská práva vyslovuje podporu manželství pro všechny

 26. března 2019 • První čtení ve Sněmovně pokračuje, ale na hlasování nedojde 
 12. června 2019 • Koná se první happening za manželství pro všechny

Co vŠChnO UŽ FÉRovÁ  
InCIatIa OkÁZaLa

Co mUÍt vĚdĚT
Ve Sněmovně se kromě podpory ozývají také podpásovky, demagogické a homofobní argumenty. Od předlože-
ní novely uplynul už více než rok, poslanci a poslankyně o ní však stále nehlasovali. V červnu jsme předsedovi  
Poslanecké sněmovny předali Férovou výzvu, ve které ho o to žádáme. Na 12. září jsme naplánovali další  
demonstraci na podporu hlasování ve Sněmovně.

a O UD DÁl
Když poslanci a poslankyně návrh zákona pošlou do druhého čtení, bude na řadě podrobná rozprava.
Následovat bude další hlasování a třetí čtení, při kterém už se ladí detaily zákona.
Ještě jedno hlasování ve Sněmovně, další v Senátu – a když všechno půjde dobře, zákon svým podpisem 
stvrdí prezident republiky.

Jsme eay!
Česko je na manželství pro všechny připravené. Podle průzkumů ho podporuje 61 % veřejnosti a 96 % 
LGBT lidí. Počet zemí světa, které ho už uzákonily, se kvapem blíží třicítce – a v žádné z těch zemí nena-

stal úpadek, kterého se bojí odpůrci návrhu. V Evropě uznává rovné manželství 16 zemí. Jsou to moderní 
západní státy, ke kterým jistě patříme i my.

CheM vÁS!
Změna se týká všech. Gay a lesbickým párům zajistí rovné zacházení, děti z duhových rodin 
zbaví právní nejistoty. Všem ostatním vyšle jasný signál, že žijí v demokratické společnosti, 
která nediskriminuje. Jenže sama od sebe nenastane.

tomU, aB zÁKon POŠl, mŮŽet PomoI  v. ak
•  Oslovte poslance a poslankyně. Napište jim e-mail, domluvte si schůzku, pošlete pohlednici 
 z férového místa. Jejich seznam najdete na webu.

•  Přispějte na chod Jsme fér. Každý finanční dar, ať už jednorázový nebo pravidelný, pomůže k tomu, 
 aby iniciativa mohla fungovat i nadále.

• Přijďte 12. září na Malostranské náměstí. Chystá se demonstrace za manželství pro všechny a bude  
       to velké.

•  Staňte se dobrovolníkem nebo dobrovolnicí. Potkejte se s námi během Prague Pride 
 v náborovém centru na Střeláku, na debatě v Langhansu či u férového stánku na Letné. 

• Nebo vyplňte formulář na www.jsmefer.cz/pomuzu.

Každá pomoc nás přibližuje o kousek blíž k manželství pro všechny. 
Bez vás to nezvládneme. A vy se jako dobrovolník nebo dobrovolnice nudit 

nebudete. Kromě dobré karmy získáte i nové přátele, 
a nakonec třeba i budoucího manžela či manželku!

Kdo jsme?
Iniciativa Jsme fér v dubnu 2017 rozjela 
naplno svou činnost s jasným cílem: 
Nastartovat veřejnou diskusi na téma 
rovných práv gayů a leseb, na jejímž konci 
by mělo být uzákonění manželství pro 
všechny bez rozdílu. Za Jsme fér stojí 
Koalice za manželství, kterou tvoří 
6 organizací: Amnesty, Logos, Mezipatra, 
Prague Pride, PROUD a Queer Geography. 
Více se dozvíte na www.jsmefer.cz.



The Emblem Hotel v centru Prahy je místem, kde se střetává jedinečná 
architektura s designovým interiérem a kvalitními službami, které jsou 

pro vás šité přesně na míru. Právě tady může každý host na své dovolené 
nebo při relaxačním dnu společně se svým partnerem nalézt oázu klidu 

uprostřed rušného velkoměsta. Odpočinek objeví nejen v jednom 
z luxusních pokojů, ale také v originálním denním spa The Emblem hotel.

The Emblem Hotel / Platnéřská 19 / Praha 1 / Tel.: +420 226 202 577 
www.emblemprague.com / FB: @EmblemPrague

INZERCE
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U nás se budou 
setkávat všichni 
dohromady.

TEXT: MARIE BARVÍNKOVÁ

POMOHL I RATZINGER

Úplný začátek Logosu sahá 
do doby před revolucí. Nápad 
dát dohromady věřící gaye 
a  lesby se tehdy rodil v  hlavě 
psychiatričky Dagmar Kříž-
kové, toho času řádové sestry 
Bernadetty. „Do řehole jsem 

vstoupila na konci 70. let. Vírou jsem 
žila, jenže jsem si začala uvědomovat, že 
mě přitahují ženy. V církvi se přitom o ho-
mosexualitě nemluvilo. Ticho po pěšině. 
Leželo mi to na srdci a tušila jsem, že ne-
budu jediná. Říkala jsem si: Kde jsou ti 

ostatní? Co pro ně církev dělá?“
Ještě když byla v  klášteře, ab-

solvovala stáž ve skupině pro 
homosexuální muže. Také 

se v té době seznámila s ži-
votní partnerkou, hereč-
kou a  psychoterapeutkou 

Elenou Strupkovou. Ani Elena nelenila: 
„Měla jsem kamaráda Mirka, byl to ka-
tolík jako já, a i my jsme se zamýšleli nad 
postavením gayů a leseb v církvi. V praž-
ské kavárně Slavia jsme se začali scházet 
i s dalšími LGBT+ křesťany.“

Dagmar se rozhodla věnovat pasto-
raci, ke které ji paradoxně navedl i  kon-
troverzní list pozdějšího papeže Jose-
pha Ratzingera. Narazila na něj v  jedné 
polské knížce. „Kardinál v  něm vyzýval 
k pastoraci homosexuálů, ale měl o ní asi 
svoje striktní představy. Jenže já tomu 
v  polštině zase tak dobře nerozuměla, 
a tak jsem si z toho vybrala jen myšlenku, 
že by se téma v církvi mělo otevřít.“

Následně napsala inzerát, že hledá 
lidi, kteří by se pastoraci gayů a  leseb 
chtěli věnovat, a  že tu pomoc zároveň 
nabízí. Inzerát vyšel v roce 1990 a ozvalo 
se asi patnáct lidí. Čím to, že ho Katolický 

týdeník publikoval? „Možná se vloudila 
chybička. Nebo se to někomu v  redakci 
zalíbilo.“ Někteří lidé záměr pochopili 
jinak. Mysleli si, že budou homosexualitu 
„léčit“. To v plánu nebylo.

V  plánu však bylo první společné se-
tkání. „Přidala se i  moje skupina ze Sla-
vie a všichni jsme společně jeli do Štěkně 
v  jižních Čechách. Tam to celé vzniklo,“ 
vysvětluje Elena. Setkávání LGBT+ vě-
řících začala směřovat k založení oficiál-
ního spolku. Jenže stavět něco na zelené 
louce není jen tak. I proto Dagmar a Ele-
na vyrazily na půl roku do Anglie, aby po-
znaly různá křesťanská společenství.

GENTLEMANI Z KOSTELA

Někdy to bylo úsměvné. „Jednou jsme 
přišly mezi katolíky. V  jedné místnos-
ti sedělo asi třicet mužů, každý v  saku 
a  proužkované košili s  kravatou. Oprav-
doví gentlemani. Ptaly jsme se, kde jsou 
ženy, a  oni na to: My bychom je tu měli 
rádi! Jenže si vytvořily vlastní skupinu,“ 
vzpomíná Elena.

Dagmar doplňuje: „Předtím se prý se-
tkávali společně, ale ženy si nejspíš připa-
daly opomíjené. A muže to zpětně mrze-
lo.“ S Elenou si řekly, že takhle ne. U nás 
se budou setkávat všichni dohromady. 
I Logos ovšem v tomto ohledu někdy na-
rážel. Vždycky byla převaha mužů.

V Londýně pro ně bylo klíčové setkání 
s anglikány. Skupiny byly smíšené, církev 
otevřenější. Anglikánští biskupové do-
konce rozhodli, že gayové a lesby mohou 
žít v  partnerských vztazích. Neplatilo to 
ale pro kněží. „S  jedním jsme se přáteli-
ly. Poskytl rozhovor do Timesů, jak žije 
se svým partnerem. Zrovna v  době, kdy 
jsme tam byly, čekal na předvolání od 

biskupa. Obával se jeho reakce. Nakonec 
přišel s úsměvem, že je všechno v pořád-
ku,“ vypráví Elena.

Pohodlnější by bylo v  Anglii zůstat. 
Jenže Dagmar s  Elenou měly poslání. 
Vrátily se v únoru 1992 a v červnu se po-
prvé sešel spolek Logos. „Na první setká-
ní chodilo až padesát lidí, tehdy s převa-
hou katolíků,“ říká Dagmar. Jak šel čas, 
složení se měnilo a Logos často čelil kri-
tice právě od katolické církve. Ale radovat 
se mohl i  z  pozitivních výstupů v  médi-
ích, například dokumentaristka Helena 
Třeštíková natočila s Dagmar časosběrný 
snímek pro Českou televizi.

V LOGOSU DÍKY GOOGLU

„Logos jsem si poprvé vygooglila ještě 
na katolické střední. Už jsem věděla, že 
jsem lesba. Nechtělo se mi ale věřit, že 
by to s  LGBT+ lidmi bylo vážně tak, jak 
jsme se učili – že je jejich sexualita vnitřně 
nezřízená a hříšná, že mají žít sami a v ce-
libátu. Ptala jsem se, jestli to nejde nějak 
jinak,“ říká Veronika Dočkalová, která je 
od loňska předsedkyní spolku.

Logos už témER tRicet let 

sdružuje LGBT+ vERící

Začalo to v roce 1990 odvážným inzerátem v Katolickém týdeníku.  

O dva roky později se už v ekumenickém spolku setkávali. Dnes má Logos sto 

členů a další čtyři stovky spojenců. Otevřen je LGBT+ věřícím, jejich rodinám 

a blízkým.
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I v dnešní době se musí vypořádávat 
s odmítavými reakcemi. „Jeden evange-
likální farář nám například v  odpovědi 
na e-mail napsal: Pán Bůh s  námi a  zlé 
pryč! To pro mě byl hodně silný zážitek, 
vidět, že nás někteří lidé považují za 
čisté zlo,“ popisuje Veronika. Ale po-
sun vnímá. „Například Českobratrská 

církev evangelická, jejíž duchovní běž-
ně žehnají svazkům LGBT+ lidí, jedná 
o  tom, jak se postavit k  manželství pro 
všechny.“

Logos dnes tvoří tři skupiny: v Praze, 
Brně a  Ostravě. Ta pražská se dodnes 
schází v kostele U Jákobova žebříku, kde 
v 90. letech probíhala první setkání spol-
ku. Bylo to díky podpoře tamního faráře 
Jiřího Štorka. „To byl úžasný člověk, ne-
zatížený předsudky,“ vzpomíná Dagmar. 
Místem, kde členy Logosu vítají s otevře-

nou náručí, je podle Veroniky evangelický 
kostel i teď.

Za milník v  historii spolku považuje 
rok 2014, kdy se stal jedním z  progra-
mových partnerů festivalu Prague Pride: 
„Je podle mě důležité, že jsme vidět jako 
etablovaná část komunity a že i dnes mů-
žeme otevírat duchovní rozměr života 
LGBT+ lidem, kteří k němu mají přístup 
ztížený. A  společně věřit, že naplněný 
a vyrovnaný život víry můžeme žít stejně 
jako každý jiný.“ 

For almost 30 years Logos has 
been an ecumenical commu-
nity of believers or faith sear-
ching LGBT+ people, their rela-
tives and friends who want to 
meet and share their faith.
Their stall can be found all 
week at Pride Village, for de-
tails of meetings and discussi-
ons (in Czech mostly) – see full 
program on pages 24–27.
www.logoscr.cz
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Špatně se tu nemáme, ale homofobie, bifobie a transfobie jsou ve společnosti pořád přítomné. 
Ukázal to výzkum mezi LGBT+ lidmi. Na jaké překážky v každodenním životě narážejí 
a co by jim pomohlo? V průzkumu to zjišťovali ombudsmanka a spolek Prague Pride. 

Mluvili s více než dvěma tisíci respondentů a respondentek – gayů, leseb, bisexuálů a trans lidí.

URážK, řEsUkY, D sKiM nAe. 
ČEkO má pOřáD cO dOáNět!

CO nEčAtěi lýhAí?

50 %             6 %                                   14 % 
Homosexualita 
není přirozená

Homosexualita 
by se měla léčit

LGB lidé se nemají ukazovat veřejně. 
Doma ať si dělají, co chtějí

„Můj učitel mi řekl, že homosexualita 

je nemoc, načež jsem se ho zeptala, 

když je to teda nemoc, jak bych to 

měla léčit. Odpověděl, že se to nedá 

léčit, jedině zastřelením.“ 

 
Bisexuální žena, 13–18 let

Je řada způsobů, jak dát diskriminaci stopku. Sami LGBT+ lidé považují 
za zásadní možnost uzavírat manželství a společně vychovávat děti.

Jde o mnohem víc než jen srovnání práv. Manželství pro všechny je symbolem rovnoprávnosti, je to devíza 
moderní demokratické země. V zahraničí už pomohlo zlepšit situaci LGBT+ lidí ve společnosti, omezit 
šikanu, a dokonce snížit počet sebevražd mezi dětmi a teenagery. To samé může přinést i do Česka.

www.praguepride.com 
www.transparentprague.cz

CO bY LgT+ lIeM zLpšlO žIoT

96 %       1 %                   79 %                    75 % 
Manželství 

pro všechny
Větší podpora LGBT+ 
lidí ze strany politiků 

a političek

Prevence homofobní 
a transfobní šikany

ve školách

Strategie 
diverzity 

v zaměstnání

„Když jeden z učitelů na střední škole zjistil, že nejsem biologicky muž, přišel do hodiny a celé třídě to oznámil. Jestli prý tušili, že mají ve třídě takovou prolhanou holku. Neustále mi opako-val, ať se všem omluvím. Že nejsem žádný kluk, ale holka, a že se tak ke mně bude chovat... Uči-tel nám byl změněn, nic jiného se mu nestalo.“  Gay, transgender/transsex osoba, 19–25 let

Vyhovující, ale ne bezproblémové
Takové je podle dotazovaných postavení LGBT+ lidí v Česku. Stále se 
setkávají s názorem, že sexuální orientace není věc veřejná, že patří 
za zavřené dveře. Cizí lidé je na veřejnosti pozorují je nebo je neměří 
stejným metrem. S diskriminací nebo obtěžováním se v posledních pěti 
letech setkala víc než třetina dotázaných. To je třikrát víc než u běžné 
populace. Naprostá většina z nich incidenty nijak neřešila: nevěří, že by 
něco změnili. Už proto, že za šikanou často stojí autority, třeba v práci 
nebo ve škole.

Šikana velmi trápí trans lidi
To potvrdil i výzkum spolku Trans*parent s podporou ILGA Europe. Diskri-
minaci kvůli genderové identitě se (zatím) vyhnulo jen 28 % respondentů 

a respondentek. Negativní zkušenosti měli paradoxně s lékaři a lékař-
kami, psychology a psycholožkami, sexuology a sexuoložkami, kněžími, 
učiteli a učitelkami, ale i se svými blízkými a známými.



•	 Info	point
•	 Food	and	drinks
•	 Rainbow	shopping
•	 Chill	out
•	 Wi-Fi
•	 HIV	testing
•	 Spirituality
•	 Jsme	Fér	recruitment	
centre

•	 WC	(barrier-free)
•	 Events,	sports,	music

•	 Jídlo	a drinky
•	 Info	point
•	 Duhové	nákupy
•	 Relax
•	 Wi-Fi
•	 Testování	HIV
•	 Duchovno
•	 Jsme	fér	náborové	centrum
•	 WC	(i bezbariérové)
•	 Bohatý	program	

Střelecký ostrov je srdcem celého festivalu.  

