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ÚVODNÍ
SLOVO
PŘEDSEDY

Drahé přítelkyně a drazí přátelé Prague Pride,
ve smršti aktivit a událostí, které jsme zažili
v roce 2019, jsou dvě, které považuji za naprosto
zásadní a které výrazně ovlivnily náš život. První
se týkala všech LGBT+ lidí žijících v Česku, druhá
byla významná pro naši organizaci.
V pátek 17. května u příležitosti Mezinárodního
dne boje proti homofobii, bifobii a transfobii zveřejnila veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová
výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu diskriminace
LGBT+ osob v České republice (více na str. 18).
Společně s Prague Pride a Queer Geography na
něm její kancelář pracovala od podzimu 2018.
Spolu se získanými daty ombudsmanka zveřejnila
sérii doporučení adresovaných institucím veřejné
správy, neziskovým organizacím i zaměstnavatelům. Co výzkum ukázal? Především zásadní rozdíl
v tom, jak diskriminaci LGBT+ osob vnímá široká veřejnost a jak samotní LGBT+ lidé. Pouhých
11 % Čechů a Češek si myslí, že jsme v dnešní
době stále ještě diskriminováni. Realita je ale taková, že tři čtvrtiny z nás se během posledních
pěti let staly objektem útoku (vesměs verbálního).
Až 15 % z nás zažilo fyzické nebo i sexuální násilí – to je zhruba 150 respondentů*ek s takovou
zkušeností.
I Prague Pride byl vloni během letního festivalu terčem neobvykle vysokého počtu útoků.
Pár darebáků podpálilo duhovou vlajku visící na
mostě Legií a následně střílelo římské svíce do
návštěvníků*ic večerní Pride Village. Duhové vlajky na stožárech v ulicích byly strhány, pod útok
se dostal i náš e-shop. V sobotu ráno někdo vylil
50 litrů oleje na schody vedoucí na Letenskou
pláň, po kterých měl za pár hodin projít duhový
průvod. Skupinka extrémistů se pak pokusila proniknout do davu průvodu, ale policie je zastavila. Některé tyto incidenty skutečně ohrozily naše
životy a zdraví. A já nemohu pochopit, jak moc
nás jejich pachatelé musí nenávidět prostě za to,
kým jsme.
Proč je tedy tak markantní rozdíl ve vnímání
diskriminace majoritní společností a LGBT+ lidmi? Odpověď je nasnadě: protože 91 % (!) útoků
jsme nenahlásili. Jejich oběti se neobrátily ani na
neziskové organizace, ani na úřad ombudsmana,
a už vůbec ne na policii. Takže se veřejnost nemá
jak dozvědět, že se tyto incidenty vůbec dějí. Pokud toto nezměníme, nejspíš se nezmění ani po-

stoj veřejnosti vůči nám. Důvody, proč si napadení
LGBT+ lidé nechávají tyto negativní prožitky pro
sebe, jsou různé. Část si myslí, že je policie stejně nevyšetří, a část nad nimi prostě mávne rukou
s tím, že to byl banální případ. Faktem ale je, že
jakýkoliv útok, jehož jsme terčem, v nás zanechá
určité vnitřní rány. Už jen proto bychom se s takovou zkušeností měli vypořádat a udělat za ní tečku. Takže ponaučení je: nenechávejme si utrpěnou
újmu pro sebe. Oznamujme útoky, které zažijeme
nebo jichž jsme svědkem. Nechce to velkou odvahu – organizace In Iustitia má na svém webu
anonymní formulář, který stačí jednoduše vyplnit.
Druhou velkou událostí roku 2019 byla výroční
konference mezinárodní organizace ILGA-Europe
(více na str. 52). Spolek Prague Pride se stal spolupořadatelem tohoto významného setkání. Na
600 aktivistů a aktivistek z celé Evropy a Střední Asie přijelo do Prahy, aby diskutovali o situaci
LGBT+ lidí. To byl zásadní milník pro náš spolek.
Nikdy předtím se tak velká celoevropská LGBT+
akce v Praze nekonala a my jsme hrdí na to, že se
nám ji do Česka podařilo přivést.
Moc Vám děkuji za podporu, spolupráci a přízeň, kterou týmu Prague Pride projevujete. I díky
tomu můžeme ujistit všechny naše podporovatele, a především naše odpůrce, že budeme nadále
usilovně pracovat na tom, aby se LGBT+ lidem
v Česku žilo lépe.

Czeslaw Walek
předseda výboru Prague Pride z. s.
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01
OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM
2019

Pro Prague Pride to byl rok růstu

V roce 2019 jsme se s nadšením vrhli do nových projektů a aktivit. Reagovali jsme jimi na
poptávku, která k nám přicházela od různých
skupin společnosti. Založili jsme novou tradici
– komunitní akci pro queer mládež FILIP20,
systematicky jsme začali rozvíjet vzdělávací program, otevřeli jsme diskuzi o dalším růstu
Sbarvouven.cz, projektu zaměřeného na pomoc s coming outem, dosavadní spíše okrajové
aktivity v problematice HIV/AIDS jsme se rozhodli
posílit a strategicky zaměřit na vyjednávací a komunikační činnost.
Změnami prošlo i vnitřní uspořádání organizace. Spolek historicky vznikl za účelem pořádání
letního festivalu, a proto jej v prvních letech tvořil
jediný tým. Jak přibývaly další aktivity, pro každou
byl sestaven nový tým lidí, přičemž někteří jednotlivci pracovali ve více týmech současně. S novou
robustní strukturou spolku takové uspořádání již
nebylo efektivní. Témata, jimž se věnujeme, nám
začala procházet napříč různými programy, a proto vznikla potřeba propojit týmy i procesy. Přepracovali jsme strukturu organizace a vznikl nový
organigram s devíti programy a sedmi servisními odděleními, která své služby poskytují všem
programům (finance, fundraising, komunikace,
IT a administrativa, právní servis, produkce, dobrovolníci).
Toto bylo možné také díky tomu, že bylo vytvořeno samostatné oddělení se zaměřením na
firemní i individuální fundraising, začala vznikat
jednotná produkce pro celý spolek a komunikační
tým převzal zodpovědnost za všechny programy
spolku.
Tento rozkvět jsme si mohli dovolit i díky zázemí kanceláře na Výtoni, v níž se během celého
roku mohly scházet i početnější týmy a kde jsme
mohli mít bezpečně uskladněn materiál pro naše
eventy. Začali jsme dokonce rozvíjet diskuzi o vybudování LGBT+ komunitního centra po vzoru
Rainbow Housů, které fungují ve většině západních metropolí. Prvním krokem tímto směrem bylo
otevření našich kancelářských prostor menším
LGBT+ spolkům, které je začaly zdarma využívat
ve večerních hodinách.

SERVISNÍ TÝM PRO CELOU ORGANIZACI
Předseda výboru spolku:
Czeslaw Walek
Finanční ředitelka:
Kateřina Saparová
Firemní fundraising:
Lenka Bártová
Individuální fundraising:
Tereza Pelechová
Manažerka komunikace:
Bohdana Rambousková
Web & social media editor:
Hynek Toman
Právní servis:
Petr Kalla
Office manažerka:
Jitka Šaršounová
IT:
Tomáš Studený
Koordinátorka dobrovolníků:
Jana Kmuníčková
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Čím jsme se zabývali

FESTIVAL PRAGUE PRIDE

PRIDE BUSINESS FORUM

Největší pride ve střední Evropě, který
zviditelňuje LGBT+ tematiku a otevírá
nová témata

Platforma zaměřená na prosazování LGBT
rovnosti na pracovišti

PODPORA DUHOVÝCH RODIN

SBARVOUVEN.CZ

Vzdělávací a komunitní aktivity zaměřené na
podporu LGBT+ rodičů i párů, které plánují
založení rodiny

Aktivity zaměřené na coming out a psychickou podporu; zahrnují online LGBT+ poradnu
i emancipační setkání pro queer mládež

NAŠE
PROGRAMY

• Magistrát hlavního
města Prahy
• Vodafone ČR
• Staropramen
• Evropská komise
• DJ Justice
• Pepsi Cola
• Stock Plzeň-Božkov
• Microsoft
• Velvyslanectví USA
• Deutche Borse
Group
Festival Prague Pride

FUN&RUN

HIV/AIDS

Charitativní běh proti homofobii
a stigmatizaci lidí s HIV

Aktivní zapojení spolku do pracovních
skupin zaměřených na řešení problematiky
HIV/AIDS

JSME FÉR

VZDĚLÁVÁNÍ

Iniciativa koalice šesti neziskových
organizací prosazující manželství pro
gay a lesbické páry

03		 Partneři nad 100 000 Kč
		dle programů

•
•
•
•
•

Open Society Fund
Dreilinden Gesellsch
Evropská komise
DJ Justice
The Tides Foundation

• Nadace Vodafone
• City bank

• Gilead Sciences

Jsme fér

Sbarvouven.cz

Fun&Run

04		 Partneři
		organizace

Podpora
duhových
rodin

Vzdělávání

05		 Orgány
		organizace
VÝBOR

Vzdělávací aktivity zaměřené na zaměstnavatele, školy i odborníky*ce v pomáhajících
profesích

Předseda výboru:
Czeslaw Walek
Místopředsedkyně výboru:
Kateřina Saparová
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Člen výboru:
Petr Kalla

Programy podle rozpočtu

KONTROLNÍ KOMISE
Financováno v rámci projektu
We are fair (č. 777228)
z programu Evropské unie Práva,
rovnost a občanství (2014–2020).

