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czeslaw walek:
jaký byl ROK 2016
“Rok 2016 byl pro spolek Prague Pride, a podle mého názoru i pro LGBT osoby
žijící v České republice, skutečně přelomový.”
Czeslaw Walek, předseda spolu Prague Pride
Již delší dobu nás v Prague Pride trápila nechuť
politiků a političek jakkoliv zlepšit život LGBT lidí
v naší zemi. Vláda i parlament se nacházely v
druhé polovině funkčního období a již bylo jasné,
že poslanecká sněmovna neprojedná novelu
zákona o registrovaném partnerství, která by
duhovým rodinám umožnila vést důstojný život
neomezovaný státní zvůlí. Abych byl přesný,
novela se před poslance k projednání jednou
dostala, a to v červenci 2016. Tehdy však vystoupila poslankyně za ČSSD Nytrová se skandálním
tvrzením, že “homosexuálové se budou snažit
realizovat sex s dětmi”. Od té doby se už změna
zákona do sněmovny nedostala - prý bylo více
jiné, důležitější agendy.
Když slyšíme taková slova oficiálně přednesená
poslankyní na půdě sněmovny a navíc je nám
neustále opakováno, že jsou důležitější věci k
řešení než situace LGBT rodin, co z toho pro
nás plyne? Že jsme pro vedení státu těmi méně
důležitými.
V našem spolku se tedy zvedla vlna přesvědčení, že je potřeba začít aktivně jednat, jinak děti
našich dětí budou nadále vyrůstat ve stínu státu.
Vrhli jsme se proto do nejistých vod dlouhodobé

kampaně, jejímž cílem je mluvit s veřejností o
tom, kdo jsme a co chceme. V březnu 2016 jsme
společně s dalšími čtyřmi organizacemi vytvořili
koalici, která má prosadit manželství pro gay a
lesbické páry v ČR. Chceme přesvědčit společnost, že to je fér.
Tím jsme spolku Prague Pride určili zásadní
směr, který bude leitmotivem jeho akvitit v
několika budoucích letech.

82 000
účastníků týdne
prague pride

koho miluju
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FESTIVAL
PRAGUE PRIDE
„Gratuluji vám k úžasnému pride týdnu. Váš tým na sebe může být opravdu hrdý.
Práce, kterou děláte, má hloubku a pozitivně ovlivní život dalších generací.“
Omar Sharif Jr.
Šestý ročník LGBT festivalu se konal 8.–14.
srpna. Tématem byla LÁSKA, kampaň se
sloganem MILUJU___ upozorňovala, že všichni
máme stejné právo na lásku. Prezentována
byla mj. na CLV a billboardech v Praze, variaposterech na nádražích po celé ČR, formou internetových bannerů a na sociálních sítích. Videospot „Miluju“ na FB vidělo 113 106 lidí. Osmnáct
online influencerů podpořilo festival ve svých
příspěvcích použitím hashtagu #miluju_.

vista arabského světa Omar Sharif Jr., trangender kněz Shannon Kearns, HIV aktivisté
a členové sanfranciského řádu Sester věčné
radosti - sestry Vish a Roma, ruský gay umělec
žijcí v emigraci Slava Mogutin a další.

V médiích bylo publikováno min. 397 výstupů.
V červenci a srpnu jsme vydali 7 tiskových zpráv.

V průběhu festivalového týdne se uskutečnily
dvě mezinárodní konference: Pride Business
Forum a Pride Tourism Symposium, které
poprvé v regionu východní Evropy diskutovalo
téma ekonomického přínosu LGBT turismu.

Do 6. ročníku jsme vstoupili s novým webem,
který během festivalu navštívilo 42 790 unikátních uživatelů a uživatelek. Dalšími zdroji informací o festivalovém programu byla mobilní
aplikace Convene Prague Pride a katalog.
Program festivalu nabídl přes 130 událostí,
na jejichž organizaci se podílelo 54 organizací, firem i jednotlivců. Hlavními festivalovými místy se opět stala Pride Village na Střeleckém ostrově, Pride Theater ve Švandově
divadle a Pride House v Centru Člověka v tísni
Langhans. V programu vystupovali významní
zahraniční hosté, mezi nimiž byl první gay akti-

Na zahajovacím koncertě na Střeleckém ostrově
8. srpna vystoupil Adam Mišík, Vladivojsko, Jan
Bendig a Jitka Zelenková, která ročník o lásce
otevřela písní Bez lásky láska není.

