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vám každoročně připomene, že je všude kolem spousta lásky
a podporujících lidí, co vás klidně přijmou takové, jací jste.
Poselství, které s sebou festival hrdosti nese, je navíc rok
od roku optimističtější. Počty příznivců Prague Pride, a tedy
i LGBT minority, totiž nezadržitelně rostou.
A podobně jako Praha není jenom „most a Hrad“, ani Prague
Pride není jenom průvod. Festivalový program nabízí desítky
jedinečných akcí: koncerty, workshopy, panelové diskuze,
pikniky, debaty, bohoslužby, party, divadelní představení, hry
pro děti, výstavy, sportovní akce, tematické procházky. O to,
aby vám žádná zajímavá akce neutekla, se postará mobilní
appka CONVENE Prague Pride od Thomson Reuters. Prague
Pride 2017 ale přináší tolik interesantních osobností a programových akcí, že si zaslouží, abychom vám je představili
nejen virtuálně, ale i pěkně dopodrobna, na papíře. Věřím, že
se i z této letošní novinky – 52 stran barevného festivalového
čtení – brzy stane vyhledávaná tradice.

Psal se rok 2014, když jsme hrdě kráčely v sedmnáctitisícovém davu, od koně až na Letnou. Barbora a já, shodou
náhod obě Bartošovy. Ačkoli nám v hlavách ještě doznívalo
rekviem za sen o naší nehynoucí lásce, už počtvrté jsme se
spolu radovaly z vrcholícího Prague Pride. Většina kamarádů
ani nepostřehla, že jsme se krátce před průvodem rozešly,
a já myslím, že tehdy mi – více než kdy předtím – došlo, jak
výjimečnou a pohlcující atmosféru celý festival má.
Rok co rok nad Prahou visí slavnostní očekávání a všeob
jímající nálada, za kterou by se nemusel stydět leckterý
advent. Veselí střídá dojetí, obojí hřeje u srdce, a i kdybyste
na Prague Pride bůhvíproč přišli zamračení, všudypřítomná
duha a nakažlivá euforie vás přiměje, abyste odsunuli všední
starosti a spory na jindy. Oslava lásky, spřízněnosti a vzájemného respektu totiž nepočká!
Ptáte se, co je to „něco“, co vás spolehlivě donutí usmívat
se a být laskavější než obvykle, třebaže se zrovna tísníte
v duhovém davu cizích lidí? Je to silné kouzlo tradice. Ať
venku prší, ať si zrovna připadáte osamělí, diskriminovaní
nebo láskou zklamaní, Prague Pride je jistota. Jistota, která

Šťastný a veselý Prague Pride vám přeje
Veronika Bartošová, editorka magazínu
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Chtěli jsme udělat akci, která v Praze ještě nebyla,
kterou si všichni gayové a lesby užijí a když to dobře
půjde, tak si toho všimne i heterovětšina. Najednou byly na
tiskovce čtyři desítky novinářů a tři televizní štáby a celý týden
jsme ve festivalovém centru s překvapením sledovali tu mediální
smršť. Načež v sobotu přišlo do průvodu deset tisíc lidí. Zhruba čtyřikrát tolik, než jsme čekali! To byl rok 2011.
Od té doby se Prague Pride stále zvětšuje, máme na padesát spolupracujících organizací a firem, přes sto akcí v programu, Prague Pride se stal jednou
z největších lidskoprávních akcí v Česku. Ne, není to zbytečný festival. A přesto
to celou dobu slýcháme. Že prý je u nás k lesbám a gayům tak velká tolerance,
že už nikdo nemusí demonstrovat v ulicích. Ale i kdyby šlo o pouhou zábavu, tak
má cenu do průvodu jít – nikdo přece nevykřikuje, že zbytečné jsou například
majálesy nebo hudební festivaly.
Ale my jsme navíc přesvědčeni, že ta tolik omílaná a opěvovaná tolerance je
trochu danajským darem. Je možné se jí zaštiťovat, ale přitom zůstat homofobní.
„Nic proti gayům nemám, ale ať si to nechají na doma.“ To je stejné jako říct:
„Dělejte, že neexistujete, a my s vámi budeme v pohodě.“ To je to, oč stojíme?
Ne.
Člověk totiž může tolerovat pouze to, co mu vadí, ale z nějakého důvodu pro to
má pochopení. Náš soused kouří před domem a bývá to cítit v chodbě. Ale mám
ho ráda, pomáhá nám s kočárkem, občas přebírá poštu, tak mu tohle toleruju.
Toleruju hlučně telefonující lidi v restauraci, i když mě štvou, ale chci, aby zase oni
tolerovali moje dítě, které taky není úplně potichu. Je fajn se navzájem tolerovat.
Ale na tom, že je někdo gay nebo lesba, není nic k tolerování. Narodili jsme se
tak, je nás sice méně než heteráků, máme ale úplně stejné právo být šťastní,
i když to bude s osobou stejného pohlaví. A očekáváme přijetí. Ne toleranci
podmíněnou tím, že nebudeme moc viditelní, že si necháme svůj život pro sebe.
Chceme mluvit o tom, do koho jsme se zamilovali, dát si na ulici pusu, řešit
s kolegy naši první společnou dovolenou… Prostě všechny ty maličkosti, které
neznamenají „hele já jsem gay, heč“, ale říkají „řešíme úplně stejné problémy,
jen jsme dvě holky / dva kluci“.
Proto letos mluvíme o respektu. Respektu k odlišnosti. Byla bych byla ráda,
kdyby lidi respektovali lesby, gaye, bi, transgender lidi, protože svou orientací nikoho neohrožují. A v neposlední řadě bych byla ráda, kdyby se teplý lidi
respektovali navzájem – buzny, lesby, vykroucený, butch, medvědi, kožeňáci…
Jděte a buďte sví. S respektem!
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people in the parade
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62 000

počet návštěvníků celkem
total attendees

60 000

počet návštěvníků celkem
total attendees people in the parade

20 000

Pr

počet lidí v průvodu
people in the parade
počet návštěvníků celkem
total attendees

15 000
25 000
8 000

počet lidí v průvodu
people in the parade

počet návštěvníků celkem
total attendees

e?

17 000

v sobotu pršelo
rain on the parade day

id

počet lidí v průvodu
people in the parade

40 000

ue

počet lidí v průvodu
people in the parade

týdenní festival
seven days festival

K
H olik
ow
l
m idí
an se
y na
pe
op Pra
le gu
ar e
e Pr
in id
vo e
lv po
ed d
in ílí?
Pr
ag

2016
2015
2014
2013
2012
2011

82 000

počet návštěvníků celkem
total attendees

pětidenní festival
five days festival

Podíl turistů na
Prague Pride

15

lidí v organizačním týmu
organization team members

150

20%
Percentage of tourists
on Prague Pride

dobrovolníků a dobrovolnic

volunteers

50

Jak
dlouho se
Prague Pride
připravuje?

48
týdnů

spolků, firem a jednotlivců

societies, companies and
individuals

How long
does it take
to prepare
Prague Pride?

48
weeks

DIVADLO

SEXPOSED | PRIDE THEATRE
Divadlo žije, ale všechno je jinak. Ani v letošním roce nesmí v rámci Prague
Pride chybět speciální divadelní projekt Pride Theatre, který jsme do
festivalového programu zařadili poprvé v roce 2015. Zázemí Švandova divadla
prochází rekonstrukcí, a protože jsme museli najít nové místo, změnilo se
toho nakonec víc. V Pride Theatre tedy letos proměníme Venuši ve Švehlovce,
a to s pomocí spolku Artedu a jejich SEXPOSED. Projekt se zabývá lidskou
sexualitou, sexem a prevencí HIV a dalších pohlavně přenosných chorob
a v případě Pride Theatre se těmto otázkám věnujeme za pomoci různých
divadelních forem, které ještě více rozvíjí původní záměr představovat divákům
inscenace angažovaného divadla.
Od úterý do pátku mají diváci možnost zhlédnout 4 velmi odlišná představení: premiéru nekorektní tragikomedie Karel a Karol v podání
DragAddicts, napínavé klání Slam exhibition, kde se utkají mistři slamu Anatol Svahilec, Toby Švédů, Marie Feryna a Dr. Filipitch, inscenaci
O tom se nemluví inspirovanou autentickými výpověďmi obětí znásilnění v podání Anny Kukuczkové a představení Pašije, které kombinuje objektové divadlo, pašijové hry, film a intimní zpověď dvou HIV pozitivních herců. Předprodej vstupenek na goout.cz.

Program divadel
PŘESNÝ ČAS

KOMPLETNÍ INFORMACE O PROGRAMU NAJDETE NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.PRAGUEPRIDE.CZ A VE
FESTIVALOVÉ APLIKACI CONVENE
NÁZEV AKCE

MÍSTO AKCE

POŘADATEL

Úterý 8. 8.
20.00

SMALL TOWN BOY

VILA ŠTVANICE, OSTROV ŠTVANICE 858, PRAHA 7

20.00

SEXPOSED | PRIDE THEATRE: KAREL
A KAROL

PRIDE THEATRE, VENUŠE VE ŠVEHLOVCE, SLAVÍKOVA 22, Artedu & Prague
PRAHA 3
Pride

20.00

KECY K VĚCI TALKSHOW

PIANO BAR, MILEŠOVSKÁ 10, PRAHA 3

Divadlo Letí

Piano bar

Středa 9. 8.
20.00

SEXPOSED | PRIDE THEATRE: SLAM
EXHIBITION

PRIDE THEATRE, VENUŠE VE ŠVEHLOVCE, SLAVÍKOVA 22, Artedu & Prague
PRAHA 3
Pride

Čtvrtek 10. 8.
19.30

JIŘINĚ SE CHCE BREČET!

D21, ZÁHŘEBSKÁ 21, PRAHA 2

20.00

SEXPOSED | PRIDE THEATRE: O TOM SE
NEMLUVÍ

PRIDE THEATRE, VENUŠE VE ŠVEHLOVCE, SLAVÍKOVA 22, Artedu & Prague
PRAHA 3
Pride

Perfidní divadlo

Pátek 11. 8.
20.00

SEXPOSED | PRIDE THEATRE: PAŠIJE

PRIDE THEATRE, VENUŠE VE ŠVEHLOVCE, SLAVÍKOVA 22, Artedu & Prague
PRAHA 3
Pride

21.30

JANA VRÁNA: BLACK & WHITE

PRIDE VILLAGE: STŘELECKÝ OSTROV, PRAHA 1
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Prague Pride

Drag
Addicts
TEXT: VERONIKA BARTOŠOVÁ
FOTO: DRAG ADDICTS

Od prvního ročníku Prague Pride, kdy vyrazili do ulic s projektem „Obejmi devianta“,
jsou nepřehlédnutelní. Avantgardní trans
rodoví umělci Maty Dio a Dan Tůma už 8 let
tvoří a vystupují pod trefným pseudonymem „Drag Addicts“. Letos na prknech Pride Theatre představí svoji novou autorskou
hru „Karel a Karol“. Připravte se na 69 minut
čiré, performativní parodie. Bez přestávky!

Dočetla jsem se, že vaši tvorbu hodně
ovlivňuje dadaismus. Jak se konkrétně
promítá do vaší performance?
Dan a Maty: „Základem dadaismu je výsměch, nadsázka, vtip a absurdita, kterými
dadaisté silně kritizovali evropskou kulturu. Všechny tyto elementy jsou i součástí
našich her, které jsou okamžitým produktem spontánnosti s iluzivní komunikací.
Hodně improvizujeme a bazírujeme na
momentkách.“

Avizujete tragikomický příběh, který se
pravděpodobně stal. Máme to chápat
tak, že jde o hru s prvky autobiografie?
Dan: „Všechny příběhy se pravděpodobně
staly. V každé knize, filmu i divadelním
představení najdete něco, co se vám nebo
někomu kolem vás stalo. A pokud každý
člověk najde nějaký střípek, pak se velká
většina příběhů stala. A pak tu máme ještě
takové ty momenty – ‚To je jako z filmu‘.
Ale to by bylo na další kapitolu.“

Zmiňujete výsměch a nadsázku, obecně
je znát, že vás autorsky baví nekorektní humor. Proč? Rádi posouváte jeho
hranice?
Dan: „Hranice jsou vymezené společenskými předsudky a momentální vývoj předpokládá zákaz všeho, co by mohlo kohokoliv
urazit. Sarkazmus, ironie, nadsázka jsou
neakceptovatelné. Avšak pointou veškeré
komedie je její kritičnost. Dovolím si pokračovat slovy Johna Cleese: ‚Pokud by každý
měl být politicky korektní a měl strach
někoho urazit, komedie přestane existovat.
Není nutné, aby nás někdo chránil před
všemi nepříjemnými emocemi. Pokud si
začnete myslet: Pozor, nesmíme je kritizovat ani urážet, vytratí se humor, s humorem smysl pro přiměřenost, a najednou
budeme žít jako v románu 1984.‘ “

Maty: „Nechci předbíhat, odpověď se totiž
dostaví v úvodu představení, ale musím
podotknout, že jestli se v naší hře najdete,
tak je o vás.“

Maty: „Ve hře jsme použili jednu podobnou
větu, jakou použil stand up komik Richard
Dawkins, když porovnal ‚extrémní‘ feministky s islamisty. Vyvolal tím vlnu emocí,
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a dokonce ani feministky se neshodly, jestli
je urazil anebo nikoliv. Jak je vidět, i některé z nich mají smysl pro humor a ocenily
jeho komediální výstup. Každopádně,
i když se jeho výstup některým lidem zdál
nevhodný, neznamená to, že bychom ho
měli zcenzurovat anebo zakázat. Demokracie se rovná možnosti dělat si srandu
z čehokoliv, bez obav a cenzury. Není
správné dělat si legraci z jistých skupin
lidí a chránit jiné. Můžeme třeba vtipkovat
o Francouzích a Američanech, ale chraň
Bůh, abychom řekli slovo Cikán.“
Z koho si ve hře tropíte legraci vy?
Dan a Maty: „V minulé hře jsme se nekorektně bavili na politická, rasová a volební
témata. Tentokrát jsme si vzali na mušku
vztahy, muže a ženy.“
Můžete každý třemi slovy popsat, jaký
je v představení ten „váš“ Karel?
Maty: „Sarkastický milovník života.“
Dan: „Bonviván s humorem.“
Jakému typu publika sedne „Karel a Karol“ nejvíce?
Maty: „Každému, kdo má smysl pro humor
a dovede se zasmát sám sobě.“
Dan: „Ano, pro lidi, co se s námi dovedou
smát sami sobě… a i nám.“

KOMUNITNÍ AKCE

Úterý 8. 8.

Středa 9. 8.

17.30–19.00

14.00–18.00

ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 | SPOLEČNOST PRO
QUEER PAMĚŤ

CENTRUM PRAHY | PRAGUE PRIDE

Za teplými zvířaty do zoo

Duhová tramvaj
Pozor, pozor! Prahu čeká již tradiční duhová jízda. Trasa je nestálá,
ale nálada ve voze konstantně dobrá. A to i přes náročné téma,
které veze – dozvíte se, jak se chránit proti pohlavně přenosným
nemocem, především HIV. Na všechny cestující bezplatné duhové
linky čeká malý, ale skutečně praktický dárek – kondom.

Vydejte se s námi na netradiční procházku po pražské zoo.
V průběhu návštěvy jejích obyvatel zjistíte, co všechno ve zvířecí
říši NENÍ proti přírodě. Seznámíme se s druhy, u kterých byly
doloženy celoživotní stejnopohlavní páry, kde se o mláďata starají
společenství matek nebo single otcové. Připomeneme si populární
příběhy zvířecích gay párů ze zoologických zahrad a nebudou to
jen tučňáci. Komentovanou prohlídku pro velké i malé návštěvníky
připravil etolog František Tymr. Prohlídka zdarma, nutno zakoupit
vstupenku do zoo.

Posádce velí členky řádu Sester věčné radosti s typickými
pomalovanými obličeji. Sestry se věnují prevenci HIV, propagaci
zdravého životního stylu a rovnoprávného postavení trans,
gay, lesbických a bisexuálních lidí ve společnosti. V současnosti
řád spolupracuje s Domem světla, se kterým šíří osvětu ještě
efektivněji. Jízda zdarma.

Středa 9. 8.
14.00–16.00

Neděle 13. 8.

Kreativní workshop pro trans a queer
teens

14.00

Bohoslužba pro
účastníky Prague Pride

PRIDE HOUSE – CENTRUM ČLOVĚKA V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1 |
TRANS*PARENT

MARTIN VE ZDI, MARTINSKÁ 8, PRAHA 1 | LOGOS ČESKÁ REPUBLIKA

Je ti pod 20 (nebo těsně nad) a kladeš si otázky spojené se svou
genderovou identitou nebo sexuální orientací? Vrtají ti v hlavě
slova jako queer, gay, trans nebo lesba? Přijď se poradit, zapojit
se do skupinových aktivit a podělit se o své zkušenosti. Nabízíme
bezpečný prostor pro diskuzi, výtvarné a pohybové aktivity. Vedou
kreativní lektorky s podobnou zkušeností hledání sebe sama.
Účastníci workshopu nepotřebují žádné speciální dovednosti.
Všichni jsou vítáni. Pro víc informací pište na qtypraha@gmail.com.
Vstup zdarma

Prague Pride každoročně ukončujeme bohoslužbou, kterou
slouží několik farářů společně. Partner festivalu Logos – otevřené
křesťanské společenství bez ohledu na sexuální orientaci a názory
na ni – prostřednictvím společné bohoslužby křesťanů z různých
církví upozorňuje na skutečnost, že nejhlasitější křesťanští
radikálové nepodávají věrný obraz Božího lidu. Cílem duhové
bohoslužby je ukázat, že předsudky LGBT+ lidí vůči křesťanům jsou
stejně zbytečné jako předsudky křesťanů vůči LGBT+ minoritě.
Přijďte se o tom přesvědčit sami. Bohoslužbě předsedá biskup
Církve československé husitské Filip Michael Štojdl. Milodar potěší.

ZA TEPLÝMI ZVÍŘATY DO ZOO

BOHOSLUŽBA PRO ÚČASTNÍKY PRAGUE PRIDE
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PROGRAM komunitních akcí
7.–13. 8.
LIVE ACTION PRIDE

různě po Praze – viz web http://pride.rolling.cz/ | Rolling

Neděle 6. 8.
19.30

BOHOSLUŽBA V PŘEDVEČER PRAGUE PRIDE

Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1 | Logos Česká republika

Pondělí 7. 8.
17.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V CENTRU QUEER PAMĚTI
SPQP, Na Strži 40, Praha 4 | SPQP

Úterý 8. 8.
15.00

CELÉ DĚTSKÉ ODPOLEDNE

Pride Village: Střelecký ostrov, Praha 1
Prague Pride
17.30

ZA TEPLÝMI ZVÍŘATY DO ZOO

Zoologická zahrada Praha, U Trojského zámku 3, Praha 7
SPQP
18.00

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO TRANSLIDI

ROH družstevní kavárna, U Božích bojovníků 3, Praha 3
Trans*parent
18.00

TAIZÉ MODLITBA

Kaple sv. Máří Magdalény, nábřeží Edvarda Beneše, Praha 1
Logos Česká republika, starokatolická farnost sv. Máří Magdalény

Středa 9. 8.