Máme tu pro vás skvělý program i nefalšovanou letní pohodu. 

Village is the heart of the festival.  

Join us here for great programme and true summer atmosphere.

5.–11. 8. 2019
STŘELECKÝ OSTROV, PRAHA 1

50.081598N

14.409968E

VÝBĚR Z PROGRAMU

PONDĚLÍ 18–22
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Daniela	Sea	a Gunn	Lundemo
Kapitán	Demo
Leopold
Elpida	a Never	Sol
DJ	Wika
moderuje	Adéla	Elbel	
vstupné	100/150	Kč

ÚTERÝ 15–22
SWING MEETS DISCO
15–19		 Dětské	odpoledne	
15–19			 	Electro-swing	s Papa	

Django	a Swing	Thing
19–20		 Brass	Avenue
20–22		 Disko	party	s DJ	Gadjo.cz	

STŘEDA 15–22
LET IT ROLL
15–19		 Sportovní	odpoledne	
15–22		 	Let	it	roll	DJs	a jejich	

hosté

ČTVRTEK 15–22
DRAG QUEENS NIGHT
15–19		 Workshopy,	kadeřnictví	
15–19		 DJ	Kierastoboy
19–22		 Screamers	a hosté

PÁTEK 15–22
TANEC
15–18		 	Kurzy	swingu	se	Swing	

Busters	
18–19		 Teepee
19–19.30		 Prague	Burlesque
19.30–21			 	DJ	Max	W	a DJka	Stell	

the	Hepcat
21–22			 	ME-SA	&	kf	Quiet	Works:		

Man	shape

SOBOTA 
ve	Village	nejsme,	přijďte	do	
průvodu	a do	Pride	Parku	

NEDĚLE 11–21
PRIDE PIKNIK
jídlo,	pití,	relax	a hudba	od	CRW	DJs

Kompletní program Pride Village 

najdete na stranách 23–26

PICKS FROM THE PROGRAMME

MONDAY 6–10 P.M.
OPENING CONCERT
Daniela	Sea	a	Gunn	Lundemo
Kapitán	Demo
Leopold
Elpida	a	Never	Sol
DJ	Wika
hosted	by	Adéla	Elbel	
admission	100/150	CZK

TUESDAY 3–10 P.M.
SWING MEETS DISCO
3–7	p.m.		 Children’s afternoon
3–7	p.m.			 	Electro-swing	with	

Papa	Django	and	Swing	
Thing

7–8	p.m.			 	Brass	Avenue
8–10	p.m.			 	Disco	party		

with	DJ	Gadjo.cz

WEDNESDAY 3–10 P.M.
LET IT ROLL
3–7	p.m.			 	Sports	afternoon	
3–10	p.m.			 	Let	it	roll	DJs	+	guests

THURSDAY 3–10 P.M.
DRAG QUEENS NIGHT
3–7	p.m.			 	Workshops,	hairdresser	
3–7	p.m.			 	DJ	Kierastoboy
7–10	p.m.			 	Screamers	Drag	show	

FRIDAY 3–10 P.M.
DANCE
3–6	p.m.			 	Swing	Courses		

with	Swing	Busters
6–7	p.m.			 	Teepee
7–7.30	p.m.				Prague	Burlesque
7.30–9	p.m.				DJ	Max	W	and	DJ	Stell		

the	Hepcat
9–10	p.m.			 	ME-SA	&	Quiet	Works:		

Man	shape

SATURDAY 
Closed,	join	us	in	the	parade	at	
Wenceslas	square

SUNDAY 11 A.M. – 9 P.M.
PRIDE PICNIC
Food,	drinks,	relaxing	and	music	
from	CRW	DJs

Complete Pride Village programme

can be found on pages 23–26

pride village
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HLAVNÍ  

FESTIVALOVÁ MÍSTA  

MAIN FESTIVAL VENUES

PRIDE HOUSE

Langhans – Centrum Člověka v tísni
Vodičkova 37, Praha 1
ÚT–PÁ 10–21h
TUE–FRI 10 a.m.–9 p.m.

PRIDE LIFE

Život 90
Karolíny Světlé 18, Praha 1
ÚT–PÁ  
viz časy jednotlivých akcí
TUE–FRI  
see times in programme

PRIDE VILLAGE

Střelecký ostrov, Praha 1
PO 18–22 h
ÚT–PÁ 15–22 h
NE 11–21 h
MON 6 p.m.–10 p.m.
TUE–FRI 3 p.m.–10 p.m.
SUN 11 a.m.–9 p.m.

PRIDE PARK

Letenské sady, Praha 7
SO 14–22 h
SAT 2 p.m.–10 p.m.

PATRA

Krymská 17, Praha 10
PO–NE 17–1h
MON–SUN 5 p.m.–1 a.m.

DLOUHODOBÉ AKCE I LONG-TERM EVENTS

5.–31. 8. I výstava I exhibition I A CZ, EN I Li-
buše Jarcovjáková: T-Club I Libuše Jarcovjá-
ková: T-Club I Jak vypadalo místo věčného kar-
nevalu? Výstava fotografií jednoho z  pražských 
legendárních gay klubů v  letech 1983–1985. I 

Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Prague Pride

5.–9. 8.  I stánek  I stall  I CZ  I Náborové a  in-
formační centrum Jsme fér  I Recruitment 
and Information Centre We are fair  I Podaří 
se v ČR zavést manželství pro všechny? Připoj se 
k iniciativě Jsme fér a podílej se na změně! I Pride 
Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Jsme fér

5.–9. 8. I stánek I stall I A CZ, EN I HIV testo-
vání I HIV testing I Testování v mobilním Chec-
kpointu (stanu), rychlotesty na HIV, LU. Výsledek 
na počkání. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 
1 I ČSAP

5.–11. 8. I stánek I stall I CZ I Duchovní zóna 
v Pride Village I Spirituality at Pride Village I 

Stánek Logosu nabídne meditaci, výstavu biblic-
kých artefaktů, ochutnávku beránka nebo kato-
lických chipsů. I Pride Village, Střelecký ostrov, 
Praha 1 I Logos

7.–10. 8.  I výstava  I exhibition  I A EN, CZ  I 

Německá inspirace – Parker Hirschmueller: 
Non-binary project  I German Inspiration – 
Parker Hirschmueller: Non-binary project  I 

Výstava fotografií německého umělce přibližu-
je život nebinárních lidí, kteří se necítí být ani 
mužem, ani ženou. I Pride House, Vodičkova 37, 
Praha 1 I Prague Pride

7.–31. 8.  I výstava  I exhibition  I CZ  I Hanácké 
teplé salón vol. 2  I Queer Salon from Haná 
vol. 2 I Soubor toho nejteplejšího, co se na Hané 
urodilo: vernisáž výstavy, přednášky o  mediální 
prezentaci LGBTQIA a  diskuze.  I Patra, Krym-
ská 17, Praha 10 I Ollove

9. 8.–8. 10. I výstava I exhibition I A CZ, EN I 

Robert Gábriš: Cyberlove (18+)  I Robert 
Gábriš: Cyberlove (18+) I Cyklus kreseb Rober-
ta Gábriše reaguje sarkasticky, ale i s humorem 
na mobilní gay aplikace určené k sex seznamce. I 
The Artivist Lab, Hybernská 4, Praha 1  I The Ar-
tivist Lab

NEDĚLE I SUNDAY 4. 8.

19:30  I duchovní akce  I religion  I CZ  I Boho-
služba v předvečer Pride I Church service on 
the Eve of Prague Pride I Spolek LGBT věřících 
představí svůj program na Prague Pride a mod-
litbou se přimluví za šťastný průběh festivalu.  I 
Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1 I Logos

PONDĚLÍ I MONDAY 5. 8.

14:00 I setkání I meet-up I CZ I Náborový den 
Jsme fér I Recruitment day of We are fair I 

Jak vypadá běžný život gayů a  leseb? V  čem 
se liší od heteropárů? Zjisti víc a  zapoj se do 

iniciativy Jsme fér.  I viz facebook Jsme fér  I 

Jsme fér

18:00 I koncert I concert I A CZ, EN I Zahajo-
vací koncert I Opening concert I Festival slav-
nostně zahájí herečka Daniela Sea, DJka Gunn 
Lundemo, sbor Elpida a  Never Sol, 80letá DJka 
WIKA, Kapitán Demo a  Leopold.  I Pride Village, 
Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

22:00  I party  I party  I A CZ, EN  I Kick-off 
party I Kick-off party I Již tradiční zahajovací 
super party! Hudební pecky po celou noc plnou 
zábavy, tance a skvělé atmosféry. I Friends club 
a  bar, Bartolomějská 11, Praha 1  I Friends club 
a bar

ÚTERÝ I TUESDAY 6. 8.

14:00  I workshop  I workshop  I CZ  I Bibliodra-
ma: Kdo mi pomůže? I Bibliodrama: Who will 
help me?  I Poznej sám sebe v  bibliodramatu 
s důležitými otázkami: Kdo je můj bližní? Jak so-
lidarita souvisí s LGBT hnutím? I Pride Life, Život 
90, Karoliny Světlé 18, Praha 1 I Logos

15:00 I děti I children I CZ I Dětské odpoledne I 

Kids Afternoon I Na Prague Pride festival patří 
také děti! Pohádka, malování na obličej, skrýš 
v tunelu nebo rybičky v bazénku. I Pride Village, 
Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

15:00  I party  I party  I Electro-swing s  Papa 
Django a  Swing Thing  I Electro-swing with 
Papa Django and Swing Thing  I Nejlepší od-
polední electro-swingová party v  podání ener-
gických DJs, kteří nenechají nikoho stát bez po-
hnutí! I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I 

Prague Pride

16:00 I workshop I workshop I CZ I Plná hlava 
coming outu I Head full of coming out I Máš 
coming out už za sebou? Nebo o něm přemýšlíš? 
Workshop Linky bezpečí, kde můžeš sdílet své 
obavy i zkušenosti.  I Pride House, Vodičkova 37, 
Praha 1 I Linka bezpečí

16:30  I debata  I debate  I CZ  I 30 let LGBTQ+ 
aktivismu v Česku I 30 years of LGBTQ+ ac-
tivism in Czechia I Rok 1989 odstartoval novou 
éru LGBTQ+ hnutí. Diskuzi s těmi, kdo se na změ-
nách aktivně podíleli, doplní odborné komentá-
ře. I Akademické konferenční centrum, Husova 4, 
Praha 1 I Sociologický ústav AV ČR & PROUD 

17:00  I výstava  I exhibition  I A EN, CZ  I Ně-
mecká inspirace – Vernisáž výstavy Parker 
Hirschmueller: Non-binary project I German 
Inspiration – Exhibition Opening Parker 
Hirschmueller: Non-binary project I Vernisáž 
výstavy fotografií německého umělce přibližu-
je život nebinárních lidí, kteří se necítí být ani 
mužem, ani ženou. I Pride House, Vodičkova 37, 
Praha 1 I Prague Pride

17:00 I duchovní akce I religion I CZ I Meditace: 
Vyjití aneb biblický coming out  I Medita-

Nákupem našeho merche získáš mnohem víc než jen produkt s duhou.
Přispěješ tím na festival Prague Pride a všechny ty spousty věcí, které tam 

dostáváš zadarmo. Až bude hrát tvá oblíbená kapela, až si budeš hovět 
na lehátku nebo si půjdeš odskočit, budeš mít dobrý pocit,

že právě na to šel zisk z tvého nákupu. Tak utrácej!
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tion: Exodus or a biblical coming out I Bible 
často vyzývá k  opuštění stereotypů nebo místa. 
Jde vlastně o biblické coming outy. Co nám tím 
chce Bůh říct? I Pride Village, Střelecký ostrov, 
Praha 1 I Logos

17:00  I debata  I debate  I CZ  I Video Gaymes: 
LGBT+ hry dnes a  zítra  I Video Gaymes: 
LGBT+ games today & tomorrow  I Panelová 
diskuze s  experty na téma současných LGBT+ 
videoher. Získej tipy na hry, které ti změní život. I 
Bohemia Boards & Brews, Charkovská 18 , Pra-
ha 10 I Vojta Dřevíkovský

18:00 I debata I debate I CZ I Talkshow s Ro-
bertem Vanem I Talkshow with Robert Vano I 

Talkshow Aleše Rumpela s  Robertem Vanem 
o  LGBT+ aktivismu, Stonewallských nepokojích 
a kariéře fotografa. I Pride Life, Život 90, Karoliny 
Světlé 18, Praha 1 I Prague Pride

18:00 I debata I debate I CZ I B v LGBTQ+ I B in 
LGBTQ+  I Diskuze a sdílení zkušeností na téma 
bisexuality a jejího specifického postavení v naší 
společnosti. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I 

Petra Zoubková

18:30 I debata I debate I A EN, CZ I Celebrity 
talk s Danielou Sea I Celebrity talk with Da-
niela Sea I Debata s americkou herečkou a DJkou 
Danielou Sea, která se proslavila jako Moira/Max 
v seriálu L Word. I Patra, Krymská 17, Praha 10 I 

Prague Pride

18:30  I workshop  I workshop  I CZ  I Podpůrná 
skupina pro trans lidi  I Support group for 
trans people I Jsi trans nebo stále tápeš ve své 
genderové identitě? Podpůrná skupina Trans*pa-
rentu pro maximálně 15 lidí. I Pride House, Vodič-
kova 37, Praha 1 I Trans*parent

19:00  I čtení  I reading  I CZ  I Parapride: Boží 
čtení I Parapride: Spiritual reading I Autorské 
čtení a debata s Alexandrem Flekem o převyprávě-
ném evangeliu – Parabibli. Co se v ní píše o LGBT 
lidech? I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Logos

19:00  I koncert  I concert  I Brass Avenue  I 

Brass Avenue  I Dechový showband, který se 
svými covery světových hitů roztančí každého. 
V  hlavní roli dechové nástroje!  I Pride Village, 
Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

19:00 I debata I debate I CZ I Mezipatra: Přá-
telství na celý život  I Mezipatra presents 
BFFs I Jakou roli hraje přátelství v queer komuni-
tě? A jak ho ovlivňují sociální sítě? Odborná dis-
kuze před projekcí filmu. I Kasárna Karlín, Prvního 
pluku 2, Praha 8 I Mezipatra

19:00 I čtení I reading I CZ I Ďábel je I Devil is I 

Literárně hudební večer u příležitosti křtu sbírky 
Ďábel je básníka a výtvarníka Von Roháče. Knihu 
představí Aleš Kauer. I Q cafe, Opatovická 12, Pra-
ha 1 I Nakladatelství Adolescent

19:30 I film I film I VIE I Finding Phong – pří-
běh vietnamské trans ženy I Finding Phong – 
Story of a Vietnamese trans woman I Českou 
premiéru snímku Finding Phong doplní diskuze 
s  producentem a  protagonistkou. Jaký je život 
LGBT lidí ve Vietnamu?  I Pride House, Vodičko-
va 37, Praha 1 I Člověk v tísni

20:00 I party I party I Disco s Gadjo.cz I Disco 
by Gadjo.cz  I Nejlepší antidepresivum na trhu! 
Disco party s DJ Gadjo.cz se v programu stala již 
stálicí. Roztanči s  námi Střelák!  I Pride Village, 
Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

20:00  I setkání  I meet-up  I CZ  I Huňatý pivo  I 

Shaggy Beer I … aneb Blízká setkání medvědího 
druhu. Pojď na pivo s medvědy, medvíďaty, prostě 
s chlapy! I Café Bar Flirt, Martinská 5, Praha 1  I 

Prague Bears

21:00  I film  I film  I A ES, CZ, EN  I Mezipa-
tra: Historka o  zelené planetě  I Mezipatra 
presents The Brief Story from the Green 
Planet I Z diskoték v Buenos Aires na opuštěný 
venkov. Podivínská road movie oceněná prestižní 
Teddy Award.  I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, 
Praha 8 I Mezipatra

22:00  I party  I party  I A CZ, EN  I Rainbow 
Karaoke Night I Rainbow Karaoke Night I Ka-
raoke s nejdelší tradicí v Praze! Večer plný zábavy 
v  režii MC Kristiny a  hudby od DJ Pierra Marca. 
I Friends club a bar, Bartolomějská 11, Praha 1 I 

Friends club a bar

STŘEDA I WEDNESDAY 7. 8.