Předsedkyně:
Markéta Navrátilová
Místopředsedkyně:
Kamila Fröhlichová
Člen:
Marian Kramařík
ČLENSKÁ ZÁKLADNA
24 členů a členek spolku

CELKEM: 17 217 683,24 KČ
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To byl náš rok – přehled aktivit
LEDEN

• Czeslawův novoroční videopozdrav
podporovatelům*kám Prague Pride
• Jsme fér na akci Francouzského
institutu Žít město: Noc myšlenek
• Účast na konferenci HRC Engaging
Employers as Allies for Equality (Tirana)

ÚNOR

DUBEN
• Začátek jarního kurzu Rodičovské
přípravky
• Prague Pride v Živé knihovně zaměstnaneckého workshopu v IKEA
• Účast na Evropské lesbické
konferenci v Kyjevě
• Účast na konferenci organizace
Stonewall o LGBT rovnosti na pracovišti
(Londýn)

KVĚTEN

• Čtvrté narozeniny online poradny
Sbarvouven.cz

• Fun&Run – běh proti homofobii
a stigmatizaci lidí s HIV

• Pride Business Forum: workshop
Vodafone o LGBT rovnosti na pracovišti

• Tisková konference ombudsmanky
k výzkumu Být LGBT+ v Česku

• BOBR QUEER FEMME PARTY III
• Supervizní setkání mentorského týmu
Sbarvouven.cz
• Setkání Prague Pride s dárci

BŘEZEN

ČERVEN

• Druhá diskuze Poslanecké sněmovny
o manželství pro všechny

• Výroční konference Pride Business
Forum

• FILIP20 – odpoledne pro queer
teenagery

• Předání cen LGBT Workplace Equality
Heroes a LGBT Friendly Employer

• Pride Business Forum:
Executive Cocktail

• Vyšla naše LGBT příloha v Deníku

• Prezentace Prague Pride na Queer Ballu
v Praze a Brně
• Spolkové setkání s přednáškou
o transgender tematice

• Supervizní setkání mentorského týmu
Sbarvouven.cz
• Workshop Rozumějte lépe svým LGBT
zaměstnancům pro Footshop
• Happening za manželství pro všechny
na Malostranském náměstí
• Spolkové setkání ve formátu
Pride Voices (sdílení příběhů)
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ČERVENEC

ŘÍJEN

• Vyšel festivalový magazín
Prague Pride Mag

• Mezinárodní konference ILGA-Europe
v Praze

• Workshop Rozumějte lépe svým LGBT
zaměstnancům pro ABinBev

• Pride Business Forum: Workshop IBM
a RWS Moravia v Brně
• Pride Business Forum: workshop
Clearstream a SAP v Praze
• Setkání Prague Pride s dárci
• Víkendový teambuilding
festivalového týmu

SRPEN

LISTOPAD

• Vyvěšení duhové vlajky na budově
pražského magistrátu

• Rodičovská přípravka – víkendový
rychlokurz

• Festival Prague Pride

• Prezentace spolku na queer filmovém
festivalu Mezipatra

• Pride Business Forum:
networkingové setkání ERG’s
• Účast na Pilsen Pride
• Organizační pomoc pro Ostravský Pride

• Plánovací setkání Steering Committee
Pride Business Fora
• Víkendový rychlokurz Rodičovské
přípravky
• Spolkové setkání zaměřené na seznámení s projektem Sbarvouven.cz

ZÁŘÍ
• Mezinárodní konference o manželství
pro všechny v Senátu
• Demonstrace Jsme fér na
Malostranském náměstí
• Supervizní setkání mentorského týmu
Sbarvouven.cz

PROSINEC
• Pride Business Forum: projekce
filmu a diskuze k Světovému dni boje
proti AIDS
• Výsledky výzkumu Postoje
k LGBT agentury Median
• Píšeme si o manželství pro všechny
– celorepubliková akce Jsme fér
• Praha podepsala členskou smlouvu
Fast-Track Cities
• Vánoční večírek Prague Pride se zahájením oslav 10 let existence spolku

14
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VÝZKUMY
S ÚČASTÍ
SPOLKU
PRAGUE
PRIDE
Data z důvěryhodných průzkumů jsou zásadní pro naši práci. V roce 2019 jsme se účastnili
dvou výzkumných šetření, a to jako partner pro
sběr dat, nebo přímo jako zadavatel. Získaná
data a jejich pečlivou interpretaci využíváme
v osvětové a advokační činnosti, stejně jako při
plánování dalších aktivit spolku.

01 Být LGBT+ v Česku
		 Výzkum veřejné ochránkyně práv,
		 Prague Pride a Queer Geography

Veřejná ochránkyně práv provedla na podzim
2018 jedno z nejrozsáhlejších dotazníkových šetření mezi lesbami, gayi, bisexuály a trans lidmi
v České republice. Spolek Prague Pride zodpovídal za šíření dotazníku mezi LGBT+ respondenty*kami. Výsledky šetření ombudsmanka
oznámila 17. května, v Mezinárodní den boje proti homofobii, bifobii a transfobii. Připojila i konkrétní doporučení různým institucím jak situaci
LGBT+ osob v Česku zlepšit.
Dotazník se soustředil na zjištění, s jakými
problémy a překážkami se LGBT+ lidé v posledních pěti letech potýkali, jak se cítí přijímaní společností a co by podle nich jejich situaci zlepšilo.
Do šetření se zapojilo 1981 leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí.
GAYOVÉ A LESBY VOLAJÍ PO MANŽELSTVÍ
Za nejzásadnější považují gayové a lesby otázku soužití stejnopohlavních párů, tedy možnost
uzavírat manželství a vychovávat společně děti.
Manželství vnímají jako uznání rovnoprávnosti
a jsou přesvědčeni, že by se tím postupně oslabila
řada dalších problémů spojených s diskriminací,
urážkami či obtěžováním. → GRAF
POSTAVENÍ VE SPOLEČNOSTI:
PŘEDSUDKY, URÁŽKY, DISKRIMINACE
Celkově se LGBT+ lidé přiklánějí k názoru, že
jejich postavení v České republice je spíše vyhovující, ale není bezproblémové. Stále se setkávají
s předsudky, urážkami a výhružkami. Běžně čelí
odlišnému chování okolí (lidé je na veřejnosti sledují, jednají s nimi méně zdvořile). Běžně slýchají,
že by neměli svou sexuální orientaci dávat najevo veřejně nebo že homosexualita je nepřirozená.
Více než třetina dotázaných se v posledních pěti
letech setkala s diskriminací, což je třikrát vyšší
podíl než u běžné populace. → GRAF
Velká většina z respondentů, až 91 %, zažité
incidenty dále neřešila. Jako důvod nejčastěji uváděli své přesvědčení, že šlo o triviální záležitosti,
které nestály za oznámení, v kombinaci s celkovou skepsí a obavou, že oznámením diskriminace
by se nic nezměnilo.
18

DISKRIMINACE SE NEJČASTĚJI DĚJE VE
ŠKOLE A V PRÁCI
Nejčastěji se LGBT+ osoby setkávají s diskriminací či šikanou ve škole a v zaměstnání. Ve škole
se typicky jedná o různé projevy zesměšňování,
vyhrožování a šikany ze strany spolužáků, ale dotazovaní v rámci výzkumu popsali také incidenty,
kdy se zesměšňujícího až hrubě urážlivého chování dopustil školský personál. Téměř čtvrtina dotazovaných uvedla, že v práci často zakouší negativní postoje vůči LGBT+ lidem. → GRAF
OBĚTI INCIDENTY NEHLÁSÍ

98 %

→ chce mít možnost vstoupit do
manželství

96 %

→ si myslí, že možnost manželství
a adopcí by zlepšila život LGBT+
lidí

95 %

→ hodnotí možnost registrovaného
partnerství jako dobrou, ale manželství by bylo lepší

Obtěžování, vyhrožování či násilí se nejčastěji dopouští neznámá dospělá osoba na veřejném
místě (ulice, náměstí), což ztěžuje možnost tyto
incidenty řešit. Častými místy obtěžování jsou
také škola, internet, veřejná doprava, u napadení
a vyhrožování jde o kavárny, restaurace či kluby.
Drtivá většina (91 %) těch, kdo něco podobného
zažili, incident nenahlásila a nevyhledala pomoc.
→ GRAF
Kompletní výsledky výzkumu jsou ke stažení na
www.ochrance.cz/diskriminace/vyzkum/

