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Rád běhám. A pak se dlouho sprchuju. A u těchto dvou aktivit vždycky dostanu nějaký úžasný nápad,
se kterým přijdu na poradu spolku
a nutím ostatní lidi v týmu, aby ho
realizovali. Anebo jim píšu dlouhatánské maily plné skvělých vizí,
které asi nikdo nečte (což chápu).
Ale řadu z těch nápadů se nám nakonec skutečně povede dotáhnout
do konce a jsou z toho povedené
akce. K letnímu festivalu Prague
Pride, jímž jsme kdysi začínali,
tak přibyla konference Pride Business Forum, internetová poradna
Sbarvouven.cz, běh Fun&Run na
podporu boje s HIV a teď i kampaň
Jsme fér, která – jak doufám – dopomůže k tomu, aby si každý mohl
vzít toho, koho miluje, bez ohledu
na svou sexuální orientaci. I tento
magazín vznikl jako šílený nápad
a nyní ho držíte vytištěný v ruce.
Všechno zmíněné se daří hlavně díky lidem, kteří tvoří spolek
Prague Pride a dobrovolnicky každý rok udělají strašně moc práce.
A těm všem bych chtěl tímto ze srdce poděkovat.
A vám, čtenářům a čtenářkám,
přeji příjemné chvíle nad následujícími stránkami.
Váš
Czeslaw Walek
předseda spolku
Prague Pride
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DĚKUJEME PARTNERŮM:
Tento časopis je částečně
financován z programu
Evropské unie Práva, rovnost
a občanství (2014–2020).
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vlády České republiky a Rady
vlády pro rovné příležitosti
žen a mužů prostřednictvím
projektu „Rovnost žen
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Vivienne Ming:
Pouze firma, která vsadí na
˚
diverzitu, muže
být lídrem trhu
Američan mexického původu José Zamora se v roce 2014 hlásil na desítky
pracovních pozic. Zcela bez odezvy. Pak si v životopise změnil jméno –
a jako Joe Zamora měl hned několik pozvání na pohovor. Vědkyně
Vivienne Ming, pracující tehdy pro velkou firmu v oblasti lidských zdrojů,
se Josého zkušenost rozhodla ověřit.

V

ivienne Ming vybrala z databáze se 120 miliony kontakty všechny se jmény
José a Joe, pracující ve vývoji softwaru v USA a Kanadě, a porovnala jejich situaci na pracovním
trhu. Zjištění byla šokující: aby José
dosáhl na povýšení za stejnou kvalitu odvedené práce, musí mít alespoň magisterský titul, zatímco Joe
nic takového nepotřebuje. Josého
tedy čeká šest let studia navíc – šest
let placení školného a ušlých zisků
za práci. Ming tuto bariéru nazvala
„daní za odlišnost“ a v případě Josého ji vyčíslila na 500 tisíc až milion dolarů.
Podobně zjistila, že softwarové vývojářky v USA potřebují
magisterský titul, aby se dostaly
na stejnou pozici jako jejich mužští
kolegové s titulem bakaláře. Daň
za odlišnost zde činí 100–300 tisíc
dolarů. A daň pro gaye z Velké Británie je ve srovnání s heterosexuálním mužem 70 tisíc dolarů.
I když je její analýza novinkou,
Ming tvrdí, že lidé daň za odlišnost
moc dobře vnímají již dlouho. Ti
odlišní od standardu vědí, že budou
muset mít lepší školy, vyšší výkon,
víc odpracovaných let, zářnější
portfolio zaměstnavatelů, aby se

KDO JE

VIVIENNE
MING

Americká vědkyně zabývající se teoretickou neurovědou a technologiemi. Leitmotivem její práce je snaha
o maximální využití kapacity
mozku i lidského potenciálu obecně. Svou inspirativní
práci staví i na své jedinečné zkušenosti transgender
osoby. Tranzicí prošla až
ve 30 letech a s úsměškem
říká: „V den, kdy jsem se vyoutovala jako trans žena, mi
lidé přestali pokládat otázky
týkající se matematiky.“

dostali tam, kam jejich kolegové.
„Například ženy nemají nižší zájem
o vysoké manažerské pozice než
muži, ale jejich osobní investice do
kariéry nejsou doceňovány. Když
narážejí na bariéry, rozhodnutí
nešplhat po kariérním žebříčku je
zcela racionální. Jejich mužští kolegové by v takové situaci udělali to
samé,“ říká Ming.
Výzkumnice v tomto nevidí jen
sociální problém. Znamená to také,
že z lidí nedostáváme jejich maximum. Firmy, které nedokážou rozpoznat a plně rozvinout potenciál
své pracovní síly, nezůstanou konkurenceschopné.

TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ
FOTO: JOHANA NĚMEČKOVÁ
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TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ

S Vivienne Ming jsme se
setkali v březnu během její
návštěvy Prahy a na toto
téma jsme jí položili několik
otázek.
Proč jste rozdíl v přístupu
k příležitostem nazvala právě daní?
Není to spíš pokuta?

Měla jsem tehdy možnost setkat se
s republikánem Jebem Bushem, kandidátem na prezidenta Spojených států.
Přemýšlela jsem, jak konzervativci vysvětlit rozdíl v přístupu k příležitostem.
Do té doby používaný jazyk mi nestačil,
nemohla jsem použít termín „skleněný
strop“. Takový koncept už neplatí, když
je tu Barack Obama, Oprah Winfrey,
ředitelka PepsiCo Indra Nooyi. Takových lidí není sice mnoho, ale existují.
Napadlo mě, že mnohem lepší způsob,
jak tyto rozdíly podat konzervativci, je
nazvat je daní. Je to úsilí navíc, které je
odvedeno na daních.
Budování diversity je
náročnější než udržovat
„jednobarevný“ tým.
Jaké výhody může
diverzita firmám
přinést?

Je to například vyhledávání talentů.
Klasický zaměstnanec tvoří asi 1 %
světové populace. Myslíte, že

„Daň za odlišnost
lze někdy vyčíslit
na statisíce dolarů.“
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Abych zapadla,
Abych zapadla,
dělám,
že
dělám, že
na holky
na holky
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Řada gayů a leseb se kvůli strachu
gayů a leseb se kvůli strachu
zŘada
posměšků
nebo šikany raději přizpůsobí
z posměšků nebo šikany raději přizpůsobí
svému okolí. Taky pořád něco předstíráš?
svému okolí. Taky pořád něco předstíráš?
Pojď si o tom promluvit s někým, kdo si
Pojď si o tom promluvit s někým, kdo si
podobnou zkušeností taky prošel. V online
podobnou zkušeností taky prošel. V online
LGBT poradně www.sbarvouven.cz
LGBT poradně www.sbarvouven.cz
chatujeme anonymně a nezávazně.
chatujeme anonymně a nezávazně.
Napiš
nám, jsme
jsme tu
tu pro
pro tebe.
tebe.
Napiš nám,

duhový

vlajky, šperky, dárky,
duhová výbava do průvodu,
největší nabídka teplých knih
[os
sobní vyzvednutí v q café zdarma]
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na tom jednom procentu můžete budovat firmu? Co když někdo jiný najde
způsob, jak využít alespoň malou část
potenciálu těch zbývajících 99 %? Pokud jste přesvědčeni, že ženy, gayové
nebo kdokoli další nemůže přispět
k úspěchu vaší firmy, rozhodli jste se
svůj zdroj talentů zmenšit na malinkou skupinku osob. Přitom konkurenceschopnost bude v příštích 10 či
20 letech stát jedině na talentu. Rozvíjíme umělou inteligenci, která dnes už
provádí analýzu rizik, diagnostikuje
nádory, hodnotí školní testy. Lidé už
budou potřeba jen na skutečně inovativní, výzkumnou práci.
Nemůže někdy příliš rozmanitý
tým přinášet spíše problémy než
úspěch?

Musíme připustit, že hodně rozdílné
týmy nemívají dobré komunikační
schopnosti, úroveň důvěry je nízká.
Chce to čas a musíte do toho investovat. Ale diverzita je krátkodobý
náklad, z dlouhodobého hlediska se
vyplatí. Z analýzy národní pracovní síly v USA mi vyšlo, že zvýšením
diverzity by se HDP zvedlo o 10 %,
což je 1,5 bilionu amerických dolarů
ročně. Nemám bohužel toto číslo pro
Česko, ale v Jižní Africe můžeme hovořit o zvýšení HDP až o 60 % a v Indii o 110 %.
Co mohou lidé, kteří nemají
nejlepší životopis, firmě
nabídnout?

Právě pracuji na analýze pro společnost Accenture, která zaměstnává
přes 400 tisíc lidí po celém světě. Je
to velmi propletená struktura, já si
to představuji jako rozsáhlou neuronovou síť. A ukazuje se, že většina
produktivity v tak velké organizaci je
nezaznamenána, neměřena, probíhá formou společného rozhodování,
emoční práce. Je to podobné jako ve
sportu – je jedno, kdo skóruje. Důležité je, jestli vyhrajeme, když daného
hráče máme v týmu.
Stává se, že někoho vyhodíte a pak
se ukáže, že právě on držel dobré
vztahy v týmu. Neprojevovalo se to
v datech, ale jeho působení bylo prokazatelné. Pro Accenture proto stavíme systém, který odhaluje tyto jinak

„Pokud jste přesvědčeni, že ženy, gayové
nebo kdokoli další nemůže přispět k úspěchu
vaší firmy, rozhodli jste se svůj zdroj talentů
zmenšit na malinkou skupinku osob.“

neodhalitelné výkony. A vychází nám,
že většina nedoceněné a nezaznamenané práce je vykonávána nedoceněnými lidmi. Pokud sledujete jen
produktivitu, tyto lidi nepovýšíte, nedosadíte je do vedení, nepošlete je na
školení. Ale v týmu každý moc dobře
cítí, jak jsou pro celkový výkon cenní.
Co když „odlišných“ lidí seženu do
firmy jen málo, protože se prostě
na dané pozice nehlásí?

I s tím lze pracovat. Velké farmaceutické firmě se nedařilo najímat
ženy chemičky do výzkumu, přestože z univerzity vycházejí ženy i muži
ve vyváženém poměru. Proto jsme
přišli s nápadem vytvořit centrální
laboratoř a kolem ní několik periferních pracovišť. Polovinu týmu centrální laboratoře tvořily ženy, i když
na ostatních pracovištích tomu tak
nebylo. Takže místo abychom ženy

rozdělili do jednotlivých laboratoří,
shromáždili jsme je do jedné. Důvod?
Lidský mozek je neuvěřitelně líný na
statistiku. Neprovádí diskriminační
analýzu, nezabývá se nelinearitou,
jen s velkou přesností počítá. Ženy
rozdělené do periferních laboratoří
by pro něj byly neviditelné. Přitom
reprezentace je nesmírně důležitá –
přítomnost žen totiž do firmy přivede
i další ženy.
Čím má tedy firma při budování
diverzity začít?