15:00  I sport  I sport  I CZ  I Sportovní odpole-
dne I Sports afternoon I Tělocvična pod širým 
nebem! Půjčovna sportovních potřeb, jóga nebo 
povídání s  americkou fotbalistkou C. Burke-
nroad. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I 

Prague Pride

15:00 I party I party I Let It Roll DJs a hosté I 

Let It Roll DJs  I DJs z největšího DnB festivalu 
na světě! Etherwood, B-Complex, Bifidus Aktif, 
Aze, Cherw, Hundread a Trinidat. I Pride Village, 
Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

16:00  I setkání  I meet-up  I A CZ, EN  I Bear 
Lazy Afternoon  I Bear Lazy Afternoon  I Po-
kecej a dej si dobré pivo s medvědy, medvíďaty 
– prostě s chlapy! I Pride Village, Střelecký ostrov, 
Praha 1 I Prague Pride

16:00  I debata  I debate  I A EN  I Celebrity 
Talk s Christinou Burkenroad I Celebrity Talk 
with Christina Burkenroad  I Povídání s ame-
rickou fotbalistkou hrající za Spartu Praha. Jak se 
cítí v ČR? Jaký je její bohatý životní příběh? I Pride 
Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

16:00  I čtení  I reading  I CZ, SK  I Neviditelná 
staroba – čtení a beseda o sexualitě a eman-
cipaci ve vyšším věku I Invisible ageing – re-
ading from a book on sexuality and ageing I 

Beseda a  čtení ze sbírky Neviditeľná staroba.txt 
bořící mýty o prožívání sexuality u  starších lidí, 
včetně kapitoly o LGBT. I Pride Life, Život 90, Karo-
liny Světlé 18, Praha 1 I Display 

17:00  I workshop  I workshop  I CZ  I Rozhovor, 
který pomáhá I Dialogue that helps  I Chceš 
pomoci svému blízkému, když má potíže? Jak to 
správně udělat? Zkus si roli pracovníka krizové 
chat poradny. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 
1 I Linka bezpečí & Sbarvouven.cz

17:00 I duchovní akce I religion I CZ I Meditace: 
Láska vs. Zákon I Meditation: Love vs. Law I 

Ježíš nebyl Josefův syn. Josef ho přesto přijal 
a Marii nezapudil. Co tento text říká LGBT lidem? I 

Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Logos

17:00 I hry I games I A CZ, EN I Duhové des-
kohraní I Rainbow board games I Deskohraní 
je bez hranic. Neřeší náboženství, rasu, ani gen-
der. Přijď si zahrát jednu z 500 deskových her.  I 
Bohemia Boards & Brews, Charkovská 18 , Pra-
ha 10 I Prague Pride & Bohemia Boards and Brews

17:30  I debata  I debate  I A EN, CZ  I Trans 
žena na politické a mediální scéně – beseda 
s  italskou herečkou a  aktivistkou Vladimir 
Luxuria I Trans women in politics and media 
– meet Italian activist and actress Vladimir 
Luxuria  I Jaký je příběh politické a  mediální 
kariéry Vladimir Luxuria? Jakou roli hraje LGBT+ 
aktivismus v  jejím životě?  I Patra, Krymská 17, 
Praha 10 I Trans*parent

17:30 I přednáška I presentation I CZ I Homofo-
nie aneb dějiny hudby trochu jinak  I Homo-
phony – a different history of music I Životní 

příběhy a ukázky děl skladatelů, kteří toho měli 
společného víc, než co nás učí v dějinách hudby. I 
Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I SPQP & Pra-
gue Pride

18:00 I performance I performance I A EN I We 
Are All Beautiful Freaks: TOTAL EXPOSURE I 

We Are All Beautiful Freaks: TOTAL EXPOSU-
RE  I Performativní přednáška za doprovodu live 
DJ setu vyjádří pestrost a  jinakost výjimečných 
lidí současného světa.  I viz info na webu  I PXS 
(New Aliens Agency)

18:00 I workshop I workshop I CZ I Jaká bude 
budoucnost církve?  I What is the future of 
the Church? I Jaká je budoucnost církve? Je 
v ní místo pro LGBT věřící? Workshop s husitskou 
farářkou a katolickým knězem. I Pride House, Vo-
dičkova 37, Praha 1 I Logos

18:00 I workshop I workshop I A EN I Angli-
čitna citlivě a inkluzivně I Inclusive English I 
Jak mluvit o LGBTQ+ tématech citlivě? Workshop 
ti poradí, jak na to. Doporučená min. jazyková 
úroveň B1. I British Council, Politických vězňů 13, 
Praha 1 I British Council

18:00  I film  I film  I A CZ, EN  I Příběhy 20. 
století: Život s cejchem I Stories of the 20th 
Century: Life with Stigma I Exkluzivní projek-
ce filmu za přítomnosti režiséra Radima Špačka 
a  protagonistů. Navíc po filmu debata.  I Pride 
Life, Život 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1 I Prague 
Pride

18:30  I sport  I sport  I A CZ, EN  I Duhový 
futsalový turnaj  I Rainbow Footsall tourna-
ment I Utvoř tým a změř své síly na turnaji! Pís-
kat bude skvělá Christina Burkenroad ze Sparty 
Praha. I Koleje Strahov, Praha 6 I Prague Pride

19:00 I výstava I exhibition I CZ I Hanácké teplé 
salón vol. 2 I Queer Salon from Haná vol. 2 I 

Po loňském úspěchu druhá výstava queer umělců 
z  Hané, jejichž tvorba se vymyká mainstreamu 
a  dotýká se queer témat.  I Patra, Krymská 17, 
Praha 10 I Ollove

19:00 I debata I debate I CZ I Mezipatra: Škola 
základ života I Mezipatra presents School is 
the Foundation of Life I Vede škola děti k tole-
ranci? Jak bojuje proti šikaně a provádí sexuální 
osvětu? Odborná diskuze na téma vzdělávání.  I 

Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I Mezi-
patra

19:30  I film  I film  I A EN  I A Normal Girl  I 
A  Normal Girl  I Aktivist*ka Pidgeon Pagonis 
přiblíží málo známé problémy intersex lidí. Po 
filmu skypová debata s Pidgeonem. I Pride House, 
Vodičkova 37, Praha 1 I Prague Pride

19:30  I workshop  I workshop  I CZ  I Duševní 
zdravověda I Mental Health I Jak o sebe pečo-
vat a nevypustit duši? Relaxační techniky a další 
praktické tipy do dnešní hektické doby.  I Pride 
House, Vodičkova 37, Praha 1 I Nevypusť duši

20:00 I divadlo I theatre I CZ I Všechny báječ-
né věci I Every Brilliant Thing I Jak přesvědčit 
nemocnou matku, že stojí za to žít? Divadelní hra 
o  chlapci sepisujícím seznam všeho úžasného 
na světě. I Bytové divadlo Košická 21, Praha 10 I 
SpoluHra

21:00 I film I film I A FR, CZ, EN I Mezipatra: 
Jonas  I Mezipatra presents Jonas  I Snímek 
o odvaze čelit traumatům z dospívání. Podaří se 
Jonasovi zkrotit život plný rvaček, alkoholu a ná-
hodného sexu? I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, 
Praha 8 I Mezipatra

22:00  I party  I party  I DNB Wednight  I DNB 
Wednight I Afterparty s DJs z Let It Roll – největ-
šího DNB festivalu na světě! Žhavá hudební party 

v  klubu Storm. I Storm Club Prague, Tachovské 
nám. 290/5, Praha 3 I Storm Club Prague

22:00 I party I party I A EN, CZ I Gizela’s Fun 
House  I Gizela’s  Fun House  I Neopakovatelná 
příležitost k pařbě. Gizela Kova a její hosté před-
vedou nezapomenutelnou show.  I Friends club 
a  bar, Bartolomějská 11, Praha 1  I Friends club 
a bar

ČTVRTEK I THURSDAY 8. 8.

12:00 I setkání I meet-up I CZ I Mezigenerační 
svačina  I Brunch for all ages  I Mezigenerač-
ní setkání napříč LGBT+ komunitou. Seznámení, 
propojení a  vzájemné obohacení při společné 
svačině. I Pride Life, Život 90, Karoliny Světlé 18, 
Praha 1 I Prague Pride

14:30 I debata I debate I DE, CZ I Německá in-
spirace – LGBTI friendly seniorská politika 
Berlín I German Inspiration – LGBTI Friendly 
Senior Policy Berlin I Prezentace o respektující 
podpoře LGBTI seniorů v Berlíně a následná pa-
nelová diskuze o seniorské politice v ČR.  I Pride 
Life, Život 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1  I Život 
90 & Prague Pride

15:00  I piknik  I picnic  I A CZ, EN  I Queer & 
Trans Youth Picnic  I Queer & Trans Youth 
Picnic I Dones něco na zub a poděl se o dobroty 
s ostatními. Lahodný piknik pro LGBT dospívající 
13–21 let.  I Pride Village, Střelecký ostrov, Pra-
ha 1 I Queer & Trans Youth

15:00  I workshop  I workshop  I A CZ, EN  I 

Workshopové odpoledne  I Afternoon with 
Workshops I Tvořivé dílny, šití, vyšívání, kadeř-
níci, odlitek vlastního těla, workshop o bezdomo-
vectví a DJka Kierastoboy. I Pride Village, Střelec-
ký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

15:00 I party I party I Dj Kierastoboy I Dj Kie-
rastoboy I Divoška z Berlína, která spojuje ve své 
muzice funk, acid i  house. Očekávej velkou hu-
dební party na Střeleckém ostrově. I Pride Village, 
Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

15:00 I workshop I workshop I CZ I Jak se do-
stat z ulice I How to get off the street I Jaké 
překážky musí člověk bez domova zdolat, aby se 
vrátil do běžného života? Interaktivní hra s živou 
knihovnou. I Pride Village, Střelecký ostrov, Pra-
ha 1 I Přestupní stanice

15:00  I debata  I debate  I CZ  I LGBTQ očima 
vědy I LGBTQ Through the Eyes of Science I 

Interpretují média a  veřejnost správně vědecké 
poznatky o  LGBTQ+ lidech? Debata osvětlí hned 
několik omylů. I Pride House, Vodičkova 37, Pra-
ha 1 I Ateisté ČR

16:30 I debata I debate I CZ I LGBT+ seniorská 
politika v ČR I LGBT+ Senior State Policy in 
Czechia I Panelová diskuze s představiteli seni-
orské politiky v ČR o zohlednění potřeb LGBTI lidí 
ve světě sociálních služeb. I Pride Life, Život 90, 
Karoliny Světlé 18, Praha 1  I Život 90 & Prague 
Pride

17:00  I výstava  I exhibition  I CZ  I Vernisáž 
s  debatou Robet Gábriš: Cyberlove (18+)  I 

Exhibition opening Robet Gábriš: Cyberlove 
(18+) I Vernisáž výstavy Roberta Gábriše reaguje 
sarkasticky, ale i s humorem na mobilní gay ap-
likace určené k sex-seznamce. I The Artivist Lab, 
Hybernská 4, Praha 1 I The Artivist Lab

17:00 I duchovní akce I religion I CZ I Meditace: 
Jen jednoho je třeba  I Meditation: Only one 
is necessary I Co je podstatné? Biblický příběh 
o Ježíši, Martě a Marii odhaluje, co je důležité a co 
naopak povrchní. I Pride Village, Střelecký ostrov, 
Praha 1 I Logos

 17:00 I sport I sport I A CZ, EN I Duhový Beach 
Volejbal I Rainbow Beach Volleyball I Protáhni 
své tělo v letních dnech a užij si sportovní pohodu 
na pláži! Včasná registrace týmů vhodná. I Contai-
nall Stromovka, Praha 7 I Prague Pride

17:00  I workshop  I workshop  I CZ  I Co dělat 
proti homofobii? – aktivistický seminář  I 

How can you deal with homophobia – an 
activist seminar  I Jak čelit předsudkům a ne-
návistnému chování? Aktivistický workshop ti 
přiblíží tvá práva a možná řešení. I Patra, Krym-
ská 17, Praha 10 I In IUSTITIA

17:00 I debata I debate I CZ I POLYKEJ. PrEP I 

Swallow. PrEP  I Moderní ochrana před infekcí 
HIV – preexpoziční profylaxe (PrEP). Panelová 
diskuze s  uživatelkou a  dalšími hosty.  I Pride 
House, Vodičkova 37, Praha 1 I České Sestry Věč-
né Radosti

17:00 I debata I debate I CZ I Kojení bez porodu 
v lesbickém páru I Breastfeeding in lesbian 
couples  I V  lesbickém páru mohou obě ženy 
kojit. Přednáška (nejen) o  tom jak laktace bez 
porodu dosáhnout. I Pride House, Vodičkova 37, 
Praha 1 I Prague Pride & Eva Laurinová

17:30 I přednáška I presentation I CZ I Hry, larp 
a queer lidé  I Games, LARP and queer peo-
ple  I Co jsou larpy a  jak je ovlivnili queer lidé? 
Přednáška D. F. Wagnera o hraní rolí a jejich pro-
pojení s LGBTQ tématy. I Bohemia Boards & Brews, 
Charkovská 18 , Praha 10 I Rolling

18:00 I debata I debate I CZ I Debata o manžel-
ství pro všechny – rok poté  I Debate about 
equal marriage, after one year  I Loni vláda 
podpořila novelu manželství pro všechny. Co bude 
dál? Debata s členy Jsme fér, odborníky, politiky 
a dalšími. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I 

Jsme fér

18:00 I debata I debate I A EN I LGBTI v Rus-
ku I LGBTI in Russia I Jak v současné době pra-
cují LGBT skupiny v Rusku? A jak se vypořádávají 
s výzvami zpřísňujících se zákonů? I Pride House, 
Vodičkova 37, Praha 1 I Freedom House

18:00  I workshop  I workshop  I A EN  I Ang-
ličitna citlivě a  inkluzivně pro náctileté  I 

Inclusive English for teens I Jak mluvit o LGB-
TQ+ tématech citlivě? Workshop ti poradí, jak na 
to. Doporučená min. jazyková úroveň B1. I British 
Council, Politických vězňů 13, Praha 1  I British 
Council

19:00  I setkání  I meet-up  I CZ  I Veřejné se-
tkání M-Klubu Lambda  I Public Meeting of 
M-Klub Lambda I Vzpomínkové setkání s muži, 
kteří se 30 let scházejí v zájmové gay organizaci. 
Poslechni si jejich neuvěřitelné příběhy.  I Pride 
Life, Život 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1 I Prague 
Pride & M Klub

19:00  I čtení  I reading  I CZ  I Jiří Karásek ze 
Lvovic: Ztracený ráj  I Jiří Karásek ze Lvo-
vic: Lost Paradise I Představení zapomenutého 
románu Ztracený ráj od Jiřího Karáska ze Lvovic 
v  podání legendy české recitace M. Kovaříka. I 

Patra, Krymská 17, Praha 10 I Odnaproti – česká 
LGBT literatura

19:00  I party  I party  I CZ  I Screamers  I Scre-
amers I Špičková travesti show! Skupina Screa-
mers a  neméně slavní hosté Vlasta Wild, Chichi 
Tornado a Alyssu Flowers. I Pride Village, Střelec-
ký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

19:00 I debata I debate I CZ I Mezipatra: Queer 
art I Mezipatra presents Queer Art I Otevřená 
diskuze s umělci a umělkyněmi o jejich profesním 
i běžném životě. Jaké překážky musí ve své tvor-
bě překonávat? I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, 
Praha 8 I Mezipatra

19:00  I performance  I performance  I A EN  I 

Pride Voices – 50 let po Stonewallu  I Pride 
Voices – 50 years from Stonewall I Opět při-
vezeme do Prahy inspirativní hlasy, které už 50 let 
mění životy LGBT osob po celém světě. Tentokráte 
v  magickém prostoru divadla Royal.  I Theatre 
ROYAL, Vinohradská 48, Praha 2 I Prague Pride

19:00  I debata  I debate  I CZ  I Solidarita LGB-
TQAI  I LGBTQAI Solidarity  I Jsou LGBTQAI lidé 
solidární? Diskuze s teoložkou M. Šipkou, farářem 
M. Vymětalem a zakladatelkou Logosu D. Křížko-
vou. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Logos

19:00  I performance  I performance  I Yuri Ko-
rec & Co.: Habibi 2196-18 I Yuri Korec & Co.: 
Habibi 2196-18  I Taneční performance o stra-
chu z jinakosti inspirovaná skutečným příběhem 
nešťastné lásky dvou íránských gayů.  I Pride 
Life, Život 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1  I Yuri 
Korec & Co.