38 %

→ se v posledních 5 letech cítilo
diskriminováno nebo obtěžováno

78 %

→ běžně slýchá vtipy o LGBT+
lidech v každodenním životě

40 %

→ si myslí, že projevy averze
a nenávisti vůči LGBT+ lidem jsou
spíše nebo velmi rozšířené

13 %

→ zažilo obtěžování nebo diskriminaci v prostředí školy

11 %

→ se setkalo s obtěžováním nebo
diskriminací v zaměstnání

51 %

→ v práci často nebo vždy skrývá
svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu

61 %

→ těch, kdo se incidenty rozhodli
nahlásit, tvrdí, že situace vyřešena
nebyla

44 %

→ si myslí, že oznámením diskriminace by se nic nezměnilo

13 %

→ obětí nejzávažnějších případů
napadení či vyhrožování je nahlásilo na policii
19

02 Postoje k LGBT
		 Výzkum agentury Median
		 pro Prague Pride

Agentura Median provedla na podzim 2019
výzkum postojů české společnosti k LGBT+ lidem s důrazem na informovanost o LGBT+ tématech a vnímání LGBT+ osob. Navazoval na
obdobný výzkum z roku 2018, takže u většiny
proměnných nabídl porovnání v čase. Výzkum si
objednal spolek Prague Pride.
Dotazování probíhalo u 1017 respondentů*ek,
a to online nebo telefonicky. Výzkum je reprezentativní pro populaci České republiky starší
18 let.

ní orientaci, rozhodně souhlasilo více lidí než před
rokem, a to v případě rodin dvou žen i dvou mužů.
→ GRAF

74 %

→ vědí, že homosexualita je vrozená

65 %

→ se nebojí, že by rostoucí přijímání homosexuality v naší společnosti vedlo k úpadku morálky

67 %

→ chápe tradiční rodinu jako hezký
ideál, který však není nutný pro
dobrý vývoj a výchovu dětí

67 %

→ je přesvědčeno, že gayové a lesby by měli mít právo uzavírat sňatky stejně jako heterosexuálové

71 %

→ říká, že když se dva dospělí
milují, měli by mít možnost zajištěného partnerského života v manželství bez ohledu na svou sexuální
orientaci

29 %

→ odpůrců manželství pro všechny
tvrdí, že manželství je výhradně
svazek muže a ženy

77 %

→ si myslí, že gayové a lesby by
měli mít možnost adoptovat biologické dítě své*ho partnera*ky

62 %

→ si myslí, že by gayové a lesby
měli mít možnost adoptovat děti,
např. z ústavů

77 %

→ si myslí, že pro dítě je důležité
mít dva milující rodiče a nezáleží
na tom, zda je to muž a žena, nebo
dvě ženy

ZLEPŠILA SE INFORMOVANOST A VNÍMÁNÍ
LGBT+ OSOB
Česká společnost vnímá homosexualitu většinově jako vrozenou a jako normální součást
lidské přirozenosti. Mírně vzrostl podíl těch, kdo
jsou o tom silně přesvědčeni, a také těch, kdo určitě nevidí homosexualitu jako ohrožení morálky.
Výrazně se posunulo vnímání tradiční rodiny – narostl počet lidí, pro které není podmínkou zdárného vývoje dítěte. → GRAF
PODPORA MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY
VZROSTLA NA 67 %
Manželství pro všechny stabilně podporují dvě
třetiny společnosti. Oproti předchozímu roku se
počet podporujících ještě o dva procentní body
zvýšil. Nejvíce narostl pozitivní postoj ve skupině
lidí ve středním věku, a to na 74 % (oproti 65 %
v roce 2018). Manželství tedy již nepodporují jen
mladí lidé, ale i další generace. Naopak se snížil
počet lidí, kteří trvají na tom, že manželství je pouze svazek muže a ženy (oproti 65 % v roce 2018
pokles na 58 % v roce 2019). → GRAF
VZROSTLA PODPORA ADOPCÍ DĚTÍ GAY A LESBICKÝMI PÁRY
Oproti roku 2018 se zvýšil počet těch, kdo určitě
souhlasí s možností, aby gayové a lesby mohli*y
adoptovat děti své*ho partnera*ky. Poněkud nižší
podpoře se nadále těší adopce z dětských domovů a ústavů. Výchova dětí gay a lesbickými páry
doznala celkově větších posunů než ostatní zkoumané oblasti. S tím, že pro dítě je nejdůležitější
mít dva milující rodiče bez ohledu na jejich sexuál20
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Festival Prague Pride
Oslava 50 let od Stonewallu
v násilím zjitřené atmosféře

Devátý ročník festivalu začal vyvěšením duhové vlajky na budovu pražské radnice. Bylo to poprvé
v historii, kdy pražský primátor učinil tento symbolický krok. Publikum
jsme rozšířili o starší LGBT+ lidi, pro
které jsme vytvořili nové festivalové
místo Pride Life. Během celého týdne od 5. do 11. srpna nás trápilo deštivé počasí. Týdenního programu se
zúčastnilo 75 000 návštěvníků*ic,
v duhovém průvodu v dešti kráčelo
30 000 lidí. Poprvé jsme zažili vážnější útoky a snahy festival poškodit, nikomu se naštěstí nic nestalo.
NA MAGISTRÁTU POPRVÉ ZAVLÁLA DUHOVÁ
VLAJKA
50. výročí Stonewallských nepokojů, které stály na začátku moderního LGBT hnutí, jsme oslavili
výzvou k viditelnější přítomnosti LGBT+ lidí ve veřejném prostoru. Toto poselství nesla i festivalová
kampaň s téměř se dotýkajícíma rukama a sloganem Spolu na dosah. Výbornou viditelnost zaručil
LGBT+ lidem pražský primátor Zdeněk Hřib, který
poprvé v historii vyvěsil duhovou vlajku na budovu
magistrátu. Ceremoniálu se zúčastnili významní
LGBT+ aktivisté a aktivistky.
PROGRAM OSLOVIL NOVÉ SKUPINY PUBLIKA
Festivalové publikum jsme ve spolupráci s organizacemi ŽIVOT 90 a PROUD rozšířili o starší
LGBT+ lidi. V rámci programu Pride Life mohli navštívit veřejné čtení, divadlo, mezigenerační svačiny i retro party. Soustředili jsme se také
na akce pro další skupiny z širšího queer spektra
– konala se výstava fotek nebinárních lidí fotografa Parkera Hirschmuellera, piknik pro pansexuály,
beseda o bisexualitě, diskuze o asexualitě s britskou modelkou Yasmin Benoit nebo projekce dokumentu o životě intersex lidí.
Program Prague Pride 2019 tvořilo celkem
140 akcí, které se odehrávaly na 35 místech po
24

celé Praze. Na jejich organizaci se podílelo 56 neziskových organizací, skupin, firem i jednotlivců.
FESTIVAL PŘIVEZL VÝZNAMNÉ ZAHRANIČNÍ
HOSTY
Nejvýznamnější zahraniční hosté se představili
v inspirační talkshow Pride Voices, která se konala v Theater Royal. Byli mezi nimi italská trans
politička Vladimir Luxuria, transgender stand
up komik James Jurgensen, americký zpěvák
Tom Goss a Alvaro Gonzales ze San Francisco
Pride. Na zahajovacím koncertu vystoupila s DJským setem Daniela Sea, představitelka trans
postavy Maxe z kultovního seriálu The L Word
(Láska je láska). Hvězdou večera se stala 80letá
DJ Wika z Polska. Na slavnostní recepci měla proslov evropská komisařka Věra Jourová.
PRŮVODU SE ZÚČASTNILO 30 000 LIDÍ
Přes deštivé počasí přišly do sobotního průvodu tisíce lidí. Jeho součástí bylo 23 vozů, dětský
vláček, 50metrová duhová vlajka a dva autobusy
s prosklenou střechou určené seniorům a seniorkám. V průvodu byly také tři osobnosti oceněné
titulem Maršál Prague Pride za práci pro LGBT+
komunitu: dlouholetý gay aktivista Jiří Hromada,
bývalá ministryně místního rozvoje a později obrany Karla Šlechtová, romský aktivista David Tišer.
PRIDE PARK PŘEDSTAVIL KOMUNITNÍ ZÓNU
Průvod končil v Pride Parku na Letné, kde hrála
čtyři hudební pódia, probíhala mezinárodní soutěž v tanečním stylu vogue, neziskové organizace se prezentovaly na JarmarQu, zájemci*kyně
si mohli*y užít vyhlídku z ruského kola Pride Eye.
Novinkou byla Komunitní zóna, v níž probíhaly
diskuzní a seznamovací akce na osmi stanovištích s různým tematickým zaměřením. Celkem
449 lidí se na Letné nechalo otestovat na HIV, syfilis
a žloutenku B i C. V nejrušnější části odpoledne se
v Pride Parku, podle měření T-Mobile, pohybovalo
přes 22 tisíc lidí.
FESTIVAL POPRVÉ ZAŽIL ÚTOKY ODPŮRCŮ
Svět v červenci vylekal brutální útok extrémistů na pride průvod v polském městě Bělostok.
Jeho organizátory*ky jsme na vyjádření solidari25

ty pozvali do Prahy a domluvili jim setkání s pražským primátorem. Ovšem i našemu festivalu se
nevyhnulo několik incidentů, a to poprvé za devět
let jeho trvání. V ulicích byly strhány duhové vlajky,
neznámí pachatelé zapálili duhovou vlajku a stříleli
římské svíce do návštěvníků Pride Village, e-shop
Prague Pride byl napaden, v sobotu ráno někdo
polil schody na Letnou olejem, aby nám zabránil
v průchodu. Mezi účastníky průvodu se pokusila
proniknout skupinka extrémistů, které však zakryli anti-hate andělé svými obřími křídly. Policie
všechny události zdárně vyřešila.