Pátek 11. 8.

14.00

10.30

centrum Prahy | Prague Pride

nám. Republiky | Prague4gay

DUHOVÁ TRAMVAJ

LGBT+ PROHLÍDKA PRAHY

14.00

11.00

Pride House: Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37,
Praha 1 | Trans*parent

Václavské náměstí, Praha 1 | Prague Bears

KREATIVNÍ WORKSHOP PRO TRANS A QUEER TEENS

16.00

COMING OUT WORKSHOP PRO DOSPĚLÉ: NIKDY NENÍ
POZDĚ!
Pride House: Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37,
Praha 1 | Trans*parent
18.00

TRANS & QUEER KOMIKS – WORKSHOP

Pride House: Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37,
Praha 1 | Trans*parent

MEDVĚDÍ VYCHÁZKA PRAHOU
19.00

MEZIPATRA – SVAČINA S DISKUSÍ: BEZ ŠKATULEK
Hybernská 4, Praha 1| Mezipatra
21.00

GAY PRAGUE AT NIGHT TOUR FOR PRIDE
v centru | Saints

Sobota 12. 8.
13.00

19.00

MEZIPATRA – SVAČINA S DISKUSÍ: TEPLÁ AFRIKA
Hybernská 4, Praha 1 | Mezipatra

PRIDE PARADE

Václavské náměstí, Praha 1 | Prague Pride
14:00

HUDEBNÍ ODPOLEDNE NA LETNÉ

Čtvrtek 10. 8.

Letná, Praha 7 / Prague Pride

15.00

PRAGULIC LGBT+ PROHLÍDKA SE ZUZKOU
v centru | Pragulic

Neděle 13. 8.
11.00

PRAGUE QUEER HERITAGE TOUR

18.00

PRVNÍ KROKY DO NEBE QUEER TANGA
Patra, Krymská 17, Praha 10 | Trans*parent

Piazzeta Národního divadla, náměstí Václava Havla, Praha 1 |
SPQP
12.00

19.00

FOTBAL – JEN TAK SI KOPNOUT

Strahovské koleje, blok 6, Vaníčkova 7, Praha 6 | Gaysport.cz
a GFC Friends Prague

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
SPQP, Na Strži 40, Praha 4
14.00

BOHOSLUŽBA PRO ÚČASTNÍKY PRAGUE PRIDE

19.30

KONCERT PRAŽSKÉHO GAY PĚVECKÉHO SBORU
DOODLES

Vršovické divadlo Mana, Moskevská 34, Praha 10 | Doodles

Martin ve zdi, Martinská 8, Praha 1 | Logos Česká republika
16.00

SAINTS PRAGUE PRIDE QUIZ
Saints, Polská 32, Praha 2 | Saints

19.00

MEZIPATRA – SVAČINA S DISKUSÍ: GIRLS JUST WANNA
HAVE FUN
Hybernská 4, Praha 1 | Mezipatra

Čtvrtek 10. 8.

Čtvrtek 10. 8.

18.00–20.00

15.00–17.00

První kroky do nebe queer tanga

Pragulic LGBT+ prohlídka se Zuzkou

PATRA, KRYMSKÁ 17, PRAHA 10 | TRANS*PARENT

SRAZ NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY (POD POVRCHEM PŘED VSTUPEM DO METRA)
| PRAGULIC

Argentinské queer tango je neuvěřitelně hravý tanec – taneční
role nejsou závislé na genderu a rovněž není třeba držet se jen
jedné z nich. Měnit role během tance či aktivně se nechat vést – to
vše je možné! Během tohoto stručného úvodu se naučíme, jak
spolu komunikovat a vtipkovat prostřednictvím tance a tanečních
pohybů. Ilai učí queer tango na známé berlínské škole Queer Tango
Berlin a má široké zkušenosti v oblasti dramaterapie, psychologie
a divadelní režie. Při svých kurzech dokáže vykouzlit uvolněnou
atmosféru, v níž zvědavost převládá nad potřebou dokonalosti.

Zažijte neobyčejnou prohlídku Prahy očima člověka bez domova.
Sociální podnik Pragulic pro vás spolu s průvodkyní Zuzkou
připravil prohlídku zaměřenou na LGBT+ tematiku. Navíc vám
představí situaci žen žijících na ulici.
Průvodkyně Zuzka si vás vyzvedne na náměstí Republiky a dojdete s ní až na Karlovo náměstí. Během této cesty si budete moct
vyslechnout nejen její příběh, ale budete mít i možnost zeptat se
na vše, co vás zajímá. Zuzčiny životní zkušenosti jsou v každém
ohledu výjimečné – dlouhých 18 let fetovala, nyní se snaží opět
postavit na vlastní nohy. Jde do toho s odhodláním a trpělivostí
a daří se jí to. Vaří a peče s Kuchařkami bez domova a jako terénní
pracovnice pomáhá mladým lidem ohroženým drogovou závislostí. Speciální festivalová cena 150,–/osoba (rezervace přes náš
webový formulář).

Po dvojnásobném úspěchu na festivalu Queer Tango v Berlíně
2015 a 2016 roztančí Ilai v rytmu queer tanga i Prahu! Přijďte na
jeho workshop ve čtvrtek v 18.00 do nové komunitní kavárny Patra
na Krymské – nejnovějšího projektu queer filmového festivalu
Mezipatra. V Patrech se mimo jiné pořádají výstavy, filmové
projekce a debaty.
CHCETE O TANGU VĚDĚT VÍCE? NAVŠTIVTE ILAIŮV BLOG TANGOLOGIE.
WORDPRESS.COM. PRO VÍCE INFORMACÍ O WORKSHOPU PIŠTE NA
INFO@TRANSPARENTPRAGUE.CZ. VSTUP ZDARMA.
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ROZHOVOR

Zuzana z Pragulic
O životě a lásce na ulici

Červená Karkulka ze Sherwoodu, proletí mi hlavou, když mi Zuzana podává
pravici na tramvajové zastávce Anděl. Všechno má totiž sladěné do barvy
zralých jahod – tričko s nápisem „refugees welcome“, plátěné kalhoty i tenisky.
Do Jídelny Kuchařek bez domova, kde Zuzka vaří, cestujeme mlčky. Jakmile
se k nám ale připojí Helena, Zuzanina životní partnerka i kolegyně-kuchařka,
obě ženy zapředou živý dialog o smažení řízků. Nazítří odjíždějí na 14 dní do
Anglie – a jejich cestovní horečka zjevně graduje. Bez velkých průtahů se tedy
usazujeme na lavičku v přilehlém parku, a čím déle Zuzanu poslouchám, tím
víc ve mně roste přesvědčení, že pro otevřený rozhovor o bezdomovectví
bychom asi těžko hledaly symboličtější místo.

FOTO: PRAGULIC
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Co vás přivedlo na ulici?
Zuzana: „Poprvý jsem odešla z domova
ve dvaceti, když jsem se po škole vrátila
do Prahy. Člověk byl plnoletej, doma to
nefachalo, tak vypadnul. Asi 10 let jsem
žila po squattech, nato jsem hodně střídala
léčebny, rodinu a zase ulici. Impuls nebyl
vegetit venku, ale najít si práci, pronájem.
Ale ty drogy tam hrály svoji roli, že ta cesta
šla jinam, než měla bejt směřovaná.“
Máte za sebou dlouholetou, fyzickou závislost na heroinu. Co vás napadá, když
potkáte mladé lidi, pro které jsou drogy
jen zábava, bezstarostná jízda?
Zuzana: „Hodně se říká, že drogy nebo alkohol jsou příčinou problémů. Ale ona to vždy
není úplně pravda. Podle mě je to souhra
nějakejch komplikací, a ty drogy tam jsou jednou z nich. Neznám člověka, kterej by prostě
drogy bral a k tomu neměl jinej problém. Ať
už jsou to dětský domovy, psychiatrický problémy, agresivita u rodičů, trauma, násilí, chudoba… Anebo potom v druhý fázi jsou drogy
a alkohol už důsledkem něčeho – ženská
přijde o byt, chlap ji mlátí, tak když je sama,
v noci, ještě k tomu jí je zima, tak si prostě dá
panáka. A pak už se to jen nabaluje.“
Jaké komplikace stahovaly ke dnu vás?
Zuzana: „Já to mám hodně propojený se
vztahem, že když nefunguje, tak mě to dost
vyřídí. A člověk dělá zase chyby. Po nějaký
době vám samozřejmě dojde, že to je špatně. Zkoušíte to ikskrát, přestat. Ale většinou
to nejde, vracíte se zpátky. Zvlášť, když
máte takový klády pod nohama, jako že
vás nevezmou do práce, nebo řešíte dluhy
a nějaký hádky. Já jsem začínala brát drogy
kolem roku 89, kdy tady drogy byly všude,
takže bylo o to jednodušší se k nim dostat.
A propracovat se k nějaký fyzický závislosti.“

Nynější drogové čtvrti v žádné mapě
Prahy nenajdete. Kudy vedou vaše
prohlídky?
Zuzana: „Ta aktuální drogová Praha je dost
velká – centrum, Hlavák, Karlák, Vršovice
a tak dále. Ve chvíli, kdy se na prohlídce
zmíním o prezervativech, o jehlách – o tom,
kde všude se vyskytují – bývají lidi často
překvapení: Toho jsem si dřív nevšiml.
Nebo: To jsem nevěděla. Člověk, když jde
Prahou, tak asi přemejšlí o svejch věcech,
který se týkaj jeho osobního života, jeho
práce. Vídá přírodu, auta, obyčejný věci.“
Nad čím při toulkách Prahou přemýšlí
člověk bez domova? Má o hodně jiné
starosti?
Zuzana: „Částečně asi jo. Když je tam závislost, tak hlavně řešíte svoji závislost. A když
tam není, tak hlavně řešíte, co budete jíst
a kde budete spát. Jestli zrovna dneska
budete sbírat papír nebo nevím co. V tom
je to asi odlišný. Ale jinak samozřejmě jsou
tam lásky, je tam čtení knížek, vztah, cokoli.
Ale tadyty věci řešíte na prvním místě.“
Zmínila jste lásky – dá se očekávat,
že když na ulici žije spousta různých
„outsiderů“, budou mít bezdomovci víc
respektu i k menšinám? Nebo se do vás
spíš někdo naváží, když máte partnerku?
Zuzana: „Myslím, že je to možná dost
podobný jako u bydlících lidí, nějaká ta
tolerance, když je člověk lesba nebo gay.
Kdo to má horší, jsou translidi. Tam je to
průšvih. Noclehárny, azylový domy, denní
centra. Kam má ten člověk jít? Kde má
spát? Mezi klukama, mezi holkama? Páč
je to tam často rozdělený. Spousta lidí,
co jsou na ulici v dnešní době, jsou navíc
starý, protože ta doba tomu přesně odpovídá – první lidi bez domova po komunis-

ZUZANA SOUHLASILA S ROZHOVOREM POD JEDINOU PODMÍNKOU. NEBUDEME JI FOTIT ANI JINAK
ODHALOVAT JEJÍ IDENTITU. „KDO SE CHCE DOZVĚDĚT VÍC, AŤ DORAZÍ NA PROHLÍDKU!“ VZKÁZALA
PŘES DIKTAFON.
INZERCE

Třídíme odpad,
ne lidi.
Pro Prague Pride

Zeleni.cz
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tech. A ty samozřejmě tady tohle taky moc
neznají, měli to jako zavřený téma. A teďka
se s tím setkávaj a je to pro ně zvláštní – ta
homosexualita, natož teda transsexualita.“
Navazují se lesbické vztahy mezi ženami
bez domova snadno?
Zuzana: „To si myslím, že je taky dost
stejný.“
Helena: „Na kuře!“ (smích)
Zuzana: „Helča mě sbalila na kuře se šťouchanýma bramborama na azyláku.“
Helena: „Ale to nebylo úplně sbalení. Já
jsem se chtěla s tebou jen kamarádit. A tak
jsem si chtěla udělat voko.“
Zuzana: „Tak jsme spolu čtyry a půl roku.“
Helena: „A pomilovat jsem se s tebou
chtěla!“
Co byste si přály pro LGBT komunitu do
budoucna?
Zuzana: „Určitě děti. Já myslím, že je to fér.
Jasně, že chlap a ženská dá do toho děcka
každej trochu svýho. Ale když to v tý rodině
funguje, tak tam přece jenom ty chlapi
jsou. A je přece jedno, jestli to bude táta
nebo dědeček, kterej tomu mýmu klukovi
bude dávat nějakou svou mužskou stránku, budou spolu lýzt po stromech a vyvádět. Důležitý je, aby to bylo potom otevřený ve školách, pro ty děcka. Když jsou
potom mezi náctiletýma, kde šikana klidně
běží o 106, aby chudáci ty děti nemusely
řešit, jestli mají dvě mámy, dva táty.“
Pomohly jste si s Helenou navzájem
dostat se z chodníku pod střechu?
Zuzana: „Partnerka určitě pomohla, ale
člověk zaprvý musí chtít sám – nějak fungovat. A klíčová je organizace, která vám
nedá jídlo a sprchu, ale nějakou motivaci.
Rovnost. Jako doma (nezisková organizace, která poskytuje podporu ženám bez
domova a upozorňuje na genderový rozměr bezdomovectví, pozn. aut.) pracujou
participativně, což si myslím, že je pro lidi
bez domova hrozně důležitý. Oni jsou za
těch 25 let navyklý jít si pro jídlo do Naděje.
Tak na co by se sebou něco dělali, když jim
chybí ta motivace? Pak jsou od všech těch
institucí tak ušláplý dolů, tak ani nevěřej, že
by za něco mohli bojovat. My se teď snažíme prosadit zákon o sociálním bydlení.
A oni říkají, že to není pro ně, že se jich to
netýká, tak se na to vykašlou.“
Už rok žijete v podnájmu. Co pro vás
znamená, že teď máte dveře, které za
sebou můžete zavřít?
Zuzana: „Já jsem spokojená. Mám práci, co
mě baví, což je hrozně důležitý. Mám bydlení, mám drahou polovičku. Hodně cestujem, což mě baví. Nic víc nepotřebuju.“

FOR FOREIGNERS

Unnecessary
Guide

Vinohrady, where Termix is located, is quite likely the only gay
district in Europe without rainbow flags hanging from balconies
and Pet Shop Boys blasting from windows. It is not a case of
people being ashamed of them as Vinohrady is proud of its gays
and dykes but it is a large district and a full rainbow flag coverage
would cost an arm and a leg and nothing would be left for drinks.
What’s more, long walking distances are one of the reasons why
Prague’s gents have such shapely legs.

Text: Jiří Markvart
Vinohrady, where
Termix is located,
is quite likely the
only gay district
in Europe without
rainbow flags
hanging from
balconies.

The largeness of the gay district was however inversely
proportional to the confinedness of the actual clubs. If you think
you must breathe down people’s necks at Termix or Termax, be
advised that this is not an error but a function. If ever you feel
a little lonely, you only have to walk in a Prague gay bar from
the dance floor to the bar to make enough physical contact for
the week to come. If you stick it out until the morning, you may
manage on your own until the end of your life.

“Think it’s a good idea?” asked Jeremy.
“Sure is. Since your first day in Prague
you’ve been saying you want to see it,”
Pavel assured him.
“The way it looks, somebody will tie me up
and rape me in there.“
“Somebody may well want to. Just go easy
on the booze.”
“Do all the gay bars here look like a garage
door on the outside?“
“Only the better ones,“ Pavel smiled at
Jeremy and rang the bell. The door opened
after a moment and a bouncer let them in.

“Still having a headache?” Pavel asked Jeremy as they were
hanging out in Wenceslas Square the next morning and watching
rainbow-decorated people gathering.
“Don’t speak to me,” retorted Jeremy crabbily.
“It’s going to be all right. I told you not to booze so much.”
“This place’s terribly cheap, you never warned me.”
“I wanted to make you a surprise.”
“You’re an idiot.”
“And you’re a romantic.”

Unnecessary map
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Petřín Hill
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Letná Plain
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Sweet things, that’s just like us. You can overindulge yourself with
sugar and run to fat in the favourite qcafé, imbibe icky drinks at
Friends or have desserts at Langhans, and you can easily chat up
a pseudo-intellectual at a Prague Pride lecture or workshop. If
you’re a cheapskate, take him to Petřín Hill. There you can admire
Prague for the price of only two public transport tickets and hold
each other’s hand with embarrassment. But if you’re better off or
you want to maximize your chances of sex, get him drunk with any
drink on the Embankment, in Vršovice or the Letná Plain where
the Saturday parade ends. These are the coolest places in town.
Which means there are lots of hipsters there and you pay twice
what you would pay elsewhere but it is certainly worth the highly
local thrill.
If you aren’t into the romantic stuff or want to avoid those
clumsy moments undressing one another, you will find in Prague
plenty of saunas and, ahem, cruising bars. You can easily Google
something about them by yourself if you want to.
“Goodness gracious, this is the first gay parade you have to climb
stairs,” said a panting Jeremy just before reaching the metronome.
“Amsterdam has canals, we have this. We can’t have just an
ordinary stroll, everybody has that nowadays,” said Pavel by way
of explanation.
“I won’t go with you next year. I’ll just sit on the grass here and
wait for somebody to pick me up.“

Opening hours: 24 hours a day
Address: Legerova 48, Praha 2
– I. P. Pavlova subway station
Contact: touristinformation.cz

“You’re welcome. I’ll come and get you,” said Pavel with a smile,
grabbed Jeremy’s hand with some embarrassment and they went
to admire Prague, this time from the Letná park.
Being gay in Prague is a joy. Kissing boys and embracing girls
no longer scandalize people and not only during Pride. If you
just want to be, feel free. Whoever wants to shock and provoke
people, let them go to the provinces. Or at least to outskirts of
Prague, for example Žižkov. But even there we are making every

Being gay in Prague is a joy. Kissing boys and embracing
girls no longer scandalize people and not only during Pride.
If you just want to be, feel free.
effort so that your sexual orientation or identity does not inflame
so much passion, so hurry up. Or learn to juggle, for example, for
with this you will command more attention now. If mutual respect
goes on gaining ground the way it is doing now, this festival will be
really quite pointless one day.