19:00  I film  I film  I A EN  I Finding Phong 
– příběh vietnamské trans ženy  I Finding 
Phong – Story of a  Vietnamese trans wo-
man  I Českou premiéru snímku Finding Phong 
doplní diskuze s producentem a protagonistkou. 
Jaký je život LGBT lidí ve Vietnamu? I Rock Café, 
Národní 20, Praha 1 I Člověk v tísni

19:30 I divadlo I theatre I CZ I Úplné zatmění I 
Total Eclipse  I Divadelní adaptace o bouřlivém 
vztahu dvou prokletých básníků. Hrají M. Strop-
nický, D. Krejčík a S. Nováková. I La Fabrika, Ko-
munardů 30, Praha 7 I SpoluHra

20:00  I debata  I debate  I RU  I Zlatá 90. léta 
v ruské hudbě a umění, diskuze a karaoke I 

Golden 90s, discussion and karaoke I Diskuze 
o době, kdy LGBT kultura byla v Rusku přijímána. 
Nostalgické vzpomínky završí karaoke největších 
hitů 90. let. I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Kok.
team

21:00 I film I film I A EN I Mezipatra: Vrchol-
né umění I Mezipatra presents High Art I Fil-
mová queer klasika o ambiciózní editorce a kdysi 
nadějné fotografce. Lesbické drama o pomíjivosti 
slávy, lásce a intrikách. I Kasárna Karlín, Prvního 
pluku 2, Praha 8 I Mezipatra

21:30 I party I party I A EN I Queens on the 
Run II: to Drag with Pride  I Queens on the 
Run II: to Drag with Pride  I Drag Queens se 
vrací v  ještě lepší formě! Vystoupí Gizela Kova, 
Cookie Kunty, Katy Baehm, Egypt & Amerie Blake. 
I PM club, Trojická 10, Praha 2 I Haus of Kova

22:00 I party I party I CZ I Extra travesti show 
s Crazy Goddess a Screamers I Extra travesti 
show with Crazy Goddess and Screamers  I 

Travesti show nejvyšší kvality! Vlasta Wild ze 
skupiny Crazy Goddess a hosté ze skupiny Screa-
mers. Hudba od DJ WhiteCat. I Friends club a bar, 
Bartolomějská 11, Praha 1 I Friends club a bar

PÁTEK I FRIDAY 9. 8.

09:35 I procházka I tour I CZ I Praha z outdoor 
perspektivy  I Prague From an Outdoor Per-
spective I Medvědí vycházka Prahou po místech, 
kam běžně turisté nechodí. Neobvyklé výhledy 
na Prahu zaručeny. I Hlavní nádraží, Wilsonova 8, 
Praha 1 I Prague Bears

10:30  I procházka  I tour  I A EN  I LGBT+ 
prohlídka Prahy, její historie, umění a  ar-
chitektury  I LGBT+ Tour of Prague His-
tory, Culture and Architecture  I Unikát 
ní tříhodinová prohlídka Prahy se speciálním za-
měřením na LGBT komunitu. Poznej Prahu, podpoř 
Prague Pride! I Meeting point: náměstí Republiky 
Between Municipal House and theatre Hybernia, 
Praha 1 I Prague4gay

12:00 I setkání I meet-up I CZ I Mezigenerační 
svačina  I Brunch for all ages  I Mezigenerač-
ní setkání napříč LGBT+ komunitou. Seznámení, 
propojení a  vzájemné obohacení při společné 
svačině. I Pride Life, Život 90, Karoliny Světlé 18, 
Praha 1 I Prague Pride

15:00 I workshop I workshop I A CZ, EN I DIY 
– chystáme se spolu do průvodu! I DIY – Ge-
tting ready for the Pride march! I Barvy, pas-
telky a spreje už čekají! Společná příprava banne-
rů a dalších ozdob do sobotního průvodu. I Pride 
Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Trans*parent & 
Queer Teens Youth

15:00  I piknik  I picnic  I CZ  I Pansex piknik  I 

Pansex picnic  I Přines něco malého na zub 
a sdílej své zkušenosti, zážitky nebo trable. Po-
hodový piknik pro pansexuály.  I Pride Village, 
Střelecký ostrov, Praha 1 I Martin Stolín

15:00  I workshop  I workshop  I CZ  I Taneč-
ní workshopy se Swing Busters  I Dance 
workshop with Swing Busters  I Stav se na 
kurzy swingu pro začátečníky i pokročilé. Taneční 
kroky využiješ i v průvodu. I Pride Village, Střelec-
ký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

16:00 I party I party I CZ I Retro party I Retro 
party I Party pro milovníky osmdesátých a deva-
desátých let! Skvělá příležitost zavzpomínat na 
mládí. I Pride Life, Život 90, Karoliny Světlé 18, 
Praha 1 I Prague Pride

16:00 I děti I children I A EN, CZ I Drag Queen 
Story Hour  I Drag Queen Story Hour  I Kou-
zelné Drag Queens přečtou kouzelné pohádkové 
příběhy ještě kouzelnějším malým dětem. I Pride 
Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Gizela Kova

17:00 I setkání I meet-up I CZ I Živá knihovna 
Amnesty International I Human library Am-
nesty International I Půjč si živou knihu a vy-
zpovídej zajímavé lidi z řad českých menšin – tře-
ba Romy, hendikepované nebo válečné migranty. I 
Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Amnesty 
International

17:00 I duchovní akce I religion I CZ I Meditace: 
Milujme se všichni / Milujme se vzájemně 
/ Milujme všechny I Meditation: Let‘s  love 
everyone I Všichni toužíme po lásce, ale umíme 
ji i dávat? Co znamená láska k bližnímu? Meditace 
o důležitém citu. I Pride Village, Střelecký ostrov, 
Praha 1 I Logos

17:00  I workshop  I workshop  I A EN  I Pri-
de Ball workshopy & diskuze  I Pride Ball 
Workshops & Panel Discussion I Pět exkluziv-
ních tanečních workshopů s lektory a lektorkami 
evropského formátu! Navíc diskuze se zahranič-
ními hosty. I Centrum tance, Politických vězňů 8, 
Praha 1 I Svetlana Ebony & Oli

17:00 I hry I games I CZ I Spasťák I Spasťák I 

Oddechový larp, ve kterém se na chvíli staneš 
chovancem nápravného zařízení pro mladistvé. I 
Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, 
Praha 6 I Rolling

17:00 I debata I debate I CZ I Vývojová psycho-
logie dítěte a přístupy k výchově I Child de-
velopmental psychology and approaches to 
education I Jak být šťastným rodičem šťastného 
dítěte? Přednáška psycholožky Ireny Smetáčkové 
nejen o častých dilematech LGBT rodičů. I Pride 
House, Vodičkova 37, Praha 1 I Prague Pride

17:00 I debata I debate I CZ I Povídání o odpo-
vědné spotřebě a zero waste životním stylu I 

The small talk about responsible consump-
tion and zero waste lifestyle. I Zero waste jako 
nový životní styl. Jak ho přenést do praxe? Disku-
ze s  J. Půlpánovou z  Envirostylu. I Pride House, 
Vodičkova 37, Praha 1 I Envirostyl & Prague Pride

17:30  I debata  I debate  I CZ  I Obavy a  přání 
české trans komunity – výsledky výzkumu I 

Wishes and concerns of the Czech trans 
community I Jak se žije trans lidem v ČR? Pre-
zentace dosud největšího výzkumu české trans 
komunity s  videi o  současné situaci.  I Patra, 
Krymská 17, Praha 10 I Trans*parent

17:30  I debata  I debate  I A EN, CZ  I Yasmin 
Benoit – Asexualita, modeling, aktivismus  I 

Yasmin Benoit – Asexuality, Modelling, 
Activism  I Debata s  Yasmin Benoit, britskou 
asexuální modelkou a umělkyní, která boří mýty 
o asexuálech.  I Pride House, Vodičkova 37, Pra-
ha 1 I Prague Pride

18:00  I koncert  I concert  I teepee  I teepee  I 

Ojedinělá kombinace dreampopu a  indie folku. 
Hudební duo Terezy a Masona je žhavým objevem 
české nezávislé scény. I Pride Village, Střelecký 
ostrov, Praha 1 I Prague Pride

19:00  I party  I party  I A CZ, EN  I Prague 
Burlesque  I Prague Burlesque  I Show Sonny 
Vargas a Miss Cool Cat doplní speciální zahraniční 
host Chris Oh! (USA). I Pride Village, Střelecký os-
trov, Praha 1 I Prague Pride

19:00  I přednáška  I presentation  I CZ  I Queer 
Closet: při vzpomínce 50. výročí Stonewall 
riots I Queer Closet: 50 years since Stone-
wall  I Michal Pitoňák hloubkově zanalyzuje asi 
nejtypičtější queer prostor – closet. I Pride House, 
Vodičkova 37, Praha 1 I Queer geography

19:00 I debata I debate I A EN, CZ I Německá 
inspirace – CSD Deutschland Pride Network I 

German inspiration – CSD Deutschland Pride 
Network  I Jak se žije LGBT+ lidem v Německu? 
Přijď na debatu se zástupci Hamburg Pride a Bie-
lefeld Pride. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I 

Prague Pride

19:00 I divadlo I theatre I SK I O nás / O nich I 

About us / About them  I Jak na LGBTI lidi 
nahlížel československý socialismus? Divadel-
ní inscenace založená na novinových článcích 
z  let 1959–1989.  I Pride Life, Život 90, Karoliny  
Světlé 18, Praha 1 I NOMANTINELS

19:00 I film I film I A CN, EN, CZ I Jak se žije 
gayům a jejich rodinám v Číně I Life of gays 
and their families in China  I Jaké to je, být 
gayem v  Číně? Jak snadný je zde coming out? 
Situaci přiblíží dokumenty a čínští hosté se svými 
příběhy. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1  I 

Centrum čínských gayů v EU

19:00  I kvíz  I pub-quiz  I CZ  I Mezipatra: Pub 
quiz  I Mezipatra presents Pub Quiz  I Queer 
pub quiz o super ceny pro týmy od dvou do pěti 
lidí. Večerem provede star české drag scény Just 
Karen. I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I 

Mezipatra

19:00 I party I party I BOBR I BOBR I Třetí pokra-
čování lesbického večírku nabídne DJky, výstavu 
umění, show britských drag kings i koncert dua 
Evvol. I Underdogs + Eternia, Nádražní 3, Praha 5 I 

Prague Pride

19:30 I party I party I DJ Max W a DJka Stell 
the Hepcat I DJ Max W a DJ Stell the Hepcat I 

Max W propojí tradiční swing s moderní taneční 
hudbou. Stell the Hepcat nakombinuje hot jazzové 
kousky a černošské melodie. I Pride Village, Stře-
lecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

20:00 I koncert I concert I Pražský gay pěvec-
ký sbor Doodles I Prague Gay Men‘s Chorus 
Doodles I Jediný gay sbor v ČR představí mnoho 
žánrů v  různých jazycích. Hostem bude norim-
berský gay sbor Die Trällerpfeifen.  I Vršovické 
divadlo Mana, Moskevská 34, Praha 10 I Doodles





INZERCE

20:00  I setkání  I meet-up  I A CZ, EN  I Bear 
Flirt  I Bear Flirt  I Jsi zván na queer večer 
s medvědy! Čeká tě prima pokec, flirty, live DJs 
a nekomerční hudba. I Café Bar Flirt, Martinská 5, 
Praha 1 I Prague Bears

21:00 I film I film I A CZ, EN I Mezipatra: Best 
of Shorts 2018  I Mezipatra presents Best 
of Shorts 2018  I To nejlepší z  krátkometrážní 
soutěže filmového festivalu Mezipatra. Pět sním-
ků – nespočet dojmů!  I Kasárna Karlín, Prvního 
pluku 2, Praha 8 I Mezipatra

21:00  I performance  I performance  I ME-SA & 
kf Quiet Works: MANSHAPE I ME-SA & kf Qui-
et Works: MANSHAPE  I Taneční projekt vyjádří 
úžas nad tím, čím vším může být muž, žena a to, 
co tyto dva pojmy přesahuje – ČLOVĚK.  I Pride 
Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

21:30  I party  I party  I Queer Noises Prague  I 

Queer Noises Prague I Už deset let tři patra živé 
hudby a  zábavy v  centru Prahy. Zahrají Doppel-
gang, TÄINO, Silhouette, MILL a Korál.  I Chapeau 
Rouge, Jakubská 2, Praha 1 I Queer Noises

22:00  I party  I party  I Kinky Disco 4 I Kinky 
Disco 4 I Disco party 21. století pro queer lidi 
a jejich přátele. Line up, Vilém a Alexander Paul-
ski (DE).  I Swim, Štěpánská 36, Praha 1  I Kinky 
Disco Prague & Dandy bar

SOBOTA I SATURDAY 10. 8.

11:30  I průvod  I parade  I A CZ, EN  I Pride 
Parade I Pride Parade I Duhový průvod Prahou, 
který oslavuje rozmanitost společnosti, radost ze 
života a rovná práva pro všechny bez ohledu na 
sexuální a  genderovou identitu.  I Václavské ná-
městí, Praha 1 I Prague Pride

14:00 I party I party I A CZ, EN I Pride Park I 

Pride Park  I Pět hudebních scén včetně nové 
Stalin Stage! Čekají tě Drag queens, DJs, dětský 
kousek, jarmarQ, ruské kolo a  další.  I Letenské 
sady, Praha 7 I Prague Pride

15:00  I performance  I performance  I A EN  I 

Pride Ball  I Pride Ball  I Svetlana Ebony & Oli 
představí druhé pokračování úspěšného Pride 
Ball, tentokrát ve stylu 60. let! I Letenské sady, 
Praha 7 I Prague Pride

15:00 I hry I games I CZ I Bravokachny I Bra-
vokachny I Konfliktní psychologický larp vhodný 
pro pokročilejší hráče. Staň se na chvíli nejelit-
nějším zabijákem kontinentu.  I Komunitní cent-
rum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 6 I Rolling

15:00  I hry  I games  I CZ  I Ook!  I Ook!  I Ponoř 
se do příběhu a  staň se jeho aktivním tvůrcem. 
Komorní larp, ve kterém potkáš mnoho literárních 
hrdinů.  I Komunitní centrum Prádelna, Holečko-
va 38a, Praha 6 I Rolling

18:00 I hry I games I CZ I Ryby I Fish I Podvodní 
larpové drama slibuje moře emocí a oceán legra-
ce. V konverzačním dramatu se vžiješ do obyvatel 
korálového útesu. I Komunitní centrum Prádelna, 
Holečkova 38a, Praha 6 I Rolling

21:00  I party  I party  I Freedom night  I Free-
dom night  I Lesbická party s  freestyle show 
rapperky SharkaSs, DJs Henriette, Pamela a Fride, 
MCs Bazy a Tezy. Kluci jsou vítáni! I PM club, Tro-
jická 10, Praha 2 I Freedom night

23:00 I party I party I Dirty Dirty Dancing No. 5 
(Official Afterparty)  I Dirty Dirty Dancing 
No.  5 (Official Afterparty)  I Oficiální after-
party po sobotním Průvodu hrdosti pod vedením 

americké DJky Kim Ann Foxman, parťáka Corma-
ca a Tvykse. I Fuchs2, Štvanice, Praha 7 I Pioneer 
Prague & Prague Pride 

NEDĚLE I SUNDAY 11. 8.