Nejdůležitější je uvědomit si, že problémy s diverzitou nelze řešit odspoda. Pokud opravdu chcete změnu,
musíte redefinovat řízení a otevřít je
různým lidem. Je samozřejmě obtížné najít správné pracovníky do týmu.
U těch, kteří dosud neměli moc šancí,
však není důležité, jací jsou teď, ale
kým se mohou v budoucnu stát.
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I v byznyse
si chci hrát

YEMI

TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ
FOTO: KUBO KRÍŽO
STYLING: HONZA POKORNÝ
VIZÁŽ: KAMILA BRUNIAS

A.D.
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Kreativec, choreograf a v dnešní době především úspěšný producent Yemi Akinyemi
Dele bude hlavním řečníkem červnové
konference Pride Business Forum. Jeho
agentura JAD Productions pořádá eventy
mezinárodního významu, produkuje digitální
obsah a provozuje talentovou agenturu. Prolítli jsme s Yemim jedním z jeho pracovních

9.00
PORADA S TÝMEM
Naše nové kanceláře ještě nejsou zařízené,
ale to nám nevadí. Jsme terénní kids, zvyklí
pracovat odkudkoli. Máme dog friendly office, pět lidí tady má psy. Pro atmosféru jsou
důležití. Tým se tu musí cítit dobře, protože
v práci trávíme opravdu hodně času. Po poradě proběhl rychlý přesun na prezentaci
u klienta. Ale tam jsem vás vzít nemohl.

dnů – podle jeho vlastních slov patřil k těm
klidnějším. Právě se s týmem věnoval kampaním pro Mercedes, Black Fox a Adidas.

N

áš rok má různé etapy – návaly práce
a klidná období. Dřív
jsme přesně věděli,
kdy nával přijde. Býval to podzim, kdy firmy pořádají zaměstnanecké večírky a uvádějí nové
produkty na trh, a jarní konferenční sezóna. Teď už vedle
eventů děláme i digitální marketing – vyrábíme videa, animace
a další obsah pro sociální sítě.
A najednou je těch pracovních
návalů víc. Do toho máme ještě
talentovou agenturu, do Prahy
přijíždějí zahraniční produkce točit reklamy, filmy a různé
kampaně. A ty pracují, jen když
je hezké počasí. Tím jsme vlastně trochu přišli i o léto. Navíc
se věci začaly měnit – vánoční
party už nemusí být v prosinci,
zimní party je klidně na konci
ledna. To pro nás býval úplně
prázdný měsíc, posledních šest
let jsem leden trávil v Indonésii.
Ale letos jsem zůstal tady, protože jsme zajišťovali eventy pro
T-Mobile a Coca-Colu a já chtěl
být u produkce na místě.
y
Mezi živými eventy a digitálním
marketingem je obrovský roz-

díl. Při natáčení videí můžete
snadno říct stop, pojďme to vzít
ještě jednou. To u eventů neexistuje. Moderátor přijde o 10
sekund později na scénu, nebo
vám zapne song o 20 sekund
dříve a je to obrovský trapas.
Event je neskutečně stresující.
Klient si samozřejmě vždycky vybere novou lokaci, nový
koncept, takže neustále vyvíjíte
nové přístupy. A k tomu ještě na
každou zakázku skládám trošku
jiný tým, abychom každou akci
udělali opravdu unikátní. Jedeme modelem All Star: klíčové
pozice (70 % týmu) obsazujeme
našimi osvědčenými hvězdami
a 30 % novými lidmi, abychom
si vychovávali mladé talenty.
y
Spousta projektů nám jede naráz. Je běžné, že z ateliéru, kde
někdo fotí mě, běžím jinam,
kde naopak řídím kus natáčení.
Třeba nedávno jsme v jeden den
dělali konferenci Singularity na
Žofíně a zároveň točili reklamu pro Avon s Darou Rolins,
Charlottou, Natálií Kotkovou
a Aničkou Šulcovou. Měli jsme
dva týmy na dvou místech. V tu
chvíli se musím rozhodovat, kde

12.30
OBĚD U POČÍTAČE
Miluju asijskou kuchyni a pálivé jídlo. Jsem
člověk, co si dává chilli do všeho. Tady si ho
přidávám do sýrových noků! Tuhle závislost
na pálivém jsem získal na cestách po Asii.
Normálně bychom si s týmem zašli na hodinku na oběd a popovídali si mimo práci.
Ale v týdnu, kdy jste mě zastihli, to nešlo.
Musela se využít každá minuta.

14.00
AUTOSALON MERCEDES
Mám zásadu: nedělám reklamu na nic, co
sám nevyzkouším a sám bych nedoporučil.
Na květen připravujeme kampaň pro Mercedes, a tak jsem si projel šest typů jejich aut
v různých třídách. Chtěl jsem poznat celou
škálu kvality. Mně osobně nejvíc sedí GLC,
mám rád vyšší auta, se kterými se nemusím
bát vjet ani na kamenitou polňačku.
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budu. Většinou přemýšlím nad
tím, na kterém projektu můžu
svou prací víc přispět.
y
V základním týmu mám 15 až 20
lidí v závislosti na sezóně. Musíme se chovat hodně úsporně,
protože český trh je specifický
tím, že rozpočty jsou tu extrémně nízké. Většina jiných agentur
zaměstnává hodně obchoďáků
a lidí, kteří se starají o klienty.
My vlastně obchodní oddělení
ani nemáme. Teď poprvé jsem
najal obchodního manažera,
jehož jsem 15 let nepotřeboval, protože zakázky přicházely
samy. Soustředili jsme se na to,
abychom měli kreativní lidi a ty,
kteří je efektivně koordinují.
Byznys mě až tak nebaví, spíš
tvoření nového a hledání nových cest. Byznys mi umožňuje

„Nejvíc si vážím
lidí, kteří mi dovolí
udělat chybu.“

hrát si a dělat věci, které bych
dělat nemohl, kdybych pracoval
pro někoho jiného. Nikdo by mi
to nedovolil.
y
Taneční tréninky už dnes nestíhám. Dlouho jsem se toho nechtěl pustit. Na začátku jsem
trénoval šestkrát do týdne, soutěžil, do toho dělal vystoupení,
trávil na jevišti půl života. Potom jsem učil, vedl lekce ve své
škole. Pak přišla zodpovědnost
za agenturu, která v krátké době
vyrostla o desítky milionů. Jako
zakladatel společnosti jsem
zodpovědný za všechno. V jednu chvíli jsem si uvědomil, že
nemůžu dávat 100 % do deseti
různých směrů. Například když
řeším technický problém na akci

pro 700 hostů, kterou připravujeme tři měsíce, a týž den večer
pak mám učit 20 lidí, kteří se na
lekci tance těší, nejde se úplně
rychle přeladit a často ani kvalitně připravit. Proto teď svůj
přínos vidím spíš ve vytváření funkčního ekosystému, v němž je všem
dopřána kvalitní
výuka prostřednictvím dalších
lektorů a choreografů, kterým
poskytnu dobré podmínky pro práci.
Projít tím vším odspoda až nahoru a pak se toho
vzdát je to nejtěžší. Já tanec
miluju a nikdy se ho úplně nevzdám. Ale moje úloha je spíš
podporovat další lidi, dávat
šance, než budovat svou vlastní hvězdu. To mi nepřináší zadostiučinění. Kdyby tomu tak
bylo, nebudu mít dvacetičlenný tým a budu dělat jen sám na
sebe. Upřímně, bylo by to jednodušší.
y
Nechodil jsem na taneční ani
obchodní školu. Nedokončené studium pro mě ale vždycky bylo stigma. Doteď se za to
trošku stydím. Ten stud ve mně
nevyvolává můj rozum, ale
moje okolí. Je hrozné, jak velkou sílu má tlak společnosti na
to, čím by člověk měl nebo neměl být. I teď, když mám firmu,
manžela, nic mi nechybí, pořád
někde hluboce v sobě cítím
dluh, že jsem nedostudoval.
Všechno jsem se naučil praxí a cestováním. Když mi někdo dal šanci, na prvním místě jsem myslel na to, abych se
tomu člověku vyplatil a něco
mu přinesl. I za cenu toho, že
sám nic nevydělám. Nejvíc si
vážím lidí, kteří mi dovolí udělat chybu. Často dostanete pár
pořádných ran, ale ty se zahojí
a v životě už stejnou chybu nezopakujete. V tu chvíli se posunete. A tím se posune i vaše
okolí, vaše společnost.

15.00
ATELIÉR LUKÁŠE MACHÁČKA
Uvědomil jsem si, že si tady u nás kupuji
módu bez ohledu na svou barvu kůže.
V Česku nenajdete v pánském oddělení květinové vzory nebo žlutou
barvu, a tak jsem se rozhodl nechat
si ušít outfit z výrazné látky. I tohle je
pro mě tvoření. Při diskusi s návrhářem
mě napadají nové věci.

17.00
METAL STUDIO PRAGUE
Tanci nebo focení dnes už věnuji velmi málo
času. Proto mě focení titulní stránky Prague
Pride Mag s fotografem Kubo Krížem moc
bavilo. I choreografie už dělám jen párkrát
do roka na výjimečných zakázkách. Zastupujeme několik úžasných choreografů pro
různé typy obsahů od baletu přes street
dance až po scéniku. Jim dávám šanci. Talenty nevyrostou ve škole, ale tím, že jim
dáte možnost dělat chyby a učit se z nich.

22.00
V AUTĚ PŘED DOMEM
Na konci dne ještě často sedím v autě před
domem a vyřizuju poslední telefonáty. Když
mi manžel vaří večeři, nehodí se, abych
přišel do bytu, řekl čau a přitom měl pořád
v uších sluchátka a mluvil s někým cizím.
Snažím se vyřídit vše předtím, než se vrátím
k rodině.

INZERCE

Chceš uplatnit svoje taneční kreace jinde než v klubu? Přijď se naučit nové taneční moves do DANCE ACADEMY PRAGUE by Yemi A.D.!

Celý rozvrh najdeš na www.danceacademy.cz, kde najdeš všechno potřebné.

ZUBNÍ ORDINACE
moderní postupy | kvalitní materiály | lidský přístup

Strossmayerovo
náměstí
WWW.magna.org

MDDr. Václav Manhart
Dukelských hrdinů 10
Praha 7 | Holešovice

(+420) 724829757
manhart@drmanhart.cz
www.drmanhart.cz
www.drmanhart.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY...