V médiích bylo v souvislosti s festivalem publikováno přes 500 materiálů. Mezi nejzajímavější patří
článek Coming out na stará kolena v Magazínu
DNES, rozhovor s Yasmin Benoit na Aktuálně.cz
nebo reportáž České televize o tom, jak se gay pár
chystá po festivalu emigrovat, aby mohl vstoupit
do manželství.

PRAGUE PRIDE MAG VYŠEL V NÁKLADU
6000 KS
Pro publikum vyšel česko-anglický festivalový
magazín Prague Pride Mag, zahraniční návštěvníci*ce dostali*y anglickou mapu Prague Pride,
účastníci*ice z regionů ČR si mohli*y stáhnout
pdf verzi praktického průvodce pro mimopražské.
Festivalová kampaň se v ulicích Prahy objevila na
citylightech, plakátech na telefonních budkách,
QS foliích na tramvajích a na variaposterech. Na
facebookovém profilu nám přibylo 1800 fanoušků,
na Instagramu jsme přesáhli 10 tisíc sledujících.
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PARTNEŘI PRAGUE PRIDE 2019
Generální partner					Hlavní partneři

Strategičtí partneři
Financováno v rámci
projektu We are fair (č.
777228) z programu Evropské unie Práva, rovnost a
občanství (2014–2020).

Hlavní hotelový partner				

Festivalový dopravce

Partneři

Podporovatelé

Mediální partneři

Hoteloví partneři

28

29

Projekt Sbarvouven.cz
K online poradně přibyly
další podpůrné aktivity

V roce 2019 se na online poradnu
Sbarvouven.cz obrátil druhý nejvyšší počet klientů a klientek. Více lidí
do poradny napsalo jen v prvním
roce po jejím spuštění. Služby projektu jsme začali rozšiřovat. V březnu jsme uspořádali první ročník akce
FILIP20 pro queer teenagery a spustili jsme přípravy podpůrné skupiny
Najdi svou barvu, která má pod odborným dohledem psychologů pomáhat s coming outem.

osobně a jejíž sezení povedou odborníci. Dobrou
zkušenost s takovým formátem jsme získali na
letním festivalu Prague Pride, kde několik let po
sobě probíhala podobná setkání s názvem Hlava
plná coming outu.
Nábor zájemců*kyň pro první turnus jsme
spustili v prosinci 2019, první setkání pak
proběhlo v lednu 2020. Skupina dostala název
Najdi svou barvu, vedou ji Peter Porubský
a Lucie Bukovská z Linky bezpečí. Jeden turnus
zahrnuje šest setkání, maximální počet ve skupině jsme omezili na 12 osob. Zájem o účast přesáhl
kapacitu skupiny.

ONLINE PORADNA POMOHLA 555 LGBT+
LIDEM DO 25 LET

Filip Havlíček, jehož sebevražda námi
otřásla a vedla k založení LGBT+ poradny
Sbarvouven.cz, by 21. března 2019 oslavil dvacáté
narozeniny. Při té příležitosti jsme uspořádali party
pro mladé queer lidi, kteří se podobně jako Filip
cítí odmítnutí, nenávidění, osamělí. Filip se takové
akce nikdy neměl možnost zúčastnit, ale jistě by
si ji strašně moc užil.
Program zahrnoval výtvarný workshop od
Queer&Trans Youth, projekce filmu Já, Simon
i kraťasů z festivalu Mezipatra, také hudební vystoupení Noisy Pot, Daydreams, Matta Parduse,
Pam Rabbit a Evy Gadhof. Přítomna byla patronka
poradny Sbarvouven.cz Ester Janečková a rodina Filipa Havlíčka. Události se zúčastnilo 82 lidí
ve věku 15–23 let. Pro řadu z nich to podle jejich
vlastního vyjádření byla první queer akce v životě. Na základě pozitivních reakcí jsme se rozhodli
FILIP20 pro mladé queers pořádat každoročně.

Na online poradnu Sbarvouven.cz se během roku obrátilo 627 klientů*ek. Stejně jako
v předchozích letech jich většina byla ve věku
15–18 let (40 %). Nejčastěji se na mentory*ky
obraceli kvůli ujasnění své vlastní identity (25 %)
a s obavami z nepřijetí (22 %). V mentorském týmu
přibyli tři transgender mentoři. V únoru poradna
slavila čtyři roky své existence. Při té příležitosti
zveřejnila řada médií osobní příběhy mentorů*ek,
kteří*ré v poradně dobrovolně pomáhají ostatním.
O Sbarvouven.cz se tak dozvědělo publikum Radia
Wave, České televize, MF Dnes, Studenta.cz nebo
Lui.cz. V listopadu jsme na středních školách
v různých krajích vyvěsili plakáty Sbarvouven.cz.
Mentoři*ky během roku absolvovali*y tři víkendová setkání s odbornými garanty*kami. Hostem
únorového supervizního víkendu byl Vítek Slíva
z organizace PROUD, který představil výzkum homofobie a transfobie ve školách. V červnu byla
hostkou Sylvie Stretti z poradny Vigvam, která
hovořila o smrti v rodině a jak se s ní vyrovnat.
V září odborní garanti proškolili mentorský tým
v dovednostech, jak pracovat s emocemi v online
prostředí.

ZALOŽILI JSME AKCI PRO QUEER
TEENAGERY FILIP20

PŘIPRAVILI JSME PODPŮRNOU SKUPINU
PRO COMING OUT
Služby online poradny jsme se rozhodli rozšířit o podpůrnou skupinu, která se bude setkávat
30
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TÝM SBARVOUVEN.CZ

PARTNEŘI SBARVOUVEN.CZ

Manažer projektu:
Oldřich Kundera
Odborní garanti*ky:
Aleš Kabilka, Irena Smetáčková,
Josef Smrž
23 mentorů a mentorek
Správa webu:
Jan Hryz

Hlavní koordinátorka:
Kateřina Saparová

MONETA Money Bank od listopadu 2019 rozšířila aplikaci mobilního bankovnictví Smart Banka
o novou funkcionalitu, díky které mohou klienti*ky
banky při zadávání plateb poslat dar vybrané neziskové organizaci. Sbarvouven.cz se stala jedním
ze šesti projektů, které lze takto podpořit. Projekty
vybrali*y sami*y zaměstnanci*kyně banky. Touto
cestou jsme pro Sbarvouven.cz do konce roku získali několik tisíc.

Produkce:
Oldřich Bureš

PARTNEŘI FILIP20

Texty:
Patrik Karkoš, Jana Matoušová
TÝM FILIP20

Program:
Ester Janečková, Cyril Janeček,
Kateřina Saparová
Grafika:
Eliška Podzimková
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Běh proti homofobii Fun&Run
Běžecké městečko vyrostlo na Letné

Do 9. ročníku běhu proti homofobii a stigmatizaci lidí s HIV se zaregistroval rekordní počet 533 běžců
a běžkyň. Akce se konala na Letenské pláni a kromě běžeckých tras
pro dospělé i děti zde vyrostl food
market, testovací zóna HIV, dětský
koutek a hudební pódium s DJs.
CHARITATIVNÍ BĚH VYNESL 193 000 KČ
Fun&Run 2019 se konal v sobotu 18. května
u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii, bifobii a transfobii. Do běhu se zaregistrovalo 533 lidí, na start přišlo 407 běžců*kyň. V dětském běhu soutěžilo 45 dětí. Akce vynesla celkem
193 000 Kč, které jsme použili na provoz LGBT
poradny Sbarvouven.cz a Domu světla. Pořadateli
běhu byly spolek Prague Pride, Česká společnost
AIDS pomoc (ČSAP) a Alcedo Praha.
HIV TESTOVÁNÍM PROŠLO 141 LIDÍ
Zdravotnický personál ČSAP prováděl rychlotesty na HIV a syfilis ve dvou sanitkách s mobilní laboratoří. Uskutečněno bylo celkem 141 testů,
všechny s negativním výsledkem.
PROGRAM POKRAČOVAL AŽ DO ODPOLEDNE
Ve stanovém městečku bylo zázemí pro běžce*kyně, atrakce pro děti a stánky s občerstvením. Food market nabízel jídlo i nápoje a jeho
součástí byl i zmrzlinový truck Ben&Jerry‘s se
zmrzlinou zdarma. Děti se mohly zabavit v hracím
koutku a zúčastnit se běhu. Celým programem
provázel populární moderátor Nasty. O rozcvičku
pro běžce*kyně se na pódiu postaral kouč Poby.
Po vyhlášení vítězů*ek hráli k tanci i poslechu
Ohm Square DJ Set a DJ Arnø.
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TÝM FUN&RUN 2019
Hlavní koordinátorka:
Lenka Bártová
Organizátoři:
Eva Švorčíková,
Jiří Pavlát,
Miloš Štefančík
Dětský běh:
Štěpán Tůma,
Marian Kramařík
PARTNEŘI