11:00  I procházka  I tour  I A EN  I Prague 
Queer Heritage Tour 2019  I Prague Queer 
Heritage Tour 2019  I Jak se dříve žilo gayům 
a lesbám v Praze? Vycházka s průvodcem Janem 
Seidlem, tentokrát po pražském Smíchově.  I Ar-
besovo náměstí, Praha 4 I SPQP

11:00 I piknik I picnic I A CZ, EN I Pride Pik-
nik I Pride Picnic I Na duhovém pikniku zahrají 
hudebníci z  producentské bandy CRW DJs: Mr. 
Funky Machine, Slater, Filip Markes, 4BeCome1 
a další. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I 

Prague Pride

11:20 I setkání I meet-up I A CZ, EN I Medvědí 
rozlučkový oběd v Pivovaru  I Bear Farewe-
ll Lunch at Brewery  I Velký výběr piv a dobrá 
kuchyně. Super příležitost završit festival s praž-
skými medvědy. Rezervace přes web nutná. I Pi-
vovar Lužiny, Archeologická 1, Praha 13 I Prague 
Bears

12:00  I workshop  I workshop  I A EN  I Pride 
Ball taneční workshopy & diskuze  I Pride 
Ball Workshops & Panel Discussion  I Pět 
exkluzivních tanečních workshopů s lektory a ta-
nečníky evropského formátu. Jako bonus diskuze 
se zahraničními hosty. I Centrum tance, Politic-
kých vězňů 8, Praha 1 I Svetlana Ebony & Oli

14:00  I duchovní akce  I religion  I A CZ, EN  I 

Bohoslužba pro účastníky Prague Pride  I 

Service for Pride visitors  I Společná boho-
služba farářů a farářek z různých církví. Společné 

poděkování za skvělý festivalový týden.  I Martin 
ve zdi, Martinská 8, Praha 1 I Logos

22:00  I party  I party  I A CZ, EN  I Zakonče-
ní Prague Pride ve Friends  I Prague Pride 
wrap-up party  I Rozlučková party a  ohlédnutí 
za celým festivalovým týdnem plným zážitků. I 

Friends club a  bar, Bartolomějská 11, Praha 1  I 

Friends club a bar



Prague Pride  

maršálové a maršálka 2019
Vloni jsme v průvodu poprvé představili Prague Pride maršály – osobnosti vyznamenané 

tímto titulem za práci pro LGBT+ komunitu a za to, že ostatním slouží jako příklad a inspirace. 

Na čestných vozech v čele průvodu tentokrát pojedou tři důležitá jména českého LGBT+ 

hnutí. Každý z nich prospívá komunitě jinak, působení každého z nich považujeme za velmi 

důležité. Mávejte maršálům, zaslouží si to!

JIŘÍ HROMADA
U  příležitosti 50. výročí od Stone-
wallských nepokojů se letos na festi-
valu snažíme ukázat, kolik práce bylo 
v  úsilí za rovná práva LGBT+ lidí již 
odvedeno a  kdo se na ní podílel. Ne-
dokážeme si proto představit nikoho 
povolanějšího pro maršálský titul za 
celoživotní dílo než Jiřího Hromadu. 
Tímto oceněním mu chceme poděko-
vat za všechny LGBT+ lidi v  Česku, 
kterým se díky jeho osobnímu příbě-
hu, úsilí a energii žije dnes lépe. 

Jiří Hromada se v  únoru 1990 
stal spoluzakladatelem Hnutí za rov-
noprávnost homosexuálních občanů, 
mezi roky 1991 a  2000 byl preziden-
tem Sdružení organizací homosexuál-
ních občanů (SOHO) v ČR. (Zastřešo-
valo 40 regionálních organizací – kde 
jsou dnes?) SOHO se pak proměnilo 
v Gay iniciativu, kterou Jiří vedl až do 
roku 2006. Jiří byl motorem prosazení 
zákona o  registrovaném partnerství 
v roce 2006 a pro řadu z nás byl prvním 
veřejně vyoutovaným gayem, kterého 
jsme v Česku znali.

KARLA ŠLECHTOVÁ
Velmi si ceníme její aktivní podpo-
ry návrhu zákona o  manželství pro 
všechny, kde veřejně mluví nejen sama 
o sobě jako o lesbě, ale navíc se v rám-
ci debaty snaží usměrňovat stereoty-
py a  výmysly o  LGBT+ lidech, které 
zaznívají z  úst jiných poslanců a  po-
slankyň. Veřejné vystoupení na půdě 
parlamentu před poslanci, poslanky-
němi i médii s duhovým šálem kolem 
krku je přesně to, co Česko s palčivým 
nedostatkem veřejně vyoutovaných 
LGBT+ osobností potřebuje. 

Karla Šlechtová zahájila kariéru 
v Bruselu, následně pracovala ve spo-
lečnosti Deloitte v Praze. Po několika 
letech na Ministerstvu pro místní 
rozvoj se v roce 2014 stala ministryní. 
Později byla jmenována ministryní 
obrany. Nyní je poslankyní Parlamen-
tu ČR a aktivně vystupuje na podporu 
LGBT+ práv.

DAVID TIŠER
Spolupráci napříč queer komunitou 
a  vzájemné poznávání se chápeme 
jako aktuální úkol festivalu Prague 
Pride a  zároveň povinnost vůči těm, 
kteří úsilí o  zrovnoprávnění LGBT+ 
lidí kdysi nastartovali. David ve své 
osobě i práci propojuje LGBT+ s rom-
skou menšinou. Ceníme si jeho akti-
vit, jimiž zviditelňuje LGBT+ Romy 
a  Romky a  ukazuje, jak je pro queer 
lidi v Česku důležitá solidarita, poro-
zumění a vzájemný respekt.

David Tišer je první LGBT+ rom-
ský aktivista v  Česku. Před šesti lety 
založil společnost ARA ART, která se 
věnuje metodě divadla utlačovaných, 
výstavám romských umělců nebo 
pořádání pražských oslav Meziná-
rodního dne Romů. Byla to Davidova 
zásluha, že v  průvodu Prague Pride 
poprvé jel i  romský alegorický vůz. 
Letos mu Nadace Charty 77 udělila 
prestižní Cenu Františka Kriegla za 
boj za práva Romů, bezdomovců a so-
ciálně vyloučených.
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Nízkopodlažní autobus pro osoby se sníženou hybností 

a rodiče s kočárky vás vyveze nahoru na Letnou. Jízda 

je zdarma.

Barrier-free bus is available here to take people with 

impaired mobility and with babies in prams up to the 

Letna Park. Free of charge.

NÍZKOPODLAŽNÍ AUTOBUS  
BARRIER-FREE BUS

IN
Z

E
R

C
E

10. 8. 2019
11.30
SRAZ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ  
U KONĚ 

MEETING AT WENCESLAS SQUARE  
NEAR THE HORSE STATUE

12.30
ZAČÁTEK PRŮVODU 

START OF THE PARADE

Duhové nákupy u stánků 

nebo charitativní papírové 

duhové vlaječky s logem 

Příběhy zítřka od pouličních 

prodejců.

You can do your last minute 

rainbow shopping here. 

By purchasing a rainbow 

paper flag with logo of the 

charity Příběhy zítřka, you 

are directly supporting the 

festival.

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
WENCESLAS SQUARE

Trasa průvodu je cca 4 km dlouhá 

a vede přes různé povrchy, zde 

třeba historické kočičí hlavy. Pokud 

musíte mít 15centimetrové podpatky, 

bude lepší koupit si vstupenku na 

alegorický vůz Prague Pride a nechat 

se vézt. A nezapomeňte si vzít dost 

vody.

The Parade route is about 4 km long 

and the road has different surfaces. 

Here you can enjoy historical 

cobblestones, for example. So if high 

heels are your thing, you might be 

better off buying a ride on one of 

the floats. And don’t forget to bring 

enough water.

TRASA PRŮVODU 
PARADE ROUTE

My víme, že ze schodů 

je nejlepší výhled na 

průvod. Ale nezastavujte 

se zde a neblokujte je, ať 

mohou všichni účastníci 

a účastnice bezpečně 

projít nahoru. Spěchejte 

raději do Pride Parku, 

kde už vás bude čekat 

vychlazené pivo, zmrzlina, 

stín, sedačky, WC, zkrátka 

pohoda.

We know they offer the 

best view. But please don’t 

stop and block others. Cold 

beer, food, ice-cream, shade, 

a sitting area and toilets 

are already waiting for you 

up at the Pride Park.

SCHODY NA LETNOU 
STAIRS TO LETNA 

Na konci průvodu jede vozidlo záchranné služby, zdravotníci s lékárničkami 

jsou také u aut v průvodu. Pokud potřebujete pomoc zdravotníka, uvědomte 

pořadatelskou službu v oranžových vestách.

An ambulance service will be at the tail of the parade and people in charge of floats 

will have first aid kits. If you need help, notify a member of staff in an orange vest.

PRVNÍ POMOC EMERGENCY

Neodcházejte v noci sami přes park. 

Pro svou bezpečnost použijte raději 

tramvaje ze zastávek Sparta nebo 

Letenské náměstí. Nebo si na třídě 

Milady Horákové zavolejte taxi.

We advise you not to leave though 

the park at night. Take a tram from 

stops Sparta or Letenské náměstí, 

or call a cab from Milady Horákové 

street.

JAK Z LETNÉ?  
LEAVING PRIDE PARK

V průvodu opět bude elektrický 

vláček pro rodiny s malými dětmi. 

Do vláčku v žádném případě 

nenastupujte ani nevystupujte za 

jízdy! 

An electric train for families with 

kids will be in the parade again. 

Please don’t get on of off while the 

train is moving. 

ELEKTRICKÝ VLÁČEK  
PRO DĚTI  
KIDS TRAIN

Pro seniory máme v průvodu minibus.  

For seniors we have a hop-on minibus.

AUTOBUS PRO SENIORY  
BUS FOR SENIORS

prague pride
pruvod
parade

°
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PRIDE PARK

VODAFONE MAIN STAGE

DJ Whitecat
Amy Amethyst
Tonic Iconic
Miss Petty Pisces
Dima Arrest
Just Karen
Jen Trification
Melancholia Blacbile
Rudy Tauscher
Smokee Kween
Hayley The Strange
Saila Lior
Gizela Kova
Katy Baehm
Egypt
Cookie Kunty
Gigi Stardust
Kara Van Park
Henrietta + Vilem
Lucy Whittaker
Jennifer Corday
Umlilo
Denique
Alex Palmieri
Screamers 
Hosted by Gizela Kova

COMMUNITY ZONA / COMMUNITY ZONE
Novinka letošního roku plná bohatého doprovodného programu.  
Hlavní okruhy témat jsou rozděleny podle významů barev na LGBT+ 
duhové vlajce: život, zdraví, coming out, příroda, inkluzivita a duchovno.

New area full of rich accompanying program. The main topics are  
divided according to the meaning of colors on LGBT+  
rainbow flag: life, health, coming out, nature,  
inclusiveness and spirituality.

HOT CHOCOLATE STAGE
DJ Gadjo
Jaroslav Parči
Hana Barbara
Lače Manuša
Crazy Goddess
Shoter Beatbox
Monika Pavlačková
Feri & the Gypsies
Beef
Gipsy.cz

STALIN STAGE
DJ Jakobeen
DJ Jane Doe
DJ Bartesky
21:30  Mezipatra: Historka 

o zelené planetě / 
The Brief Story  
from the Green Planet 

FULL MOON STAGE
Zey
DJ Sestra
DJ Ncol
Aid Kid

PRIDE BALL STAGE
Již druhý ročník taneční sou-
těže míří tentokrát ve větším 
do Pride Parku, letos se těšte 
na téma 60’s POP Edition.
 
Svetlana Ebony & Oli present: 
the second edition of the first 
ever in Czech Republic vogue 
ball – PRIDE BALL. 60’s POP 
Edition.

100,–

10. 8. 2019
14.00 – 22.00
LETENSKÉ SADY, PRAHA 7

DĚTSKÝ KOUTEK, RUSKÉ KOLO, 
TESTOVÁNÍ HIV,  JARMARQ 
a mnoho dalšího...

Children zone/ PRIDE EYE 
ferris wheel / HIV testing / 
Queer NGO market and 
many more...

pride park
Po průvodu spláchněte flitry pivem, roztančete se na pride 

ballu a potkejte se s ostatními v community zone. Letošní pro-

gram bude pestřejší než ten loňský, nabídne vystoupení čes-

kých drag queens nebo novou Stalin stage s  DJs a  večerním 

promítáním filmu. Prostor dáme poezii i vzdělávání a kdo to 

pak bude chtít roztočit, může se svézt na ruském kole.

After the parade, flush the sequins with beer, come and dance 

at pride ball and meet others in our new community zone. This 

year‘s  program will be more varied, offering performances by 

Czech drag queens or the new Stalin stage with DJs and evening 

film screening. 

30 PPMAG • FESTIVAL 2019 31FESTIVAL 2019 • PPMAG



Takhle  

vypadá asexuál

Yasmin Benoit, britská alternativní modelka, 

bloggerka a herečka, boří stereotypní představy 

o asexualitě. Je hlavní tváří asexuální komunity 

i kampaně #ThisIsWhatAsexualLooksLike.

Asexuální  
perspektiva  
motivuje lidi  
přemýšlet o LGBT+ 
identitě bez toho,  
aby jejím  
středobodem byl sex.

INZERCE

MAMA DOES  
IT WITH PRIDE
The official partner  
of the Prague Pride 2019

Main hotel partner of Prague Pride 2019

Jak vznikla kampaň s hashtagem 
ThisIsWhatAsexualLooksLike?
Napsala jsem začátkem letošního roku 
pro web Qwear článek, který měl roz-
bít mýtus, že existuje nějaký asexuální 
vzhled nebo způsob oblékání. Na-
zvala jsem ho Takhle vypadá 

asexuál a  napadlo mě udělat 
z  toho hashtag a  dát ase-
xuálním lidem možnost 
reprezentovat sami sebe, 
aniž bychom museli spo-
léhat na média. Byla jsem 
překvapená, jaký ohlas to 
mělo. Někdo dokonce udělal 
i  stránku @ThisIsWhatAsexu-
alLooksLike na Instagramu.

Napadlo vás někdy, že se stanete tváří 
asexuální komunity?
Nikdy. Kdybych věděla, že z  toho bude 
taková velká věc, promluvila bych o tom 

dřív. O  svojí asexualitě vím skoro celý 
život a  na sociálních sítích jsem známá 
už léta, ale o svojí asexualitě jsem veřej-
ně nemluvila. Nenapadlo mě totiž, že 
by to někoho zajímalo. Nemám žádnou 

řečnickou průpravu a  na LGBT+ 
scéně jsem se nikdy moc ne-

pohybovala. Mám dost pro-
vokativní styl a vystupová-

ní. Navíc patřím k etnické 
menšině. Nenapadlo by 
mě, že by mě nějaká ko-
munita chtěla za svou 

tvář. Podle mě je ale důle-
žité ukázat různorodost ase-

xuálů a ráda společně s dalšími 
aktivisty a  aktivistkami propůjčím 

svůj hlas.