... OTEVÍRÁME JIŽ BRZY
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&RUN

FUN
ˇ

Vyběhni
s fobiemi!
#funandrun
#idahot

Beh Stromovkou proti homofobii
TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ
FOTO: CATHERINE SHIFLETT

INFO PRO

ÚČASTNÍKY

Když Světová zdravotnická organizace 17. května
1990 vyškrtla homosexualitu ze seznamu
nemocí, začala se psát nová kapitola v životech

Sobota 19. května 2018

gayů a leseb. Tento den byl později vyhlášen

Park Stromovka, Praha 7

Mezinárodním dnem boje proti homofobii, bifobii

Start běhu v 11:00,
registrace od 9:00
Trať 10 km, 5 km a dětský běh
Kategorie muži, ženy, děti
Startovné 250 Kč v dubnu,
300 Kč v květnu při platbě
online; 400 Kč na místě.
Testování HIV zdarma
www.funandrun.cz

a transfobii. Věda totiž byla jako vždy napřed ve
srovnání s lidmi – dodnes jich řada trpí strachem
či nenávistí vůči LGBT osobám. V Praze se
k připomenutí dne proti homofobii koná 19. května
2018 charitativní běh FUN&RUN. Jsou vítáni
všichni od začátečníků po běžecké borce.
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Koho potkáte ĽUDO
S kámoši jsme se loni rozhodli zú
na trati?
častnit FUN&RUN, protože se nám

JANA
Jako dobrovolnice jsem před devíti

lety na kladenském maratonu žasla,
jakou mají závodníci skvělou nála
du nejen před během, ale i po něm.
Chtěla jsem to také zažít. A od té
doby běhám. Endorfiny jsou pro mě
skvělá droga! Navíc jsem se zamilo
vala do košického maratonu, a ten
už se bez soustavné přípravy zaběh
nout nedá. Košice mě motivují jít bě
hat, i když se mi zrovna moc nechce.
Běhám 3krát až 5krát týdně, podle
pracovního vytížení.
Osobní rekord: 10 km za 48:25
min – ale já to dělám pro radost, ne
jsem s to se donutit soustavně tréno
vat a dostat se na nějaké slušné časy.
Na FUN&RUN letos poběžím
10km trať. Vloni jsem pomáhala
s organizací jako dobrovolnice, pro
tože vidím smysl v podpoře akcí Pra
gue Pride. Letos bych chtěla tu ne
uvěřitelně přátelskou a rozesmátou
atmosféru zažít ze startovního pole.

líbil koncept akce. Pro mě to byla
osobní výzva, nikdy dřív jsem nic
takového neběžel. S tréninkem jsem
začal loni v dubnu. Běžecký závod
skončil, ale u tréninků jsem zůstal
dodnes.
Mou motivací je dobrý pocit
z běhu, překonání vlastní lenosti
a navíc vliv na fyzičku, který roz
hodně není k zahození! Běžecká ko
munita je skutečně skvělá, zábavná
a někdy až šílená (zejména ultrama
ratonci) a hlavně drží pospolu. Když
jsem kámošům běžcům přinesl peti
ci za manželství pro gay páry, všich
ni do jednoho ji podepsali a někteří
si dokonce vzali prázdné archy, že
budou sami podpisy sbírat. To mě
neskutečně dojalo.
Snažím se běhat dvakrát do týd
ne a střídat to – někdy sprinty, jindy
delší výběh, sem tam simulace pře
kážkového běhu nebo schody.
Osobní rekord: 10 km za 48 mi
nut.
Vloni jsem 10km trať FUN&RUN
zaběhl s časem 54:13. Dal jsem si cíl
pod 55 min, takže jsem byl spokoje
ný. Ale cítil jsem potenciál pro zlep
šení, a proto nepřestávám trénovat.

MAROŠ
Ve 40 letech jsem začal cítit, že po

třebuju dělat něco pro své zdraví.
Nikdy mě nebraly posilovny ani
týmové sporty, hledal jsem něco,
co můžu dělat sám. Popostrčil mě
i rozchod s partnerem, potřeboval
jsem si prostě vyčistit hlavu. Začal
jsem běhat před rokem v květnu, ale
dopřál si pár přestávek. Takže se po
řád považuju za začátečníka.
Prožívám vnitřní nadšení z kaž
dého zvládnutého běhu. Kdyby mi
někdo před rokem řekl, že uběhnu
10 km, ťukal bych si na čelo. Nejtěž
ší je vykopat se ven, pak už převládá
jen radost. Hodně mě motivují ko
legyně v práci, které mi dávají běžec
ké rady.
Běhám podle toho, jak se cítím
– někdy 2krát v týdnu a jindy dva
týdny vůbec. Snažím se tomu dát
pravidelnost, ale znamená to pro mě
i změnu plánování volného času.
Osobní rekord: jednou jsem dal
12 km!
Na FUN&RUN bych letos rád
dal desítku, ale mám co dělat s tré
ninkem. Bude to moje závodní pre
miéra.
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Zasunutí za tri,
preríznutÍ za dvanáct
Kolik stojí festival a jak se na něj shánějí peníze

t

ým spolku Prague Pride se
v posledním roce rozrostl.
Jednou z nových členek je
fundraiserka Lenka Bártová. Jejím úkolem je zajišťovat finance
na další práci spolku, která už dnes
zahrnuje mnohem víc než jen letní
festival. Lenka se obtížných úkolů
nebojí – s partnerkou na vozíku vychovává svou dceru s těžkým postižením, stará se o dva psy a je majitelkou
kavárny, která funguje jako sociální
podnik.
Tento rozhovor vedla Lenka hned
po příchodu s finanční ředitelkou
Prague Pride Kateřinou Saparovou.
Jsme rádi, že nám po něm neutekla…

Koukám, že musíte platit pronájem
Střeleckého ostrova i Letné, a ty
částky nejsou malé. Proč všude
nezavedete vstupné?

Přístupnost festivalu je pro nás zásadní. Prague Pride je akce zaměřená na lidská práva, není to komerce
s cílem vydělat. Navíc platíme i překvapivější poplatky, než je pronájem
veřejného prostoru.
Jaké například?

No třeba pod schody na Letnou musíme nechat odříznout zábradlí, aby
tudy mohl projít průvod, a pak je na
stejné místo zase přivařit. Platíme za
to 12 763 Kč. Ze stejného důvodu necháváme spustit a pak zase vysunout
sloupek ve vjezdu do pěší zóny – stojí
nás to 2 844 Kč.

Na co se vám zatím sháněly peníze
nejobtížněji?

Jednoznačně na festival. Zřejmě se
nám navenek daří budit pocit, že jsme
dobře zajištěná akce. Náš loňský rozpočet byl ale jen 2,8 milionu a spoustu věcí děláme doslova na koleně.

JAK MŮŽU

PODPOŘIT
PRAGUE PRIDE
Zasláním příspěvku
na účet veřejné sbírky
2000 413 429 / 2010
Cena tohoto časopisu, který
je zdarma, reálně dosahuje
19,50 Kč. Můžete poslat DMS
na číslo 87 777 ve tvaru
DMS PRAGUEPRIDE 30. Cena
DMS je 30 Kč. Prague Pride
z nich dostane 29 Kč. Více na
www.darcovskasms.cz.
Máte otázky? Napište Lence
na email lenka.bartova@
praguepride.com

Jaký byl vloni nejnižší náklad?

Bylo to 24 Kč za stuhu z galanterie,
která se kupovala pro Pride Village.
Na co jste potřebovali stuhu…?

Produkční Kamila se asi chtěla oběsit. Proto k sobě letos do Village shání
asistenta. Místo je zatím volné.

FOTO: MILAN MOŠNA

Je po sedmi ročnících festivalu
ještě něco, co by nás mohlo z hlediska rozpočtu překvapit?

Rozhodně. Třeba předloni to byl šílený nárůst odpadu na Letné. Do té
doby jsme se vešli do 20 m3 a najednou jsme byli na 65 m3. Museli jsme
přiobjednat úklid. Vloni odpadků zas
ještě přibylo, úklid Letné přišel na víc
než 100 000 Kč. Množství odpadu
jsme chtěli snížit zálohováním kelímků na pivo, ale během hodiny se nám
do výkupu začaly valit půllitry, do
nichž se v areálu vůbec nečepovalo.
Výkup jsme tak museli stopnout. To
je prokletí otevřené akce bez plotů.
Letos to budeme muset řešit jinak.

Jak velké má festival vlastně
sponzory?

Vloni jsme měli šest velkých partnerů, jejichž příspěvky daly dohromady jeden milion. To je zhruba třetina
rozpočtu. Na generálního partnera
zatím čekáme. Spousta značek se při
jednání s námi prohlásí za „rodinnou
firmu“ a odmítne nás. Proto si skutečně vážíme těch, kteří se s Prague
Pride spojit nebojí a podporují nás.
Kolik lidí pošle po festivalu nějaký
drobný příspěvek?

Zatím skoro nikdo. Drobné dary tvoří jen 2 % rozpočtu. Přitom taková
stovka by většině lidí do rozpočtu zas
až tak nezasáhla. A když by ji poslala
většina těch, kdo byli průvodu, dalo
by to dohromady tři miliony! Za to už
by se daly pozvat světové osobnosti,
duhově vyzdobit Prahu a další věci,
o kterých si zatím můžeme nechat jen
zdát.

INZERCE

Srdečně vás zveme na

PRIDE BUSINESS FORUM
výroční konferenci na téma:
Monetarizace diverzity

KDY: 15.6. 2018
KDE: Hilton Hotel, Praha

Chcete se dozvědět jaké jsou náklady a benefity diverzity?
Co pro firmu znamená, když se její zaměstnanci bojí vyoutovat?
A jak začít s LGBT diverzitou na Vašem pracovišti?
To vše a mnoho dalšího najdete na letošní Pride Business Forum
výroční konferenci, která je je jedinou platformou soustředící
se na LGBT diverzitu na českém pracovišti.
Hlavním řečníkem letošního Fora bude Yemi A.D.

Registrace na: www.pridebusinessforum.cz

Organizující partneři:

10%

sleva na veškeré procedury
M Spa do 30.06.2018
heslo: jsmefer

THE M SPA: HARMONIE PRO TĚLO I DUŠI
The Emblem Hotel v centru Prahy je místem, kde se střetává
jedinečná architektura s designovým interiérem a kvalitními
službami, které jsou pro vás šité přesně na míru. Právě tady
může každý host na své dovolené nebo při relaxačním dnu
společně se svým partnerem nalézt oázu klidu uprostřed
rušného velkoměsta. Odpočinek objeví nejen v jednom
z luxusních pokojů, ale také v originálním lázeňskému komplexu
The M Spa.
The M Spa je ztělesněním nebeské harmonie. Ve dvou patrech
naleznete nejen wellness centrum zaměřené na individuální
potřeby hostů, ale také lázně, moderní fitness, saunu
a nádhernou střešní terasu s vířivou vanou a dechberoucím
výhledem na starou Prahu.