Podporu poskytla prostřednictvím grantu
společnost Gilead Sciences s. r. o.
Mediální partneři:
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Iniciativa Jsme fér
Podpora manželství pro všechny
mezi lidmi vzrostla,
Sněmovna však nehlasovala
Česká veřejnost zvýšila svoji podporu manželství gay a lesbických
párů i adopcím dětí v rodinách gayů
a leseb. Poslanecká sněmovna však
na pozitivní trend vůbec nereagovala a za celý rok zařadila manželství
pro všechny na program schůze jen
jednou. Poslanci*kyně se nedostali*y k hlasování a zákon zůstal v prvním čtení. Manželství pro gay a lesbické páry veřejně podpořil i premiér
Andrej Babiš. Získali jsme podporu
desítek starostů*ek, primátorů*ek
po celém Česku a uspořádali mezinárodní konferenci v Senátu.
PODPORA MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY
VZROSTLA NA 67 %
Celospolečenská debata o manželství pro
všechny přinesla ovoce. Podpora manželství pro
všechny mezi Čechy a Češkami stoupla na 67 %
(data z výzkumu agentury MEDIAN z konce roku
2019). Vzrostla také podpora veřejnosti pro adopce dětí v rodinách gayů a leseb, a to jak co se týče
vlastních dětí druhého z partnerů (na 77 %), tak
dětí z dětských domovů (na 62 %). Hlavním důvodem pozitivních postojů je právo dětí vyrůstat
v láskyplném a stabilním rodinném prostředí, ať už
má jakoukoli podobu. Nejvíce vzrostla podpora ve
skupině lidí ve středním věku, a to na 74 % (oproti
65 % v roce 2018). K jednoznačně rostoucí podpoře mezi mladými lidmi do 34 let (75 %) se tak
přidala i další generace. Podle analýzy výzkumné organizace Open For Business by navíc přijetí
manželství pro všechny mohlo přinést státní kase
minimálně 2,7 miliardy Kč.
ROK 2019 BYL FÉR, I KDYŽ NIKOLI VE
SNĚMOVNĚ
Během roku bylo zveřejněno 3100 mediálních
výstupů o manželství pro všechny. Zástupci*kyně Jsme fér vyrazili*y na víc než sto akcí po celé
republice, aby o tématu hovořili*y s lidmi. Naši
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podporovatelé*ky napsali*y stovky e-mailů a pohlednic adresovaných politikům*čkám. Náš spot
s rodinou Čechových, kteří se před manželstvím
pro všechny zabarikádovali doma, viděly statisíce
lidí.
Podpořila nás také dcera prezidenta Kateřina
Zemanová, Hasiči Praha nebo britská rocková kapela Skunk Anansie. Pro manželství pro všechny
se vyslovila Rada vlády pro lidská práva i předseda
Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, jemuž
jsme v prosinci předali pohlednice, které mu napsali*y naši podporovatelé*ky z celé republiky.
SNĚMOVNA ZA CELÝ ROK JEN JEDNOU
DISKUTOVALA O MANŽELSTVÍ
Poslanecká sněmovna 26. března 2019 teprve
podruhé jednala o manželství pro všechny. Poslanci*kyně tak v rámci prvního čtení pokračovali*y v debatě o novele občanského zákoníku, která
manželství pro všechny umožňuje. Vedla se více
jak tříhodinová bouřlivá diskuse, kterou využili*y
zejména odpůrci*kyně novely; na nesouhlasné
argumenty padly dvě třetiny času. Proto neměla
Poslanecká sněmovna prostor o novele hlasovat
a pustit ji do dalšího kola. Jednání o manželství
bylo odročeno a poslanci*kyně se k němu do konce roku již nevrátili*y.
PREMIÉR ANDREJ BABIŠ PODPOŘIL
MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY
Předseda vlády Andrej Babiš při svém vystoupení v pořadu Partie na TV Prima v dubnu veřejně
podpořil manželství pro všechny. Řekl, že s předkládanou novelou občanského zákoníku nemá
problém a že by gay a lesbické páry měly mít stejná práva jako ty heterosexuální. Stal se prvním
předsedou vlády v bývalém socialistickém bloku,
který tak učinil.
V SENÁTU JSME USPOŘÁDALI MEZINÁRODNÍ
KONFERENCI O MANŽELSTVÍ
V září proběhla mezinárodní konference o manželství pro všechny v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu PČR, zaplněném do posledního
místa. Na konferenci vystoupili iowský senátor
Zach Wahls, šéf a zakladatel americké iniciativy
Freedom to Marry Evan Wolfson, nizozemský
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senátor Boris Dittrich a britský konzervativní
poslanec Nick Herbert. Podělili se o zkušenosti
s přijímáním, dopady a významem manželství pro
všechny v zahraničí. Konference se zúčastnili*y
také čeští poslanci*kyně, senátoři*rky a celá řada
osobností politického života.

TÝM JSME FÉR
Ředitel iniciativy:
Czeslaw Walek
Manažer komunikace:
Filip Milde
Koordinátorka sociálních sítí:
Jana Leitnerová
Koordinátor produkce:
Pavel Ubrankowicz
Koordinátor eventů:
Lukáš Haupt
Koordinátor dobrovolníků:
Lukáš Jadrníček
Koordinátorka dárců:
Sabina Sedláčková
Manažerka kanceláře a databází:
Markéta Navrátilová
Právnička, vedoucí vztahu s veřejností:
Adéla Horáková
Manažer vztahu s veřejností:
Daniel Vondra
Koordinátorka ambasadorů:
Veronika Dočkalová
PARTNEŘI JSME FÉR
Financováno v rámci
projektu We are fair (č.
777228) z programu Evropské unie Práva, rovnost a
občanství (2014–2020).

Iniciativu Jsme fér během roku finančně
podpořily stovky drobných dárců.