Duhový průvod prošel Prahou 13. srpna. Na cestě
uctil památku obětí z gay baru v americkém
Orlandu. V ulicích bylo podle odhadů až 40 tisíc
lidí. Po průvodu následovalo hudební odpoledne na Letné, jehož se podle měření mobilního operátora zúčastnilo 28 tisíc lidí.
Záštitu festivalu udělil senátor Václav Láska,
ministr Jiří Dienstbier, primátorka Prahy
Adriana Krnáčová a radní MČ Praha 7 Hana
Třeštíková.
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zpráv mezi
klienty a mentory

svěř se

10 053

poradna
sbarvouven.cz
“Mám zájem o vaše informační plakáty a letáky. Mám ve třídě dívku, která chce
být chlapcem. Řešíme to s rodiči a přes poradny a psychology, takže uvítám
pomoc z vaší strany.” Učitelka, ZŠ Sezemice
Online poradna pro LGBT osoby v krizi úspěšně
funguje již od února 2015. V druhém roce její
existence se na ni obrátilo celkem 627 klientů a
klientek. Na jejich vzkazy i otázky odpovídalo 34
mentorů a mentorek, kteří si podobnými zkušenostmi a životními situacemi již dříve sami prošli.
Vzájemně si vyměnili 10 503 zpráv. Konverzace
supervizovali tři profesionální psychologové,
kteří v poradně působí již od jejího založení.
Svůj věk při registraci v online poradně uvedla
zhruba polovina klientů a klientek. Z nich většina
spadá do věkové kategorie 15 – 18 let. Přestože
mládež se na poradnu obrací nejčastěji, 4 %
klientů a klientek v roce 2016 tvořili lidé ve věku
36 a více let.
Ženy a muži byli mezi klienty zastoupeni rovnoměrně, poradnu kontaktovalo také 6 % transgender osob.
Nejvíce klientů pocházelo z Prahy, velké
množství vzkazů přišlo i z Jihomoravského a
Moravskoslezského kraje.
Rozhovory se nejčastěji týkaly coming outu v
nejbližší rodině, šikany ve škole, transsexu-

ality a ujasnění si vlastní sexuální identity.
Během roku jsme pro mentory a mentorky zorganizovali dvě víkendová školení, na kterých se
zdokonalovali v různých mentorských dovednostech. Hlavní důraz byl kladen na kvalitu vedení
konverzací s klientem.
Patronka Sbarvouven.cz, moderátorka Ester
Janečková, poradnu prezentovala v pořadu
Dobré ráno České televize Ostrava, v rozhovorech pro časopisy Vlasta a Instinkt nebo na
besedě se zaměstnanci společnosti Vodafone.
V červnu 2016 vyšla v časopise TOP Dívky
dvoustránka s příběhy mladých LGBT dívek.