The Emblem Hotel / Platnéřská 19 / Praha 1 / Tel.: +420 226 202 577
www.emblemprague.com / FB: @EmblemPrague
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Anti-aging pro muže
aneb I muži mohou
ˇ omládnout
decentne
Účinné omlazení ale není o jednom zákroku či
jedné technice. V čem tkví jeho umění, prozrazuje
MUDR. VĚRA TERZIJSKÁ z Perfect Clinic Dermatology.

S ČÍM MOHOU MUŽI
V PERFECT CLINIC POČÍTAT?

je nejúčinnějším způsobem odstranění
mimických vrásek z čela, z oblasti
kolem očí či mezi obočím.
APLIKACE DERMÁLNÍCH VÝPLNÍ na bázi
kyseliny hyaluronové vyplňuje propadlé tváře i střední a hlubší vrásky. Vyřeší také spadlé koutky úst,
které jsou častou příčinou smutného výrazu.
PLAZMATERAPIE využívá k omlazení
plazmu získanou z vlastní krve. Je
to ideální biorevitalizace unavené,
zašedlé a povolené pleti s jemnými
i hlubšími vráskami.
METODA SKINBOOSTER je plošná injekční aplikace kyseliny hyaluronové do hlubších vrstev kůže. Pro její
výrazné hydratační účinky se jí též
přezdívá elixír mládí.
LIFTING 3D NITĚMI je zákrok vhodný
pro ty, které trápí především ztráta
ostrých kontur obličeje kvůli poklesající kůži.
APLIKACE BOTULOTOXINU

LASEROVÁ OŠETŘENÍ FRAKČNÍM CO2 LASEREM pomáhají k rejuvenaci pleti,

ž

enám se přisuzuje touha
mální odlišnost mezi pohlavími spopo omlazení téměř bez
čívá v její tloušťce a genetice. Ovšem
výjimky. Ale proč by měla
typ ošetření, odpověď organizmu
být jejich výsadou? Vždyť
a rekonvalescence není na rozdílu poi muži neradi stárnou. A je na čase,
hlaví absolutně závislá.
aby se v oblasti estetiky ženám vyV Perfect Clinic je mužům k disporovnali. Bohužel v Čechách se mezi
zici kompletní portfolio korektivních
muži anti-aging zákroky stále příliš
zákroků. Nicméně za všechny možné
nenosí. Svou roli bude jistě
kombinace anti-aging techhrát i ekonomika, protože „Drahé sako nik uvádím například tekuzatímco movitější vrstva ve
tý lifting spolu s botulotoxivám vrásky nem a 3D liftujícími nitěmi.
světě do sebe v oblasti anti-agingu investuje, ta naše
neodstraní.“ Ano, a to i mužů. Je třeba si
by se v nějaké míře a s trouvědomit, že omlazení není
chou nadsázky – pánové,
o jednom zákroku či o jeddala vystihnout takto nějak: „Raději
né revoluční technologii, ale o vhodně
si koupím drahý oblek, než bych si
vybrané kombinaci více ošetření, idenechal omladit obličej.“ Nicméně
álně ve více sezeních. Teprve takový
blýská se na lepší časy.
plán skýtá odborníkovi na estetiku
Je nad slunce jasné, že muži momožnost pracovat „sendvičovitě“ – tj.
hou estetického dermatologa vyhlev různých vrstvách kůže, což je přesdat stejně samozřejmě jako ženy,
ně tím ryzím tajemstvím výrazného
přejí-li si zmírnit známky stárnutí.
omlazení, tedy tím nejefektivnějším
Ty se vždy projevují v podobě vrásek
postupem.
a poklesů kůže v obličeji. Opět platí,
KONTAKTUJTE NÁS:
že jde o lidskou kůži, kdy její maxiWWW.PERFECTCLINIC.CZ • 273 038 982

ale zároveň odstraňují vrásky, jizvy,
cévní projevy, kožní výrůstky, bradavice i pigmentové skvrny.
CHEMICKÝ PEELING je terapie odstraňující povrchové kožní buňky
a zlepšující tak vzhled pleti.
MEDICAL MICRONEEDLING neboli mikrojehličkování je novou generací
mezoterapie, které pomáhá redukci
vrásek.
MEZOTERAPIE OČNÍHO OKOLÍ využívá speciální regenerační roztok
s přídavkem kyseliny hyaluronové,
aplikovaný do citlivé pokožky v oblasti očí. Výsledkem je intenzivní
hydratace s následným vyhlazením
a zpevněním pokožky.
MEZOTERAPIE VLASOVÉ KŠTICE pomáhá zamezit vypadávání vlasů,
stimuluje jejich růst a současně je
posiluje.
LASEROVÁ EPILACE sice není přímo
metoda anti-aging medicíny, ale
současnému módnímu trendu, respektive ideálu krásy, odpovídá.
Je to jediná metoda, která dokáže
člověka zbavit chloupků jednou
provždy.
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FEJETON

Smělý dotaz: Není takhle náhodou úplně fuk, jestli si holka za barákem kope do
míče a kluk zase češe panenku, pokud je to dělá šťastnými?
„PES, LEGO, KOLO, HELMA, KARTIČKY, HOKEJKA,
MLUVÍCÍ PONY SYNDY, LYŽE, PYŽAMO, BRUSLE,
BASKETBALOVEJ KOŠ, PUK, PENĚŽENKA Z ŘETĚZEM, DRES, KULYCHA, ŠÁLU,“ stojí na útržku papíru,
který přede mnou leží na stole. Klidně by se mohlo jednat
o nějaký psychotest: „Vyberte ze seznamu položky, jež na
něj nepatří.“ Ve skutečnosti je to můj dopis Ježíškovi z roku
1996. Bylo mi sedm. Kdybych ho měl ovšem přece jen proškrtat, obávám se, že by zůstal jenom ten mluvící poník.
A možná pes. Kdo by nechtěl psa?
Táta zemřel, když mi bylo šest, a máma mě a mého
o čtyři roky staršího bráchu vychovávala víceméně sama.
Nevzpomínám si, že by se mě kdy snažila měnit. Právě naopak. Když bratr dostal kazetu Pirani útočí, já našel pod
stromkem My Little Pony: The Movie a coby kadeřnice
s ochotou barvila mou blonďatou barbínu na zrzavo (à la
Geri ze Spice Girls).
Jednou, když mě vyzvedávala ze školní družiny, si ji vychovatelka vzala stranou. Chvíli spolu o něčem debatovaly,
pak mě máma chytla za ruku a šli jsme domů. Až později
jsem se dozvěděl, že se ji družinářka snažila varovat před
přírodní katastrofou, kterou pro ni zvěstovala skutečnost,
že se kamarádím výhradně s dívkami. Mohu jen hádat, jak
jí tehdy máma vysvětlila, že se můžu a taky budu kamarádit, s kým jen budu chtít. V mých siláckých představách
však její odpověď začíná slovy: „Tak teď mě dobře poslouchej, ty omezená píčo…“
I přes tuto volnost být sám sebou si zřetelně
vybavuji, co jsem cítil, když jsem onen dopis
Ježíškovi psal. Cítil jsem, že nezapadám.
Že nejsem takový, jak se čeká. Děti
spoustu věcí nechápou, ale to neznamená, že si jich nevšímají. A tak
jsem psal svůj dopis Ježíškovi s nezvyklou ostražitostí. Bylo třeba své
skutečné přání (mluvícího poníka Cindy z tetina hračkářství, ve
kterém jsem se tehdy cítil asi jako
dnes v Dioru) zředit přáními kluka
odpovídajícího normě.
O hokejku jsem nestál, ani o puk
a samozřejmě ani o ten dres. Ne, že
bych z nich neměl radost. Tenkrát
jsem sám věřil tomu, že je chci,
neboť jsem věřil, že být správně
znamená být jako brácha. Brácha,
kterého – byť by to nikdy neřekli
nahlas – měli všichni o chlup raději.

MARTIN VÁŠA / NOVINÁŘ A SPISOVATEL

Brácha byl kluk, jak má být. Už odmala uměl vyjmenovat
všechny dinosaury, rozeznat značky aut a kamarádil se
s kluky. Když povyrostl, zničil dědovi pletivo na zahradě
tím, že si z něj udělal fotbalovou bránu. Děda se zlobil jen
na oko. Myslím, že ho to bolelo méně než pohled na mě, jak
v kuchyni pro zbytek rodiny pořádám módní přehlídku kožichů po tetičce Lilo z Hanoveru.
Dnes mi přijde úsměvné, když děda u oběda zhodnotí
bráchu slovy: „Hele, ten Jiřík, jó? Ten je prostě perfektní!“
Neberu to tak, že mě nemá rád. Má mě rád jinak a jsem
s tím v naprostém míru. Jako dítě jsem to vnímal odlišně.
Dítě nad tím totiž nemávne rukou. Dítě si sedne za skleník
a přemýšlí, co je s ním špatně, a sní o tom, jak si jednou, až
bude dospělý, postaví dům z hamburgerů od Mekáče a celou výplatu utratí za barbíny.
Někdy se tím útržkem papírku nechám unést zpět do
roku 1996. Vidím své sedmileté já, jak s lihovkou v ruce leží
na koberci a přemítá, co napsat. Je mi z toho do breku. Chtěl
bych toho zmateného kluka obejmout a povědět mu, že přát
si mluvícího poníka je úplně v pořádku. Že on je v pořádku.
Že s ním není nic špatně.
Hádám, že nestandardní, nenormální budu navždy.
Dovedu v tom cítit i zvláštní pýchu. Jestli mě takového někdo bude nebo nebude mít rád, není můj problém. Nikdo
už mi asi nevysvětlí, v čem je sledování chlápků, jak
se honí po trávníku za míčem, zábavnější než být
v Národním na La Bayadère. A když jsem si vybíral nový laptop, na kterém právě píšu tyto řádky, růžová barva pro mě byla jasná volba. Už se
neohlížím, co si kdo pomyslí. Přání si plním sám.
Je však jedna věc, se kterou potřebuji pomoc od
ostatních. Totiž, aby se méně řešilo, jací by měli
být kluci a jaké by měly být holky, a víc se řešilo, co
je třeba k tomu, aby byli šťastní. Bez ohledu na takovou prkotinu, jakou je hračka, po které sáhnou,
když jsou sami za zavřenými dveřmi.
P. S. 1: Ne, k vlastnímu překvapení neutrácím celou výplatu za barbíny.
P. S. 2: Ten dům z hamburgerů od Mekáče je ale pořád ve hře. Viděli jste,
kolik teď v Praze stojí podnájem?!
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Na obzoru nový život
Všichni vám říkají, že jste holka, ale vy se cítíte jako kluk. Když zkoušíte tuhle
skutečnost potlačit, nedaří se vám to. Co s tím? V České republice mají naštěstí
transgender lidé možnosti, jak žít v souladu se svým pravým já. Jednoduché
to však rozhodně není.