40

41

Pride Business Forum
K principům LGBT+ rovnosti se
zavázal rekordní počet firem

Pride Business Forum Memorandum v roce 2019 podepsalo 14 subjektů. Celkový počet členů platformy
tím vrostl na šestadvacet. Vysoký
zájem zaznamenala také výroční
konference, která se konala s účastí
zahraničních lídrů z oblasti diverzity
a inkluze. Začali jsme udělovat ceny
LGBT Workplace Equality Heroes
a proběhl první workshop v rámci
Pride Business Forum mimo Prahu.
NOVÍ SIGNATÁŘI UŽ NEJSOU JEN Z BYZNYSU
Během roku 2019 se podařilo zdvojnásobit počet subjektů, které se podpisem Pride Business
Forum Memoranda zavázaly k zavedení principů
LGBT+ rovnosti na pracovišti. Seznam komerčních firem nově rozšířila také nezisková organizace Člověk v tísni a kulturně-vzdělávací instituce
The British Council. Ke slavnostním podpisům memoranda došlo na březnovém executive
cocktailu, na srpnovém networkingu LGBT+ vnitřních zaměstnaneckých skupin a v listopadu při
zasedání steering committee.
DO KONFERENČNÍHO SÁLU JSME PŘIDÁVALI
ŽIDLE
Devátý ročník konference Pride Business
Forum se konal 21. června v hotelu Hilton Old
Town. Akci s tématem „Rovné podmínky na pracovišti: je to jednodušší, než si myslíte“ navštívilo
237 účastníků*ic. V rámci programu vystoupilo
24 řečníků*ic. Hlavním řečníkem byl Masen Davis
z Freedom for All Americans. Mezi zahraničními
hosty, kteří se účastnili panelových diskuzí, byli
Javier Leonor z Accenture, Simon Clerc z Google,
Miguel Castro z SAP, Robert Krygsman z Hilton
Warsaw Hotel, Tori Dean Clements ze společnosti
Amazon. Program konference zpestřila stand up
vystoupení zaměstnance Accenture Jamese Jurgensena a amerického komika usazeného v Praze Isaaca Hama. Odpolední program zahrnoval
workshopy, jejichž prostřednictvím firmy sdílely
své zkušenosti.
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PŘEDSTAVILI JSME NOVOU CENU PRO
ČLENY*KY MANAGEMENTŮ
Na červnové konferenci byli vyhlášeni vítězové cen LGBT+ Friendly Employer, jimiž se staly společnosti Vodafone (v kategorii Champion), ExxonMobil (Employee driven initiatives)
a innogy (Skokan roku). Ceny předala herečka
Jitka Smutná.
Den před konferencí byli*y v rezidenci amerického velvyslance poprvé vyhlášeni*y laureáti*ky
nové ceny určené členům*kám nejvyššího vedení
společností, kteří*ré se aktivně zasazují o rovné
podmínky pro LGBT+ zaměstnance*kyně, a to jak
ve svých společnostech, tak proaktivně i v dalších iniciativách. Titul LGBT+ Workplace Equality
Heroe převzali Roman Kocián (Primeros), Christian Noll (IBM Central and Eastern Europe), Alena
Sochorová (Microsoft Czech Republic & Slovakia
Central and Eastern Europe), Edita Šilhánová (Pivovary Staropramen) a Martin Hausenblas (Adler
International).
FIRMY SDÍLELY ZKUŠENOSTI PROSTŘEDNICTVÍM WORKSHOPŮ
Během roku se uskutečnilo osm workshopů
a networkingových akcí pod hlavičkou Pride Business Forum. Členské firmy zorganizovaly čtyři workshopy, které se věnovaly tematům, jako
je LGBT+ na pracovišti pro začátečníky, přístup
k transgender zaměstnancům*kyním nebo přístup k HIV pozitivním lidem. V Brně se v říjnu v režii
společností RWS Moravia a IBM uskutečnil první
mimopražský workshop, který nabídl rady, jak vytvořit pracovní prostředí bez diskriminace a předsudků. Akce byla otevřená veřejnosti, přihlásilo se
na ni 26 účastníků*ic.
Networkingová setkání byla určena členským
firmám a zahrnovala executive cocktail pro nejvyšší vedení, snídani pro CEO nebo akce pro členy*ky LGBT+ vnitřních zaměstnaneckých skupin.
Téma LGBT+ rovnosti na pracovišti je v Česku
stále nové a je potřeba ho vysvětlovat pracovníkům*icím v HR a členům*kám vrcholného vedení.
Proto Pride Business Forum vstoupilo do mediální spolupráce s titulem ProfiHR – publikovali jsme
informace v elektronickém newsletteru, v tištěné verzi vyšel rozhovor s Janou Vychroňovou
z Vodafone. V zářijovém čísle časopisu Moderní ří43

zení vyšel článek o zaměstnaneckých benefitech,
na jehož přípravě se podílely společnosti Accenture, Vodafone a Allen&Overy. Konference získala
mediální pokrytí v titulech Forbes, Blesk.cz, Euro
nebo Marie Claire.

SIGNATÁŘI PRIDE BUSINESS FORUM
MEMORANDUM V ROCE 2019:
CitiBank, Johnson&Johnson,
British Council, ExxonMobil, Microsoft,
Allen&Overy, Déhora, RWS Moravia, ADP,
Brown Forman, Emblem Hotel, ČSOB, BAT,
Člověk v tísni
TÝM PRIDE BUSINESS FORUM
Předseda organizačního výboru:
Christian Schwenke
Organizační výbor:
Jana Vychroňová (Vodafone),
Blanka Litošová, (IBM),
Dita Stejskalová (Ogilvy),
Pavlína Kalousová (Business pro společnost),
Christian Schwenke (Hilton Prague Old Town),
Czeslaw Walek (Prague Pride),
Marian Kramařík (Prague Pride),
Petr Kašpar (Prague Pride)
Koordinace:
Lucie Königsmarková (Prague Pride)
ČLENSKÉ FIRMY PRIDE BUSINESS FORUM
Prémioví členové
Hilton Prague,
Hilton Prague Old Town,
Vodafone,
IBM,
RWS Moravia,
Johnson& Johnson
Členové
Ogilvy, Accenture, Clearstream Operations,
SAP, Amazon, innogy, ExxonMobil,
British Council, CitiBank, Allen&Overy,
Microsoft, Déhora, ADP, Brown Forman, Emblem
Hotel, ČSOB, BAT, Člověk v tísni
PARTNEŘI

44

45

Podpora duhových rodin
Přednášeli jsme rodičům i párům,
které rodinu teprve plánují

Jarním a podzimním turnusem Rodičovské přípravky prošlo šestnáct
gay a lesbických párů, které plánovaly založení rodiny. Jednomu z nich
se již narodila dcera. V rámci letního
festivalu Prague Pride jsme uspořádali přednášky pro rodiče malých
dětí i oblíbený dětský den. Postavení duhových rodin se snažíme zlepšovat i prostřednictvím strategické
litigace, kdy u soudů otevíráme konkrétní případy a snažíme se dosáhnout zlepšení přístupu orgánů veřejné správy k LGBT+ rodičovství.
OBA TURNUSY RODIČOVSKÉ PŘÍPRAVKY
BYLY PLNĚ OBSAZENY
Na jaře proběhl klasický cyklus Rodičovské
přípravky, který se skládal z osmi pravidelných
setkání. Zúčastnilo se ho osm gay a lesbických
párů. Měly možnost setkat se s pěti hosty – třemi
LGBT+ rodiči, kteří se podělili o vlastní zkušenosti
se založením rodiny a výchovou dětí, dále s právníkem, který poskytl podrobný vhled do legislativní
situace duhových rodin v ČR, a také s psycholožkou, s níž diskutovaly o vývojové psychologii dítěte
a jeho potřebách. Máme radost, že jednomu páru
se během jara 2020 narodila vytoužená holčička.
Na podzim jsme Rodičovskou přípravku realizovali v intenzivní podobě, aby se mohli*y účastnit
i mimopražští zájemci*kyně. Uskutečnil se pouze
jednodenní sobotní kurz věnovaný lesbickému rodičovství, zúčastnilo se ho osm párů.
V RÁMCI FESTIVALU JSME NABÍDLI
PŘEDNÁŠKY RODIČŮM
Do programu letního festivalu Prague Pride
jsme zařadili dvě přednášky týkající se LGBT+ rodičovství. První z nich otevřela zatím poměrně netradiční téma – kojení nebiologické matky. Tématu
jsme se podrobněji věnovali také ve festivalovém
časopisu Pague Pride Mag. Druhá přednáška se
věnovala vývojové psychologii dítěte, což je téma,
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o které se LGBT+ páry plánující založení rodiny
hodně zajímají. Přednášku Ireny Smetáčkové, vedoucí katedry psychologie Pedagogické fakulty
UK, navštívilo na 40 účastníků*ic. Součástí festivalového programu byl také tradiční dětský den
v Pride Village.
UČINILI JSME PRVNÍ KROKY K VEDENÍ
PŘÍPADŮ STRATEGICKÉ LITIGACE
Prague Pride má zájem rozvíjet strategickou litigaci v otázkách LGBT+ rodičovství. Jedná se o vedení konkrétních případů v řízeních před správními
orgány a soudy s cílem dosáhnout lepšího postavení duhových rodin. Výsledkem strategické litigace může být v ideálním případě zlepšení a sjednocení praxe orgánů veřejné moci, nebo dokonce
změna právních předpisů v důsledku např. zrušení
právního předpisu či jeho části Ústavním soudem.
Na strategické litigaci Prague Pride spolupracuje se svým členem Petrem Kallou, který je zároveň advokátem a problematice LGBT+ rodičovství
se věnuje od roku 2010. Zastupoval například stejnopohlavní pár, který usiloval o uznání zahraničního osvojení dvou dětí na území ČR. Případ rozhodl
v roce 2015 pozitivně Okresní soud v Prostějově.
Petr stál také za případem, v němž Ústavní soud
v roce 2016 zrušil ustanovení § 13 odst. 2 zákona
o registrovaném partnerství. Zastupoval i pár, který na území ČR usiloval o uznání svého rodičovství
vzniklého náhradním mateřstvím v USA. Ústavní
soud v roce 2017 rozhodl, že neuznání takového
rodičovství je v rozporu s nejlepším zájmem dítěte. V důsledku toho dnes Nejvyšší soud již celkem
bez problémů uznává rodičovství stejnopohlavních
párů založené v zahraničí náhradním mateřstvím.
V roce 2019 Petr dosáhl uznání rodičovství obou
žen z lesbického páru, které bylo v zahraničí legálně založeno umělým oplodněním.
TÝM PODPORY DUHOVÝCH RODIN
Koordinátorky aktivit pro duhové rodiny:
Tereza Pelechová,
Kristýna Burdychová
Advokát pro strategickou litigaci:
Petr Kalla
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Vzdělávání
Aktivity spolku jsme rozšířili
o vzdělávání pro firmy,
studující i profesionály*ky
V roce 2019 jsme úspěšně položili
základy vzdělávacího programu. Pro
zaměstnavatele jsme připravili ucelené školení, které pomůže na pracovišti podpořit atmosféru přátelskou
LGBT+ lidem. Ve spolupráci s queer
filmovým festivalem Mezipatra jsme
pořádali projekce s besedami na
školách. Ke konci roku jsme rozjeli
přípravu metodických materiálů pro
sociální pracovníky*ce a další osoby
v pomáhajících profesích.
WORKSHOPY PRO ZAMĚSTNAVATELE
Víc než polovina LGBT+ Čechů a Češek v práci skrývá svou sexuální orientaci nebo genderovou identitu. Předstírání nebo polopravdy o tom,
kde a s kým tráví víkendy, jsou psychicky náročné
a limitují zaměstnance*kyně v pracovním výkonu.
Proto jsme v loňském roce připravili interaktivní workshopy, které nabízíme zaměstnavatelům,
zatím především ze soukromého sektoru. Jejich
prostřednictvím pomáháme managementu i pracovním týmům hledat cesty, jak může firma podpořit své LGBT+ zaměstnance*kyně v sebepřijetí
a coming outu, přispět k otevřenějšímu pracovnímu prostředí, a dosáhnout tak lepších pracovních
výsledků celého týmu. V roce 2019 jsme takové
workshopy uskutečnili pro zaměstnance*kyně
společností ABinBev a Footshop a pro účastníky*ice konference Pride Business Forum.