Co může přítomnost asexuálů vnést do 
LGBT+ akcí a prostor, v nichž většinou 
silně převládají písmena L a G? 

Z a č l e n ě n í 
asexuálů vná-
ší do LGBT+ 
akcí a prostor no- 
vou perspektivu, pro- 
tože asexuálové pro-
žívají svou queer identi-
tu a  sexualitu jedinečným 
způsobem. Pokud hovoří-
te o  sexualitě a  vynecháte 
z  toho asexualitu, pak vám 
unikla půlka tématu. Asexu-
ální perspektiva motivuje 
lidi přemýšlet o  LGBT+ 
identitě bez toho, aby je-
jím středobodem byl sex. 
Krom toho LGBT+ komunita 
dostává právě diverzitou výji-
mečnost. Měla by vítat všechny, 
kdo nezapadají do heteronormativ-
ní škatulky, a  jakmile určité skupiny 
opomíjí, nesplňuje už vlastní definici. Jak 
by koneckonců mohla komunitu symbo-
lizovat duha, kdybychom z ní vybrali jen 
pár barev za určitého osvětlení?  

Celý rozhovor si můžete přečíst

na www.praguepride.cz/Yasmin-Benoit.

This Is 

What 

Asexual 

Looks 

Like

Yasmin Benoit   

is a British 

independent 

model, blogger 

and an actress 

who challenges 

stereotypes 

about asexuality.  

#ThisIsWhatAsexualLooksLike

TEXT: JANA KUNOVÁ

PÁTEK / FRIDAY

9. 8. 2019, 17.30

PRIDE HOUSE 

VODIČKOVA 37,  

PRAHA 1

What‘s the story 
behind the This Is 

What Asexual Looks Like 
hashtag campaign?

I  wrote an article “This Is What 
Asexual Looks Like” to dispell the 

myth that there’s an asexual way 
to look or dress. I  made up the 
hashtag to give asexual people 

the opportunity to represent our-
selves, without having to rely on 
the media. I  was really surprising 
when it started trending on Twitter, 

someone even made a @ThisIsWhat-
AsexualLooksLike Instagram page!

Did you ever imagine 
you’d become the face of 
asexual community?

Never. If I had known that 
it would turn into some-

thing so big, I  would 
have mentioned it soo-

ner! I’ve known I was 
asexual for most of 
my life, and I’ve had 
a  social media fol-
lowing for years 
now, but I  didn’t 
publicly come out 

as asexual because 
I  didn’t think anyone 

would care. I was never 
really part of an LGBT+ 

scene. I’m quite provoc-
ative in my style and ap-

proach. Plus, I’m an ethnic 
minority. I  wouldn’t have 

thought that anyone would 
want me to be the face of their 

community. But I think it’s im-
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UNDERDOGS + ETERNIA, NÁDRAŽNÍ 3, PRAHA 5
WWW.PRAGUEPRIDE.CZ

MARIE PRAVDA
PAM RABBIT

PECS DRAG KINGS 
EVVOL

BARBORA

INZERCE

ROMANTICKÝ ASEXUÁL – Člověk, který 
necítí přitažlivost k druhým osobám 
sexuální, ale romantickou. Po dle 
preferovaného pohlaví pak může 
být označován jako heteroroman
tik, homoromantik, biromantik ne
bo panromantik.

AROMANTICKÝ ASEXUÁL – Člověk, kte
rý k druhým osobám nepociťuje ani 
romantickou přitažlivost.

DEMISEXUÁL – Člověk, který sexuál
ní přitažlivost k  druhým osobám 
primárně nepociťuje, ale v dlouho
trvajícím hlubokém vztahu se se
xuální přitažlivost může druhotně 
vyvinout.

ALLOSEXUÁL – Člověk, který je ne 
ase xuál, čili není asexuální.

AVEN (Asexual Visibility and Educa
tion Network) – Největší celosvěto
vá asexuální organizace a komuni
ta. Více na www.asexuality.org.

ASEXUAL.CZ – Československé in
formační a  diskuzní fórum o  ase 
xualitě. Více na www.asexual.cz.

ASEXUÁLNÍ IDENTITY A POJMY

Na datu v obCance nezáleží

Jsou mezi námi, ale nejsou vidět.  

Letos pro ně otevíráme nový prostor – Pride Life.

TEXT: JITKA ŠARŠOUNOVÁ

dyž si pozorně prohlédnete 
fotografie z  minulých ročníků 
festivalu Prague Pride, dříve 
nebo později si toho musíte 

všimnout. Samé mladé usměvavé tváře. 
Starší generace jako by byly neviditelné. 
V  zemích, kde průvody a  hnutí za práva 
LGBT+ lidí mají násobně delší tradici, je 
koexistence všech věkových skupin běž-
ná, ale v  Česku tomu tak prozatím není. 
A  to je velká škoda, protože vzájemná 
komunikace, pocit sounáležitosti, pomoc 
v běžném životě nebo osobní příklad nás 
mohou obohatit všechny.

LGBT+ lidé se často začínají izolovat 
od ostatních už v  produktivním věku. 
Někteří proto, že mají trvalý vztah a  ne-
mají tedy potřebu žít společensky mimo 
svou rodinu a  nejbližší přátele. Někteří 
se naopak cítí být z  komunity vytlačo-
váni, protože většina akcí a  klubů je za-
měřena na mladé. A  třetí, nejpočetnější 
a nejstarší skupinu, tvoří ti, kteří ve snaze 
splynout s  většinou nikdy svou identitu 
neprojevovali. Všechny tyto skupiny mají 
pak v  pozd ním věku jedno společné  – 
osamocenost. Přijdou o  partnera nebo 
partnerku, vztahy z  mládí jsou už dávno 
zpřetrhané, často nemají děti ani blízkou 
rodinu. To je situace, kterou chce letošní 
festival začít měnit.

PRIDE LIFE

Ve spolupráci s organizací Život 90 jsme 
vytvořili nový festivalový prostor – Pri-
de Life a připravili program, který bude, 
jak doufáme, zajímavý pro všechny vě-
kové kategorie. Fotograf Robert Vano 
bude vyprávět o  americké gay komu-
nitě sedmdesátých a  osmdesátých let 
a  vhled do života českých gayů a  leseb 
ve stejném historickém období nabídne 
dokumentární film Život s cejchem. Na 
mezigeneračních svačinách si u dobré-
ho jídla a v neformální atmosféře můžete 
najít nové přátele anebo si prostě jen pří-
jemně popovídat. A na debatách a před-

náškách se sociální tematikou se můžete 
zapojit do diskuzí o  postavení českých 
LGBT+ seniorů ve většinové společnosti 
nebo se dozvědět, jak tuto problematiku 
úspěšně řeší v Německu.

Naším cílem je přesvědčit starší a sta-
rou generaci, že do naší komunity patří, 
že o ně stojíme a že jim máme co nabíd-
nout. Chceme, aby došlo k  propojení 
LGBT+ lidí napříč věkovým spektrem 
a  zároveň k  navázání nebo obnovení so-
ciálních vazeb jednotlivých věkových 
kategorií. Náš záměr plně vystihují slova 
Kateřiny Turečkové, iniciátorky a  orga-
nizátorky programu v  Pride Life: „Budu 
spokojená, když na výstavu nebo film 
přijde paní, která se nikdy žádné LGBT+ 
akce nezúčastnila. Nebo když se třeba 
na diskuzi skamarádí dva pánové, dají si 
dole v kavárně kávu a domluví si na příští 
víkend společnou procházku.“ 

K

ÚT–PÁ 
TUE–FRI

6.–9. 8. 2019
PRIDE LIFE KAROLINY SVĚTLÉ 18, PRAHA 1

PRIDE LIFE
The older LGBT+ generation has 
been invisible in the Pride festi
val in the previous years. Part of 
the reason is that perhaps there 
was not much for them in the 
programme. This year we want 
to change it. We are opening 
a new venue call Pride Life with 
a  full week of programme for 
people of all ages. For English 
speaking there will be a  docu
mentary film about gay life befo
re the Velvet revolution Stories of 
the 20th Century: Life with Stig
ma, a dance performance about 
the fear of being different Yuri 
Korec & Co.: Habibi 219618. Or 
join us at Brunches for all ages 
on Thursday and Friday.

Sexuální orientace/identita defino
vaná absencí pocitu sexuální při
tažlivosti. Zahrnuje pestrou škálu 
různých odstínů a  identit často 
odvozených od romantické (citové) 
přitažlivosti. Ve zkratce LGBTQIA je 
asexualita zahrnutá pod písmenem 
A, které znamená také aromantik, 
agender a ally (spojenec). Asexua
lita není celibát, absence či ztráta 
libida nebo fyzická neschopnost 
sexuálního styku.

ASEXUALITA

portant to show the diversity of asexual 
people, and I’m happy to keep lending 
my voice alongside other activists.

What can asexual inclusion bring to 
LGBT+ events and spaces, which are 
usually heavily focused at the L and 
G parts?
Asexual inclusion brings a  new per-
spective to LGBT+ events and spaces, 
because asexual people have a unique 
experience of queer identity and sex-
uality. If you’re having a conversation 
about sexuality without including 
asexuality, then you’re missing half 
of the conversation. Asexual input 
encourages people to think about 
LGBT+ identity in a  way that isn’t 
centred around sex. Plus, the diversity 
of those within the LGBT+ communi-
ty is what makes it special. It should 
be a  welcoming place for those who 
don’t fit the heteronormative box, and 
it simply doesn’t fit that description if 
certain groups are ignored. After all, 
how can the community be represent-
ed by a rainbow, if it only favours a few 
colours in a certain type of lighting?  
 

You can read the full English version

of the interview at: 

www.praguepride.cz/Yasmin-Benoit-en

Asexual input 
encourages 
people to think 
about LGBT+ 
identity in 
a way that isn’t 
centred around 
sex.
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Cíl máme všichni stejný,  
důvody jsou různé. Jaký bude ten váš?

Každý příspěvek 
je pro nás velkou 
motivací do další 
práce. Děkujeme!

Prispejte i vy
 a spolecne zlepšíme podmínky  

 pro život LGBT+ lidí v cesku!

MARTIN-ŠACHAR ELIS 

Na spravedlnosti záleží.

JANY TRNKA

Svůj osobní problém s  diskriminací 
v  Česku jsem vyřešil radikálně – odcho-
dem do Mnichova. Odtud kampaň Jsme 
fér podporuji alespoň na dálku a  věřím 
v  její úspěch. Myslím, že finanční pod-
pora je zodpovědnost nás všech, kteří tu 
potřebu rovnoprávnosti vnímáme a kam-
paně se neúčastníme osobně. 

Chceme, aby LGBT lidé 

byli vidět, aby většinová 

společnost věděla, 

že existujeme – proto 

pořádáme Prague 

Pride festival, který je 

nejviditelnější LGBT+ akcí 

v ČR.

Chceme žít ve společnosti, 

kde mladí LGBT+ lidé 

netrpí depresemi, nejsou 

šikanovaní a nepřemýšlí 

o sebevraždě – proto 

provozujeme poradnu 

sbarvouven.cz.

Chceme, aby se LGBT+ 

lidé nemuseli bát, že 

jejich orientace nebo 

identita negativně ovlivní 

jejich kariéru – proto jsme 

spoluzaložili iniciativu 

Pride Business Forum. 

Víme, že zákony ovlivňují 

názory a postoje řady lidí 

a že žít ve společnosti,  

kde jsou si všichni  

před zákonem rovni,  

je zásadní – proto jsme 

součástí koalice Jsme fér.

DENIS B.

Rád podporuji věc, která dává smysl 
a pracují na ní skvělí lidé.

MAGDA MELICHOVÁ

Kampaň „Jsme fér“ jsem podpořila 
z  mnoha důvodů, které ale mají společ-
né jedno: věřím, že má smysl bojovat za 
lásku. Pokud dva lidé chtějí sdílet své ži-
voty, navzájem si poskytovat jistoty, vzít 
na sebe zodpovědnost za druhého, měli 
by na to mít právo bez ohledu na pohlaví, 
sexuální orientaci či genderovou identi-
tu. Manželství je především ujednání 
mezi dvěma dospělými, svéprávnými 
lidmi a stát by v tomto ohledu neměl dis-
kriminovat.

HONZA KUBÍK  

A JAROSLAV ČERNOCH

Považujeme za zcela přirozené a normál-
ní podporovat v naší komunitě potřebné 
programy, především pro mladé.
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OD 19. ČERVENCE 

2019

INZERCE

PETR JANOVSKÝ

Prague Pride podporuji, protože všude 
na světě lidé podporují menšiny, do kte-
rých patří, a  i  pro mne je důležité umět 
se identifikovat a pomoci ostatním z mé 
skupiny. Dalším neméně důležitým dů-
vodem je, že rád podpořím kulturní akce, 
které přinášejí osvětu a  pomáhají nejen 
mladým lidem. Jsem hrdý na to, že Česká 
republika je i přes mnohé problémy sou-
částí skupiny zemí, ve kterých se podpo-
ruje jinakost člověka, bohatství jeho růz-
norodosti a  především svoboda myšlení 
a chování. 

arinservices.cz 
obchod@arinservices.cz

účetnictví, 
daně, mzdy

JAN ZAHUTA

Prague Pride zaštiťuje projekty a  inicia-
tivy, které jsou pro nás LGBT lidi velmi 
důležité, mají smysl a  pomáhají, a  proto 
je s radostí podporuji.

RNDr. JOSEF VOJTĚCH DATEL, Ph.D.

I  have a  dream… Mám sen… Žít v  zemi, 
kde nikdo není kvůli své orientaci odmítán 
vlastní rodinou, šikanován ve škole, dis-
kriminován v zaměstnání. Žít v zemi, kde 
každý může být sám sebou, respektovaný 
ostatními. Žít v zemi, kde se ani v té nejza-
padlejší vesničce nikdo nepozastaví nad 
tím, že se dvě holky políbí, že se dva kluci 
vezmou za ruce, nebo že se někdo snaží 
změnit to, že se narodil v  jiném těle. Žít 
v  zemi, kde aktivity Prague Pride budou 
už jen každoroční oslavou radosti ze života 
v celé jeho pestrosti a mnohotvárnosti. www.praguepride.cz/cs/podporte-nas
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Rozhovor s ředitelkou 

festivalu Prague Pride 

o vytváření partnerství 

a etice veřejných akcí

„Jsem sociální matka dvou malých dětí, 

které porodila moje partnerka. Jsem ředi-

telka festivalu Prague Pride a feministka,“ 
říká o sobě Hana Kulhánková. Třináct let 
v  organizaci Člověk v  tísni pracovala na 
festivalu Jeden svět, byla u začátků Mezi-
pater, PROUDu a Společnosti pro queer 
paměť, pracovala pro TV pořad LeGaTo, 
pro gay a lesbickou sekci festivalu Febio-
fest a  festival Queer Eye. Aktivismus je 
pro ni vždy osobní. „Nejsem spasitelka 

světa. Věřím v to, že člověk má dělat věci, 

které ho baví a které něco přinášejí i jemu 

osobně.“

Jeden svět, který jsi léta vedla, 

je festival dokumentárních filmů 

o lidských právech s velmi širokým 

záběrem. Není teď pro tebe aktivismus 

omezený na LGBT+ téma příliš úzký?

Mě baví dělat kulturní akce a  je jedno, 
jestli je to nějak vymezené. Prague Pride 
mě baví. Ale jestli je úzce vymezený? Já 
to tak nevnímám. Prague Pride festival 
by měl být hodně širokospektrální v tom, 
jakým způsobem reprezentuje queer lidi. 
Musí ale zároveň komunikovat s širokou 
veřejností, které se to také týká. Každý, 
pokud není úplně slepý, má totiž ve svém 
okolí někoho teplého, ať je to v rodině, na 
pracovišti nebo mezi známými.