200

ÚČASTNÍKŮ
VÝROČNÍ KONFERENCE

život v práci
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PRIDE
BUSINESS FORUM
“Diverzita a inkluze na pracovišti jsou zodpovědností vedení firmy. Zavedení
pracovní kultury, kdy se všichni zaměstnanci cítí být součástí týmu, je pro úspěch
společnosti zcela zásadní.” John Amaechi, Amaechi Performance Systems
Pride Business Forum prošlo v druhé polovině
roku 2016 zásadní proměnou. Od výroční
konference se vyvinulo v celoroční iniciativu.
Poslední impuls tomu dali účastníci a účastnice
6. ročníku konference Pride Business Forum,
kteří si v rámci evaluace vyžádali intenzivnější
komunikaci tématu LGBT rovnosti na pracovišti.
6. ročník konference se již tradičně konal v
průběhu festivalu Prague Pride, a to 11. srpna
2016 v hotelu Hilton Prague. Program se zaměřil
na to, jak využít globální pokrok v oblasti diverzity a inkluze v českém pracovním prostředí.
Hlavním řečníkem byl John Amaechi, držitel
Řádu britského impéria, psycholog a manažerský kouč, který jako první britský sportovec
vybudoval kariéru v americké basketbalové NBA.
Mezi dalšími řečníky vystupili Milena Jabůrková
z IBM Česká republika, Group Chief Executive
Products Operation Group z Accenture Sander
van’t Noordende a mnoho dalších.
Plenární zasedání střídaly workshopy na témata
strategie diverzity pro LGBT zaměstnance včetně
benefitů na českých pracovištích; interní i externí
komunikace s osobami LGBT a aktivity LGBT
zaměstnaneckých skupin na českém praco-

višti. O své zkušenosti práce s LGBT komunitou
v úspěšných českých i světových firmách se
podělili zástupci společností IBM, Accenture,
Brown-Forman, Vodafone, Witeck Communications atd.
Fórum moderoval prominentní moderátor z
ekonomické redakce BBC Evan Davis. Konference se zúčastnilo téměř 200 osob a byl o ni
také zájem ze strany médií. Publikováno bylo 14
článků v titulech jako The Huffington post, Lidové
noviny nebo Marketing&Media.
Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě objevovaly hlasy volající po větší komunikaci tématu
LGBT rovnosti na pracovišti, pět pořádajících
členů iniciativy - Prague Pride, Hilton Hotel,
IBM, Ogilvy PR a Business pro společnost se
rozhodlo posunout Pride Business Forum na
úroveň celoroční aktivity. Její součástí se nově
staly menší tematické workshopy, neformální
setkávání vnitřních zaměstnaneckých skupin
a další aktivity. 30. listopadu 2016 proběhlo v
prostorách IBM první takové tematické setkání,
které se týkalo činnosti vnitřních zaměstnaneckých skupin.
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SETKÁNÍ
BUDOUCÍCH RODIČŮ

máme děti
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RODIČOVSKÁ
PŘÍPRAVKA
“Načerpala jsem hodně dojmů, ale také informací. Co je hlavní, pomohlo mi to
přesně v životní situaci, kdy jsem takovou pomoc a rady potřebovala.”
Účastnice přípravky
V roce 2015 jsme v rámci projektu Gay Rights
Are Human Rights / Práva LGBT osob jsou
lidskými právy podpořeného Norskými fondy
uspořádali tři turnusy rodičovské přípravky a
jeden turnus seminářů pro LGBT rodiče. Jednalo
se o setkávání a diskuse s odborníky na témata,
která LGBT rodiče nebo LGBT osoby připravující se na rodičovství v České republice řeší.
Pro velký zájem jsme rodičovskou přípravku
znovu zopakovali i po skončení projektu v roce
2016.
Od února 2016 proběhlo celkem osm večerních setkání, jichž se účastnily páry i jednotlivci
zvažující rodičovství. Účastníci a účastnice platili
symbolický poplatek 50 Kč za setkání. Přípravku
navštěvovalo celkem 15 osob.
Celý turnus vedla terapeutka Magdalena
Skřivánková, autorka koncepce rodičovské
přípravky. Setkání byla zaměřena na konkrétní
témata a k nim byli přizváni odborníci či odbornice na danou problematiku. Dvě hodiny byly
volné, jejich zaměření si vybírali sami účastníci.