ce šikany nebo pokrýt téma, se kterým se mládež
jinak nemá možnost setkat. Debaty jsou orientované hlavně na aktivizaci žáků*kyň a studujících,
jejich dotazy a jejich vnímání, na jejichž základě
lektor*ka poskytuje upřesňující informace a své
zkušenosti.
Za školní rok jsme uspořádali 60 akcí ve
30 městech celé České republiky. Pod vedením 10 lektorů*ek se akcí zúčastnilo přes 2000
žáků*yň a studujících.

TÝM VZDĚLÁVÁNÍ
Koordinátorka vzdělávání:
Tereza Pelechová
Koordinátor vzdělávání pro odborníky*ice
v pomáhajících profesích:
Karel Pavlica
Koordinátorka projekcí na školách:
Marcela Macháčková,
Mezipatra
PARTNEŘI

VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ*IC
V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
Dlouhodobou vizí Prague Pride je zlepšení kvality života LGBT+ lidí v Česku a snížení úrovně
diskriminace. Jednou z cest, jak toho dosáhnout,
je vzdělávání těch, kteří s LGBT+ lidmi pracují.
Je důležité, aby lidé mohli využívat služeb v oblasti školství, zdravotnictví nebo sociální péče bez
strachu, že se tam k nim budou chovat nevhodně
z důvodu jejich sexuální orientace či genderové
identity.
Koncem roku 2019 se nám podařilo zahájit
projekt s mezinárodní spoluprací. V příštích dvou
letech díky němu připravíme metodické materiály a uspořádáme vzdělávací akce zejména
pro pracovníky*ice z oblasti pomáhajících profesí
(sociální pracovníci*ice, psychologové*žky, pracovníci*ice ve zdravotnictví) a rovněž pro pedagogy*žky či jiné profese ve školství.
Se sociálními pracovníky*icemi jsme uspořádali také kulaté stoly a vzhledem k přibývajícímu
počtu LGBT+ žadatelů*ek o náhradní rodinnou
péči jsme společně začali připravovat materiály
pro pracovníky*ice OSPOD.

BESEDY NA ŠKOLÁCH
Ve spolupráci s queer filmovým festivalem
Mezipatra jsme nabízeli školám filmové projekce spojené se vzdělávacími besedami. Programy jsou určeny žákům*yním osmých a devátých
tříd základních škol a studentům*kám středních
škol. Proškolení lektoři*ky během nich s mladým
publikem citlivě diskutují o tématech sexuální
orientace, sebepřijetí a příjímání jinakosti či
o prevenci sexuálně přenosných nemocí, jako je
HIV/AIDS. Projekce může vhodně doplnit rámcový
vzdělávací program školy, fungovat jako preven48
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Prevence a boj s HIV/AIDS
Vedení města začalo řešit
situaci s HIV v Praze

Po několikaletém snažení se nám
podařilo napomoci tomu, aby vedení hlavního města Prahy aktivně vstoupilo do řešení problematiky HIV na území metropole. Právě
v Praze je zachycena většina nových
případů nákazy. Spolek Prague Pride má svého zástupce v magistrátní
skupině pro prevenci HIV/AIDS, která iniciovala zapojení Prahy do sítě
Fast-Track Cities. Navíc se podařilo
znovu nastartovat činnost Koordinační pracovní skupiny Národního
programu HIV/AIDS, zodpovědné za
celostátní aktivity v boji proti HIV/
AIDS.
JSME ČLENEM MAGISTRÁTNÍ SKUPINY
PRO PREVENCI HIV/AIDS
Pracovní skupinu pro prevenci HIV/AIDS
při Magistrátu hl. m. Prahy se podařilo zřídit již
před rokem 2019. Jejím původním účelem bylo
vypracování městského akčního plánu pro naplňování Národního programu řešení problematiky
HIV/AIDS v České republice na období
2018–2022. V roce 2019 byl akční plán vypracován a schválen. Jedním z kroků, které doporučil městu, bylo přistoupení k iniciativě Fast-Track Cities. Členskou smlouvu Praha podepsala
5. prosince 2019. V současné době se pracovní
skupina zaměřuje na vytyčení konkrétních cílů
v oblasti problematiky HIV a na umožnění jejich
realizace. Spolek Prague Pride ve skupině zastupuje Petr Kalla.

ností, dat a úspěšných strategií. V současné době
je do sítě Fast-Track Cities zapojeno přes 300
měst ze všech kontinentů.
Praha se stala členem Fast-Track Cities
5. prosince 2019. Slavnostního ceremoniálu se
zúčastnil pražský primátor Zdeněk Hřib, radní
pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena
Johnová a Bertrand Audoin z organizace IAPAC.
Spolek Prague Pride přispěl k členství Prahy ve
Fast-Track Cities zprostředkováním jednání zástupce iniciativy s vedením města a s ostatními
hlavními subjekty působícími v Praze v oblasti HIV
(zejména se jednalo o neziskové organizace, ale
i lékaře*ky a zaměstnance*kyně státních institucí
fungujících v oblasti HIV).
PRACOVNÍ SKUPINA NÁRODNÍHO PROGRAMU
HIV/AIDS OBNOVILA ČINNOST
V samotném závěru roku 2019 se konečně sešla i Koordinační pracovní skupina Národního programu HIV/AIDS, a to v novém složení.
Prague Pride v ní nemá přímé zastoupení, ale jejím členem je Petr Kalla, který působí ve výboru
spolku Prague Pride. Skupina má na starosti koordinaci celostátních aktivit na základě Národního
programu řešení problematiky HIV/AIDS v České
republice na období 2018–2022.

FAST-TRACK CITIES USILUJÍ O CÍL
90-90-90 STANOVENÝ UNAIDS:
• Alespoň 90 % osob žijících s HIV zná svůj
HIV status.
• Alespoň 90 % HIV pozitivních osob je
léčeno antiretrovirovými léky.
• Alespoň 90 % osob žijících s HIV bude
díky pravidelnému užívání léků a sledování
mít potlačenou tzv. virovou nálož na laboratorně nedetekovatelnou úroveň. To zabraňuje sexuálnímu přenosu HIV z infikované
osoby na HIV negativní osobu.
Iniciativa si je vědoma, že cílů není možné
dosáhnout bez boje proti diskriminaci
a stigmatizaci HIV pozitivních osob.

TÝM PRO PROBLEMATIKU HIV/AIDS
Koordinátor a člen pracovních skupin:
Petr Kalla
PARTNEŘI

Činnost Fast-Track Cities je založena na
vzájemné spolupráci municipalit, lékařů*ek,
odborníků*ic a neziskových organizací.