FILM

RECENZE
TEXT: VERONIKA BARTOŠOVÁ

První láska, svérázná matka, chybějící
postava otce, odcizení se sestrou-dvojčetem. Upřímně řečeno, Střed mého
světa pro mě nebyl láska na první
trailer. Sedmnáctiletý Phil, hlavní hrdina
a vypravěč, zkrátka řeší strasti, které
by se daly označit za klišé filmového
žánru coming-of-age. Přesto vám vřele
doporučuji tuto německo-rakouskou
letní story zhlédnout. Proč? Jednoduše proto, že se takových civilních gay
filmů, které z homosexuality nedělají
„téma“, pořád točí zoufale málo. Střed
mého světa nestaví na Philově orientaci
ani komické, ani dramatické zápletky.
Kamera sleduje mladíkovy osudy nezaujatýma, laskavýma očima, které se
navíc rády kochají přírodní i chlapeckou
krásou. Nechte se na 115 minut unést
do středu Philova (prázdninového) světa, kde lechtají sluneční paprsky a čas
plyne božsky pomalu!

Mezipatra na Pride poodhalí dospělou Identitu ve městě
Queer filmový festival Mezipatra už 18. rokem vybírá to nejzajímavější ze současné
mezinárodní kinematografie s LGBTQ+ tématikou. Do listopadu, kdy se na stříbrném
plátně utkají filmy hrané i dokumentární,
krátké i celovečerní, ale ještě pár měsíců
zbývá – a Prague Pride nabízí ideální příležitost, jak si čekání na tradiční podzimní
festival ukrátit. I pro letošní pride totiž
Mezipatra nachystala speciální program
s podtitulem Identita ve městě: čtyřdenní
filmové projekce v letním kině!

Na jaké filmy se letos mohou diváci a divačky těšit, prozradila Sandra Hezinová,
programová ředitelka QFF Mezipatra:
„Mezipatrům je letos osmnáct, takže je
v listopadu čeká taková zkouška dospělosti. Na tu vlastně odkazuje už program
v rámci Prague Pride: točí se kolem hrdinů
a hrdinek, kteří po svém prožívají vstup
do ‚dospěláckého‘ světa. Ať už skrze první
milostné zkušenosti, v rámci tradičních
iniciačních rituálů nebo naopak tím, že
se kriticky vyhraní proti společenským
očekáváním.“
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Už se začínáte těšit? Není divu! A to s lákadly ještě nejsme u konce: kromě filmových
projekcí si Mezipatra připravila i zábavný
pub quiz o ceny a tři diskuze s občerstvením. Témata slibují hned tři vášnivé debaty: o „teplé“ Africe, o queer vražedkyních
ve filmu a nakonec o bisexualitě a pansexualitě. Veškerý program se koná pod
širým nebem, na dvoře prostoru Kampus
Hybernská v Hybernské 4. Nechybí zde ani
zastřešený bar, o který se stará Containall.
A nebojte – kdyby pršelo, diskuze a projekce se přesunou dovnitř!

FOTO: ARCHIV QFF MEZIPATRA

Program filmových projekcí
PŘESNÝ ČAS

KOMPLETNÍ INFORMACE O PROGRAMU NAJDETE NA
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.PRAGUEPRIDE.CZ A VE
FESTIVALOVÉ APLIKACI CONVENE

NÁZEV AKCE

MÍSTO AKCE

POŘADATEL

Pondělí 7. 8.
19.00

MOONLIGHT (2016)

AMERICKÉ CENTRUM, TRŽIŠTĚ 13, PRAHA 1

Americké centrum

Úterý 8. 8.
19.00

SEXPOSED | BEZ CENZURY: KINOLAB –
CHEMSWINGERS

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

KINOLAB

20.30

MEZIPATRA UVÁDÍ: BEST OF SHORTS
2015–2016

HYBERNSKÁ 4, PRAHA 1

Mezipatra

Středa 9. 8.
17.30

ANTROPOFEST PRO PRAGUE PRIDE:
EXTENDED FAMILY

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Antropofest

19.00

ANTROPOFEST PRO PRAGUE PRIDE: VIGOR

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Antropofest

20.30

MEZIPATRA UVÁDÍ: RÁNA

HYBERNSKÁ 4, PRAHA 1

Mezipatra

MEZIPATRA UVÁDÍ: MOJE LÉTO LÁSKY

HYBERNSKÁ 4, PRAHA 1

Mezipatra

NEZNÁMÉ PŘÍBĚHY Z ARMÉNIE

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Prague Pride

Čtvrtek 10. 8.
20.30
18.00

Pátek 11. 8.
19.00

JAK PŘEŽÍT MOR (2012)

AMERICKÉ CENTRUM, TRŽIŠTĚ 13, PRAHA 1

Americké centrum

20.30

MEZIPATRA UVÁDÍ: STŘED MÉHO SVĚTA

HYBERNSKÁ 4, PRAHA 1

Mezipatra
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DEBATY, PŘEDNÁŠKY

Program debat a přednášek
PŘESNÝ ČAS

NÁZEV AKCE

MÍSTO AKCE

POŘADATEL

Pondělí 7. 8.

16.00

KAŽDODENNÍ REALITA LGBT+ LIDÍ OD
RIA PŘES MOSKVU, DILLÍ A ŠANGHAJ DO
KAPSKÉHO MĚSTA

ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ, NERUDOVA 3,
PRAHA 1

Ústav mezinárodních vztahů

19.00

UMĚLÉ OPLODNĚNÍ = UMĚLÁ RODINA?

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Strana zelených

Úterý 8. 8.
18.30

VZTAH LGBTQ KOMUNITY A KAPITALISMU

LETENSKÝ PARK, PRAHA 7

Michaela Radová

19.00

DEBATA S PRŮVODCEM PRAGULIC
KARIMEM

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Pragulic

19.00

RODINNÝ+KRUH

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Sestry věčné
radosti

19.00

POD PROUDEM – NÁHRADNÍ RODINNÁ
PÉČE

ETNOSVĚT, LEGEROVA 40, PRAHA 2

PROUD

Středa 9. 8.
18.00

RODIČOVSKÁ PŘÍPRAVKA

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Prague Pride

19.00

JAKUB PAVLÚS: LÉPE DVĚMA NEŽ
JEDNOMU

DIVADLO U VALŠŮ, KAROLINY SVĚTLÉ 18, PRAHA 1

Logos Česká
republika

20.00

(NE)TOLERANCE UVNITŘ LGBTQ*
KOMUNIT

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Mladí zelení

Čtvrtek 10. 8.
14.00

HOMOFOBIE NA SÍTI

ČAJOVNA U LEGIONÁŘE, ELIÁŠOVA 6, PRAHA 6

In IUSTITIA

17.00

NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ V USA – BEZPEČNÁ
CESTA K RODINĚ

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Prague Pride

17.00

VIDÍM TĚ. NEVIDÍŠ MĚ.

DIVADLO U VALŠŮ, KAROLINY SVĚTLÉ 18, PRAHA 1

PROUD a Život 90

18.00

DUHOVÝ VEČER TVARU

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

literární časopis
TVAR

19.00

PRIDE VOICES

FRANCOUZSKÝ INSTITUT, ŠTĚPÁNSKÁ 35, PRAHA 1

Prague Pride

Pátek 11. 8.
16.00

POLICIE A LGBT

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Prague Pride

17.00

JAK GAYOVÉ A LESBY K MANŽELSTVÍ
PŘIŠLI?

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Koalice za manželství

18.00

COMING-OUT POHLEDEM QUEER
GEOGRAFIE

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Michal Pitoňák

18.00

DEBATA RODINY – RODIČE

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Prague Pride

19.00

ROUND TABLE HISTORIE

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA
V TÍSNI, VODIČKOVA 37, PRAHA 1

Prague Pride

19.00

CÍRKEV PRO KAŽDÉHO? JAYNE OZANNE
O PŘÍSTUPU CÍRKVE K LGBT+ LIDEM

DIVADLO U VALŠŮ, KAROLINY SVĚTLÉ 18, PRAHA 1

Logos Česká
republika

KOMPLETNÍ INFORMACE O PROGRAMU NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.PRAGUEPRIDE.CZ A VE FESTIVALOVÉ APLIKACI CONVENE
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Úterý 8. 8.

Čtvrtek 10. 8.

19.00–21.00

17.00

ETNOSVĚT, LEGEROVA 1832/40, PRAHA 2 / PROUD

ŽIVOT 90, DŮM PORTUS, DIVADLO U VALŠŮ, KAROLINY SVĚTLÉ 18, PRAHA 1
/ PROUD A ŽIVOT 90

DEBATA POD PROUDEM: RODIČOVSTVÍ VE VZTAHU
K NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

VIDÍM TĚ. NEVIDÍŠ MĚ.

Jste duhoví rodiče anebo dítě s partnerkou či partnerem plánujete? Určitě vás napadají různé otázky týkající se rodičovství. Pojďme
společně prodiskutovat, jaké jsou základní rozdíly mezi náhradní
rodinnou péčí a rodičovstvím, jaké jsou druhy náhradní rodinné
péče a jaké šance mají na tomto poli LGBT páry. V čem se jejich
postavení zlepšilo díky zrušení části zákona o registrovaném partnerství, která registrovaným gayům a lesbám zakazovala stát se individuálními osvojiteli? A je tímto LGBT rodičovství zcela vyřešené,
nebo nás čeká ještě běh na dlouhou trať? Vstup zdarma.

„LGBT senioři? To se snad týká jen mladých, ne?“ Téma LGBT
seniorů a seniorek je tak málo diskutované, že se jedná o skupinu
prakticky neviditelnou. Navíc toho o životě LGBT seniorů mnoho
nevíme. Zprávy ze zahraničí říkají, že LGBT osoby bývají častěji ve
vysokém věku osamělé, především proto, že nemívají děti a pevnou rodinnou síť, která by o ně pečovala. Mnohým starším gayům
a lesbám chybí trochu toho teplého kontaktu s naší komunitou.
Nejen o tom si promluvíme na mezigenerační interaktivní besedě.
Zjistíme, jak se cítí LGBT senioři a seniorky v Česku, co pro sebe
mohou udělat, jak k nim přistupují mladší generace v komunitě
a většinová společnost. Zazní rovněž výsledky z nové studie, kterou letos vydal PROUD. Vstup zdarma.

Čtvrtek 10. 8.
18.00–19.30

DUHOVÝ VEČER TVARU
PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA V TÍSNI, VODIČKOVA 37,
PRAHA 1 / TVAR A SYLVA FICOVÁ

Pátek 11. 8.
16.00–17.00

POLICIE A LGBT

Večer čtení z tvorby českých a angloamerických queer autorek
a autorů včetně představení queer čísla literárního obtýdeníku
TVAR. Připravila a vystoupí překladatelka Sylva Ficová, básníci
Adam Borzič a Lukáš Senft a možná přijde… i básnířka! Vstup
zdarma.

PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA V TÍSNI, VODIČKOVA 37,
PRAHA 1 / PRAGUE PRIDE

Nizozemská policistka Ellie Lust se v panelové debatě zaměří na
zapojení policie do prevence trestných činů spojených s LGBTQ
i přínos speciálních pracovních skupin v rámci policie. Jednou z takových je organizace Pink in Blue, která funguje od roku 1998 a věnuje se ochraně LGBTQ komunity v Amsterdamu. Mnoho policistů
v této organizaci jsou gayové a lesby a Ellie Lust byla několik let její
předsedkyní. V diskusi, které se zúčastní spolu se svým kolegou
z amsterdamské policie, prodiskutujeme otázky trestných činů či
útoků na sexuální menšiny a jejich prevenci. Probereme důvody,
proč vznikají LGBTQ skupiny v rámci policie a čím jsou přínosem
pro společnost i samotné policisty. Vstup zdarma.

Ukázka z básně Adrienne Rich
(vyjde ve Tvaru):
VI
Máš malé ruce, právě tak velké jako ty moje –
jen palec je větší a delší – těmto rukám
bych svěřila svět, i mnoha jiným, jako jsou tyhle,
co to umí s elektrickým nářadím a volantem
nebo umí pohladit lidskou tvář… takové ruce by dokázaly
správně otočit nenarozené dítě při porodu,
řídit průzkumnou záchrannou loď
mezi ledovci nebo slepit
jemné, špičaté kousíčky velkého kráteru,
který má po stranách
prsty extatických žen kráčejících
k Sibylině skrýši nebo k eleusínské jeskyni –
takové ruce by mohly páchat nevyhnutelné násilí
s takovým sebeovládáním a s takovým porozuměním
jeho rozsahu a mezím,
že pak už by násilí bylo překonané.
(ZE SBÍRKY JEDNADVACET MILOSTNÝCH BÁSNÍ)
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Julie (16): Coming out rodičům
jako narozeninový dárek
Julie si svou lesbickou orientaci uvědomila v 11 letech.
Nejdřív myslela, že se to srovná. Ale nesrovnalo. Do ČR
se s rodiči přistěhovala z Ukrajiny, kde se o žádných
gayích ani lesbách nikdy nemluvilo.

Abych zapadla,
dělám, že

Proč ses obrátila na poradnu sbarvouven.cz?
Věděla jsem, že jsem lesba. Byla jsem si jistá tím, kým jsem.
Hledala jsem ale způsob, jak to říct rodičům. Zkusila jsem
poradnu, jestli mi nemůže pomoct.

na holky

Bála ses reakce rodičů?
Ne, věděla jsem, že naši jsou tolerantní, ale netušila jsem,
jak to mám říct, aby to bylo co nejlíp. Potřebovala jsem podporu, aby mi někdo řekl, že to bude v pohodě. Neměla jsem
nikoho jinýho a potřebovala jsem vědět, že nejsem sama.
Cos rodičům nakonec řekla?
Je mi líto, ale vaše jediná dcera je na holky. Neplánovala
jsem to takhle, ale tak to vyšlo. Bylo to během oslavy mých
šestnáctin.
Juliini rodiče její coming out přijali skvěle a jí se pak ulevilo. Proto se rozhodla o své zkušenosti s poradnou promluvit
nahlas a motivovat další holky a kluky k tomu, aby šli s barvou ven.

DUHOVÉ
RODINY

JAKUB
Jakub (19 let) žije se svými dvěma matkami v Mariánských Lázních. Studuje
informační technologie na Střední průmyslové škole v Tachově. Po maturitě chce
na pár let odjet pracovat do zahraničí a posléze začít podnikat. Ve volném čase rád
běhá, poslouchá Eda Sheerana a sní o tom, jak si jednou otevře vlastní síť kaváren.
Vybavuješ si, co ti letělo hlavou, když ti máma
poprvé řekla, že má partnerku, kterou miluje?
Jakub: „Samozřejmě, tenhle moment si pamatuji
moc dobře. Byl to pro mě šok. Na jednu stranu
jsem byl rozhozený z toho, že se naši budou rozvádět. Na druhou stranu jsem si nedokázal představit,
jaké to vlastně bude – žít se dvěma matkami.“

A jaké to tedy je, vyrůstat se
dvěma rodiči stejného pohlaví?
Jakub: „Je to v podstatě úplně
stejné jako mít otce a matku.
Myslím, že zrovna tohle mohu
posoudit, mám možnost srovnání, jelikož jsem vyrůstal 11 let
v heterosexuální rodině a teď už
8 let v té „netradiční“. A mohu
říct, že v tom nevidím jediný problém. Jde především o rodičovskou lásku, a ne o to, s kým dítě
vyrůstá.“
Co si myslíš o stereotypu, že
v lesbických párech jedna žena
funguje jako „mamka“ a druhá
jako „taťka“? Platí to, nebo jde
o hloupý mýtus?
Jakub: „V podstatě by se to tak
dalo nazvat. Ale rozhodně to
není tak, že by si řekly: ‚Tohle
bude moje práce, tohle tvoje.‘
Prostě každou baví jiné věci,
každá má své zájmy, a tak to
funguje.“

FOTO: ARCHIV JAKUBA

Kdykoli se v médiích diskutuje
o lesbickém mateřství, odpůrci
argumentují tím, že pokud se
páru narodí chlapec, bude mu
chybět mužský vzor…
Jakub: „Tento argument částečně
chápu, ale sám mohu s klidem
říci, že mně mužský vzor opravdu
nechyběl. Je pravda, že jsem
předtím vyrůstal s nevlastním
otcem, ale myslím, že kluk v tom
raném dětství ten mužský vzor
zas tolik nepotřebuje. A ani
v pozdější době jsem nikdy
neměl pocit, že bych ho nějak
postrádal. I dvě matky tohle
dokážou dítěti poskytnout.“
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Kdo je pro tebe vzorem „správného“
chlapa?
Jakub: „Co se týče rodiny, tak mi vzorem
vždy bude děda. K budování kariéry
a k osobnímu rozvoji mě inspiruje Robert
Kiyosaki, což je americký podnikatel, investor a spisovatel.“
Pro gay a lesbické páry, které žijí ve společném svazku, v české legislativě stále
není zakotvena možnost přiosvojení
partnerových dětí. Stalo se někdy přímo
u vás v rodině, že by matky s touto mezerou v zákoně měly problém?
Jakub: „Ano, máme s tím problém taky. Mám
mladšího bráchu, který je biologický syn
mamčiny přítelkyně. Od narození ho s mamkou vychovávají společně. Kdyby se ale jeho
biologické mámě něco stalo, mamka nebude mít právo dostat bráchu do péče. Já už
jsem dospělý a v mém případě jsme takovou
situaci řešit nemuseli, ale člověk nikdy neví,
co se může stát. A co bude potom s dítětem,
když na něj druhá matka nebude mít právo?
Tohle je věc, která by se měla začít co nejdříve řešit. A ne řešit mnohdy absurdní věci.“
Jaké absurdity máš na mysli?
Jakub: „Třeba mýtus, že ‚homosexualita je
nemoc‘, mi přijde hrozně absurdní. To je to
samé, jako kdyby homosexuálové odsuzovali heterosexuály.“
Setkal ses někdy tváří v tvář s homofobií? S tím, že by se ti někdo vysmíval,
nebo tě dokonce odsuzoval a šikanoval
kvůli tomu, že máš doma dvě mámy?
Jakub: „To rozhodně ne. Samozřejmě,
všude se najdou lidé, co mají na homosexualitu svůj názor, ale já osobně jsem se za
těch 8 let nesetkal s žádnými homofobními
reakcemi. Maximálně se mě lidi vyptávají,
jaké to je, mít dvě mámy. Vše jim vysvětlím,
a tím to většinou končí.“

inzerce_210x142,5.indd 1

SPARE CHANGE
TO MAKE A CHANGE
We rely on your generosity. Without your donations
there would be no PRIDE: Be a Change Maker.
Prague Pride is more than a summer festival.
We perform numerous activities aimed at LGBT
youth, families, employers etc. throughout the year.
Your financial contribution will enable us to continue
to provide support and to change the hearts and
minds of the Czech Republic about LGBT people.