Je něco, co ti na Pridu chybělo? Ať už 

je to pohled k reprodukčním právům, 

do zdravotnictví, nebo ke specifickým 

právům trans lidí?

Když jsem nastoupila, chybělo mi v pro-
gramu víc akcí pro lesby, chtěla jsem 
si ten program prostě i  sama užít jako 
účastnice. Myslím, že po roce mohu být 
spokojenější. Také se snažím, aby byl fes-
tivalový tým pestřejší a víc reprezentoval 
celé queer spektrum. Jsem ráda, že jsou 
teď v týmu trans lidi a třeba i lidi 50+. My-
slím si ale stále, že se jednotlivé komunity 
málo znají a málo se propojují. Mrzí mě, 
že není úplně běžné, že se lesba zajímá 
také o transgender věci. Uvítala bych na 
festivalu víc starších lidí, protože jsou dů-
ležitou součástí komunity a naší historie. 
Měli by se na festivalu cítit dobře a vítáni. 
Je pro mě důležitá intersekcionalita. Co 
to v  Česku znamená být bílá lesba, Viet-
namka lesba, Romka lesba, Romka na 
vozíku, lesba, která má duševní problé-
my? Jak se liší životy takhle rozdílných 
lidí, jak odlišné mají potřeby? Je důležité 

vnímat, že jsme hrozně rozdílní. Vlastně 
nemáme nic společného kromě všeobec-
ného vnímání sexuální orientace.

Dostává Prague Pride nějakou 

poptávku zevnitř LGBT+ komunity? 

Přicházejí hlasy, které říkají, jaké 

zastoupení chybí?

Nenazvala bych to poptávka, nazvala 
bych to kritika. Já se to vždycky snažím 
brát pozitivně. Jestli někomu v programu 
něco chybí, tak nemohl by sám vymyslet 
nějakou akci nebo se nějak zapojit? Větši-
nu programu festivalu – debaty, přednáš-
ky, workshopy, koncerty nebo párty – vy-
mýšlí a organizují partnerské organizace 
a  jednotlivci. Například mám radost, že 
jsou letos v  programu akce o  asexualitě, 
bisexualitě, pansexualitě nebo interse-
xualitě a  všechny zorganizovali jednot-
livci přímo z  těchto komunit. Pokaždé 
si přeju, aby nezůstalo jen u  jedné akce. 
Když se během příprav nebo v  průběhu 
festivalu začíná vytvářet skupina, která 
by pak mohla dělat věci i během roku, tak 
je to ideální.

Inspirujete se v zahraničí?

Určitě. Na zahraniční Pride festivaly jez-
díme pravidelně a  nejen za zábavou, ale 
abychom lákali místní queer lidi přijet na 
Prague Pride. Zároveň sbíráme zkuše-
nosti se samotnou organizací v jiných ze-
mích. Například Oslo Pride nám věnoval 
dobrovolnickou aplikaci a sdílí s námi de-
taily práce s dobrovolníky. Nebo lesbické 
seniorské skupiny na Pridech v  Rakous-
ku a Německu nás inspirují k větší otevře-
nosti vůči starším lidem. Ty chceme moti-
vovat, aby se stali součástí našeho týmu.

V západních zemích se Pridy často 

zdají být jen komerční zábavou, 

nehrozí to také českému Pridu? 

Proč se v průvodu prezentují firmy? 

Jakým přínosem pro Pride a pro 

lidi v průvodu jsou korporátní auta? 

Oproti autu romské neziskovky, která 

zviditelňuje LGBT+ Romy, nebo auta 

transgender organizace.

Pride festivaly jsou hrozně závislé na tom, 
kdo je organizuje. Takže pokud by festival 
Prague Pride vedl někdo, kdo má hodně 

komerční background a zaměření, tak by 
asi festival mohl vypadat jinak, nemusel 
by to být kulturní a lidskoprávní festival, 
jakým doteď byl a je i za mojí „vlády“. Pro 
Pride festivaly je ale důležité i  působení 
navenek, na širokou veřejnost. Situace 
LGBT+ lidí v  Česku není úplně růžová, 
mezi lidmi panuje řada stereotypů a před-
sudků a zapojení velkých firem do průvo-
du je silný signál pro určitou část veřej-
nosti. Ale zároveň je to i  důležitá zpráva 
dovnitř těch firem. Podle posledních 
průzkumů (Výzkum veřejného ochránce 

Pride je hledání dialogu s širší spolecností

INZERCE

TEXT: ALEŠ RUMPEL
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Firemní kultura 
může zaměstnan-
cům pomoct cítit 

se svobodně.
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práv 2019 „Být LGBT+ v  Česku“, pozn. 

redakce) je v Česku v práci vyoutovaných 
jen necelých 50 % lidí, 80 % lidí má oba-
vy z diskriminace ze strany kolegů, 57 % 
lidí má obavy z  diskriminace a  ohrože-
ní kariérního postupu. Firemní kultura 
může zaměstnancům pomoct cítit se 
svobodně. Neskrývat před lidmi, se kte-
rými trávíš osm hodin denně, jak a s kým 
žiješ. A  když se firma prostřednictvím 
auta nebo nějaké skupinky lidí přihlá-
sí k  tomu, že je v  pořádku být LGBT+, 
umožní to dalším lidem ve firmě se vy-
outovat. Navíc je to motivace pro další 
firmy, aby udělaly to samé. 

Je důležité, že firmy konečně řeší, kdo 
pro ně pracuje. Uvědomují si, že musí 
vycházet svým zaměstnancům vstříc. Je 
dobře, když se ve firmě můžeš vyoutovat 
a firma to akceptuje. Nebo se firmy snaží 
dorovnávat benefity, které mohou čerpat 
hetero lidé – například volno na regis-
trované partnerství, doprovod partnera 
k  lékaři, volno na pohřeb v  rodině part- 
nera nebo deset dní volna po narození či 
osvojení dítěte párem gayů nebo leseb. 
Přesvědčit ale firmy, aby se oficiálně za-
pojily do partnerství s  Pridem, není jed-
noduché, řada firem se veřejné podpory 
LGBT+ tématu stále bojí. Vnímám to tak, 
že žijeme ve společnosti, která má různé 
hráče. Pro mě osobně je důležité být s nimi 
v partnerství a dialogu, vnímat jejich po-
třeby a vysvětlovat jim zase ty naše.

Měl by festival růst? Chce mít 

Prague Pride miliony lidí v ulicích 

jako v západních městech?

Určitě máme kapacity, aby festival 
rostl. Ale myslím tím rostl ve smyslu 
kvality. Jako důležité vidím rozvíjení 

větší solidarity uvnitř LGBT+ komunity, 
která souvisí se zmiňovanou intersekci-
onalitou. Přála bych si, aby byli teplí lidé 
víc solidární s lidmi, kteří jsou chudí, kte-
ří jsou z  jiných zemí, z  jiných etnik nebo 
mají různé fyzické nebo mentální han-
dicapy. Česko je na rozhraní západního 
a východního světa, což je velká výhoda. 
Měli bychom více mluvit o tom, že se do 
Prahy sjíždí LGBT+ lidé z  postsovětské-
ho sektoru, protože se tady cítí bezpečně. 
Je to pro ně místo, kde mohou žít tak, jak 
chtějí. Takže spíš růst ve smyslu všímání 
si důležitých témat, která neovlivňují je-
nom nás.

S růstem se pojí další důležité 

téma, a to je environmentální dopad 

festivalu.

Tohle začínáme strategičtěji řešit. Díky 
zkušenostem z festivalu Jeden svět to pro 
mě není už jen o tom, že máme recyklo-
vatelné kelímky, což už je dnes naprostý 
standard jakékoliv kulturní akce. Jde 
o  celkové uvažování, je důležité podívat 
se komplexně na celý systém fungování 
organizace. Festival teď velmi řeší od-
pad a  jak ho přímo na místě lépe třídit 
a  posléze recyklovat. Znamená to třeba 

i zvážit účast zahraničních hostů. Ne-
zrušili jsme přivážení hostů, ale as-

poň když jsou z blízkého okolí, tak 
je motivujeme k tomu, aby přijeli 

vlakem a  ne letadlem. Zrušili 
jsme používání helia na nafu-
kování balónků a  používání 
vystřelovacích konfet. Jsou to 

malé věci, na které si lidé musí 
zvyknout, a  to někdy bývá nej-

složitější. Pak už to ale berou za 
úplný standard. 

Přála bych si,  
aby byli teplí lidé 

víc solidární.
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Kojit bez porodu? Jde to!

Nebyla těhotná, nerodila, a přesto svého syna kojila. Dnes o vyvolávaném 

kojení Eva Laurinová, certifikovaná laktační poradkyně, píše, přednáší a své 

zkušenosti předává zejména ženám, které podobně jako ona byly nuceny zvolit 

náhradní rodičovství nebo čekají na adopci. 

TEXT: JITKA ŠARŠOUNOVÁ

Když se narodila naše dnes devítiletá 

dvojčata, nemohla je jejich biologická 

matka, má partnerka, kojit. O tom, že 

bych ji mohla nahradit, jsem tehdy 

neměla tušení. Výhody kojení pro děti 

jsou nezpochybnitelné, ale o co jsem 

přišla já?

Přináší to něco celé rodině. Pro biolo-
gickou matku je to velká pomoc nejen 
z praktického, ale i psychického hlediska. 
Pokud v  lesbickém páru kojí obě ženy, 
může biologická matka chodit do práce 
nebo třeba odjet na den pryč. Navíc velká 
část maminek podléhá obavám, že nemá 
dostatečné množství mléka, a následkem 
stresu dochází k  faktickému snížení jeho 
množství. Takový začarovaný kruh. Je to 
úleva vědět, že vedle je někdo, kdo mléko 
má a může pomoci. Každopádně sociální 
matce kojení může usnadnit emocionál-
ní napojení na dítě, protože při kojení se 
jí vyplaví hormon oxytocin známý jako 
hormon lásky a důvěry. Kojící ženě se pak 
spouští rychleji mateřské city, je laskavěj-

ší, klidnější, šťastnější. Další výhodou je, 
že u prsa se dítě mnohem dříve a spoleh-
livěji uklidní.

Ve vaší e-knize Jak jsem kojila bez 

porodu píšete, že přípravná fáze 

takzvaného rozkojování může být 

ženou vnímána jako její vlastní způsob 

těhotenství, kdy její tělo pracuje pro 

ještě nenarozené miminko.

Přesně tak. Rozkojování může pomoci 
sociálním matkám, které mají pocit, že 
nejsou do těhotenství zapojené, že se jich 
málo týká nebo že pro to nic nedělají a jen 
čekají. Někdo takové pocity mít může 
a jiný ne, to je čistě individuální. Pro ně-
koho zase může být důležité vědomí, že 
dítě neroste jen z  těla biologické matky, 
ale i  z  těla matky sociální. Kojení totiž 
není jen o emocionálním spojení, ale je to 
i spojení biologické a hmotné.

Jak vyvolávání laktace probíhá? 

Je nutné podstoupit hormonální 

léčbu?

Nutné to není, těch cest je mnoho. Já 
upřednostňuji přírodní způsob – stimu-
laci prsou pomocí odsávačky a  užívání 
bylin podporujících tvorbu mléka a  růst 
prsních tkání. Při samotném kojení je pak 
vydatným pomocníkem suplementor. To 
je nádobka, ze které je umělé nebo od-
stříkané mléko vedeno cévkou k bradav-
ce. Miminko netuší, že tam má ještě jiný 
zdroj, a tím, jak saje zároveň i bradavku, 
maminku postupně rozkojí.

Muži mají také mléčné žlázy. Je reálná 

představa, že by mohli kojit i oni?

Vím o  jednom úspěšném zahraničním 
pokusu, ale ten muž podstoupil silnou 
hormonální stimulaci prostřednictvím 
velkého množství léků, takže vzhledem 
k  vysokým zdravotním rizikům tuto 
možnost za reálnou nepovažuji. Nicmé-

ně například v  USA gay páry, které 
chtějí svému miminku kojení 

dopřát, používají právě suple-
mentor.  

ČTVRTEK /  
THURSDAY

8. 8. 2019, 17.00

PRIDE HOUSE 

VODIČKOVA 37,  

PRAHA 1

40 PPMAG • FESTIVAL 2019 41FESTIVAL 2019 • PPMAG



F
O

T
O

: A
R

C
H

IV
 M

IL
A

N
 Z

LÁ
M

A
L

PrEP – další zpUsob ochrany  

pRed nákazou HIV 

Pořídit se dá zhruba za tisícovku na měsíc. Hodně lidí ho ale nezná. Promluvili 

jsme si proto s MUDr. Milanem Zlámalem z HIV centra při Klinice infekčních 

nemocí ÚVN Praha. TEXT: MARTIN LYKO

Když se člověk pohybuje 

mezi queer lidmi, dříve 

nebo později narazí na 

PrEP. O co přesně jde?

PrEP znamená preexpo-
ziční profylaxe – jde tedy 
o  ochranu před rizikovou 
situací, tato ochrana je ve 
formě užívání antiretroviro-
vých léků, které snižují riziko náka-
zy virem HIV. Jde o dvojkombinaci látek 
emtricitabinu a  tenofoviru (v  jedné tab-
letě). Je to doplňková možnost ochrany 
před možnou nákazou HIV. Základem 
ochrany při sexu stále zůstává kondom. 
Při nechráněném sexu hrozí nejen náka-
za HIV. Jsou tady i další pohlavně přenos-
né nemoci a proti těm PrEP nefunguje. 

Pro koho je tedy PrEP určena?

Je určena pro osoby, které jsou ve velkém 
riziku nákazy HIV infekce. Obecně je 
PrEP předepisována osobám, které prak-
tikují rizikový sex nebo jiné rizikové akti-
vity. PrEP není určena pro HIV pozitivní 
osoby, pro ty, kdo mají sníženou funkci 
ledvin a také osoby s virovou hepatitidou 
typu B.

Takže ty léky jsou účinné, i když se 

nejedná jen o sex?

Ano, PrEP funguje ve všech případech 
rizika nákazy HIV. Přenos této infekce je 
sexem a  krví. V  takovém riziku jsou na-
příklad intravenózní narkomani.

Nemůže se ale PrEP ovlivňovat 

s jinými léky nebo třeba právě 

s drogami?

Může, proto je důležité, aby předepisující 
lékař o všech lécích věděl. Z dostupných 
antiretrovirových léků je však tato kom-
binace, kterou můžeme použít jako PrEP, 

relativně bezpečná. Co se drog týče, je 
třeba si uvědomit jejich možné zdravotní 
a jiné nežádoucí účinky. Pomineme-li to, 
že nejsou legální. Problematika chemse-
xu (sexu s drogami) je jistě aktuální. Oso-
ba, která dobrovolně drogy užije nebo 
užívá, si musí uvědomit, jaká rizika hrozí. 
Nemám nyní na mysli jen to, že pod jejich 
vlivem dojde k uvolnění a snížení zábran, 
které mohou vést k rizikovějšímu chová-
ní při sexu a  tím k  větší šanci nakazit se 
některou ze sexuálně přenosných infekcí. 
V  tomto případě PrEP svůj význam jistě 
má. Účinkem drog může dojít k  poru-
še vědomí, poškození jater, ledvin a  ji-
ným komplikacím, které mohou skončit 

i úmrtím. Tyto účinky nemusejí záviset na 
dávce užité drogy.

Jak vysoká je ochrana, kterou PrEP 

poskytuje?

Podle studií sníží PrEP riziko nákazy HIV 
o  90–94  %. Nikdy to není stoprocentní, 
ale metoda pravidelného (zejména den-
ního) užívání je velmi účinná. 

Existují nějaká rizika spojená 

s užíváním PrEP?