t

ransgender člověk je někdo,
jehož vnitřní prožívání se
neshoduje s tím, jaké po
hlaví mu bylo zapsáno do
rodného listu. Nutnost tajit své pravé
já před ostatními je pochopitelně skli
čující, svazující a působí člověku pro
blémy v osobní rovině i ve škole nebo
v práci. Proto se mnoho trans lidí
rozhodne přestat svou identitu scho
vávat a projdou si takzvanou „tran
zicí“, tedy přechodem od života pod
špatnou nálepkou k té správné. Zvolí
si například nové jméno, změní způ
sob oblékání, podstoupí hormonální
terapii a často také operaci, aby na
konec mohli být oficiálně sami sebou.
Tahle změna samozřejmě není je
nom tak. Nikdy nevíte, kdo bude mít
problém s tím, že jste trans – přijdete
o některé kamarády, může následo
vat hněv a odmítnutí ze strany rodiny,
v některých případech přichází na
řadu i násilí nebo vyhnání z domova.
Proč tedy lidé tohle všechno risku
jí? Odpověď je jednoduchá: protože
nutnost celý život se přetvařovat vět
šinou bolí ještě víc. Trans lidé se tedy
vydávají na dlouhou a komplikova
nou cestu, která vede až k vytoužené
šanci začít novou, spokojenější kapi
tolu.
„Na začátku tranzice jsem se vy
outoval jen svým nejlepším přátelům,
rodičům a své nadřízené,“ popisuje
učitel Filip, který o své zkušenos
ti mimo jiné píše blog. „Jinak jsem
měl tendenci svou identitu tajit. Ří
kal jsem si, že všude se vyoutuju, až
budu vypadat jako ‚normální‘ kluk.
Bál jsem se, že dokud jsou na mě vi
dět feminní znaky, lidi mě nebudou
brát vážně, budou zírat nebo mít po
známky. Po pár měsících už jsem ale

TEXT: HELENA ZIKMUNDOVÁ
FOTO: TEREZA KOPELENTOVÁ

potřeboval být mužem pro všechny
a bylo mi jedno, co si o tom ostatní
myslí. Už to nešlo jinak. Nakonec to
byla velká úleva, nemuset už nikde
předstírat, že jsem žena.“
PŘES ORDINACE A ÚŘADY KE ŠTĚSTÍ

TRANSGENDER
KAM SE OBRÁTIT

Organizace Trans*parent
www.transparentprague.cz
Poskytuje rady a podporu
prostřednictvím
Facebooku (www.fb.com/
transparentCZ), Skypu nebo
e-mailu. Organizuje také
podpůrné skupiny, kde se
trans a queer lidé mohou
osobně potkat.
Internetová LGBT poradna
www.sbarvouven.cz
Nabízí online chat s trans
mentory a mentorkami,
kteří jsou připraveni
povídat si o hledání
identity, komunikaci
s rodinou apod.

O nic méně složitá není ani „oficiál
ní“ část přeměny. Ta začíná obvykle návštěvou sexuologa nebo se
xuoložky, přes které se dostanete
k hormonální terapii. Do hry ovšem
vstupují i další odborníci a celé ko
lečko připomíná obíhání úřadů, tak
že od první zastávky v sexuologické
ordinaci až k předepsání hormonů
většinou uplyne zhruba šest měsíců
vyplněných čekáním a zodpovídá
ním někdy dost nepříjemných in
timních dotazů. Filip potvrzuje, že
tenhle vleklý proces je jedna z nej
těžších věcí na tranzici. „Čekat na to,
až se mi začne měnit fyzický vzhled,
bylo náročné, ale nebylo to nic proti
frustraci, jakou jsem zažil s čekáním
na vyšetření nebo při jednání s matri
kou. Na všechno potřebujete spousty
potvrzení od lidí, které často ani moc
nezajímáte.“
Další kolečko absolvujete, pokud
má přijít na řadu chirurgický zákrok,
protože ten vám musí schválit speci
ální komise. A je tu ještě jedna kom
plikace. Většina trans lidí
totiž o hormonální terapii
a operace stojí, ale samo
zřejmě to neplatí u všech.
Jako každý zásah do těla,
i tyhle mají svoje rizika a ve
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dlejší účinky – jenomže pokud byste
chtěli změnu příslušného písmenka
v občanském průkazu bez operace,
máte smůlu. Český zákon po vás do
konce vyžaduje chirurgickou sterili
zaci a na vaše osobní přání se při tom
nebere ohled. Je jedno, jestli chcete
ještě mít děti nebo jestli vaše zdraví
vůbec takový zásah dovoluje. Pokud
chcete být úředně ženou (případ
ně mužem), musíte jít nejprve pod
skalpel.
PRÁVO NA SEBEURČENÍ

Ve světovém měřítku Česká republi
ka patří ke státům, které jsou na tom
relativně dobře: trans ženy a muži
mají možnost nechat si svou identi
tu úředně potvrdit a pojišťovna hradí
jak hormonální terapii, tak operace.
Podmínka sterilizace ale není prá
vě humánní a pro některé trans lidi
je zkrátka nepřijatelná nebo rovnou
nesplnitelná. „Jsem muž, ale protože
nechci podstoupit pro mě naprosto
zbytečnou sterilizaci, podle dokladů
jsem žena,“ vysvětluje Filip svou situ
aci. „Kvůli písmenku F v občance ne
mám nárok na běžné mužské jméno.
Ačkoli se prezentuji jako Filip, v do
kladech mám neutrální patvar, pod
le kterého není jednoznačně poznat,
že jsem muž.“ Neodpovídající údaje
mimoto znamenají, že se při každé
návštěvě úřadu nebo běžné zdravotní
prohlídce automaticky dělíte o citli
vou osobní informaci.
Jak by se situace mohla zlepšit?
Trend ve vyspělých zemích směřu
je k takzvanému sebeurčení, což
znamená, že by dospělý člověk měl
možnost úředního potvrzení identity
na základě vlastního prohlášení, bez
veškerých doktorů, komisí a operací.
Tohle pravidlo výrazně usnadňuje
život jak samotným trans lidem, tak
i jejich rodinám, protože jim dává
prostor k tomu, naučit se s touto
změnou žít a probírat ji v soukromí,
aniž by do všeho zasahovala byro
kracie. Být trans totiž není nemoc.
Není to chvilkový rozmar ani móda.
Je to věc, která tu existovala odnepa
měti, v každé době a v každé světové
kultuře. Trans lidé jednoduše chtějí
mít právo na své skutečné já, tak jako
všichni ostatní.
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Obourodá jména:
nenechte se odbýt!
Soudní znalkyně specializovaná na jména a příjmení
Jana Valdrová často řeší případy osob v tranzici, které se
při změně jména nevejdou do úzkých mantinelů české
matriční praxe. Její rady, jak při tvorbě jména postupovat
a čeho se na matrice nezaleknout, ale využijí nejen trans
lidé.
Při matriční registraci jmen se 1275
českých matrik desítky let řídilo in
strukcemi Ústavu pro jazyk český
a jeho pracovnice Miloslavy Kna
ppové, autorky knihy Jak se bude
vaše dítě jmenovat. Ani jeden z těch
to zdrojů však nikdy nezkoumal
genderové aspekty jmen a autorka
zmíněné knihy neuznává obouro
dá jména jako součást pojmenova
cí praxe. Abych detailně popsala
všechna úskalí volby obourodého
jména a příjmení, musel by být můj
článek sáhodlouhý. Proto se ome
zím na několik rad s nadějí, že dobře
poslouží:
Každé jiné než „klasické“ po
hlaví je obohacením společ
nosti. Máte právo na netuc
tové jméno, vystihující vaši
osobnost. Nedejte se odbýt
reakcí matrik „není to v Knap
pové, takže to nejde“, „chceme
posudek jen od Knappové“, ani
pak případným odmítnutím
autorky příručky „není to v en
cyklopediích, takže to nejde“.
Encyklopedie vždy klopýtají za
realitou.
Zvažte volbu frekventovaných
jmen jako René, Nikola a jiných,
zejména v kombinaci s příjme
ním končícím na -ů. Z uživatel
sky přátelských knižních zdrojů
s množstvím obourodých křest
ních jmen mohu bez váhání do
poručit B. Lanskyho 100,000+
Baby Names nebo The Baby
Name Wizard od L. Wattenberg.

Z Knappovou nabízených
možností tvorby příjmení se
nejčastěji využívají zakonče
ní na -í, -ů, -ých. Není důvod,
proč to nezměnit, jestliže jste si
z nich nevybrali a nechcete ně
které z příjmení typu Miškech,
Starove, Dolgich či Adamove,
která jsou uváděná v příručce.
Problém bývá také s ponechá
ním příjmení v nepřechýleném
tvaru – Ústav pro jazyk český
i Knappová je totiž považují za
mužská. Matriky již naštěstí
vědí, že i když je vyplnění for
muláře o cizí národnosti nebo
zamýšleném pobytu v cizině
úhybný manévr, nikdo vám do
něj nesmí mluvit.
Právo pojmenovávat obourodým
jménem děti i dospělé bez ohledu na
pohlaví a období jejich života nesmí
být napadáno, a to ani nepřímo, a už
vůbec ne v odborné příručce. Na
závěr mi dovolte povzbudit všech
ny, kteří se neostýchají požadovat
(jazykovědně ověřená) jména pod
le vlastních představ, a poděkovat
matrikám, jež vycházejí žadatelům
a žadatelkám o neobvyklá jména
a příjmení vstříc.

TEXT: JANA VALDROVÁ, SOUDNÍ ZNALKYNĚ
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ve Vídni pocet lidí
s HIV klesá
a v Praze máme epidemii

Když se řekne Vídeň, v podvědomí
uslyšíte valčík a skřípot fiakrů. Dnes je
to ale moderní kosmopolitní metropole, která čelí soudobějším výzvám,
než je pravá receptura Sacher dortu.
Jednou z nich je šíření nákazy HIV.

Mý t y
o gayích
a HIV
TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ

Vídeň se, na rozdíl od Prahy, vrhla do
řešení situace s vervou josefínských
reforem. A proto vloni na podzim vyrazili zástupci spolku Česká společnost
AIDS pomoc a Prague Pride na vídeňský magistrát, aby se zde v oblasti

FOTO: EVA KOŘÍNKOVÁ

prevence HIV lecčemu přiučili.

MÝTUS 2: GAYOVÉ
JSOU NEJRIZIKOVĚJŠÍ
SKUPINA

Není pravda, že gayové
se chovají nejrizikověji; gayové jsou skupina
čelící nejvyššímu riziku.
Při nechráněném sexu
mají 20krát vyšší riziko
nákazy než heterosexuálové. Zatímco gay
v Praze má šanci 1 : 25,
že narazí na HIV pozitivního partnera, u ženy
na Moravě je tato šance
nižší než 1 : 100 000.
Denně v Česku dochází
k mnohonásobně vyššímu počtu nechráněných
pohlavních styků u heterosexuálů než u gayů.
Jenže u těch prvních
bývá důsledkem převážně jen nechtěné těhotenství, nikoli HIV.