Your loose change makes a difference.
Please leave it at the Prague Pride stand in Letná
on Saturday 12 August (after the Pride Parade) or
send us your unused banknotes when you go home
(address: Prague Pride, Školská 24, 110 00, Praha 1).
Do you want to donate more?
Send us your donation by bank transfer:
Public collection
Account number: 2000413429 / 2010
IBAN: CZ65 2010 0000 0020 0041 3429
BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

03.07.2017 8:42:10

DUHOVÉ
RODINY

ANDREA A HANKA
Andrea (48 let) a Hanka (29 let) spolu bezmála 2 roky žijí v malém městě za Prahou, kde učí na
stejném všeobecném gymnáziu. Obě se po promoci zapsaly ještě na postgraduální studium: Andrea
na aplikovanou fyziku navázala pedagogikou, Hana zůstala věrná chemii. Když právě nevzdělávají
sebe ani budoucí generace, rády zpívají, filozofují nebo chodí po horách. Většinu volného času ale
věnují dětem.
Andrea má z předchozího manželství celkem 5 dětí. Je biologickým otcem již dospělého syna a pěstounskou matkou 10letého Kristiána.
Zbývající tři pěstounské děti, Kristiánovi biologičtí sourozenci, byly po rozvodu svěřeny do péče Andreiny exmanželky, pravidelně ale tráví
čas i všichni pohromadě.
Andrea s Hankou do budoucna uvažují o tom, že by svou duhovou rodinu ještě rozšířily, ať už biologickou, nebo pěstounskou cestou.
Andreo, vy jste letos absolvovala sérii
pohovorů, šetření a soudů kvůli svěření
Kristiána do individuální pěstounské
péče. Máte tedy jedinečnou možnost
srovnání: před 7 lety jste žádala o pěstounství jako ženatý cishetero* muž
a teď jako rozvedená lesbická transžena. Měla jste pocit, že se přístup úřadů
a soudů nějak lišil?
Andrea: „Ne, bylo to v pohodě. Místy si
zavolali k soudu i nás obě s Haničkou – vyslechli nás, jak se doma máme, a usoudili,
že vypadáme normálně. Vím, že se často
tvrdí, že tam jsou velké překážky v pěstounství, pokud jde o osobu, která je transgender, nebo o stejnopohlavní partnerství.
Ale my jsme se s žádnými problémy nesetkaly. Soudce tahle věc přímo nezajímala.
Sice se na nás mile smál, protože se mu
dvě holky asi líbily… Ale jinak ho zajímalo
pouze to, jak znějí posudky odborníků,
jestli děti prospívají, jestli žijí v dobrých
sociálních podmínkách, jestli jsou na nás
vázané. Tedy ty podstatné věci, které by asi
posuzovány být měly.“
Jak vaše děti reagovaly, když jste začala
žít v ženské roli a procházet hormonální
terapií?
Andrea: „Obrovská výhoda je ta, že děti
zhruba do 10 až 11 let ještě nemají spojený gender se sexualitou. V době, kdy jsem
do tranzice šla, bylo trojčatům 6 a Kristiánovi 8 let. Takže to oznámení, že tatínek
je vlastně maminka, pro ně bylo celkem
irelevantní. U holčiček byla veškerá jejich
reakce: ‚Jé, to je super, budeme si hrát
s panenkami!‘“

Jak u vás probíhá komunikace v rovině
rodič–dítě dnes?
Andrea: „Děti mi pořád často říkají „tati“.
Ale je na nich kouzelné, že zároveň používají ženský rod. Když pro ně třeba chodíme
do školy, chtějí ukázat spolužákům, že
jsme přišly, a volají něco ve smyslu: „Pojďte
se podívat, jak nám táta vyrostla!“ Musela
jsem se smířit s tím, že když jsme mezi
hodně lidmi a dítě na mě volá „táto, táto“,
může to být společensky hodně mimo.
To pak někdy požádám: „Radši mi dneska
říkej jménem.“ Ale obecně se je v tom snažíme neblokovat, neusměrňovat; jejich táta
budu stejně pořád.“

práce s prohlášením: „Víte co, lidi? Já jsem
holka!“ Mezitím ale můj biologický syn
dospěl, s manželkou jsme se domluvily na
rozvodu, a tak jsem si řekla, že až budou
i ostatní děti větší, do proměny půjdu.
Nevím ale, jak bych reagovala, kdyby moje
Hanička řekla ne. Asi bych si říkala, že to
ještě nějak přežiju. Ale přežít se to už nedalo nijak. Prostě už jsem to nebyla schopná
psychicky unést.“

A co rodina, ve které figuruje hned
několik matek? I to děti přijaly jako
přirozenou věc?
Andrea: „Zrovna včera jsem četla internetovou diskusi, kde se řešilo, jak se v tom ty
děti vyznají, když mají dvě mámy. Že prý
musejí mít v těch rodičích „bordel“. A někdo reagoval: Dvě babičky máme taky –
a vyznáme se v tom. S tím souhlasím.
Kristián běžně říká, že má čtyři mámy (jako
čtvrtá je míněna Kristiánova biologická
matka – pozn. aut.). Občas se tím i pyšní!“

Začínaly jste spolu randit jako muž
a žena. Jak dlouho vám, Andreo, trvalo,
než jste Hance řekla, že se cítíte být
ženou?
Andrea: „Krátce. Asi týden po tom, co jsme
se poznaly, říkám: „Víš co? Ale já jsem
holka. Jdu do proměny.“ A ona na to: „Hm,
tak jo.“ A to bylo celé. (smích)“
Hana: „Nechtěla bych být viníkem toho, že
nejsi sama sebou. Že jsi kvůli mně neudělala něco, co jsi potřebovala. To bych sama
sobě neodpustila. Pro mě je důležitá duše
a srdce člověka. A ne to, jestli vypadá jako
holka, nebo chlap.“
Andrea: „Dost jsme jedna druhou překvapily. Ale teď bych řekla, že jsme se v průběhu mojí proměny našly obě.“

Někdy se říká, že je coming out před
dětmi těžší než před rodiči. Jak dlouho
jste se k němu odhodlávala?
Andrea: „Do 46 let. Myslím, že nebýt dětí
a jiných věcí, šla bych do tranzice už dávno.
Ale člověk to drží kvůli rodině, kvůli práci.
18 let jsem zastávala různé funkce v armádě, pak jsem dělala ředitele výzkumného
ústavu nebo zástupce ředitele letecké
fabriky. To se prostě dost blbě přijde do

Váš příběh zní až idylicky, setkaly jste se
vůbec s nějakými předsudky?
Andrea: Učíme na stejném gymnáziu
a řekla bych, že pro okolí bylo v některých
fázích komplikovanější přijmout nás jako
lesbický pár než akceptovat moji tranzici.
Dneska jsou studenti i učitelé zvyklí, ve
škole fungujeme normálně. Netvrdím, že
s tím nikdo nemá problém, ale veřejně se
vůči nám nikdo nevymezil.

*„CIS“ JE OZNAČENÍ PRO ČLOVĚKA, U KTERÉHO SE SHODUJE BIOLOGICKÉ POHLAVÍ, S NÍMŽ SE DOTYČNÝ NARODIL, S JEHO GENDEREM A IDENTIFIKACÍ.
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DUHOVÉ
RODINY

DANIEL
Daniel (26) je HR specialistou, dálkovým studentem řízení lidských zdrojů,
a především pyšným otcem dvou dcer. Roční Nina a měsíční Viktorie mají stabilní
domov u svých matek, které žijí v dlouholetém lesbickém vztahu. Když Daniel zrovna
netráví čas s rodinou, rád cestuje nebo se věnuje svému psu Maximovi.
Jak jsi poznal ženy, ze kterých se později
staly matky tvých dětí?
Daniel: „Před 3 jsem si na Drbna.cz napsal
krátký inzerát, že bych rád pomohl nějakému lesbickému páru k potomkovi. A jako
první a jediný pár se mi ozvaly holky, se
kterými máme Ninu a Viky. Když jsme se
viděli osobně, hned jsme si padli do oka –
byli jsme si blízcí zájmy i věkově. Shodou
okolností to i pro ně byla první schůzka
s potenciálním otcem. Řekli jsme si, že se
budeme rok poznávat, a že když to klapne,
založíme si jednu velkou rodinu, kde budou mít děti dvě mámy a jednoho tátu.“

není nic těžkého. Ale i tak jsme se o první
početí pokoušeli rok, byť jsme oba byli
zdraví. Napodruhé se poštěstilo asi na třetí
pokus.“
Každá z tvých dcer má biologicky jinou
matku. Zvažoval jsi úskalí, jaká to s sebou ponese, dokud v ČR nebude možné
připsat do rodného listu dítěte třetího
rodiče?
Daniel: „Tuhle otázku dostávám často: Co
když se holky rozejdou? Jak se to pak bude
řešit? Pár lidí mě varovalo, jestli jsme na
tohle připravení. Já tvrdím, že nějaká rizika
jsou tam vždycky. I rozvody hetero rodin

Druhého tátu jsi ve svém rodinném
modelu neuvažoval?
Daniel: „V době, kdy jsem se pro otcovství
rozhodl, jsem byl single. Ale měl jsem jasno v tom, že i kdybych partnera měl, děti
bych si ryze sám – bez matek – pořizovat
nechtěl. Zastávám názor, že dokud jsou
děti fakt malé, tak by měly být s matkami.
Takže zatím si je neberu k sobě, spíše se
vídáme dohromady. Ale jsme domluvení,
že až vyrostou a nebudou na matkách
tolik závislé, budu si je brát na víkendy,
dovolené.

mohou být komplikované – ve výsledku je
to stejně o přístupu, ne o pohlaví. My jsme
si vytvořili vlastní model. Je založený na
lidech, na domluvě – a primárně na dětech,
na jejich štěstí.“
Připadá ti, že se Češi chovají k LGBT
lidem s respektem?
Daniel: „Myslím, že je česká společnost
pouze pasivně tolerantní. Proto tu vlastně
děláš rozhovor jen se mnou, a ne s holkami. Svobodně se rozhodly, že nechtějí
mediálně vystupovat. Mají obavy kvůli
dětem – a já to plně chápu.”
Narážíš i ty sám na nepochopení rodinného modelu, jaký jste si vytvořili?
Daniel: „Občas se setkám s názory, jestli
se neochuzuju o roky, kdy jsou děti malé,
když s nimi nebydlím. Ale my jsme se na
takovém uspořádání předem domluvili
a vidím to i z druhého pohledu – nechci
o první roky ochuzovat ty matky. Ano, chci
být významnou postavou v životě dcer,
předat jim to nejlepší, podporovat je. Ale
zároveň se nepovažuju za úplně typického
otce, nehledal jsem v té roli sebenaplnění.
Když někdo náš koncept rodiny nechápe,
je to jeho problém, nemám potřebu se
obhajovat. Nám se povedlo přesně to, co
jsme chtěli.“

Co bys doporučil gayům a lesbám, kteří
teprve řeší, jak založit rodinu?
Daniel: „Zjišťovat si informace, inspirovat
se u ostatních. Zvážit veškerá rizika, otevřeně komunikovat, všechno si vyjasnit předem. A v průběhu rodičovství už neměnit
pravidla ve svůj prospěch. To by nedělalo
dobrotu v budoucnu.“
Dovolím si jednu intimní otázku: bylo
komplikované dosáhnout oplodnění bez
fyzického spojení?
Daniel: „U nás k oplodnění došlo naprosto
podomácku, u obou těhotenství. Všechny
potřebné věci se dají sehnat v lékárně, to
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VÝSTAVY

Michelle Adlerová: Výchova k přirozenosti
8. 8. – 11. 10.
GALERIE ARTWALL, NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE, PRAHA 7 / GALERIE ARTWALL

Autorka se v projektu zamýšlí nad tím, jak se genderové vzorce chování odrážejí
v řeči těla žen a mužů. Pokládá zdánlivě banální otázku: proč sedíme tak, jak
(obvykle) sedíme? A nabízí paradoxní odpověď: jsme vychováváni k přirozenosti.
Jsme zvyklí považovat určité pohyby a postoje za „ženské“, zatímco jiné vnímáme
podvědomě jako „mužské“. Toto genderově podmíněné vnímání „přirozenosti“ se
pochopitelně netýká jen toho, zda sedíme s nohama křížem nebo široce roztaženýma. Zdánlivě marginální příklad ukazuje obecné fungování genderových mechanismů, které se hluboce vpisují do našich těl a manifestují se v celé škále volních
i nevědomých projevů toho, „kým jsme“.

Komiks Trans*Siberia
7.–31. 8.
PRIDE HOUSE: LANGHANS – CENTRUM ČLOVĚKA V TÍSNI,
VODIČKOVA 37, PRAHA 1 / PRAGUE PRIDE

23letý umělec Herman Alius si dal za cíl vytvoření
prvního trans a feministického komiksu, jehož děj
se odehrává na Sibiři. Jak se mu to podařilo, můžete
vidět na výstavě prvního dílu. Příběh popisuje zkušenosti transmuže, který se rozhodl přijmout svou
genderovou identitu a začal tak prozkoumávat nový
svět – svět transgender osob na Sibiři. Nic z příběhu není vymyšlené. Hlavní postava i zápletka jsou
založeny na skutečných příbězích translidí a přesně
vystihují současnou situaci jejich komunity na Sibiři.

Výstava byla vytvořena speciálně pro galerii Artwall a navazuje na fotografický
cyklus s názvem Tajemství veřejné řeči těla prezentovaný na reklamních plochách
ve vozech metra v rámci projektu Artwall:Link v roce 2012.
Česká umělkyně Michelle Adlerová ve své tvorbě tematizuje různé společenské
náměty, mezi nimi proměny genderové identity a podoby rodových rolí. Adlerová
původně tvořila pod jménem Michal Šiml (do roku 2011) a později vystupovala
jako Michelle Šiml. Ve své tvorbě realizované v rámci umělecké skupiny Pode Bal
se věnovala politickým tématům.
kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková
spolupráce: Michaela Škvrňáková
Výstava ve veřejném prostoru. Vernisáž proběhne v úterý 8. 8. od 18.30
U Bukanýra.

Herman Alius, komiksový kreslíř, ilustrátor, spisovatel a trans aktivista, spolupracuje na trans-feministickém projektu Laverna, který je určen pro
transgender a queer lidi na Sibiři. Alius hluboce věří
v queer krásu, volnost sebevyjádření a sílu akceptace sebe sama. Výstava je zdarma.

VÝSTAVY
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Ondřej Růžička:
Svatí mučeni touhou

SEXPOSED | Bez cenzury

7. 8. – 30. 9.

9.–20. 8.

QCAFÉ, OPATOVICKÁ 12, PRAHA 1 / QCAFÉ

GALERIE ŠKOLSKÁ, ŠKOLSKÁ 28, PRAHA 1 / ARTEDU A KINOLAB

Umělec Ondřej Růžička se už podruhé představuje v prostorách
kavárny qcafé. Tématem nové výstavy obrazů je opět člověk,
ovšem tentokrát v roli svatého mučedníka. Zastavte se na drink
a prohlédněte si soubor obrazů, na kterých vždy ústřední postava
právě pořizuje v zrcadle fotografii sebe sama. Výstava je jen letní
hříčkou ukazující krásu každého člověka, krásu hravosti lidského
konání a krásu tužeb, jimiž je člověk hnán a za nimiž se žene.
V obrazech jsou přítomné sny, touhy a obavy. Vizuální a barevná
stránka děl odkazuje ke klasickým náboženským obrazům Byzance
a evropského středověku právě adorací ústřední postavy svatého,
umučeného a také přehnanou barevností. Vstup zdarma.

Výstava věnovaná oblasti sexuality, tělesnosti či nemoci představí tvorbu Andreje Dúbravského, Jana Ďuriny, Venduly Chalánkové, Kataríny Janečkové, Jakuba Janovského, Adama Jílka,
Filipa Kůrky, Evy Macekové, Barbory Maštrlové, Tomáše Němce,
Jany Šárové a Olgy Šímové.
SEXPOSED je multižánrový kolaborativní projekt platforem
Artedu a KINOLAB, který upozorňuje na společensky opomíjené
téma HIV, prevenci, ale i problém sociálního vyloučení a stigmatizaci HIV+.
Výstava je otevřena po-st-pá-so-ne 11.00–17.00. Vstup zdarma.
Vernisáž proběhne v pondělí 7. 8. od 18.00.

Vernisáž proběhne v pondělí 7. 8. od 19.00.
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CONVENE

Download the official app!
Program with updates
Interactive map
Rating and comments
Occidental Praha
Na Strži 32, 140 00 Praha 4
praha.booking@occidentalhotels.com

Barceló Old Town Praha
Celetná 29, 110 00 Praha 1
oldtownpraha.res@barcelo.com

Occidental Praha Five
Radlická 46, 150 00 Praha 5
prahafive.res@occidentalhotels.com

Barceló Brno Palace
Šilingrovo náměstí 2/265
602 00 Brno-střed
brnopalace.res@barcelo.com

Occidental Praha Wilson
Václavské náměstí 59, 110 00 Praha 1
prahawilson.res@occidentalhotels.com

Chceš poznat zákulisí největšího pride ve Střední Evropě?
Chceš se podílet na zlepšování podmínek pro LGBT lidi v ČR?
Nemáš s kým jít do průvodu?
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Na co se s námi můžeš těšit?

Společnou snídani ráno před
průvodem
Festivalové tričko a slušivou
oranžovou vestičku do průvo
du
Poukázky na jídlo a pití po prů
vodu
Dobrovolnickou relax zónu na
Letné s vyvoněným záchode
m

pride.com
Napiš na adresu dobrovolnici@prague
a koordinátorka Jana se ti ozve.

Těšíme se na tebe!

PRIDE VILLAGE

Ohřej se i zchlaď u Vltavy!

Střelecký ostrov opět proměníme v pověstnou Pride Village, kde se dá skvěle
odpočívat, sportovat, nafotit si zásoby na Instagram a užít si pražské léto, co
jen to půjde. Village otevíráme zahajovacím koncertem v pondělí 7. srpna
v 18 hodin a kromě soboty, kdy vás všechny čekáme v průvodu, tu pro vás
budeme celý týden. Každý den má své téma, ale všechny spojuje pridová
duhová atmosféra.

MOST LEGI

Í

Máme bezbariérový přístup a Wi-Fi. Pro lenochy jsme připravili lehátka a půjčíme vám deky na piknikování. K dispozici bude i sportovní
náčiní nebo vodní dýmky. Od úterý do pátku od 15 do 19 budeme testovat HIV a každý den nás čeká nějaký hudební program. Připravíme i stánky s občerstvením (dát si klobásu na pride je nutnost).

STŘEL

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

ECKÝ O
S

TROV

LEHÁTKA
 ŮJČOVNA DEK, SPORTOVNÍCH POTŘEB,
P
HER A VODNÍCH DÝMEK

STAGE

WC

Stánek
Prague Pride

1.

QueerShop

2.
3.

VLTAVA
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1.

HIV TESTOVÁNÍ

(úterý–pátek 15.00–19.00)

Česká společnost AIDS pomoc:
Znáš svůj HIV status? Co když jsi
pozitivní a nevíš o tom? Včasná
léčba ti zajistí kvalitní život… Tak
už neváhej a nech se otestovat.
Anonymně! A zadarmo! Test it!