PRAHA KONEČNĚ PŘISTOUPILA
K FAST-TRACK CITIES
U vzniku iniciativy Fast-Track Cities stály v roce
2014 organizace International Association of Providers of AIDS Care (IAPACS), UNAIDS, UN-Habitat a město Paříž. Smyslem iniciativy je sdružovat světové metropole, které se potýkají s šířením
HIV/AIDS, a umožňovat vzájemné sdílení zkuše50
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Mezinárodní konference ILGA-Europe
Spolupořádali jsme setkání
600 LGBT+ aktivistů*ek v Praze

Každoroční konference organizace ILGA-Europe je největší událostí
svého druhu v Evropě. V roce 2019
se spolkům Prague Pride a PROUD
podařilo získat spolupořadatelství
a přivézt stovky LGBT+ aktivistů*ek
z celého světa do Prahy. Konferenci zahájil ministr zahraničních věcí
Tomáš Petříček, záštitu akci udělil
pražský primátor Zdeněk Hřib.
O SITUACI LGBT+ LIDÍ PROMLUVIL MINISTR
I AKTIVISTÉ*KY
Konference se konala v Orea Hotel Pyramida
od 23. do 26. října 2019. Delegáti*ky z 56 zemí
v duchu tématu Stronger Together (Spolu jsme
silnější) sdíleli*y informace o nejnovějším vývoji
v oblasti LGBT+ v jednotlivých zemích a diskutovali*y strategie prosazování rovného přístupu
k sexuálním menšinám a genderovým identitám.
Konferenci zahájil ministr zahraničních věcí ČR
Tomáš Petříček a ve svém příspěvku se zavázal
chránit svobodu a rovnost LGBT+ lidí při výkonu
diplomacie. Mezi hlavními řečníky*cemi byla například komisařka Rady Evropy pro lidská práva
Dunja Mijatović nebo ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU, DG JUST Irena Moozová
– jedna z nejvýše postavených Češek a Čechů
v evropských strukturách.
Ve čtvrtek 24. října jsme uspořádali dvě tiskové konference. Na první vystoupil ministr Petříček
a advokační ředitelka ILGA-Europe Katrin Hugendubel, na druhé o aktuálním dění v oblasti LGBT+
práv promluvili*y aktivisté*ky z Polska, Maďarska,
České republiky a také Francie, která právě umožnila umělé oplodnění svobodným ženám včetně
leseb. Konferenci ILGA-Europe se dostalo mezinárodního mediálního pokrytí včetně Reuters, The
Guardian, zahraniční redakce Czech Radio, ČT24,
Českého rozhlasu Plus, ČTK.

prosazovat zlepšení situace LGBT+ lidí v Česku
a co přinese blízká budoucnost. O své zkušenosti se s mezinárodním publikem podělili první veřejně vyoutovaná lesba ve vysoké politice
Karla Šlechtová, veřejná ochránkyně práv
Anna Šabatová, která v daném roce zveřejnila
výzkum pociťované diskriminace u LGBT+ lidí,
odborník na ústavní právo Jan Wintr a poslanec
František Kopřiva z Pirátů, kteří zatím jako jediná
parlamentní strana v Česku jednotně podporují manželství pro všechny. Řečníci*e se shodli*y,
že nejpalčivějšími problémy LGBT+ lidí v Česku je
nemožnost uzavírat manželství a požadavek sterilizace pro transgender osoby, které chtějí změnu
úředních dokumentů.
Český tým připravil také výstavu velkoformátových fotografií o 30 letech LGBT+ aktivismu
v Česku.

ČESKÝ POŘADATELSKÝ TÝM KONFERENCE
Hlavní koordinátor:
Czeslaw Walek
Hlavní spojka s týmem ILGA-Europe:
Markéta Navrátilová
Koordinátorka dobrovolníků:
Hana Kulhánková
Produkce:
Lukáš Haupt, Pavel Ubrankowicz
Komunikace:
Bohdana Rambousková
34 dobrovolníků a dobrovolnic
PARTNEŘI
Financováno v rámci
projektu We are fair (č.
777228) z programu Evropské unie Práva, rovnost a
občanství (2014–2020).

ČESKÝ PANEL HOVOŘIL O MANŽELSTVÍ PRO
VŠECHNY
Českým příspěvkem do konferenčního programu byla panelová diskuze o tom, jaké to je
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FINANČNÍ
			 ČÁST

Výsledovka
OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019

NÁKLADY
Spotřebované nákupy
501000 Spotřeba materiálu

VÝNOSY
1 639 342,07
1 623 536,69

502000 Spotřeba energie

9 660,00

502300 Pohonné hmoty
Služby
512000 Cestovné

6 145,38
13 797 764,74
305 325,22

513000 Náklady na reprezentaci
518000 Ostatní služby

372 112,03
12 805 157,18

518002 Příspěvky na dopravu

172 543,44

518100 Poštovné

23 008,00

518200 Nájemné

2 700,00

518300 Licenční poplatky
Osobní náklady
521000 Mzdové náklady

116 918,87

602000 Tržby z prodeje služeb
Jiné provozní výnosy
648000 Jiné provozní výnosy
Finanční výnosy
663000 Kursové zisky
Převodové účty
682000 Ostatní finanční výnosy – Dary
Provozní dotace
691000 Dotace
691100 Dotace HM Praha – festival Prague Pride 2019
691200 Dotace HM Praha – konference ILGA Europe 2019

3 894 445,37
3 894 445,37
0,97
0,97
144 386,27
144 386,27
2 070 551,73
2 070 551,73
11 148 730,58
9 989 270,58
800 000,00
120 000,00

1 356 060,00

691300 Dotace MČ Praha 1 – Zahajovací koncert

30 000,00

1 355 660,00

691400 Dotace MČ Praha 1 – Pride Ball

20 000,00

691500 Dotace ČNFB

79 500,00

527000 Zákonné sociální náklady

400,00

Daně a poplatky

2 244,00

538000 Ostatní daně a poplatky

2 244,00

Jiné provozní náklady
543000 Dary

Tržby za vlastní výkony a zboží

301 319,16

691600 Dotace Velvyslanectví USA
VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

109 960,00
17 258 114,92
40 431,68

301 269,00

548000 Ostatní provozní náklady

50,16

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
Finanční náklady
563000 Kursové ztráty
568000 Ostatní finanční náklady

120 953,26
119 656,81
1 296,45

Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM
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17 217 683,23
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Rozvaha

Počáteční
zůstatek
10 453 345,07

Obrat
za období
-5 679 104,16

Konečný
zůstatek
4 774 240,91

32 598,00

166 888,00

199 486,00

3 119 773,26

-2 729 337,84

390 435,42

88 355,85

43 798,00

132 153,85

7 446 401,53

-7 403 424,67

42 976,86

133 505,00

269 134,00

402 639,00

3 555 960,52

3 555 960,52

0,00

0,00

246 829,03

374 854,89

314000 Poskytnuté provozní zálohy

-18 150,00

-18 150,00

315000 Ostatní pohledávky

54 198,80

54 198,80

OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019
AKTIVA
211000 Pokladna
221002 Fio banka, a. s. 2800413427/2010
221003 Fio banka, a. s. 200413429/2010
221004 Fio banka, a. s. 2600823827/2010
221005 Fio banka, a. s. 2401213874/2010
221006 Fio banka, a. s. 2601636310/2010
261000 Peníze na cestě

128 025,86

311000 Odběratelé

378200 Pohledávky – půjčka Markéta Navrátilová
378203 Pohledávky – půjčka Barbora Chalupová

-80 000,00

-80 000,00

0,00

-200 000,00

-200 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

378204 Pohledávky – půjčka Tereza Pelechová
388000 Dohadné účty aktivní
395000 Vnitřní zúčtování

-825 314,43

-825 314,43

932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
PASIVA

50 000,00

50 000,00

315001 Kauce – Vila pod Vyšehradem s. r. o.

-10 453 345,07

5 719 535,84

-4 733 809,23

50 667,47

-11 866,45

38 801,02

0,00

0,00

321000 Dodavatelé
331000 Zaměstnanci
336000 Zúčtování s institucemi sociálního
zabezpečení a zdravotního pojištění

-1 200,00

-400,00

-1 600,00

342000 Ostatní přímé daně

-4 548,00

11 099,00

6551,00

-3 582,07

5 963,41

2 381,34

0,00

0,00

3 410 728,17

0,00

347200 Dotace – Česko-německý fond budoucnosti

0,00

0,00

347300 Dotace – Velvyslanectvtí USA

0,00

0,00

-2 221 825,00

2 221 825,00

0,00

-12 182,04

12 182,04

0,00

-4 212 557,84

1 504 813,08

-2 707 744,76

-236 104,00

140 885,00

-95 219,00

-1 731 200,83

-1 731 200,83

347800 Dotace – Hlavní město Praha

0,00

0,00

347900 Dotace – CitiBank

0,00

0,00

347901 Dotace – Městská část Praha 1

0,00

0,00

144 750,00

-142 497,42

343100 Zúčtování DPH
343220 DPH 21% výstup
347100 Dotace – Stiftung Open Society

347303 Dotace – Evropská komise
347503 Dotace – THE TIDES FOUNDATION
347504 Dotace – DORIAN FUND
347505 Dotace – Nadace VODAFONE

-3 410 728,17

347700 Dotace – Drei Linden Gesselschaft

368000 Závazky k účastníkům sdružení
379101 Závazky vůči členům spolku PP

-287 247,42

-1 787,00

-115 825,00

379102 Závazky vůči členům týmu PP

-114 038,00

12544,42

12 544,42

0,00

40 431,68

40 431,68

CELKEM
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KONTAKT
Prague Pride z. s.
Rybná 716/24
110 00 Praha 1
IČO 22842730
Zápis ve spolkovém rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl L,
vložka 22311
office@praguepride.com
FUNDRAISING
Lenka Bártová
lenka.bartova@praguepride.com
KOMUNIKACE
Filip Milde
filip.milde@praguepride.com
www.praguepride.cz
www.sbarvouven.cz
www.pridebusinessforum.cz
www.jsmefer.cz
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