MÝTUS 1: JEDINOU
OCHRANOU PROTI
HIV JE KONDOM

Při spoustě sexuálních
aktivit je riziko nákazy
HIV nulové nebo minimální (líbání, orální sex,
vzájemná masturbace).
Při vaginálním a análním sexu chrání před
nákazou kondom nebo
PrEP. Bezpečný je i sex
s HIV pozitivní osobou,
jejíž virová nálož byla
opakovanými testy po
dobu alespoň šesti měsíců nulová. Naprostá
většina léčených HIV pozitivních osob v Česku je
tedy neinfekční.
MÝTUS 3: GAYOVÉ SE
PŘESTALI HIV BÁT

Gayové se chrání pořád
stejně, statistiky používání kondomu se v ČR
dlouhodobě
nemění.
Navíc používají kondom
více než heterosexuální
populace. Výrazně častěji také podstupují HIV
testy. Ti, kdo se testování
vyhýbali a o své pozitivitě
se dozvídají až v rozvinutém stadiu, uvádějí jako
důvod právě strach z nemoci a ze stigmatizace.
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MÝTUS 4: PREP PODPORUJE
PROMISKUITU

PrEP lze přirovnat k antikoncepci: osoba preventivně užívá přípravek, který zabrání tomu, aby
se vir uchytil v těle. Stejně jako
pro ženy není pilulka důvodem
oddávat se sexu s vyšším počtem
partnerů, ani u osob na PrEP studie takovou tendenci neprokázaly,
stejně jako u nich nezaznamenaly
zásadní změnu v míře užívání
kondomů.
MÝTUS 5: PREP JE JEN
PRO FEŤÁKY A PROSTITUTY

PrEP je ideální způsob prevence
u lidí, kterým hrozí vysoké riziko
nákazy HIV. Hodí se pro každého,
kdo má více náhodných sexuálních partnerů, o jejichž HIV statusu si není jistý, a přitom se mu nedaří pravidelně používat kondom.
U gay populace, která je v nejvyšším riziku nákazy, by dostupnost
PrEP měl zajistit přímo stát coby
garant ochrany veřejného zdraví.

FOTO: IRENA LOYOVÁ

vyžaduje to žádná velká gesta, spíš
spoustu drobností, které mají reálný
dopad,“ vysvětluje Jiří Pavlát. Význam mají i takové maličkosti, jako
že se představitelé města nechávají
fotit při pravidelném podstupování
HIV testů. Podle Pavláta to přispívá
k destigmatizaci HIV a zbavuje to
veřejnost strachu z testování. Vždyť
včasné odhalení nákazy je zásadní
pro zajištění kvality dalšího života
HIV pozitivního jedince.
Rakouský přístup vyniká precizností. MUDr. Brigitte Schmied,
vedoucí II. interní kliniky Sociálně-zdravotnického centra Baumgartner Höhe, české delegaci ukázala
celostátní registr pacientů. Na jedno kliknutí vyjíždí aktuální přehled
situace. „Sledují vše do nejmenších
detailů, jako je virová nálož nebo
souběh medikace. To u nás zcela
chybí. Jednotlivé hygienické stanice
si vedou jen vlastní počty,“ vypráví
Pavlát a doplňuje, že lékařka během
schůzky v 19 hodin večer s napros-

FAST TRACK CITIES ZA JEDNÍM CÍLEM

Samosprávy velkých měst v mnoha
zemích světa se už dávno rozhodly
nečekat, až se jejich ministerstva probudí, a ujmuly se kormidla samy –
s cílem dát věci rychle do pohybu. Tak
vznikla v roce 2014 síť Fast Track Cities iniciovaná Paříží. V současnosti
sdružuje přes šest desítek světových
aglomerací, které spolu sdílejí zkušenosti, metodologie a zájem o zdraví
obyvatel. Vídeň se k Fast Track Cities
připojila vloni. „Prahu jsme vyzvali
k zapojení už před třemi roky, ale dosud bez odezvy. Je to trochu ostuda,“
reaguje na situaci Pavlát.
Města sdružená ve Fast Track Cities společně usilují především o cíl
90–90–90. Znamená to, že 90 % HIV
pozitivních lidí ví o svém nakažení;
90 % jich má přístup k antiretrovirovým lékům; 90 % dosáhne nulové
virové nálože (a nebude tedy již moci
virus přenést na další osoby).
Nasazení kombinace moderních
preventivních opatření se v praxi
prokazuje jako účinné. Londýn vloni
hlásil výrazný pokles počtu HIV pozitivních, a to o celých 40 %. Organizace Public Health England to přičítá
tomu, že ohrožená část populace se
začala výrazně častěji testovat, léčba je
všeobecně dostupná a jedinci v nejvyšším riziku nákazy mají
k dispozici pre-expoziční
profylaxi (PrEP – tabletky,
které u zdravého člověka zabrání přenosu HIV, i když je
viru vystaven).
VÍDEŇ: ŽÁDNÉ ŠEDÉ ZÓNY

Vídeňský magistrát si boj s HIV vytyčil jako prioritu, téma má politickou
podporu radnice i primátora. „Ne-

„Praha bohužel není
členem iniciativy
Fast Track Cities.“

FOTO: JANA BRAUNOVÁ

ídeň a Praha nemají společnou jen historii. Obě metropole se v poslední době
vyvinuly v destinace vyhledávané gay turisty. A právě turismus,
nikoli imigrace, má hlavní podíl na
šíření HIV. Českou republiku dlouho chránila železná opona. V roce
1986, kdy Československo evidovalo
prvních 26 případů, mělo Rakousko
s dvoutřetinovým počtem obyvatel
již 261 HIV pozitivních lidí. Dnes
Rakousko vykazuje 9 377 případů
nákazy HIV a Česká republika jako by
usilovala o to, aby náskok stáhla.
Dosahujeme meziročního nárůstu
případů o 15 %, v prosinci 2017 to
podle statistik Českého zdravotnického ústavu bylo již 3 160 případů.
„V hlavním městě, kde je dnes HIV
pozitivní každý 25. gay, můžeme hovořit o epidemii. Stát se k ní staví velmi vlažně, a tak věříme, že začne aktivně jednat sama Praha,“ říká ředitel
pražského Domu světla Jiří Pavlát,
jeden z účastníků studijní cesty.
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ZNÁTE SVŮJ

HIV STATUS?

Termíny a místa mobilního
testování v Praze:
Anděl
(nedaleko AIR BANK)
24. 4. / 29. 5. / 26. 6. / 31. 7.
vždy od 16 do 19 hod.
Vinohradská
(nedaleko TRŽNICE)
15. 6. / 20. 7.
vždy v noci od 23 do 2 hod.
Stromovka
19. 5.
od 9 do 15 hod.
v průběhu FUN&RUN –
běh proti homofobii a AIDS

tou samozřejmostí přijímá hovory
pacientů.
Výhodou také je, že osvěta a zdravotnická práce neleží ve Vídni na
bedrech jediné organizace. Informovanost veřejnosti má na starosti
neziskovka LIFE+, světově proslulá
každoročním charitativním plesem
LifeBall v honosném stylu. Organizace AIDS Hilfe zajišťuje testování,
denní centrum, sociální programy.
Ve Vídni již zrušili azylový dům,
protože vydělování HIV pozitivních
ze společnosti jen napomáhá jejich
stigmatizaci. „Jedna pobočka AIDS

FOTO: CATHY SHIFLETT

Mobilní testování na HIV
a syfilis najdete na několika
místech v Praze, popřípadě
můžete navštívit některou
z našich poraden. Informace naleznete na
www.hiv-testovani.cz
Hilfe obsluhuje jenom Vídeň, další
je v každé spolkové zemi. To je velký
rozdíl oproti Česku, kde Česká společnost AIDS pomoc zastřešuje celý
stát,“ uvádí již zmíněný ředitel Domu
světla. Nutno dodat, že částka, která
šla v Rakousku v roce 2012 jen na
městské preventivní programy, se
rovná tomu, co český stát věnoval na
boj s HIV celostátně.
V poslední době ale dotace českých
HIV programů mírně vzrostla, a to na
10,5 mil. Kč v roce 2017. Hlavní město Praha vloni investovalo do preventivní oblasti dva miliony korun, což
bylo nejvíc za uplynulých 10 let. Z této
částky šlo 870 000 Kč na provoz azylového Domu světla pro bezdomovce
s HIV, zbytek na testování, poradenství a vzdělávání. Pro letošek Česká
společnost AIDS pomoc od Prahy
dostává obdobnou podporu, z toho
70 000 Kč tvoří příspěvek na mobilní
testování HIV v podobě sanitek parkujících v různých částech města.
CO STOJÍ ZA TO PŘENÉST DO PRAHY?

Pro úspěšné zlikvidování epidemie
musí Praha dát v první řadě najevo, že
je pro ni prevence prioritou. Národní
program řešení problematiky HIV/
AIDS v ČR na období 2018–2022 již
existuje a nesmí zůstat jen slohovým
cvičením. Kromě vstupu do iniciativy
Fast Track Cities je nutné aktivně se
chopit vyhledávání příležitostí. „Město může vytvořit dotační tituly určené
na podporu preventivních programů.

Jako zřizovatel škol může doporučit
ředitelům, aby využili besedy o HIV
nebo vzdělávací webináře. Může poskytnout městské reklamní plochy na
osvětové kampaně. Hygienická stanice může po vzoru jiných evropských
měst spustit pilotní projekt distribuce
PrEP. Praha má svá zdravotnická zařízení, kde může zavést testovací dny.
Vloni to byla právě dvě městská zdravotnická zařízení, kde byla klientům
s HIV odmítnuta pomoc,“ vypočítává
Jiří Pavlát.
Cesta do Vídně její účastníky inspirovala k navržení vzniku magistrátní
komise pro problematiku HIV v Praze. Jejím úkolem bude dohlédnout na
to, aby město efektivně realizovalo
doporučení nového národního plánu
boje s HIV. „Počítá se v něm s opravdu moderními postupy, jako je domácí samotestování, okamžitá léčba,
PrEP. Takže by se s tou infekcí mohlo
skutečně pohnout, jako se to povedlo na západě,“ slibuje si Jiří Pavlát.
V současné době probíhají nominace
členů a členek komise.
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císt se dá všude!