2.

FÉROVÝ CHILL OUT

Věříte ještě v lásku a fair play?
Koalice LGBT organizací rozjela kampaň za manželství pro
všechny – férově a bez rozdílu!
Tak nás přijďte podpořit – a trochu
si oddechnout ve stínu naší obří
fotolabutě. Máme něco extra pro
zamilované páry: vaše romantické fotky z našeho pohádkově
načančaného fotokoutku budou
zaručeným hitem Instagramu a navíc můžete vyhrát focení s profi
fotografem. Máme také něco mile
tvořivého pro děti a něco třeskutě
zábavného, pěkně férově, pro
všechny: úterý, středa, čtvrtek,
vždy od 17.30, stand up, talk show,
improliga s těmi nejvtipnějšími
celebritami, které jsme zvládli
ukecat.
AKTUÁLNÍ PROGRAM NA
FB.COM/JSMEFER

3.

LOGOS

Spolek věřících gayů a leseb je tu
pro všechny sodomity a gomorejky. Duchovní program, vyšívání
duhových křížů, knihovnička pro
posílení ducha a odpočinek pod
stromy.
KOMPLETNÍ INFORMACE O PROGRAMU
NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.PRAGUEPRIDE.CZ A VE FESTIVALOVÉ APLIKACI CONVENE

Pondělí 7. 8.

Čtvrtek 10. 8.

18.00–22.00

Zahájení festivalu
Prague Pride
Zahajujeme! Čekali jsme rok a konečně otevíráme brány Střeláku. V pondělí je na programu
koncert, na kterém vystoupí rapperka Sharkass nebo charismatická Katarzia s kapelou.
Na pódiu se objeví i romská kapela Terne
Čhave, která vás určitě rozhýbe, stejně jako
živý cirkus nebo Circus Brothers. Ti vás svým
rozparáděným balkánským diskem dostanou
do zaručené euforie.
VSTUPNÉ: 100,– V PŘEDPRODEJI V SÍTI GOOUT.CZ

15.00–22.00

DIY vs. Travesti
Na Střelák si ve čtvrtek přineste jen trochu
zručnosti, fantazie a inspirace, zbytek
zvládneme. Odpoledne bude patřit kreativním nápadům a vyrábění. Zkusíme klasiky
jako origami nebo výrobu plátěných tašek
a vyšívání, ale vyrábět se budou i jednorožčí brože a k dispozici budou i kadeřníci.
Trochu jídla a lenosti opět zajistí Medvědi.
Odpoledne završí DJové a večer na pódium
vystoupí největší české popové divy a kulturní památky v podání travesty skupiny
Crazy Goddess. Po ní následuje vystoupení
britské drag queen Kara Van-park. Vstup
zdarma.

Úterý 8. 8.
Pátek 11. 8.

15.00–22.00

Odpoledne děti, večer 80s
a 90s party
Chceme vaše děti… na Střeláku! Úterní odpoledne bude patřit dětským návštěvníkům.
Mohou něco vyrobit z duhových písků v tvořivé
dílně, nechat si pomalovat obličej nebo se
vyskákat v nafukovacím hradě. Od pěti pak honem na pohádku O Červené karkulce. Odpoledne uzavře kapela Mr. StrangeR, jejich chytlavé
texty, přátelská energie a neopakovatelné pódiové kreace vás strhnou a zamilujete si je. Až
v sedm uložíme všechny děti do postýlek, tak
to vypukne. Disko koule, Madonna, kostýmy,
vy! To je velká osmdesátková a devadesátková
party! Kdo přijde v dobovém kostýmu (džínové
kraťásky vítány), získá nesmírný obdiv pořadatelů. Vstup zdarma.

15.00–22.00

Den HIV prevence
Ačkoli si to mnozí nechtějí přiznat, téma
HIV je stále aktuální. Ve Village mu
věnujeme odpoledne, které nebude jen
nudnou osvětou. Potkáte tu Sestry věčné
radosti s jejich (hodně otevřeným) safer
sex workshopem. Budete moct symbolicky
podpořit boj s HIV zavěšením červené stužky a také se nechat otestovat. Odpoledne
doplní i živá knihovna Amnesty International. Potkat se můžete i s kluky z Bel Ami.
Večer následuje koncert Thoma Artwaye
a tanečně-vizuální vystoupení Black & White, které odhalí dvě rozdílné energie skrývající se v každém z nás. Vstup zdarma.
Neděle 13. 8.
11.00–21.00

Středa 9. 8.
15.00–22.00

Pride Village w/ Let It Roll
DJs
Středeční odpoledne a večer si v Pride Village
vezmou na starost drum & bassoví DJs reprezentující festival Let It Roll. Z Bratislavy dorazí
headlinerka B-Complex, která je známá nejen
díky nadčasové a nápadité produkci, ale hlavně
díky veřejné podpoře LGBT komunity. Kromě
skákání pod pódiem ve středu i sportujeme! Zahrajeme si volejbal nebo badminton a zkusíme
jógu. Chcete-li den proložit piknikem, můžete si
vybrat, jestli vám víc chutná jídlo od Medvědů
anebo od vysokoškoláků z klubu Galibi.
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Pride Piknik
Po party je potřeba se pořádně najíst,
zvlášť po té pridové. Kalorie se v neděli
nepočítají. Střelecký ostrov se promění
v jednu velkou zahradní restauraci, kde si
budete moct dát třeba burgery, kubánské
sendviče, pořádnou zmrzlinu a spláchnout
to kávou nebo dobrým vínem (růžovým
ideálně). Stage bude patřit Vychytane.cz
DJs Crew a jejím hostům. Rozloučíme se
tak s Prague Pride 2017, abychom se mohli
těšit na ten další, zase za rok v Praze. Vstup
zdarma.

PARTIES

Sobota 12. 8.
23.00–6.00

Dirty Dirty Dancing Vol. 3
NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV, J. ŽELIVSKÉHO 2,
PRAHA 3 / PIONEER PRAGUE & PRAGUE PRIDE

Až všichni projdeme v průvodu Prahou
a pochillujeme se na Letné, nastane čas
na pořádnou afterparty. Třetí pokračování
Dirty Dirty Dancing se poprvé uskuteční
v unikátním prostoru Nákladového nádraží
Žižkov za účasti vokalisty a DJ Shauna
J. Wrighta z Chicaga, berlínské DJ Alinky,
Yesetera a Attitudes!, rezidenta parties
Pioneer Prague.
Největší funkcionalistická stavba v Praze
se v průběhu sobotní oficiální afterparty
rozezní hudebními sety Shauna J. Wrighta, který dříve vystupoval s americkým
disco projektem Hercules & Love Affair
a už několik let spolupracuje s Alinkou. Ta
pravidelně hraje v legendárním Panorama
baru a clubu Berghain. Shaun společně
s Alinkou tvoří acid housové a disco tracky
pod labelem Twirl Recordings.

Pondělí 7. 8.

Pátek 11. 8.
17.00–8.00

Komiks vs. Prague Pride

Týden ve Friends

FACE2FACE, OSTROV ŠTVANICE, PRAHA 7 /
KOMIKS EVENTS

FRIENDS CLUB, BARTOLOMĚJSKÁ 11

Komiks se už podruhé stane součástí
Prague Pride, tentokrát v unikátních warehouse. Čeká vás hodně laskominek. Tím
prvním je zahraniční host Fantastic Man
aka Mic Newman, který vám naservíruje
skvělý mix diska a acid house music. Za
Komiks team vystoupí DJs Fatty M, Lumiere
a Schwa, které doplní ve společném b2b
setu Good Vibes crew (Ahonz, St. Jacob,
Daniel George), Vik a Chicco. Program
začne v 17.00 venkovní akcí na krásném
místě před Face2Face hned vedle Vltavy.
Ve 22.00 nastane čas se přesunout do
útrob klubu, kde si vyberete ze dvou stages
a dalších tajných zákoutí. Těšit se můžete
i na artové instalace a práce s prostorem
F2F od předních českých umělců.

Čtvrtek 10. 8.
18.00

Friends, Bartolomějská 11a, Praha 1

Petrohradská kolektiv, Petrohradská 13, Praha 10

JampaDampa, V Tůních 10, Praha 2
22.00

JampaDampa, V Tůních 10, Praha 2

Friends, Bartolomějská 11a, Praha 1

19.00

MEZIPATRA: PUB QUIZ
Hybernská 4, Praha 1
Mezipatra
22.00

RAINBOW KARAOKE NIGHT

Friends, Bartolomějská 11a, Praha 1
Friends

EXTRA TRAVESTY SHOW S CRAZY GODDESS

18.00

VIDEO DISCO PARTY & DJ SHARK
JampaDampa, V Tůních 10, Praha 2
22.00

12.00

MEDVĚDÍ ROZLOUČENÍ S OBĚDEM

SAINTS PRAGUE PRIDE QUIZ

KOMIKS VS. PRAGUE PRIDE

Face2face, ostrov Štvanice 1125, Praha 7

Saints, Polská 32, Praha 2
22.00

ZAKONČENÍ PRAGUE PRIDE VE FRIENDS

18.00

LADIES SECRET NIGHT PARTY
18.00

BEAR PARTY

Piano bar, Milešovská 10, Praha 3
Slovakia Bears
20.00

HUŇATÝ PIVO

Café Bar Flirt, Martinská 5, Praha 1
Prague Bears

21.00

22.00

Storm club, Tachovské náměstí 5, Praha 3
Let it roll DJs

Chapeau Rouge, Jakubská 2, Praha 1
Queer noises

PRIDE VILLAGE AFTERPARTY @ STORM CLUB

Neděle 13. 8.

16.00

17.00

Friends, Bartolomějská 11a, Praha 1

CONNECTION PARTY

Nákladové nádraží Žižkov, J. Želivského 2, Praha 3
Pioneer & Prague Pride

Jihoměstský pivovar, Podjavorinské 11, Praha 11
Prague Bears

Pátek 11. 8.

JampaDampa, V Tůních 10, Praha 2

Středa 9. 8.

DIRTY DIRTY DANCING – OFFICIAL AFTERPARTY

KARAOKE NIGHT PARTY & KJ MAJLOU

18.00

OLDIES PARTY & DJ PEPE LOPES

Zakončení duhového týdne ve Friends si
nenechte ujít. Přijďte se protancovat do
nového dne a zrekapitulovat si uplynulý
týden plný zážitků – po celou dobu si budete užívat nejlepší taneční hity doplněné
o projekce z Prague Pride 2017.

22.00

ALTERIN
18.00

Úterý 8. 8.

Následně na vás čeká pravidelná středeční
connection party. Nezáleží na věku, pohlaví, orientaci nebo barvě očí, každý bez
rozdílu se může přijít pobavit, seznámit
se, najít si nové kamarády a třeba i lásku.
Čtvrteční večer nabídne parádní travesty
show v podání skvělé Vlasty Wild a skupiny
Crazy Goddess.

Sobota 12. 8.

22.00

KICK-OFF PARTY

První party po oficiálním zahájení týdne
Prague Pride v pondělí začíná ve Friends.
Můžete se těšit na večer plný zábavy,
taneční hudby a skvělé atmosféry. Úterní
karaoke jsou ve Friends tradicí a zaručenou zábavou – a jinak tomu nebude ani
v průběhu pridu.

QUEER NOISES
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Friends, Bartolomějská 11a, Praha 1

DJ ALINKA

Alena Ratner alias DJ Alinka je specialistkou na house a acid house. Pochází
z Chicaga, ale jejím aktuálním domovem je Berlín, kde mimo jiné patří
k rezidentům legendárního Panorama baru v klubu Berghain. V srpnu bude
v Praze podruhé a nemůže se dočkat svíčkové, kterou si posledně zamilovala.
TEXT: MÍRA VALEŠ FOTO: ARCHIV TWIRL RECORDS

Odkud pocházíš?
Narodila jsem se na Ukrajině, v Kyjevě, odkud moje rodina emigrovala,
když jsem byla malá. Nejprve do Vídně
a koncem 80. let do Chicaga. Tam jsem
žila až do roku 2015, kdy jsem se sbalila
a odjela do Berlína hrát na nějaké parties
a festivaly. A odtud už jen tak neodjedu!
Proč ses rozhodla pro Berlín?
Berlín byl prvním městem, kde jsem se
okamžitě po příjezdu cítila jako doma.
Potřebovala jsem změnu, takže jsem
se rozhodla rychle. Berlín má neuvěřitelnou hudební kulturu. Každý týden tu
zažijete něco zajímavého a je tu úžasná
komunita umělců, což je pro mě hrozně
inspirující.

Na jaké hudbě jsi vyrostla a kdo tě
inspiroval k vlastní tvorbě?
Už jako malá jsem poslouchala housové nahrávky, hlavně Cajmere a Cajual
Records, a DJe a umělce jako Derrick Carter, Freaks, Gemini nebo Dance Mania.
House music mě inspiruje doteď. I když
aktuálně jsou to například Macaulay,
Mijo, Alexandro Paz nebo Danny Daze.
Kdy jsi sama začala s DJingem?
Kolem roku 2000, ještě na
univerzitě. Poslouchala
jsem hromadu taneční
hudby a hlavně house
music, která pochází
z Chicaga. Strávila
jsem rok chozením
na ravey a do

klubů. Naplno jsem se do míchání ale
obula, až když mi jednou skončil semestr
na škole. To léto jsem začala pracovat
pro promotéry, pěkně odspodu – rozdávala jsem letáky na parties. Během
pár měsíců jsem si tím vydělala na svoje
první gramofony a mix. Po návratu do
školy už jsem trénovala míchání každý
den – a po šesti měsících za gramofony
jsem dostala první nabídku na hraní.
A jak jste se potkali se Shaunem?
(Shaun J. Wright, DJ, hudebník, bývalý
člen Hercules & Love Affair, pozn.
autora)
Hrála jsem kolem roku 2012 v jedné
kapele a Scott, náš bývalý manažer, nás
seznámil. Shaun se tou dobou přestěhoval zpátky do Chicaga a hledal kreativní
lidi, se kterými by mohl začít dělat
hudbu. Hned jsme si padli do noty, takže
spolu pracujeme dodnes.

Během Prague Pride vystoupí Alinka spolu
s Shaunem J. Wrightem na oficiální sobotní
afterparty Dirty Dirty Dancing vol. 3. Kdy
a kde? V sobotu 12. srpna na Nákladovém
nádraží Žižkov. Nenechte si to ujít!
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Queershop.cz
duhový obchod

vlajky / vlaječky / placky / šperky
/ kravaty / opasky / obojky / vodítka
/ hračky / samolepky / teplé knihy
pro dospělé i pro děti
Stánek od pondělí 7. 8.
do pátku 11. 8. na Střeleckém ostrově
a v sobotu 12. 8. na Letné.
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PRIDE
VOICES

Ira
Roldugina
Do jaké míry je možné a bezpečné žít
v Rusku jako otevřená lesba? Liší se
míra respektu ve velkých městech oproti venkovu?
Ira: „Těžko říct, protože jsem se narodila
a vyrůstala v Moskvě. Očividně je těžké být
nenormativní kdekoli v Rusku. Velká města
mohou být pro gaye nebo lesbu dokonce
ještě násilnějším místem, protože lidem,
kteří v nich žijí, je obvykle více vtloukáno
homofobní vnímání. Abych uvedla příklad,
vždy s sebou nosím ruční elektrický paralyzér. Je to malá a bezpečná věc, nejedná se
o žádnou zbraň a nežádá si žádné speciální
oprávnění. Několik pokusů o homofobní
útok už jsem v minulosti zažila a jsem vždy
připravena se bránit.“
O Rusku se často mluví jako o zemi, kde
homofobie zapustila své kořeny hluboko. Je to pravdivý obrázek?
Ira: „Zastávám opačný názor. Homofobie
není zakořeněná v Rusku, ale ruští politici
chtějí, abychom této falešné tezi uvěřili.
Je jednodušší šířit ve společnosti nenávist
přesvědčováním lidí, že je to jejich ‚přirozená‘ vlastnost, něco, proti čemu se nedá
a nemá bojovat.“
Homofobie je tedy Rusům spíše vnucovaná?
Ira: „Jak ukázal můj výzkum, současná
homofobie v Rusku má svoje kořeny
v době Sovětského svazu, a tudíž je to
relativně nový úkaz v ruské historii. Není
pro Rusy ‚věčná‘ nebo ‚přirozená‘, jako
nám tvrdí naše místní autority. Já tvrdím,
že konsistentní a cílená homofobie byla
nastartována ve 30. a 40. letech jako
výsledek Stalinovy politiky, která v roce
1934 rekriminalizovala mužský homosexuální styk a v letech 1933 a 1934 zacílila
postihy na gaye v největších městech, jako
je Moskva a Leningrad. Právě 30. léta byla

obdobím, kdy se asexualita navenek stala
významnou charakteristikou sovětské
společnosti.“
Našly by se ještě nějaké historické události, které zasely homofobní nálady do
veřejného mínění?
Ira: „Každodenní život v gulagu, který vytvořil obraz homosexuality a determinoval
ruskou homofobní rétoriku, typickou pro
kulturní elitu i celou ruskou společnost.
To je faktor, který měl mnohem vážnější
dopad na utváření veřejnosti ve smyslu
sdílení homofobie ve společnosti. V gulagu
se totiž stejnopohlavní mužské násilí stalo
součástí každodenního života a široká
škála lidí, nedotčených homoerotickou
touhou, se vůbec poprvé dostala tak blízko
tomuto tabuizovanému náhledu na lidskou
tělesnost. Ona rétorika podřízení a síly,
ponížení a dominance, sice neměla žádnou
spojitost se stejnopohlavní přitažlivostí,
ale v povědomí veřejnosti se stala úzce
spjatou s homosexualitou. Takže lidé, kteří