Témata setkání:
Úvod do různých forem LGBTI rodičovství
Právní aspekty LGBTI rodičovství
Gynekologie a možnosti asistované reprodukce
v Česku
Cesta k surogátnímu rodičovství
Pěstounská péče
Sociální práce v Česku
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gayů a leseb
touží po manželství

žít spolu

86 %

registrACE,
NEBO MANŽELSTVÍ
“Když jsem si bral svého partnera, měli jsme radost, že přede všemi můžeme
oslavit svou lásku a stvrdit ji manželským závazkem. Nadešel čas, aby stejnou
radost mohl pocítit každý v ČR.” Evan Wolfson, Freedom to Marry, USA
Úvahy o otevření diskuze o manželství pro
všechny zaznívaly ve spolku Prague Pride již
nějakou dobu. Mnozí z nás považují symboliku manželského svazku za zásadní; registrace je vhodná pro auta, ne pro lidi. Z praktické
stránky registrované partnerství znamená spíše
komplikaci - například pro ty, kdo plánují založení
rodiny. Proto jsme na konci roku 2015 vešli v
jednání s dalšími LGBT organizacemi v České
republice a v březnu 2016 založili neformální
Koalici za manželství pro gay a lesbické páry.
Pět organizací - Amnesty International ČR, Mezipatra, Logos, PROUD a Prague Pride se shodli
na tom, že vytvoří společnou kampaň, jejímž
cílem bude zvýšit podporu veřejnosti pro rovné
manželství. Rok 2016 jsme strávili přípravami a
mobilizací komunity.
V dubnu 2016 jsme uspořádali mezinárodní
seminář Registrované partnerství 10 let poté
za účasti domácích i zahraničních odborníků.
Cílem semináře bylo zahájit odbornou debatu o
tom, zda jsou Češi a Češky připraveni na přijetí
manželství pro všechny.
V červnu 2016 jsme realizovali výzkum veřejného
mínění. Z něj vyplynulo, že 67 % lidí souhlasí s

tím, aby gayové a lesby měli možnost vstupovat do manželství.
V srpnu 2016 jsme realizovali průzkum mezi
LGBT komunitou. Ukázal, že o manželství má
zájem 86 % gayů a leseb.
Před volbami do Senátu od července do září
2016 jsme informovali voliče a voličky o postojích
kandidátů a kandidátek k otázce manželství pro
všechny. Kandidujících jsme se ptali na názor na
manželství a přiosvojení. Z 203 oslovených nám
odpověděla asi polovina. Většina z nich neměla
na manželství gay a lesbických párů názor.
V listopadu 2016 jsme zorganizovali diskuzi o
manželství pro gay a lesbické páry v průběhu
queer filmového festivalu Mezipatra a také jsme
uspořádali projekci filmu The Freedom to
Marry v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě.
Pozvání do následných diskuzí přijali poslanec
Jiří Zlatuška, producent Janis Sidovský, socioložka Petra Kutálková, náměstkyně ministra
pro lidská práva Martina Štěpánková, soudce
Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek
nebo socioložka Kateřina Nedbálková. Diskuzí
se celkem zúčastnilo cca 250 osob.
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VÝBOR SPOLKU
PRAGUE PRIDE
Czeslaw Walek
Předseda spolku a zakladatel

Kateřina Saparová
Místopředsedkyně spolku

Petr Kalla
Právník

kontrolní členové
komise a členky
Kamila Fröhlichová

Willem van der Bas, Oldřich Bureš,

Markéta Navrátilová

Lukáš Houdek, Kamila Fröhlichová,

Zuzana Petráchová

Bastiaan Huijgen, Petr Kalla, Ismayil
Khayredinov, Marián Kramařík, Hana
Kulhánková, Daniel Kupšovský,
Radek Miřácký, Markéta Navrátilová,
Tereza Pelechová, Zuzana Petráchová, Bohdana Rambousková,
Kateřina Saparová, Andrea Šenkyříková, Czeslaw Walek, Ruth Weiniger,
Lucia Zachariášová
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partneři
podpora organizace
The
Dorian Fund

festival prague pride
GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ HOTELOVÝ PARTNER

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI

Mossier
Foundation

PARTNEŘI

FESTIVALOVÝ DOPRAVCE

poradna sbarvouven.cz

pride business forum
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kontakt
Czeslaw Walek
Předseda Prague Pride z.s.
czeslaw@praguepride.com
www.praguepride.com
www.sbarvouven.cz
www.pridebusinessforum.com
www.jsmefer.cz