TEXT: JAKUB PAVLOVSKÝ / ZDROJ: WEBY NAKLADATELSTVÍ

U RODIČŮ

V POSTÝLCE

Paci, paci, pacičky
Václav Bauman

Tango:
Skutečný příběh
jedné tučňáčí rodiny
Peter Parnell
Justin Richardson

Že nemáte čas na čtení? Výmluva! Číst se dá všude,
podívejte se na můj projekt BOOK’S CALLING.
Čtu u fontány, v MHD, na baru. A úplně dokonalé je,
když se občas podaří natrefit na knihu s LGBT tématem.
Opravdu jich není moc, ale existují a jsou dobré.
Pár jsem jich pro vás vybral.
www.shop.praguepride.com
NA PRAGUE PRIDE

V LETADLE

U VODY

Smrt v Benátkách
Thomas Mann

Skoncovat s Eddym B.
Édouard Louis

Der Tod in Venedig,
Mladá fronta, 2011
Přeložil Vratislav Slezák
Kniha slavného německého spisovatele není žádnou novinkou,
vyšla již v roce 1912. Jde o mimořádně odvážný text o náhlém
propuknutí vášně v lidském životě. Stárnoucí spisovatel potkává
v Benátkách chlapce Tadzia, který v něm probudí skrývané homosexuální sklony. Fascinovaný
spisovatel zapomíná na okolní
svět i blížící se morovou nákazu.
Pokud se chystáte na Prague Pride 2018, tuto knihu si přečtěte.
Víc zatím neprozradím.

En finir avec Eddy
Bellegueule, Paseka, 2018
Přeložila Sára Vybíralová
Výjimečně úspěšný debut byl
přeložen již do více než 20 jazyků, tedy prostřednictvím této
knihy snadno najdete společnou
řeč s mnoha cizinci. Autor s mimořádnou otevřeností a syrovostí popisuje své strastiplné dětství
v sociálně a kulturně omezeném
prostředí chudého severofrancouzského venkova, v němž postupně odhaluje svou homosexualitu. Zaujme vás nejen téma
knihy, ale také způsob, jakým je
příběh podán.

Probuzení
Simona Spiera
Becky Albertalli
Simon vs. the Homo Sapiens
Agenda, Yoli, 2017
Přeložila Anna Vrbová
Simon před spolužáky tají, že
je gay. Svěřil se pouze tajemné
osobě jménem Blue, se kterou
si v posledních dnech vyměňuje
emaily. Jenomže pak se jednou
zapomene odhlásit ze školního
počítače, do mailu se mu dostane spolužák a začne ho vydírat…
Kniha se sympatickým Simonem
se čte jedním dechem a skrývá
řadu překvapení. Letos se dočkáme i filmového zpracování.

And Tango Makes Three,
LePress, 2017
Přeložila Markéta Navrátilová
Dva tučňáci, samečci Roy a Silo,
si postavili hnízdo z kamenů
a střídavě na něm seděli. Nic se
však nedělo… Až jednou dostal
ošetřovatel Rob Gramzay nápad
a vložil jim tam cizí vajíčko.
A tak se narodila Tango. Úžasné
je, že události v tomto příběhu
jsou pravdivé – Roy a Silo jsou
tučňáci z newyorské zoo, kde si
v roce 1998 všimli jeden druhého
a vytvořili pár.

FOTO: JAKUB PAVLOVSKÝ, INSTAGRAM.COM/BOOKSCALLING

Akropolis, 2017
Ironické, satirické i nostalgické
dílo, které se ohlíží na dobu před
rokem 1989 a je výjimečné nejen
šokující otevřeností ve výkladu vnitřního a intimního života.
Ústřední hrdina má příšerné
dětství s otcem stalinistou. Teprve postupem času se vymaňuje
z limitů rodinných i dobových
a přináší pozoruhodný obraz
vlastního zrání i coming outu
v socialistické době.

FOTO: BARU VOTAVOVÁ
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NA CHALUPĚ

Dělám si to sám
Martin Váša
Motto, 2017
Sedmadvacetiletý Martin si vede
deník o svém životě. Na své blízké si vždy udělá čas, byť na úkor
jiných blízkých; část výdělku
posílá na spoření, aby ji pak před
výplatou zase vybral; má členství
v posilovně. Žije sám. Protože má
fobii ze seznamek a nevypadá
zrovna jako Andrés Sanjuan, asi
sám i zůstane. Nad touto knihou
budete brečet smíchy, chvílemi
pak plakat dojetím.
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Anglický zpěvák a herec Wain Douglas

Kara
van
park

exceloval v muzikálech Bídníci a Zpívání v dešti
na londýnském West Endu. V roce 2014 se
jako podporovatel brightonského rugbyového
týmu v rámci jejich crossdressingové párty
(= muži se převlékají za ženy a ženy za muže)
rozhodl vystřihnout naživo několik muzikálových
evergreenů jako diva. Tu noc se zrodila Kara Van
Park. O rok později už se svou show otevírala
manchesterskou, liverpoolskou a brightonskou
Pride a dnes je jednou z nejžádanějších drag
queens v Británii. Loni zazářila i na Prague Pride
a letos přijede znovu!

TEXT: DANIEL KUPŠOVSKÝ
FOTO: MICHAL PAŘÍZEK

Karo, když jsi dostala loni nabídku
zpívat v Pride Village, co se ti honilo hlavou? Znala jsi Prahu?

Než jsem přijela, měla jsem pocit, že
přesně vím, co je Praha. V Británii
jsme pomocí médií přesvědčováni, že
víme, jak vypadá zbytek světa, jaká
je kde kultura. Takže jsem si myslela,
že to bude tak trochu smutné, nudné
místo, ale zároveň plné sexy mužů,
co vypadají jako modelové z BelAmi.
A to mi stačilo. Když jsem přiletěla,
všechno bylo úplně jinak. Praha je tak
nádherná! Je to určitě jedno z nejhezčích míst, které jsem kdy navštívila. Ta
historie, kultura, architektura, bylo to
okouzlující. Všichni na mě byli milí.
Čekala jsem provinční akci, jak jsme
zvyklí u nás na menších městech. Ale
Prague Pride je fakt velká! Byla jsem
v úžasu, jak to všechno funguje a zároveň si to každý užívá.

Jaký byl tvůj koncert v Pride Village?

Měla jsem šanci vidět show pražských travesti umělkyň a uvědomila
jsem si, že dělám něco úplně odlišného. Zpívám naživo, mám hereckou
i pěveckou průpravu a jsem cizinka,
takže to prostě všechno vypadá jinak.
Bála jsem se, aby lidi neměli pocit, že
jsem nějaká nafoukaná diva, která si
myslí, že všem ukáže. Před vystoupením jsem se úplně rozklepala.
Proto ti na pódium přinesli tu lahev
Bohemky?

Jo! (smích) Já to myslela jako vtip.
Ptali se mě, co budu ještě potřebovat na vystoupení, a já řekla ironicky:
„Šampaňské a květiny!“ A za chvíli
mi Kamila z týmu Prague Pride říká:
„Sekt máme, jen ty květiny tu ještě
nejsou…“ a já se smála, že to byl vtip,
ale Kamila se tvářila, jako bych jí nakopla psa, tak jsem to musela dohrát,
abych neurazila. A tak jsem měla na
jevišti lahev sektu a bílé květiny. Bylo
to úžasné. Když jsem zazpívala první
písničku Cry Me a River, nebyla jsem
si jistá, co si o tom publikum myslí…

Proč? Jaká byla reakce?

Vypadali, že jsou v šoku. Myslím, že
v tu chvíli ještě někteří nevěřili, že
zpívám live. Takže jsem byla zase nervózní. Když jsem ale dala druhou písničku a v mezihře jsem na ně začala
stejným hlasem mluvit, tak to došlo
úplně všem a já na konci sklidila šílený potlesk. V tu chvíli jsem se otočila
a otevřela tu lahev. Jak bylo teplo, tak
to hrozně vybouchlo a já postříkala
několik lidí v prvních řadách. Někteří asi nebyli úplně šťastní, košile
z designových butiků, víš jak… Ale
nakonec to byl velký úspěch. I holky
v zákulisí byly úplně v pohodě. Žádná zášť. Chichi Tornádo za mnou na
konci přišla, objala mě a řekla, že to
bylo báječné.
A jak je to s Wainem? Jak se smířil
s tím, že má Kara takový úspěch?

Kara je sice smyšlená figura, ale není
to divadelní postava. Jsem to pořád já.
Některé písničky, které zpívám, jsou
hodně emocionální. Často za mnou
lidi chodí, děkují mi a říkají, že se při
mé show rozbrečeli dojetím. A někdy
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brečím i já a nestydím se za to. Díky
tomu diváci vidí, že to myslím vážně.
Takže Wain si vlastně díky Kaře užívá
to, co by si sám nemohl dovolit. V civilu se necítím jako Kara, ale pořád
jsme jedna osoba. To, co prožívám já
v každodenním životě, si ona odnáší
na pódium, a to co ona zažívá při vystoupení, prožívám i já a užívám si to.
Na druhý den mě ale nikdo bez paruky
a make-upu nepozná a neotravuje mě.
Karu sbalím do tašky a je tu jen Wain.
Co tedy chystá Kara pro české
publikum letos?

Budu ve Village na Střeleckém ostrově,
půjdu v průvodu a budu mít vystoupe-

„Karu sbalím
do tašky
a je tu jen Wain.“

ní na Letné. Každá show bude trochu
jiná. A chystám úžasné finále. Chci
zazpívat písničku This Is Me z muzikálu Největší showman. Ta písnička se
podle mě stane další LGBT hymnou.
Chci to udělat hodně vizuálně, aby na
to lidi jen tak nezapomněli. Aby to na
ně zapůsobilo tak, že se za svou jinakost nejen nebudou stydět, ale budou
odcházet z Letné opravdu hrdí.
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FOTO: LEAH TAKATA

Vynucují si gayové holými zadky

Jak to doopravdy vypadá
na pochodech Prague Pride

„L

idovci zmokli, extremisté nadávali. Gayové
a lesby tančili na ostrově,“ shrnoval před pár
lety titulek iDnes dění kolem tehdejšího pochodu Prague Pride. A bylo
to takové výstižné. Můžete moknout
na protest, můžete urážet jiné lidi
a házet po nich dlažební kostky, když
se vám povede je najít nebo vypáčit. Můžete močit na duhové vlajky
a v hloubi duše doufat, že se zrovna
neotočí vítr, můžete říkat, co je a není
podle přírody, zatímco nakupujete
s kreditkou a fungl novým bypassem
v obchodním centru. Nebo se můžete
bavit a žít s ostatními.
Nicméně je pravda, že v průvodech
Prague Pride se objevují mnozí lidé,
kteří to pojímají vedle lidskoprávního
apelu i jako oslavu a karneval, pročež
tam nejdou v obleku. A je pravda, že
několik z mnoha desítek tisíc účastníků průvodu tam vždy jde s holým
zadkem nebo v latexu. A je to terčem
nemalého rozhořčení mnoha zavile
slušných občanů. Protože holý zadek,