Ira Roldugina je ruská historička,
která zkoumá fenomén
homofobie v kontextu národních
dějin. Její pátrání v sovětských
archívech vynáší na světlo
pozoruhodné skutečnosti:
například dosud nepublikované
spisy vedené na LGBT občany
za éry Stalina. V současnosti Ira
obohacuje svými přednáškami
posluchače Vysoké školy
ekonomické v Moskvě. Dle jejích
slov jde o jednu z nejliberálnějších
univerzit v zemi, a tak si může
dovolit být otevřená i ohledně
svých objevů z queer historie.
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byli odsouzeni za ‚sodomii‘ a nedopouštěli
se žádného násilí, se stali společenskými
vyvrheli, neviditelnými pro postsovětské
obhájce lidských práv a veřejné ombudsmany.“
Když vás poslouchám, napadá mě, že
skládání střípků ruské LGBT historie
musí být doslova mravenčí práce…
Ira: „Ano, je to obtížný úkol, zvláště pokud
je pozornost směřována ke 20. století.
Pracuji hodně v archivech, kde se zaměřuji hlavně na queer lid, tedy na neznámé
a obyčejné lidi. Věřím, že to je hlavní
důvod, proč je moje archivní praxe tak
úspěšná. Nicméně, každý historik, který se
zabývá queer otázkami, se musí potýkat se
spoustou překážek. V ruských archivech je
problematická i samotná politika přístupu
ke zdrojům, které se zaobírají homosexualitou. V celé zemi existuje velké množství
zdrojů, které zůstávají utajeny v archivech
FSB (Federální bezpečnostní služba) a MVD
(Ministerstvo vnitra). A 75leté období
omezeného přístupu k dokumentům, které
jako by směřovalo k zachování něčího
osobního tajemství, je archiváři velmi
specificky interpretováno, protože zatajují
různé zdroje z výzkumů.“
Vaše objevy v souhrnu vyznívají dosti
temně. Narazila jste během svého
bádání i na nějaké světlé a pokrokové
stránky ruských LGBT dějin?
Ira: „Můj výzkum odhaluje prohlášení
z 20. let, které formulovala třída queer lidí,
tehdy zákonem považovaná za nenormativní. Věřili, že by mohli být otevřeně hrdí
na svou homosexualitu v Sovětském svazu
osvobozeném od náboženských a ‚buržoazních‘ morálních norem. Prohlašovali
věci, které byly v 60. letech spojovány
s americkým homofilním hnutím! Jak
napsal jeden z mých hrdinů, Nika Poljakov,
v polovině 20. let: ‚Nepoužíváme násilí,
abychom někoho získali, a pokud vstoupíme do vztahu, děláme to se vzájemným
souhlasem a je to tak pro nás normální.
Žádné předsudky nás nepřesvědčí, že je
náš způsob života zločinný nebo nenormální. Zákony jsou napsané lidmi a lidé je
mění.‘ Žil se svým partnerem Stěpanem
26 let, než byli zadrženi NKVD v roce 1933.“

PRIDE
VOICES

Osamu
Okamura
Setkáváte se často s tím, že si vás lidé
škatulkují? „Napůl Čech, napůl Japonec.“ „Mladší bratr Tomia Okamury.“
„Gay.“ Jaká nálepka vás vystihuje – pokud vůbec nějaká?
Osamu: „Onálepkoval bych se jako: Ten,
který (ač nerad) přijímá různé nálepky
proto, aby jiným pomohl orientovat se ve
světě. Mojí osobní přirozeností je spíše
stereotypy nabourávat.“

stejného pohlaví není trestný již od roku
1880. Problémem v Japonsku může být
potom třeba neochota města poskytovat bydlení LGBT párům nebo neochota
nemocnic poskytovat zdravotní informace
o partnerovi v okamžiku, kdy neexistuje
žádná forma legálního svazku. Zajímavé je,
že v čele progresivních přístupů není stát,
ale velká města jako například Tokio nebo
Ósaka, která jsou blíže konkrétním praktickým řešením, tváří v tvář realitě.“
A co hlavní moravská metropole?
Osamu: „Brno je pro mne především město, kde kdysi začínal festival Mezipatra, na
který jsem chodil s kamarády, a kde jsem
se účastnil i prvních českých pride pochodů. Jsem rád, že dnes už nikdo na nikoho
neplive z okna. Doufám.“
Od uzákonění registrovaného partnerství uplynulo už 11 let. Jaký další „mezník“ na cestě za rovnými možnostmi
byste queer komunitě přál?

Jednou z nejvýraznějších emocí Prague Pride je hrdost. Na co jste v životě
opravdu hrdý?
Osamu: „Hrdost rozhodně není mojí
typickou vlastností, ale jsem vždycky
rád, když se něco dobrého podaří. Včera
jsem třeba přednášel v Tokiu na jedné ze
dvou nejlepších japonských soukromých
univerzit. A přednášel jsem o tom, jak se
nám v Praze daří drobnými kroky zlepšovat městské plánování. Z toho jsem měl
opravdu radost.“
Vybavíte si nějaký důležitý mezník vašeho coming outu?
Osamu: „Pro vnitřní coming out byli nejdůležitější moji kamarádi. Pro vnější poměrně
náhlá smrt mojí maminky, kdy jsem si
nejvíce uvědomil, že jsem zodpovědný za
svůj život nakonec jen já sám a že život
netrvá věčně.“
Po mamince jste Moravák, sám jste
dlouho žil v Brně. Dokážete popsat, jak
se liší přístup většinové společnosti
k LGBT menšině třeba v Tokiu oproti
Brnu?
Osamu: „V Japonsku je situace trochu
odlišná. Jde zřejmě o kombinaci velké
a tradiční společenské tolerance k homosexualitě a současně naprosto chybějící
legislativy týkající se například stejnopohlavních svazků. Přitom styk mezi osobami

Osamu: „Přál bych si, aby všeobecné přijetí
queer komunity dosáhlo takové úrovně
samozřejmosti, aby se už o ní nemuselo
ani příliš diskutovat. Možná už se k tomu
bodu trochu blížíme, nebo mám prostě jen
štěstí na velmi respektující a skvělé lidi ve
svém okolí.“
Máte ohromný přehled v architektuře a urbanismu. Jakou roli historicky
v městech hrály akce typu Prague Pride,
kdy se v ulicích částečně uzavře doprava a město se živelně mění na veřejný
kulturní prostor?
Osamu: „Miluju pouliční festivaly a nejvíce,
pokud se týkají jídla. (Smích.) Také běhám
městské maratony. Když si lidé dokážou
život spolu ve městě užít přímo v ulicích,
dává to naší pospolitosti úplně novou
dimenzi. V Tokiu se uzavírají hlavní ulice
pro dopravu každou neděli už nejméně padesát let. Město totiž nemá skoro
žádná náměstí, a ulice se tak na jeden
den v týdnu proměňují v jedno velké pěší
korzo. Japonští řidiči z toho také nedostávají infarkt – a že je jich ještě o pár desítek
milionů víc…“
Na která vystoupení se nejvíce těšíte
v rámci Pride Voices?
Osamu: „Těším se všechna vystoupení.
Pride Voices jsou skvělou příležitostí potkat
další zajímavé lidi, dozvědět se něco nového o nich – a nakonec i o sobě.“

Osamu Okamura (*1973) se
narodil v Tokiu moravské matce
a japonskému otci. Oba jeho
starší bratři, Tomio a Hayato,
se realizují v politice, zatímco
Osamu zasvětil profesní život
architektuře. Je programovým
ředitelem mezinárodní konference
a festivalu o lepších městech
reSITE, a vyučuje na vysoké
škole architektury ARCHIP. Žije
v pražských Nuslích, je nezadaný
a bezdětný. Zatím, jak sám
dodává.

34

IRA ROLDUGINA, OSAMU OKAMURA,
JAYNE OZANNE, JENNIFER LU A DALŠÍ
INSPIRATIVNÍ ŘEČNÍCI A ŘEČNICE
VYSTOUPÍ NA PRIDE VOICES VE
ČTVRTEK 10. 8. OD 19.00 VE
FRANCOUZSKÉM INSTITUTU, ŠTĚPÁNSKÁ 35.

PRIDE
VOICES

Jayne
Ozanne
Svůj život jste zasvětila rozvíjení a prosazování pozitivní křesťanské etiky vůči
lesbám, gayům, bisexuálům a translidem. Jaká je podle vás nejschůdnější
cesta sbližování LGBT komunity a církve?
Jayne: „Myslím, že nikdy nemůže být
podceňována síla osobního svědectví, a to
vyžaduje, abychom spolu mluvili a vzájemně si naslouchali. Příliš mnoho lidí – na
obou stranách sporu – si udržuje stereotypní pohled na druhé, a ten může být
zpochybněn pouze tehdy, když začneme
budovat mosty přátelství a porozumění.
Například znám řadu křesťanů, kteří nikdy
nepotkali stejnopohlavní pár v dlouhodobém oddaném vztahu, a podobně znám
řadu LGBTI přátel, kteří se nikdy nesetkali
s církevním knězem, co by jim chtěl dát
afirmaci a požehnání. Teprve když vidíme
Krista v tom druhém, dokážeme odložit
stranou své předsudky, znovu začneme
naslouchat Bohu, a když tak činíme, jsme
v tomto procesu všichni požehnáni.“
Bylo pro vás těžké projít coming outem,
nebo se k němu vůbec odhodlat?
Jayne: „Je pravda, že jsem během coming
outu zažívala poměrně těžké časy – hlavně
proto, že jsem si původně myslela, že být
lesba je hříšné, a děsila jsem se, že by to
neschvalovali ani mí přátelé, ani moje rodina. Po dvou nervových zhrouceních a dvou
odpočincích v nemocnici (kvůli tomu, že
mě ze stresu bolelo celé tělo) jsem se
rozhodla, že musím udělat statečný krok,
abych zjistila, kým doopravdy jsem. Jakmile
jsem přijala, že jsem lesba (což pro mě byla
ta nejtěžší část cesty), rozhodla jsem se, že
potřebuji být v této věci otevřená a upřímná. Pro mě jsou u křesťana nejdůležitější
dvě věci, ve kterých šel Kristus příkladem –
aby to byl člověk plný lásky a pravdy.
Domnívám se, že je proto nutné, abychom

byli v lásce pravdiví k sobě samým. Kristus
se za nás nestydí – a tak jsem si zvolila, že
budu stát zpříma, s vědomím, že mě Bůh
miluje, i kdyby mě v důsledku toho ostatní
zavrhli.“
A jaká tedy byla realita – naplnily se
obavy, že blízcí vaši orientaci nepřijmou?
Jayne: „Naneštěstí jsem ztratila mnoho
blízkých vztahů s přáteli a rodinou, když
jsem se vyoutovala – jakožto vyšší představitelka evangelikálního křesťanství. Mnozí
ani nevěděli, co mi na to říct, a tak prostě
nic neřekli a utnuli kontakt. Nicméně, našli
se i tací, kdo byli hluboce zasaženi mým
příběhem a viděli, jak moc jsem ožila, když
jsem konečně byla požehnaná láskyplným
stejnopohlavním vztahem. Bylo to pro ně
skutečné svědectví, a právě to je přimělo
přemýšlet, proč zastávali názory, jaké zastávali. Ovoce lásky je pro lidi tak jasně viditelné, že ho nemůžou označit za špatné.
A to je to, co zpochybňuje jejich předpojaté
myšlenky a předsudky.“

Životopis Jayne Ozanne (*1968)
je impozantní. Studovala na
univerzitě v Oxfordu i v Cambridgi
a po úspěšné kariéře
v mezinárodním marketingu se
živila strategickým poradenstvím
pro neziskové a charitativní
organizace. Na Pride Voices
nicméně přijíždí především
jako výrazná osobnost mezi
anglikánskými duchovními. I po
svém coming outu zůstala Jayne
Ozanne věrná evangelikálnímu
křídlu anglikánské církve
a vytrvale usiluje o plnou inkluzi
LGBT křesťanů v rámci církve.
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Mnozí křesťané kladou silný důraz na
„tradiční“ rodinu ženy a muže. Jak si
vysvětlujete Boží záměr stvoření leseb
a gayů?
Jayne: „Bible nám říká, že jsme každý
utvořen podivuhodně – a že jsme všichni
odlišní v jedinečnosti, ale stejní v Božích
očích. Krása a rozmanitost stvoření je pro
nás darem od Boha, jsme tím povoláni
k oslavě. Osobně věřím, že se Boží láska
k nám zrcadlí v naší lásce k sobě navzájem.
Je to kvalita té lásky, co se počítá, láska,
která je nezištná a ctí druhého. Také si
myslím, že právě láska je základem pro jakoukoli rodinnou jednotku – děti reagují na
to, jak jsou milovány svými rodiči. Nezáleží
jim na tom, jakého pohlaví rodiče jsou, ale
spíše na tom, jak dobře je s nimi zacházeno, jak dobře jsou vychovávány během let,
kdy se vyvíjejí.“
Je důležité reformovat církev zevnitř (na
úrovni vysoce postavených kněží), nebo
zvenčí (na úrovni jednotlivých stoupenců církve)?
Jayne: „Obojí! Musíme pracovat na všech
úrovních církve, ať je každá její část přeměněna tak, aby odrážela Kristovu lásku
ke všem. Existuje například rostoucí počet
inkluzivních církví, které v celém Spojeném
království vítají a podporují LGBTI křesťany,
což znamená, že mohou vytvářet určitý
model Boží lásky všem. Současně se vyšší
církevní představitelé setkávají s LGBTI
komunitou, naslouchají jí a jejich pohled
je tak konfrontován s jiným názorem. Důležité je, že jsme ‚solí‘, ať už se nacházíme
kdekoli – v naší církvi, v naší škole, v naší
rodině nebo na našem pracovišti. Každý
z nás hraje jedinečnou roli a je třeba, abychom se v tom hraní navzájem povzbudili,
abychom spolu mohli přeměnit svět na
místo, kde bude více lásky a přijetí.“
Příliš mnoho pýchy či hrdosti bývá
pokládáno za hřích. Máte nějakou radu,
jak zůstat hrdá, ale zároveň i skromná?
Jayne: „Každý z nás potřebuje stát zpříma,
s vědomím, že je plně milovaný a přijímaný
Bohem. Naší hrdostí je to bytí, ke kterému
jsme byli stvořeni – jedinečné dítě Boží,
vybrané pro to, aby v tento čas a na tomto
místě bylo tím, čím je. A ne tím, čím ho
chtějí mít ostatní. Dokud stojíme v Jeho
síle, máme plné právo být hrdí. Věci se
pokazí jen tehdy, když se lidé řídí jen svou
vlastní silou. Takže poděkujte za to, kým
jste, a ukažte světu sílu Boží lásky, která
mění vše!“

Rytířská 10, Praha 1, 11000
+420 224 210 597
www.cafe-cafe.cz
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PRIDE
VOICES

Jennifer
Lu
Na úvod vám musím pogratulovat
k obrovskému úspěchu, kterého jste dosáhla. Kdy jste se vůbec poprvé začala
angažovat v boji za rovná práva LGBT
lidí na Tchaj-wanu?
Jennifer: „Politika a sociální otázky mě zajímaly už od dětství. Pro generaci mých rodičů ale představa kariéry v politice nevyvolává pozitivní asociace. Když jsem rodičům
oznámila, že jsem dostala práci v Demokratické progresivní straně, jejich reakce
byla ještě horší než při mém coming outu.
Nezůstala jsem ale v DPP dlouho, protože
jsem si uvědomila, že mi jde především
o práva LGBT lidí a že chci pomáhat lidem,
kteří trpí útlakem kvůli genderu. V roce
2008 jsem začala pracovat na plný úvazek
v poradně, kde jsem pochopila, že musíme
tlačit na vládu, aby byla práva LGBT lidí
chráněna zákony.“
Jak se vyvíjel vztah tchajwanské společnosti k LGBT lidem – ve srovnání
s jinými asijskými zeměmi?
Jennifer: „V roce 1987 bylo na Tchaj-wanu
zrušeno stanné právo a demokratické
hnutí rychle získalo na síle. LGBT lidé na
Tchajwanu na tom tehdy byli trochu lépe
než v jiných asijských zemích – například
v Hongkongu nebo Singapuru – protože tady nebyly zákony proti ‚sodomii‘.
Sex dvou lidí stejného pohlaví nebyl na
Tchaj-wanu zločin, takže největší problém
zdejší LGBT komunity v 80. a 90. letech
byla nevědomost společnosti. Ještě na
začátku 90. let každopádně LGBT lidé na
Tchaj-wanu čelili závažnému porušování
lidských práv. Hodně lidí přišlo o život kvůli
výraznému společenskému tlaku a chybějící podpoře. Rodiny byly tehdy schopny
akceptovat odlišnou sexuální orientaci
nebo genderovou identitu jen výjimečně.“
A jaká je situace dnes?
Jennifer: „Poučili jsme se a za těch 30 let
se situace skutečně zlepšila. Pokud jde
o vztah většinové společnosti k LGBT
lidem, podle průzkumů bylo před 10 lety

pro rovné manželství 20-25 % lidí, dnes je
to přes 50 %. A mezi mileniály je to podle
průzkumů z roku 2014 dokonce přes 75 %.
Tato generace měla možnost dozvědět
se o konceptu genderové rovnosti – když
procházela vzdělávacím procesem, už
platil velmi progresivní zákon o genderové
rovnosti ve vzdělávání. Ten zaručuje, že
každá škola musí být otevřeným prostorem pro všechny studující, takže jsou každý
semestr minimálně čtyři povinné hodiny
výuky o genderové rovnosti. Vzdělání je
jednoznačně pilířem svobodné, rovnoprávné a demokratické společnosti.“
V rámci kampaně k Prague Pride 2017
parodujeme otřepanou frázi protistrany, že jde o zbytečný festival. Jak byste
odpůrcům vysvětlila, proč je pride
důležitý?
Jennifer: „Myslím si, že musíme dělat
všechno pro co největší viditelnost LGBT
komunity, a to různými způsoby. Většina
lidí v běžné populaci nerozumí našim
životním příběhům a ani netuší, jak si nás

Jennifer Lu (*1983) pracovala
jako dobrovolnice v LGBT
poradně už na vysoké škole.
Brzy se z jejího aktivismu stala
práce na plný úvazek: patřila
k organizačnímu týmu několika
tchajwanských pridů, starala se
o genderovou osvětu, pomáhala
LGBT obětem domácího násilí.
Od roku 2016 Jennifer působila
jako koordinátorka tchajwanské
koalice za rovné manželství.
Podílela se na organizaci největší
demonstrace v historii místního
LGBT hnutí, kdy se před sídlem
prezidenta shromáždilo 250 000
lidí, aby vyjádřili podporu rovnému
manželství. Tamní ústavní soud
potvrdil právo párů stejného
pohlaví na sňatek letos v květnu.
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má představit. Vidět skutečného LGBT
člověka je velmi důležité, především pro
nejmladší generace. Proto si myslím, že je
Pride Parade nezbytný. Zároveň si ale musíme neustále dávat pozor, aby se původní
význam nevytratil.“
Liší se ve vašich očích respekt od tolerance?
Jennifer: „Tolerance je pro mě něco, co přichází shora, vychází z nerovného rozložení
moci a vůbec je to koncept, který je negativně zabarven. Respekt je rovný a neutrální. LGBT komunita nepotřebuje zvláštní
práva nebo privilegia, ale rovnoprávnost.
V jedné společnosti existuje tolik různých
skupin a všichni se musíme učit respektovat lidi, kteří jsou jiní než my.“
Nakolik trnitá a zdlouhavá byla cesta
k prosazení rovného manželství?
Jennifer: „Debata o rovném manželství
začala v roce 2006, ale velmi rychle zase
skončila. V letech 2012 a 2013 se v parlamentu objevily dva návrhy zákona. V té
době ale začala systematičtěji postupovat
i protistrana. V roce 2016 jsme to zkusili
znovu, tentokrát na dvou frontách – měli
jsme další návrh zákona v parlamentu, ale
zároveň jsme zažádali o vyjádření ústavního soudu. Překážek a výzev, kterým naše
hnutí muselo čelit, bylo nepočítaně. Ale
i když nemáme takové zdroje jako proti
strana, která těží z lidského strachu, nenávisti a nevědomosti, nikdy jsme nepřestali
věřit v sílu lásky.“
Zmínila jste překážky a výzvy – která
byla vůbec největší?
Jennifer: „Řekla bych, že to nebylo ani
tak tvrdé jádro opozice zakotvené v konzervativních křesťanských církvích, ale
spíš nevědomost většinové společnosti.
Celosvětově platí, že musíme být co nejhlasitější, abychom byli vidět a slyšet. Musíme
podporovat přátele a příbuzné, aby mluvili
s dalšími lidmi a pomáhali jim LGBT komunitě rozumět. Komunikace je pro LGBT
hnutí na celém světě tím nejlepším nástrojem. Diskriminaci a marginalizaci způsobuje nevědomost. Je proto životně důležité
LGBT komunitu zviditelňovat a učit celou
společnost jí lépe rozumět. Děláme například filmy, kde lidé vyprávějí svůj životní
příběh – zprostředkováváme tak možnost
vidět opravdové LGBT lidi. Tak se dá porazit
diskriminace a zlepšit životy LGBT lidí nejen
na Tchajwanu, ale po celém světě.“

Jana Vychroňová

ANKETA

39 let | HR Business Partner
„Účast v průvodu je pro mě i pro další heterosexuální kolegy
jasným vyjádřením podpory – nejen našim LGBT přátelům
a kolegům ve Vodafonu, ale celé LGBT komunitě. Ve Vodafonu
věříme, že nám otevřené firemní prostředí podporující diverzitu pomáhá udržovat a získávat ty nejtalentovanější lidi na trhu,
což se pak pozitivně odrazí i na našich službách pro zákazníky
a na obchodních výsledcích společnosti. Já osobně jsem hrdá
na aktivity, které Vodafone podniká na podporu LGBT komunity, ať už jde o narovnání benefitů tam, kde legislativa diskriminuje LGBT páry, nebo o organizování workshopů, spolupráci
s online poradnou Sbarvouven.cz, podporu kampaní Stejná
rodina a Jsme fér, spoluorganizaci Pride Byznys Fora a řadu
dalších. I díky tomu jsme dvakrát po sobě získali ocenění
bePROUD Zaměstnavatel roku.“

Proč
jdu na
Prague
Pride?