Léky užívané při PrEP nežádoucí účin-
ky mají. Někdy to bývají zažívací obtíže. 
Vzácně může dojít k  poškození funkce 
ledvin. Proto je potřeba provádět pravi-
delné lékařské kontroly včetně labora-
torních vyšetření. Před zahájením PrEP 
je nutno zájemce vyšetřit a  poté tato vy-
šetření pravidelně opakovat v  průběhu 
jejího užívání.

Už jste zmínil, že PrEP je na předpis. 

Může jej předepsat i praktický lékař?

Lékař, který dodrží doporučený postup 
a provede všechna vyšetření, je oprávněn 
PrEP předepsat. Recept je ve formě „hra-
dí klient“, takže z  hlediska pojišťoven 
by neměla existovat žádná preskripční 
omezení. Pojišťovna na PrEP nepřispívá. 

˚ Někdo by se možná chtěl 

vyhnout testům a poho-

vorům s lékaři a shání 

PrEP na internetu. Co si 

o tom myslíte vy?

Není dobré léky shánět na 
černém trhu, protože si jimi 
lidé mohou nevratně poškodit 
zdraví. U  takových léků nevíte, co 
skutečně obsahují. Může to být cukr, ale 
i nějaká škodlivá chemikálie. Nehledě na 
to, že tito lidé pak asi nejsou pod lékař-
ským dohledem, což není dobře. Přeci 
jen jsou to léky, které mohou mít i vážné 
nežádoucí účinky a to je třeba, aby si kaž-
dý uvědomil. Je nutno, aby si sám zájem-
ce zvážil rizika přínosu PrEP. Lékař má 
být ten, kdo umožní PrEP mít bezpečně 
a pod dohledem, když je to potřeba. 

Nevede používání PrEP k nárůstu 

promiskuity a rizikového chování?

To se často předpokládá, ale studie, kte-
ré proběhly v zemích, ve kterých je PrEP 
už delší dobu, nepotvrdily, že by se rizi-

kovost chování lidí nějak 
změnila. Výhodou PrEP je 
i to, že mohou být včas od-
haleny jiné sexuální nemo-

ci, které mohou probíhat 
i bezpříznakově. 

Co mám dělat, když se 

ostýchám o PrEP požádat svého 

praktického lékaře?

Odborníci v HIV centrech nebo venerolo-
gové by měli být zvyklí a schopní zodpo-
vědět spoustu otázek, co se problematiky 
HIV týká. V Praze je možno navštívit naše 
centrum v  Ústřední vojenské nemocnici 
(po objednání). Také v Domě světla, kam 
můžete přijít tuto problematiku konzul-
tovat a nechat se otestovat (i anonymně), 
jsou pracovníci k dispozici. V rámci festi-
valu Prague Pride je plánováno testovací 
a poradenské místo, které mohou zájem-
ci využít.

Anonymně je možno také využít po-
radnu HIV prevence online (www.hiv
-prevence.cz) 

Prevence je základ. Vždy se snažíme, 
aby člověk v riziku mohl PrEP mít. Hlav-
ně aby PrEP získal bezpečně a  legálně. 
V prvé řadě je však na člověku samotném, 
jak sám sebe ochrání a do jaké rizikové si-
tuace se dostane.  

Více o Domu světla a dalších kontaktních místech

České společnosti AIDS pomoc najdete na 

www.aids-pomoc.cz.

PO–PÁ / MO–FR

5.–9. 8. 2019,  
17–20 HOD.

PRIDE VILLAGE 

STŘELECKÝ OSTROV,  

PRAHA 1

SOBOTA /  SATURDAY
10. 8. 2019, 15–22 HOD.

PRIDE PARK 
LETNÁ,  

PRAHA 7

MOBILNÍ  

CHECKPOINT – HIV

PRIDE VILLAGE

Střelecký ostrov, Praha 1
Pondělí–pátek 17–20 hod.

PRIDE PARK

Letná, Praha 7
Sobota 15–22 hod.

INZERCE
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Koupí knížky podpoříte  
LGBT+ poradnu Sbarvouven.cz INZERCE

Žil jsem  
s vědomím,  
že jsem  
divná holka.

WE ARE 

PROUD TO 

BE A PLACE 

WHERE 

EVERYONE CAN 

BRING THEIR 

AUTHENTIC 

SELF TO WORK

FIND OUT MORE 

HERE

Spisovatel Theo Addair:  

Vždycky jsem byl  

divná holka

Letos v květnu mu vyšla knížka Koláčky a spiklenci 

jako pokračování úspěšné prvotiny Muffin a čaj. 

Půlku svého zisku z prodeje věnuje online LGBT+ 

poradně Sbarvouven.cz, kterou provozuje spolek 

Prague Pride. Proč se tak rozhodl?

TEXT: THEO ADDAIR, REDAKCE
a základní škole mi začalo být 
jasné, že nejsem normální hol-

ka. Rozhodně mě ale ani vzdá-
leně nenapadlo zpochybňovat 

něco tak neměnného a  daného, jako že 
někdo je chlapeček a někdo holčička. 

Když jsem se v  šatičkách a  s  hlavou 
ostříhanou jako tenisák ocitl uprostřed 
složitého ekosystému zvaného školní tří-

da, přirozeně mě mezi sebe přijaly holky. 
Kreslili jsme si navzájem do památníčků, 
skákali gumu. Jenže jak šel čas, spolužač-
ky se začínaly zajímat o  jiné věci a  já je 
přestával stíhat. Najednou jsme si neměli 

co říct. 
Kluci mě celkem brali, na hol-

ku možná až nadstandardně, 
a  bylo mi mezi nimi dobře. 
Jenže i kluci rostli a najednou 
se začali zajímat o  holky. Stal 

jsem se potenciálním objektem 
zájmu a totálně jsem v tom pro-

padl. 

POZNÁNÍ SE SKRÝVÁ  

NA ROZTODIVNÝCH MÍSTECH

Období střední školy shrnu do jediné 
věty: Takhle se slušné děvče nechová. Žil 
jsem s  vědomím, že jsem divná holka. 
Pak jsem začal hrát textové RPG. S  vy-
mýšlením postavy jsem si dal hodně prá-
ce – povaha, kdo jsou její rodiče, záliby. 
Jedinou věc jsem řešit nemusel, protože 
mi byla zřejmá hned – postava bude kluk. 
A jak jsme spolu hráli, žili a stárnuli, dost 

N

mi postava přirostla k srdci. Přál jsem si, 
abych to byl já. 

V mysli mi vyklíčily otázky, které jsem 
předtím nemohl ani zformulovat. Na-
stoupila panika a následně dlouhé hodiny 
na netu. Hltal jsem články, diskuse i osob-
ní příběhy trans lidí. V něčem jsem se po-
znával, a  to mě děsilo. V  něčem vůbec, 
a to mě děsilo taky. 

VYJÍT S BARVOU VEN V BEZPEČÍ 

A NANEČISTO

Při bloudění internetem jsem narazil na 
poradnu Sbarvouven.cz. Nervózně jsem 
napsal vybranému mentorovi a začala ně-
kolik měsíců dlouhá konverzace. Oslovit 
poradnu bylo to nejlepší, co jsem mohl 
udělat. Mít na koho se obrátit znamená 
hodně. A když má navíc za sebou vlastní 
zkušenost, rozumí mým pocitům, přesto-
že já sám je ani nedovedu přesně popsat – 
tak to je k nezaplacení. 

Ze začátku byl chat s  mentorem je-
diným místem, kde jsem mohl bez obav 

z  odsouzení vyslovit úplně cokoli, kde 
jsem si mohl poprvé a bez strachu z mož-
ných následků zkusit být sám sebou. 
Poradna sice nevyřešila moje problémy 
mávnutím kouzelného proutku, ale po-
strčila mě správným směrem. Postavila 
mě na začátek dalšího hledání, kdy už 
jsem ovšem věděl, co hledám. 

Byl jsem divná holka. Pak jsem byl 
kluk, občas až moc na sílu, jen aby to 
bylo hned jasné. Možná i  proto, že jsem 
si odžil tuhle fázi, jsem dneska v pohodě 
s  oběma možnostmi. Nebinární. Gen-

derfluid. Zkratky, díky kterým nemusím 
vysvětlovat celý svůj příběh. Vím, že 
nemám povinnost se do žádné škatulky 
přesně vejít. Je v  pořádku, když kousek 
přečuhuje a  jinde kousek chybí. Každý 
jsme originál. Hlavní je zůstat lidmi – to-
lerantními a s otevřenou myslí. 

Čtěte Theův blog:

www.vpismenkach.cz
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Spolek Prague Pride existuje už devět let. Jako každá rostoucí organizace má 

důležitý úkol – najít mladé motivované lidi, kteří postupně převezmou vedení, 

aby matky a otcové zakladatelé mohli odejít do duhového důchodu. V Prague 

Pride se to zatím daří. Představujeme vám nejmladší generaci duhových 

aktivistů.

KRISTÝNA  
DEJLOVÁ
Do Prague Pride ji vloni 

přivedl inzerát na pozici 

asistentky produkce. Na 

pohovor jako zaměstnankyně korporátu 

dorazila skvěle připravená – v šatech a lo-

dičkách. Nečekala, že hlavní produkční 

přijde v  sepraném tričku, otevře svůj obří 

notebook a  rovnou začne rozdávat úkoly. 

Kristýna se podílí na Pride Village, a  to 

produkcí i fundraisingem.

Proč věnuješ Pridu volný čas, který 

bys mohla raději trávit s přáteli?

Věnuji čas tomu, co v dané chvíli považu

ji za nejdůležitější. A  rovnoprávnost pro 

LGBT+ lidi mi přijde velmi důležitá pro 

budoucnost naší společnosti. Mimo to 

mě práce v  Pridu neskutečně baví a  na

plňuje.

Co ti Prague Pride dal?

Plno zkušeností. Mám nad sebou profíky, 

od kterých se neustále učím a  kteří mne 

inspirují.

Je něco, co ti Pride naopak vzal?

Jedině snad mé oblíbené desky, které 

jsem při stěhování zapomněla ve staré 

kanceláři. 

Kde na festivalu tě můžeme 

potkat?

Uvidíte mě pobíhat ve Vil

la ge. Buď za zadkem hlav

ní produkční, nebo s  pís

kem až za ušima.

KATEŘINA  
TUREČKOVÁ
Letos ji oslovila ředitel-

ka festivalu s  nabídkou, 

zda by se nechtěla podílet 

na tvorbě programu Prague Pride. Trochu 

ji překvapilo, že má tolik práce dělat za-

darmo, ale souhlasila. Kateřina má v pro-

gramu na starosti mezigenerační dialog. 

Proč věnuješ Pridu volný čas, který 

bys mohla raději trávit s přáteli?

Protože vnímám, jak je Prague Pride dů

ležitý. Zažila jsem první Pride v Brně, kde 

vedle mě zmlátil holohlavej chlap jedno

ho kluka. Bylo mi 14 let a mhouřila jsem 

oči, protože kousek ode mě bouchnul 

slzák. Každoročně chodím šťastná v prů

vodu a je pro mě děsně důležité, že mám 

alespoň ten jeden týden v roce, kdy se cí

tím stoprocentně šťastně a bez ohrožení. 

Proto mi stojí za to být součástí a rozvíjet 

myšlenku respektu a lásky.

Co ti Prague Pride dal?

Spektrum skvělých lidí všech generací, 

neuvěřitelné kontakty, důvěru v budouc

nost a  neskutečně mnoho prostoru se 

realizovat.

Je něco, co ti Pride naopak vzal?

Děsně moc času. Ta duha v  srdci je ale 

k nezaplacení!

Kde na festivalu tě můžeme potkat?

Většinou na akcích pro starší generaci 

LGBT+ lidí, na mezigeneračních setká

ních, na párty BOBR a v komunitní zóně 

v Pride Parku.

MARTIN  
LYKO
K  Prague Pride se při-

bližoval na pokračování. 

Před pár lety se přihlásil, 

když jsme hledali teplé lidi z moravských 

maloměst se zajímavým coming outem. 

Martinův příběh vyšel na Sbarvouven.cz 

a později sám pár textů pro poradnu na-

psal. Později narazil na inzerát na pozici 

PR asistenta a Martinova cesta k Pridu byla 

završena. Je hlavním textařem festivalu.

Proč věnuješ Pridu volný čas, který 

bys mohl raději trávit s přáteli?

Doufám, že lidi z Pridu JSOU mí přátelé! 

Letos jsem třeba zvažoval, že půlku léta 

strávím na jazykovém kurzu v zahraničí. 

Ale mám Pride, takže nemůžu. Nebo tedy 

můžu, ale říkám si, že kurz by byl jenom 

pro mě, ale Pride je pro desítky tisíc lidí. 

Co ti Prague Pride dal?

Spoustu zážitků, úžasné lidi. Taky jsem 

často nucen překonávat sám sebe, takže 

se i jako člověk posouvám někam dál. Pri

de mi dal možnost pomáhat tím, co mi 

jde a  co mě baví. Pozice PR asistent pro 

Prague Pride v životopise možná rozhod

la o tom, že mám nyní ke studiu i brigádu.

Je něco, co ti Pride naopak vzal?

Srdce. A zatím ještě nevrátil. 

Kde na festivalu tě můžeme potkat?

Loni jsem toho hodně naseděl v kanceláři 

za počítačem a pořádně jsem se vyvětral 

až v  průvodu. Letos to asi nebude jiné. 

Určitě se ale objevím také ve Village. 

SIMONA  
KAMARÝTOVÁ
Na nabídku stáže v Pra-

gue Pride vloni narazila 

úplnou náhodou. Právě do - 

končila semestr na vysoké škole, neměla 

plány na léto a  zkusit něco nového v  ob-

lasti komunikace jí přišlo jako super plán. 

Létem ale Simoně práce pro Pride neskon-

čila. Naopak na sebe vzala velký úkol – 

starat se o facebookový profil Prague Pri-

de během celého roku. 

Proč věnuješ Pridu volný čas, který 

bys mohla raději trávit s přáteli?

Prague Pride má super myšlenku a odve

dl už kus práce. Jsem ráda, že můžu dělat 

užitečnou a smysluplnou práci.

Co ti Prague Pride dal?

Možnost angažovat se na festivalu, kde 

každý může být sám sebou, nic neřešit 

a nepředstírat – udělat ten svět zas o troš

ku lepší. 

Je něco, co ti Pride vzal?

Pár volných hodin týdně, které bych zcela 

jistě strávila na sociálních sítích nebo dí

váním do prázdna. 

Kde na festivalu tě můžeme potkat?

Letos budu hodně v kanceláři, kde budu 

spravovat festivalové události na Face

booku. Ale určitě nevynechám program 

ve Village, Pride Parku a samozřejmě ani 

průvod!  

TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ

F
O

T
O

: 
A

R
C

H
IV

 K
R

IS
T

Ý
N

Y

F
O

T
O

: 
P

E
T

R
 M

R
Á

Č
E

K

F
O

T
O

: 
A

R
C

H
IV

 K
A

T
E

Ř
IN

Y

F
O

T
O

: 
L

E
A

H
TA

K
A

TA

LGBT+ štafetu prebírajíˇ
ˇdeti devadesátek
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DEkujeme partnerum
HLAVNÍ PARTNEŘIGENERÁLNÍ PARTNER

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ HOTELOVÝ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI HOTELOVÍ PARTNEŘI

PODPOROVATELÉ

FESTIVALOVÝ DOPRAVCE PARTNEŘI

A MOLSON COORS COMPANY

Financováno z projektu  

We are fair (č. 777228) v rámci 

programu Evropské unie Práva, 

rovnost a občanství (2014–2020)

˚

Záštitu festivalu 

Prague Pride udelili

Zdeněk Hřib – primátor hlavního města Prahy

Pavel Nazarský – místostarosta Městské části Praha 1

Hana Třeštíková –  místostarostka pro kulturu,  

sport a sousedské vztahy městské části Praha 7

Petr Kučera – radní Městské části Prahy 1

ˇ
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