TEXT: NIKOLA ŠUBRTOVÁ

to je zřejmě hlavní známka úpadku.
Eventuálně tedy v poslední době také
hidžáb. Nebo šátek, kterým se jakákoli žena zakryje, aby ji neofouklo,
čímž ovšem v mnohých planoucích
vlastencích vzbudí dojem, že je na
cestě do Lidlu, který přestaví po večerce na mešitu a odtud zavede v ČR
právo šaría.
Poslední zmíněné téma má vlastně s Prague Pride mnoho společného. Ne jenom v utvrzení se v tom, že
tolerance i respekt mezi lidmi jsou
extrémně důležité, ale i v tom, že nejvíce uprchlíky, gaye i jejich pochody
nenávidí ti, kteří je nikdy moc zblízka
neviděli. A proč taky. Kdyby je viděli,
mohlo by jim to zkomplikovat jejich
jasné vidění světa. Jenže prostě ne
všichni lidé patřící k nějaké skupině
jsou všichni stejní. Shocker.
Co by ti lidé tedy v onom zvráceném průvodu viděli? Že většina
účastníků je tam oblečená zcela běžně, maximálně s nějakým duhovým
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respekt?
přitakávají předsudkům společnosti,
že na tom být gay je přece jen něco tak
trochu v nepořádku. Jako je to oukej,
ale aby to nikdo moc neviděl. Jako je
to oukej, ale babičce a tetě to neříkej. Jako je to oukej, ale tohle tričko
už nenos, seš pak úplně jasnej. Jako
je to oukej, ale snad si nebudete hrát
na rodinu. Tak se někde zaregistrujte
a jděte domů. Mezi tolerancí, respektem a přijetím je totiž fakt rozdíl.
„Hlavně nikoho nepohoršit“ není
ideální životní motto. Kdyby si totiž
všechny ženy a všichni homosexuálové napříč historií byli řekli, že na to
hází kosu a budou radši držet hubu
a krok a neprovokovat, mohla být
i u nás třeba homosexualita dodnes
trestná a volit by si ženy mohly tak
v regálu mezi tampony. S aplikátorem, nebo bez.
Je totiž lehké smát se feministkám
a buzerantům, co jsou vidět. Je těžké
snažit se něco změnit. Proto jsou početní poměry na těchto dvou stranách
barikád vždy takové, jaké jsou. Je těžké brát věci, jaké jsou, i když jsou jiné.
Nebo to vlastně vůbec těžké není. I to
je jedna z věcí, kterou můžete vidět,
pochopit a prožít na průvodech Prague Pride.

FOTO: MILAN MOŠNA

doplňkem, a že v průvodu jde vždycky
opravdu velké množství rodin. Viděli
by, že na festivalu panuje nepoměrně
lepší a přátelštější nálada, než jakou
můžeme cítit třeba v pondělí ráno
v MHD, kde to připomíná Hunger
Games bez luků a soundtracku. Že
pražská Pride má vždy nějaké téma
a že upozorňuje i na důležité otázky naší společnosti i zahraničních
zemí, kde mnohdy za to, že jste gay,
můžete stále zaplatit životem. A také
je v původu mnoho lidí a psů, kteří
vůbec homosexuální nejsou. Jdou se
bavit s ostatními, udělat si hezké odpoledne, očichat patníky, vyjádřit, že
podporují rovnost a přátelství mezi
lidmi bez ohledu na nepodstatné neohrožující rozdíly. Je jednoduše fajn
mít nadhled a umět se bavit s ostatními bez obav o to, kdo si o nás zase co
zítra pomyslí.
Tito lidé se tak nějak nebojí, že když
do průvodu vyrazí, bude je mít každý
za buzeranty. Netrápí je to. V tom

jsou o něco dále než část gayů a leseb,
kteří pochody hrdosti odmítají, neboť
mají pocit, že nám to zkazí pověst. Že
si pak kvůli jedné fotce kluka v masce
psa bude naše osvícená společnost
myslet, že na sobě my homosexuálové vzájemně jezdíme do práce, kde
spřádáme plány, jak narušit tradiční
rodinu a přesvědčit všechny k polygamii a pedofilii, což jsou cíle zapsa-

né v našich diářcích od útlého dětství.
No, přátelé, pokud je někdo schopen
usoudit z jedné fotky celý fenomén,
pak mu to prostě asi nevysvětlíte. Ale
můžete to zkusit.
Skutečnou hrdostí také přece neotřese fotka někoho jiného, neotřese jí
tisíc výlevů notorických komentátorů
na internetu, kde se dočteme o análu
a o tom, že když lesby vychovávají
dítě, je to proti Národnímu parku
Šumava. Mnozí z těch, kteří mají tak
hysterickou obavu, aby nám nezkazili
pověst a toleranci čtyři fetišáci, které
uvedla Lucie Borhyová v investigativním reportu TV Nova, se většinou
sami spíše stydí za to, co jsou. I když
třeba žijí otevřeně jako homosexuálové, dští nenávist vůči zženštilým
gayům a málo lipstick lesbám, protože mají pocit, že existence jiných
homosexuálů, kteří nejsou dost příkladní a předsudky vyvracející, je
nějak špiní. Protože uvnitř vlastně
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„Je přece fajn
mít nadhled.“
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dyž za mnou před necelými
šesti lety přišla kamarádka
Bára s nápadem, že bychom
se mohli přidat mezi dobrovolníky Prague Pride, bez delšího přemýšlení jsem s ní souhlasil. Neměl jsem
však naprosto žádnou představu o tom,
co od toho mám čekat, nebo k čemu by
mi to mohlo být dobré. Tehdy jsem byl
naprosto nepolíbený životem v LGBT
komunitě, možná i nepolíbený mužem. A nejspíš právě to ovlivnilo mé
okamžité kladné rozhodnutí.
První rok jsme se zapojili hlavně do
průvodu, kde jsme měli na povel šíleně dlouhou vlajku půjčenou odkudsi
z Ameriky. Bára dostala vysílačku, já
megafon, dav za námi nad hlavou nesl
vlajku a šlo se. Pro někoho, kdo nikdy
v duhovém průvodu nešel, to byl samozřejmě skvělý zážitek. Pozitivní nálada, soudržnost a hudební sety znějící
z každého vozu – vše ve mně vyvolalo
příjemné pocity, které ještě dlouho doznívaly.
Další rok ale Bára odjela do zahraničí a mě ani nenapadlo, že bych se znovu
zapojil. Nicméně mi někdo z Prague
Pride zavolal, jestli nechci opět vypomáhat. Tentokrát však z pozice guest
servisu – slíbili mi hosta z Británie,
k níž odjakživa tíhnu. A tak jsem souhlasil. Ten, o koho jsem se měl tři dny
starat, byl člen britského parlamentu
Mike Freer. Jeho řeč, pronesená těsně

před hlasováním ve prospěch rovnosti
manželství, údajně přesvědčila celou
řadu jeho kolegů a Velká Británie se tak
zařadila mezi několik málo zemí, které
zlegalizovaly manželství párů stejného
pohlaví.
Z AMBASÁDY DO PARLAMENTU

Moje práce spočívala hlavně v organizaci přesunů Mikea z místa na místo.
Z letiště na hotel, na britskou ambasádu, nebo třeba na večírek u amerického velvyslance, který jsem strávil
ukrytý v rohu střešní terasy. Netušil
jsem totiž, že i já jsem mezi zvanými,
takže jsem měl na sobě jenom obyčejnou mikinu. A prohřešky proti dress

„Neexistuje problém,
který by nevyřešil čaj.“
code nesu velmi špatně. Ujištění od
hostitele, že na tom, co mám na sobě,
nezáleží, mě příliš neuklidnilo.
S Mikem jsem zůstal v kontaktu i nadále. Po jeho návratu do Londýna mi
z Westminsteru přes britskou ambasádu poslal poděkování a dvě naprosto luxusní čokolády. Jak často se stává, že by
někomu přišla čokoláda z britského parlamentu téměř diplomatickou cestou?
Za nějakou dobu jsem se s kamarády vydal do Londýna a Mike Freer nám
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naplánoval speciální program. Britský
parlament je sice přístupný veřejnosti,
ale velmi omezeně a jen v určité dny.
Pokud ale znáte některého z poslanců,
může vás provést on sám, kdykoliv
bude chtít. A Mike naštěstí chtěl. Jeho
prohlídka byla speciální i díky tomu,
že nás provedl místy, kam se veřejnost
běžně nedostane. Připadal jsem si, jako
když jsme se sourozenci prolézali babiččinu půdu. Jen tady bylo víc starožitností a zlacení.
Z PARLAMENTU KE KRÁLOVNĚ

Při dalším ročníku Prague Pride na mě
vyšel Evan Davis, jeden z prominentních ekonomických redaktorů BBC.
Evan byl na můj vkus nejprve až příliš
samostatný, jinak řečeno, neměl jsem
moc co dělat. Ale nakonec jsem si ho
získal, když jsem mu připravil perfektní šálek čaje. A tím si najdete cestu ke
skoro každému Britovi. Prostě a jednoduše platí, že neexistuje problém, který
by čaj nevyřešil.
Evan se nakonec rozhodl přeskočit
svůj oficiální program a jít místo večírku na ambasádě na večeři a procházku
Prahou. Z nepřístupného hlasatele BBC
se najednou stal milý společník, který mi později pomohl se získáváním
potřebných referencí, když jsem se následně hlásil na svou vysněnou pozici
v Londýně.
Vzhledem k tomu, že jsem se svou
šéfovou uzavřel smlouvu o mlčenlivosti, nemohu prozradit detaily toho, co
jsem přesně dělal. Nicméně se dá říct,
že jsem pracoval v nejznámějším domě
v Londýně, který patří jedné starší paní
s korunou na hlavě.
Podávám to samozřejmě trochu
zjednodušeně, protože jen reference
od Evana by mi nestačily. Nicméně mi
velmi pomohly – a nejen díky tomu
považuji svou účast mezi dobrovolníky
za přínos.
Přihlaste se mezi ně i vy a uvidíte,
kam vás zážitky a známosti z Prague
Pride posunou!

INZERCE

VE JMÉNU ZÁKONA:

SOBOTA I 26.5.2018
STUDIO ALTA
U Výstavište 21, Praha

Mezinárodní queer kulturní
festival, zaměřující se na
alternativní hudbu, performanci,
vizualitu a fotografii.
www.queereye.cz
FB.com/queereye
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JSEM HIV POZITIVNÍ.
NEJSEM NAKAŽLIVÝ.
Vědecký výzkum ukázal, že HIV pozitivní lidé, kteří dodržují
léčbu a dosáhli nedetekovatelné virové nálože, nemohou
virus přenést dál.

www.aids-pomoc.cz
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