Dominika Hájková
27 let | pravá (a někdy i levá) ruka designérky
Heleny Dařbujánové
„Proč jdu na pride? Protože Praha. Protože mám ráda pikniky.
Protože odlišnosti není nikdy dost. Protože příroda různorodost tak zprocesovala. Protože díky různorodosti a odlišnosti
vzniká inspirace. Protože inspirace nutí ke kreativitě. Protože
kreativita produkuje dobrou náladu. Protože dobrá nálada
dopřává pocit svobody. Protože svoboda je základní lidská potřeba. Protože lidská potřeba by se neměla podceňovat. Protože podle studie, vydané v odborném časopise The Journal of
Pediatrics, klesl počet sebevražd mezi náctiletými v amerických
státech, kde se podařilo zlegalizovat manželství gayů a leseb.
Není to tím, že by se náctiletí gayové a lesby chtěli brát, ale
společnost jim vyslala signál, že jsou její součástí. Manželství
gayů a leseb dnes prý podporuje většina Američanů. Právo na
sňatek by si zasloužili i gayové a lesby v ČR.“

TEXT: VERONIKA BARTOŠOVÁ
FOTO: KEJF, LUCIE VLADYKOVÁ

Ricardo Hoineff (vlevo)
48 let | scénograf a sklářský výtvarník
„Dřív jsem o sobě říkal, že nejsem ‚buzna s vlaječkou v ruce‘. Že to je soukromá věc,
kterou nemusím ukazovat celému světu. Neidentifikoval jsem se se zženštilými
gayi, měl jsem vůči nim předsudky a nechtěl jsem se s nimi družit. Chyba! Časem
jsem si uvědomil, jak důležité to je, aby celá společnost viděla, že jsme normální
lidi. S normálním životem, vztahem a prací. Průvod pro mě není jen večírková záležitost, ale i politický moment, kdy jde člověk nenásilně vyjádřit do ulic svůj názor.
Když vidím v průvodu všechny ty rodiny – s malými dětmi, s kamarády, s rodiči –
vždycky si vzpomenu na jeden z prvních pridů, když s námi šla moje máma. To byl
pro mě neuvěřitelně dojemný moment. Takový kámen základu našeho vztahu.“

Radek Kubik (vpravo)
50 let | ekonom
„Když jsem byl teenager, bylo téma LGBT absolutní tabu. Takže ač na povrchu
veselý mladík, v hloubi duše jsem si prožíval svoje peklo – v přesvědčení, že jsem
na celém světě jediný gay. Kdyby tehdy existoval pride, měl bych to v životě
sakramentsky jednodušší. Věděl bych, že tisíce normálních kluků a holek jsou na
tom úplně stejně – a hlavně, že se není za co stydět. Lidé jsou dnes přesvědčeni, že
díky registrovanému partnerství nemáme žádný důvod stěžovat si na nějakou diskriminaci. Bohužel to není pravda, a dokud tady nějaká diskriminace je, je potřeba,
abychom byli vidět, abychom se ozvali. Prague Pride s Ricardem podporujeme od
samého začátku. Jsme pyšní, že se z toho tady v Praze stal tak úžasný týden plný
skvělých akcí. Občas si v průvodu i zaslzíme. Klobouk dolů Czeslawovi, Kateřině
a celému organizačnímu týmu. Výborná zábava a skvělá příležitost potkat řadu lidí,
se kterými se jinak nepotkáme.“
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Patricie Brátů
29 let | kosmetická poradkyně a všeumělkyně
„Hlavním důvodem, proč jdu na pride, je asi samotný princip.
Fakt, že se tématika LGBT dotýká nejen mě, ale i mých přátel,
a když se jednou poštěstí a budu mít děti, bude se to v nemalém měřítku dotýkat i jich. Pride je v mých očích určitou
osvětou pro nezasvěcené, mezi které jsem dlouhá léta patřila
i já sama. Ta nevědomost mě hodně ovlivnila, 26 let jsem
se trápila a nevěděla jsem proč. Kdybych získala informace
o translidech už v mládí, všechno mohlo být jinak. Jsem hrdá
na to, kdo jsem, nestydím se za to a hodlám se tomu postavit
čelem nejen v průvodu, ale i v celém svém životě.“

Michal Večeřa

Marcela Neumanová

34 let | PR manažer a lektor jógy

49 let | účetní

„Musím se přiznat, že se mi zatím ani jednou nepoštěstilo se pride zúčastnit, vždy se mi kryl s dovolenou. Průvod je podle mě super věc – nejen
svým významem, ale taky pestrou zábavou, jenže
zástupy lidí nejsou prostředím, ve kterém bych
se cítil fajn. Takže ani letos. Co si ale chci tento
rok vynahradit, je doprovodný program. Líbí se
mi idea Pride Village, možnost během delšího
časového úseku přijít a podívat se na to, co mě
zrovna zajímá, a to ve chvíli, když mám čas. Konkrétně mě v programu zaujalo taneční představení Black&White Jany Vrány. Má jít o vyjádření
ženského a mužského principu, jejich protikladů,
a naopak i jednoty, což bude ve formě pohybu
určitě zajímavé. A ještě jsem zvědavý, co se na
festivalu objeví za filmy a koncerty.“

„Po pravdě musím přiznat, že jsem se o Pride dozvěděla teprve
nedávno, a to díky své dceři Paty. Dlouho jsem neměla tušení,
čím si prochází. Ale nikdy mě nenapadlo přemýšlet o tom, že
je něco špatně. Naopak vidím, jak se její život posunul, zklidnil,
a jak rozkvetla. Moc ráda se zúčastním sobotního pochodu,
abych mohla podpořit svou dceru – a nejen ji. Oslavovat lásku
by měli všichni lidé, bez rozdílu rasy nebo orientace. Moc bych
si přála, abychom byli respektující společností. Chápu, že má
každý člověk právo na svůj názor. Chápu, že se lidé bojí toho,
co neznají. Právě proto se mi Pride a všechny doprovodné
akce líbí. Máme šanci se dozvědět více informací, setkat se
s mnoha lidmi – a možná si vytvořit nový názor.“

Ludmila
Hamplová
31 let | redaktorka
Zdravotnického deníku

Tezy Blažková
24 let | trenérka florbalu
a moderátorka
„Prague Pride už je takovou klasickou součástí
mého léta. I když sama občas nevím, jak odpovídat na otázky typu: ‚Proč pořádáte ty průvody,
když vám ti nahatí extravaganti v čele jen kazí
těžce budovanou pověst, že jste úplně normální
lidi?‘, miluju tu atmosféru. Podle mě nejde jít
průvodem a nemít dobrou náladu. Navíc – už dva
roky po sobě mám to štěstí, že na průvod dorazí
i mí rodiče. A kdo někdy slyšel svou mámu říct
rázným hlasem: ‚Jak jako proč tam taky chodíme?
Přece chceme, aby naše holky měly stejná práva
jako my!‘, prostě už nemůže jinak. Takže letos
se tam uvidíme zas – tentokrát nejen se ségrou,
její přítelkyní, mámou a tátou, ale i Hačem, psem
mojí přítelkyně. Tak ahoj na Letné!“

„Jsem vdaná, mám devítiletou
dceru a oboje je pro mě důvod
vyrazit každý rok na Prague
Pride. Nevím, jakou cestou se
nakonec moje dcera v dospělosti vydá, ale chci, aby z ní vyrostl
člověk, který se umí těšit z rozmanitosti a nemá předsudky
pramenící mnohdy z neznalosti.
LGBT jsou také lékaři a sestry,
kteří se o nás starají v nemocnicích, řidiči a řidičky autobusů,
které nás vozí do práce, stejně
jako třeba číšníci a servírky
v podnicích, kde se cítíme
dobře. Není to anonymní ‚dav‘,
ale konkrétní lidé s konkrétními
a mnohdy spletitými osudy.
Mou profesí je práce s informacemi a také nabourávání
stereotypů, a to je pro mě další
důvod, proč se účastním Prague
Pride. Nechystám se jen do průvodu, ale zajímají mě i besedy,
workshopy a setkání ukazující
to, co mnohdy přehlížíme. Jsem
hrdá na to, že se můžu zúčastnit
tak rozmanité akce, která dává
naději na to, že máme v sobě
nejen lásku a toleranci, ale také
vzájemný respekt.“
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Jakub Jurák
21 let | student ČVUT
„Atmosféra, přátelé, láska. Těchto pár slov přesně vystihuje důvod, proč si nenechám ujít Prague Pride. Pro mě je to
jakýsi útěk do mimoreality, kde nemusím řešit nic. Jen se
bavit. A v téhle uspěchané době je občas potřeba odpoutat se od všech povinností a jednoduše ‚vypnout‘. Tak si
pojďme ten týden odpoutaný od všedního dne užít.“

Barbora Bartošová
28 let | specialistka prodeje
„Na Prague Pride chodím každý rok, už z principu. Mám ráda
celou tu podstatu a filosofii akce. Nejvíc se těším na průvod,
kde vždycky panuje skvělá atmosféra. Je to asi jediný den
v roce, kdy celá Praha tancuje, všude jsou barvy – až mě to
nutí se ‚blbě‘ usmívat na cizí lidi. Zakončení na Letné je pro
mě už takovou tradicí, kde se potkám s přáteli. Většina z nich
žije v různých koutech ČR, takže je fajn se jednou za rok vidět
osobně – a místo lajků na Facebooku se poplácat po ramenou.
(Smích.) No, a taky je Prague Pride možnost dostat se do televize, což se mi běžně neděje.“ (Smích.)

Filip Loski

Jakub Špaček (vlevo)

31 let | učitel v mateřské
škole

24 let | ekonom a podnikatel

„Na Pride jdu, abych se potkal
s přáteli, poznal nové lidi, a hlavně
abych si užil tu duhovou atmosféru.
Když jste členem nějaké menšiny,
je fajn dostat se občas mezi lidi,
kteří to mají stejně, a cítit, že ve
vás nevidí exota. Nejvíc se těším
na celotýdenní posedávání na
Střeleckém ostrově, kde je Pride
Village, a samozřejmě na akce,
které pořádá Trans*parent.“

24 let, biofyzik a podnikatel

Denis Havlena (vpravo)
„Na Prague Pride si jdeme užít jedinečnou, uvolněnou
atmosféru a bohatý doprovodný program. Kde jinde se
můžete setkat s tolika přátelskými lidmi, kteří žijí podobnými životy, a také s lidmi, kteří podporují LGBT komunitu? Spousta lidí se na festival chystá celý rok, těší se na
výjimečné zážitky v komunitě, která je jakousi jejich ‚vlastní
rodinou‘. I my se těšíme, že poznáme spousty nových tváří.
Chtěli bychom dostat do povědomí jedinečné věci, které
vytváříme – ať už je to nový bar Chemistry, nebo celosvětově unikátní osvětlení Chemlight, které se v něm nachází.“

MARNĚ HLEDÁME POKLAD NA KONCI DUHY.
ZATÍM NÁM POMŮŽE I TVÁ DMS.
Stovka akcí, sobotní průvod a tři stage
na Letné stojí pár milionů. Zajistit je není
snadné. Proto každý příspěvek pro nás
znamená velkou pomoc. Vytáhni mobil a pošli
Prague Pride DMS – zabere to pár vteřin.

Pošli SMS na číslo 87 777 ve tvaru
DMS PRAGUEPRIDE 90
Jsi teenager s nízkým kapesným? Pošli

DMS PRAGUEPRIDE 30
Cena DMS je 90 nebo 30 Kč. Prague Pride z nich dostane 89 nebo
29 Kč. Více informací na www.darcovskasms.cz. Chceš přispět jinak?
Možnosti najdeš v sekci Podpořte nás na www.praguepride.cz.
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MEZI TRIČKEM A PRAGUE
PRIDE TRIČKEM
JE VELKÝ ROZDÍL
Festivalový textil vám bude
slušet a zároveň jeho nákupem
podpoříte Prague Pride.
Kde letošní kolekci sehnat?
•

na Zoot.cz/DOBRO

•

v eshopu Prague Pride
www.shop.praguepride.com

•

během festivalu na stánku Prague
Pride v Pride Village a v sobotu
na Letné

inzerce Prague Pride 2017_Interce PraguePride 14.07.17 15:58 Stránka 1

Zbytečná

nejlépe hodnocená
taxi aplikace festivalu

prověření
řidiči

taxi do
5 minut

4.7

platba hotově
i kartou

S Evanem Wolfsonem, který stál za snahou
umožnit manželství stejnopohlavním párům
ve Spojených státech
V zemích, kde uzákonili homosexuální sňatky, klesly sebevraždy
teenagerů
Koncem června otevřel institut manželství
homosexuálním párům německý parlament. Pár týdnů před ním konstatoval
tchajwanský Ústavní soud, že bránit gayům
a lesbám v ženění a vdávání odporuje
tamní ústavě a vyzval parlament, aby přijal
příslušnou legislativu. Po změně zákonů
volá také pět českých nevládních organizací
sdružených do Koalice pro manželství, které před časem pod heslem Jsme fér rozjely
kampaň za změnu občanského zákoníku.
Právě na jejich pozvání přijel do Prahy
americký právník Evan Wolfson (60), který
stál v čele desítky let trvající, a nakonec
úspěšné snahy umožnit manželství stejnopohlavním párům ve Spojených státech.
Strávil jste více než třicet let bojem za
to, aby gayové a lesby měli možnost
uzavírat manželství. To se vám předloni
podařilo. Necítil jste po rozhodnutí Nejvyššího soudu kromě radosti také jistou
prázdnotu?
Bezprostředně po rozhodnutí soudu jsem
byl velmi šťastný. Dokonce jsem plakal,
což jsem neočekával, že se stane. Byl jsem
emocionální kvůli vzpomínkám na všechny
bitvy, které jsme svedli, na nekonečné
debaty, na přátele a kolegy, z nichž mnozí
už nejsou mezi námi. Asi za dva dny jsem
si pak uvědomil ještě něco. Vždy jsem byl
sice pevně přesvědčen, že zvítězíme, a kdyby nám ten den nedal Nejvyšší soud za
pravdu, tak bych pokračoval dál. Ale úleva,
že už nemusím dál bojovat, byla obrovská.
A fakt, že mi trvalo celé dva dny, než mi
tohle došlo, ukazuje, jak hluboce jsem byl
té myšlence oddán.
Takže žádné prázdno…
Prázdnotu nemohu pociťovat také proto,
že se tématem dál zabývám. Jednak proto,
že mě téměř každý den někdo zastaví
a poděkuje mi, povypráví mi příběh svůj
nebo někoho z rodiny. Nakonec už více
než milion gayů a leseb vstoupil v USA do
manželství, to je ohromné množství lidí.

Takže vlastně pluji na takové nekonečné
vlně štěstí, a to je mimořádně uspokojující. Kromě toho nyní radím a pomáhám
aktivistům a organizacím z jiných zemí, aby
dosáhli toho, čeho se podařilo dosáhnout
nám.
A jsou tyto rady univerzálně použitelně?
Jsou, a to nejen při prosazování společenských a legislativních změn. Z našich
bohatých zkušeností si lze vzít poučení
i pro běžný život. Při kampani jsme používali něco, čemu říkám „stupnice jasnosti“.
Začnete na nejvyšší příčce, což je cíl – musíte mít jasný cíl. Mluvím s řadou aktivistů
a zaráží mě, jak často nemají jasno v tom,
čeho vlastně chtějí dosáhnout a co budou
považovat za úspěch. Jeden z důvodů, proč
jsme uspěli, byl ten, že náš cíl byl sice velký
a odvážný. Řada lidi si myslela, že je zcela
nereálný, ale byl naprosto jasný.
A pak následuje co?
K jasnému cíli je nutná jasná strategie,
čímž se právě dostáváme k další příčce
stupnice. Jasně vymezená strategie slouží
k tomu, že si uvědomíte to, co je třeba udělat, ale také to, co dělat nemusíte, protože
to třeba nemůžete ovlivnit. Je dobré si uvědomit, že nikdy nepřesvědčíte všechny, ale
je nutné přesvědčit dostatečné množství
lidí. Za třetí je nutné mít jasno v tom, jakými způsoby tuto strategii naplníte. S jakými
spojenci? Jakými prostředky?
Jednou z věcí, která mě na vaší strategii
zaujala, byl váš důraz na velmi otevřenou
a vstřícnou komunikaci, v níž jste zdůrazňovali, že nechcete nikoho poškodit.
To bylo jednoznačně záměrné a strategické, ale zároveň autentické. Mluvili jsme
o sdílených hodnotách, sdílených snech.
Samozřejmě, že jsou mezi námi rozdíly, ale
máme mnoho společného. A manželství
lidi spojuje. Od počátku jsem argumentoval tím, že prostě mluvíme stejným
jazykem – jazykem manželství, lásky, oddanosti, rodiny… Gayové a lesby také milují,
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sice milují lidi stejného pohlaví, ale ta láska
je stejná jako u heterosexuálů. Soudci
Nejvyššího soudu ve státě Vermont, který
rozhodl v náš prospěch, to pak krásně vyjádřili, když mluvili o „společné lidskosti“.
Zafungovala tedy vstřícnost?
Víte, vstřícní jsme byli také proto, že jsme
čelili velmi nepřátelské agresivní opozici.
Bylo jasné, že názor těchto lidí nezměníme,
ale skrze slušné a otevřené jednání jsme
mohli oslovit lidi, kteří sice nesouhlasili
s námi, ale odmítali jako nepřijatelné
chování těch, kteří na nás útočili. A v průzkumech veřejného mínění se velmi jasně
ukazuje, jak jsme uspěli. V roce 1996 podporovala stejnopohlavní manželství čtvrtina Američanů, letos už jsou to víc než dvě
třetiny. Máme podporu většiny katolíků,
a dokonce už také u protestantů. A dokonce máme téměř většinu – sedmačtyřicet
procent – mezi příznivci republikánské
strany. Společnost se může velmi dramaticky proměnit během vcelku krátké doby.
Letos je to mimochodem přesně padesát
let, kdy americký Nejvyšší soud zrušil rasové restrikce manželství. A přitom tehdy
o správnosti zákonů, které zakazovaly, aby
si lidé černé pleti brali bělochy, nepochybovalo sedmdesát procent Američanů!
Na této debatě mi vždy přišel zajímavý
paradox, v němž se gayové a lesby de facto
stávají nositeli konzervativních a tradičních hodnot, tedy důrazu na manželství
a výchovu dětí. Přesto právě řada lidí
konzervativně smýšlejících stejnopohlavní
manželství odmítá.
Lidé se vdávají a žení z řady důvodů a není
to vždy kvůli dětem. Ale pokud tam děti
roli hrají, tak i gayové a lesby jednoduše
touží po jistotě a ochraně, které manželství přináší, a to nejen pro ně, ale právě
pro jejich potomky. Často se také mluví
o rozvodech, ale právě rozvod je dalším
argumentem pro otevření manželství
všem – je to rozchod podle jasně daných
pravidel a regulací.

PODPOŘ MANŽELSTVÍ PRO GAYE
A LESBY V ČR. PODEPIŠ PETICI NA
STÁNKU JSME FÉR V PRIDE VILLAGE NEBO V SOBOTU NA LETNÉ.

AUTORKOU INTERVIEW JE SILVIE
LAUDER, PŮVODNÍ TEXT VYŠEL
V ONLINE VERZI TÝDENÍKU
RESPEKT.

FOTO: MATĚJ STRÁNSKÝ

Zanikla už v USA „tradiční rodina“?
Tento argument je velmi starý a objeví se
vždy, když dochází k nějaké zásadní společenské změně – když ženy přestaly být
podřízeny mužům, když bylo uzákoněno, že
znásilnění v manželství je znásilnění, když
byly v Americe odstraněny rasové restrikce
v manželství. Před padesáti lety konzervativci varovali, že pokud dovolíme „nesprávné míšení ras“, tak nám vyroste generace
„zženštilých a neduživých“ lidí. A stejně jako
to nebyla pravda v žádném z uvedených
příkladů, nic takového se neděje ani nyní.
Možnost uzavřít manželství mají dnes gayové a lesby ve třiadvaceti zemích na šesti
kontinentech, miliarda lidí může dnes této
možnosti využít. A země se stále točí kolem
své osy a naprosto nic se nestalo.
Přišly i nějaké „nečekané“ pozitivní
změny, za nimiž stojí stejnopohlavní
manželství?
Ano, máme první zprávy o dalších pozitivních dopadech tohoto kroku. Prestižní
americký medicínský časopis před časem
zveřejnil studii, podle níž v zemích, kde
došlo k této změně, prudce poklesl počet
sebevražd teenagerů. Je tam zjevný vztah,
byť zatím nikdo neprokázal přímou souvislost. Ale jedno následovalo po druhém,
takže lze říci, že tato změna zachraňuje
asi 130 tisíc mladých životů ročně. Není
to samozřejmě způsobeno tím, že by si
teenageři hned chtěli někoho brát. Ale tím,
že společnost otevřela manželství všem,
vzkázala těmto mladým lidem, že nejsou
sami; že nejsou vyčlenění někde na okraji.
Další výzkum ukazuje, že existuje souvislost mezi ekonomickým růstem a prosperitou země na jedné straně a přítomností

svobodně žijící a projevující se gay komunity na straně druhé.
Klíčovým bodem debaty jsou samozřejmě děti. Existují desítky studií, které
nenacházejí rozdíly mezi dětmi vychovávanými ve stejnopohlavních rodinách
a těmi z rodin heterosexuálních. Co
se stane, až tyto děti začnou zakládat
vlastní rodiny? Neobáváte se přece jen,
že nakonec budou jiné?
Debata o dětech je bezesporu prospěšná
a nutná a my se jí nebráníme. Nicméně
děti, které vyrostly v takových rodinách, už
vlastní rodiny zakládají – a nic se neděje.
Zřejmě také proto, že to je tak, jak říkáte.
Výzkumy ukazují, že mezi dětmi neexistují žádné rozdíly. A těmto expertům pak
naslouchají soudy, které rozhodují ve prospěch stejnopohlavních manželství. Takže
tyto rodiny jsou podpořeny jak experty, tak
soudními rozhodnutími. Ale hlavně – i v zemích, kde nemohou gayové a lesby uzavírat manželství, již nyní vychovávají děti. To
je prostě realita. Jak těmto dětem pomůže,
když budete jejich rodiče diskriminovat?
Když budete tyto děti trestat za to, že se
nenarodily „správným“ rodičům?
Současný americký prezident Donald
Trump není někdo, kdo by byl znám
hodnotově liberální orientací. Je možné,
že gayové a lesby o právo vdávat a ženit
za Trumpovy vlády zase přijdou?
V prvé řadě je třeba připomenout, že
Hillary Clinton získala o tři miliony hlasů
více než Donald Trump, čili Američané
chtěli první ženu v Bílém domě, která tyto
hodnoty podporuje. Také si za prezidenta
hned dvakrát zvolili Afroameričana, což byl
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navíc velmi pokrokový prezident. Je to také
stejná země, kde se během dvacet let naprosto změnil názor lidí na stejnopohlavní
manželské svazky. Nic z toho se nezměnilo
v den voleb.
Jinými slovy se neobáváte návratu.
Jako Američan jsem samozřejmě velmi
znepokojený, protože Trump zemi směřuje
směrem, s nímž nemohu souhlasit – ať už
se to týká LGBT témat, žen, životního prostředí, imigrantů, muslimů… Nicméně zvrátit situaci kolem manželství by bylo velmi
obtížné. Je nutné si uvědomit, že to nebyl
dárek od prezidenta nebo od Nejvyššího
soudu. Zvítězili jsme u veřejnosti a máme
u ní velkou podporu, vyšli jsme vítězně
od soudů asi v sedmdesáti případech
v různých státech USA. Pokud by někdo
chtěl toto rozhodnutí změnit, musel by jít
proti veřejnosti i proti značnému množství
soudních rozhodnutí. A to nepovažujeme
za velmi pravděpodobné.
Nicméně zmiňujete, že se na různých
úrovních různí lidé různými způsoby
aspoň snaží gayům a lesbám uzavírání
manželství komplikovat. Jak přesně to
vypadá?
Velmi často se to děje za použití argumentu náboženské svobody, na základě níž se
snaží získat výjimky z antidiskriminačních
zákonů. Tyto snahy vidíme v řadě států
i na federální úrovni, kdy sice akceptují,
že už asi nic nenadělají s faktem, že se
gayové a lesby mohou brát, ale odmítají jim poskytovat stejné služby jako
heterosexuálním párům. A my se těmto
pokusům snažíme bránit. Takže bitva pro
nás zdaleka nekončí.
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SHAUN J. WRIGHT
+ALINKA

1435mm
Nákladové nádraží
Žižkov

Official
Prague Pride
afterparty

SAT
12–8–2017

Shaun J. Wright [Twirl Recordings/Chicago, US]
Alinka [Twirl Recordings/Berlin, DE]
Yeseter & Attitudes, Tickets: 250/300/350 CZK
Presale at goout.cz, Address: Jana Želivského 2, Praha 3
Organizers: Pioneer Prague & Prague Pride

2. Letos si opět nenecháme ujít velkolepé defilé kolem Václaváku.

Začneme se proto řadit už v 11.30 v dolní části náměstí. Ve 12.30
vyrazí duhový průvod plný hudby, barevných kostýmů a úsměvů na
roztančenou cestu historickým centrem Prahy. Užijte si okamžiky,
kdy se nemusíme brát moc vážně! Foto: Patrick Hácha

1. Pro festivalový tým a dobrovolníky začíná sobota již v 9.00 ráno společnou

snídaní. Pak se vrháme do nafukování balonků, výzdoby aut, přípravy barevných
vlajek a den nabírá na obrátkách. Pojďte to zažívat s námi! Přihlaste se na
dobrovolnici@praguepride.com. Foto: Patrick Hácha

3. Pokud nedorazíte v pořádném

kostýmu, můžete se přímo na Václaváku
vyzdobit duhovými barvami, plackami,
třpytkami. Pořídíte je v petičním stánku
kampaně Jsme fér. Nevíte, co na sebe?
Festivalová trička, snapbacky, legíny
či batůžky a tašky si můžete pořídit
dopředu na Zoot.cz/DOBRO. Foto: Leah
Takata

Duhová
sobota
5.

V průvodu uvidíte auta Prague Pride, partnerských firem
a organizací, různé skupiny přátel, kolegů či neziskovek, a také
50metrovou duhovou vlajku, která se krásně vlní ulicemi. Jsme
na ni hodně pyšní – ještě nedávno jsme si ji museli půjčovat od
LGBT aktivistů z USA, ale díky úspěšnému crowdfundingu teď
máme naši vlastní. Klidně se přidejte a chopte se cípu. Budete
na spoustě fotek. Foto: Patrick Hácha

4.

Před průvodem si na Václaváku
můžete koupit duhové vlaječky a pak
jimi roztomile mávat na foťáky a kamery, kterých je kolem požehnaně. Vlaječku
získáte za příspěvek 20 Kč, který jde na podporu
Prague Pride 2017. Předem všem děkujeme! Foto:
Leah Takata
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9. Na Letné vás čeká super gay hudební odpoledne. DJ stage, World Music

Stage, klubová Creative Stage ve stanu, stánky se studeným pivem, teplou
kuchyní i sladkou zmrzlinou, chill out zóna, občerstvovací stanice pro psy
a prostě vše, na co si jen vzpomenete. Foto: Patrick Hácha

8.

Po cestě se nezapomeňte fotit a natáčet a svá selfíčka
sdílet s hashtagem #praguepride. Jste nejlepší! Foto: Milan
Mošna

7. Potom už je to jenom přes Čechův most a schody

nahoru na Letnou. Kolem metronomu projděte dál
směrem na Letenskou pláň. Čelo průvodu by tam mělo
dorazit kolem 14. hodiny. Foto: Patrick Hácha

10.

6. Průvod vede stejnou trasou jako
v předchozích letech: z Václaváku
projdeme Příkopy a pak přes
náměstí Republiky a Revoluční
ulici přijdeme na Dvořákovo
nábřeží. Foto: Patrick Hácha
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Na Letné se chodí spát ve 22 hodin.
Nezapomeňte do sebe předtím kopnout pár
Redbullů, protože naše noc pokračuje. Dirty
Dirty Dancing Vol. 3 Official Pride Afterparty
rozezní prostory Nákladového nádraží
Žižkov. Těšte se na DJ Alinku a Shauna
J. Wrighta, bývalého člena Hercules & Love
Affair. Foto: Milan Mošna

Děkujeme, že věříte, že Prague Pride
není zbytečný festival.
STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

A MOLSON COORS COMPANY

HLAVNÍ HOTELOVÝ PARTNER

OFICIÁLNÍ DOPRAVCE

PARTNEŘI

PODPOROVATELÉ

HOTELY

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PARTNERSKÉ PRIDES
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We believe innovation is more than developing software – it’s developing
breakthrough technologies and best practices that shape IT trends and
helps companies of all sizes and industries run better.
The atmosphere here is seriously productive without being too serious.
Flexible hours, tuition reimbursement, mentorship programs, and
healthy exercise initiatives create an environment that balances
freedom with accountability. That’s why SAP is consistently recognized
as one of the world’s best places to work by many global, national, and
regional awards.
There is no limit to what we can achieve. Developing digital skills in
Africa, helping Buenos Aires mitigate ﬂooding risks during heavy rains,
and increasing eﬃciencies for refugee charities. The commitment of
SAP with the inclusion of the LGBT is shown with…
• Pride@SAP employee network of 8,000+ active members globally.
• Recipient of a perfect score on the Human Rights Campaign’s (HRC)
Corporate Equality Index 2017 for the 4th consecutive year.
• SAP has signed the HRC “Equality Is Our Business” Pledge, endorsed
The Equality Act, and is included in the report of the European
Commission “The Business Case for Diversity in the Workplace:
Sexual Orientation and Gender Identity”.
• SAP was a founding member of PROUT-AT-WORK in Germany.
• SAP has joined Pride Parades across the world including San
Francisco, NYC, Berlin, Frankfurt, London, Madrid, Milan, Vancouver,
Manila and Mexico City.
• SAP has had a presence in STICKS & STONES since its ﬁrst edition
(2010) to attract the right talent in the right place at the right time.
• SAP was a proud sponsor of #UNIT | The International LGBTI Tech
Summit in Berlin and of Lesbians Who Tech in San Francisco, to foster
visibility of LGBTI in tech and science
From back oﬃce to boardroom, warehouse to storefront, desktop to
mobile devices, SAP empowers people and organizations to work
together more eﬃciently and use business insight more eﬀectively to
stay ahead.
We value an entrepreneurial spirit. Fostering creativity with our employees. And we believe that diversity and inclusion keeps us competitive.
Join us and thrive in a culture where you’ll innovate and be recognized
for your unique contributions and work in an environment that helps
you be your best self.
www.sap.com/careers

© 2017 SAP SE. SAP and the SAP logo are trademarks and registered trademarks of SAP SE in Germany and other countries.

#RunProuder

SAP’s abiding mission is to help the world run better and improve
people’s lives. This is our enduring cause – our higher purpose. We bring
cutting-edge innovation to life for some of the most inﬂuential
companies in the world – thanks to our talented workforce.

HETERÁCI NA PRAGUE PRIDE

Proč mě Prague Pride nebaví a stejně na něj letos zase půjdu
TEXT: LEOŠ KYŠA

Prague Pride mě nebaví. Prostě tak a je
to venku. To víte, jsem takovej usedlej heterosexuální chlápek z vesnice
a prostě celá ta akce, to není nic pro mě.
Hlavně tedy v průvodu je strašně moc
lidí, chodit v něm s pivkem by se tam asi
nemělo, a navíc hrozně hlasitá muzika.
Taky většinou bývá dost vedro a když
je vedro, sedím raději ve stínu a čtu si
Spolčení hlupců. Doprovodné programy
toho všeho – přednášky, akce, workshopy, no většina z těch věcí mi nic neříká.
Jak už jsem psal – jsem heterák, taky
deset let ženatej a nehodlám na tom nic
měnit. Milenky si taky nehledám, takže
bych si tipnul, že sexuální osvěta mě už
nějak netrápí, tedy co se mé maličkosti týče. No a přesto jsem párkrát na

Prague Pride byl. Že snad proto, abych
mohl říkat, že mě nebaví? Ale kdeže.
Důvod je jiný – rád bych, aby tady Prague Pride zůstala a vzkvétala a stala se
z ní tradice, kterou budou moci jednou
ignorovat i moji vnukové. Teda pokud je
třeba nebude bavit – jejich věc. No a teď
teda na vysvětlenou – Prague Pride
a vůbec obecný vztah k LGBTQ (a dalším
písmenkům) je i pro nás heteráky
z vesnice, co neradi hromadné veselice,
důležitým lakmusovým papírkem
svobody ve společnosti. Ono totiž ve
skutečnosti, a to vám nejspíš neříkám
nic nového, ti, kdo jdou proti LGBTQ, se
s tím nikdy nespokojí. Tihle lidé jim vadí
proto, že vyčuhují, že jsou jiní a nehodí
se do jejich vidění světa. Ono vidění

světa je však zpravidla tak úzké, že se
do něj nevleze spousta dalších skupin
a lidí. Až by zatočili s Prague Pride,
zatočili by pak i s těmi ostatními. Třeba
s heterosexuálním chlápkem z Dvorců
u Bruntálu, který si rád čte knížky a je
mu úplně jedno, kdo s kým a jak. No
a tak se z boje o svobodnou a klidnou
Prague Pride stává boj za svobodu a za
lidská práva pro všechny, i nás vesnické
heterosexuály. A čím víc do Prague Pride šijí, tím větší důvod mám zase letos
na Prague Pride jít, stejně jako jsem
to udělal už párkrát předtím – hezky
s celou rodinou, tedy i s naší devítiletou
dcerou. Nebude mě to bavit, věřte mi,
ale kvůli svobodě mi nezbývá než to celé
zase znovu absolvovat. Tak na viděnou.
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a volíme fér politiky

1.
Ptejte se
kandidujících
Napište preferovaným kandidátům
a kandidátkám e-mail a zeptejte se jich:
Souhlasíte s tím, aby i gayové a lesby
mohli vstupovat do manželství?
Dejte nám vědět, jak odpověděli,
na: adela.horakova@proud.cz.

4.
Sdílejte
s #jsmefer

2.
Kroužkujte,
kroužkujte… a kroužkujte!

Podpořte oblíbené férové
politiky přímo v kampani. Sdílejte jejich
web, stránku, článek, událost, post, video,
cokoli z médií nebo jen vlastní komentář
na svém Facebooku či Twitteru
s hashtagem #jsmefer.

V rámci strany, kterou preferujete,
se najdou kandidáti a kandidátky,
kteří jsou více LGBT friendly než
jiní. Právě ti, kteří fandí nám,
zase potřebují nás jako fanoušky
a voliče. Zakroužkujte je,
můžete až čtyři najednou.

3.
Proklepneme si
politiky za vás

Sestavujeme vysvědčení politických stran
podle toho, jak se staví ke svým LGBT voličům.
Zveřejníme jej před volbami, sledujte náš Facebook
a web jsmefer.cz/politici.

jsmefer.cz

pijsrozumem.cz

