Prague Pride v roce 2011
výroční zpráva
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Poslání
Posláním Prague Pride, o.s. je podpora, propagace a
prosazování tolerantní občanské společnosti a rovnosti
příležitostí v České republice a pojmenovávání projevů
a odstraňování příčin diskriminace z důvodu sexuální
orientace a genderové identity.
Prague Pride, o.s. naplňuje své poslání následujícím
způsobem:
• podporujeme komunitní aktivity i aktivity nestátních
neziskových organizací v této oblasti;
• pořádáme semináře, konference a přednášky prezentující LGBT+ komunitu a propagující tolerantní
občanskou společnost v ČR;
• pořádáme kulturní a společenské akce prezentující
LGBT+ komunitu;
• spolupracujeme s řadou neziskových národních,
lokálních i mezinárodních organizací, s úřady i jednotlivci;
• poskytujeme stanoviska, připomínky a veřejná
vyjádření k aktuální situaci týkající se LGBT+ komunity;
• propagujeme, popularizujeme a medializujeme cíle a
činnost sdružení;
• publikujeme texty vztahující se k cílům sdružení.

„Some say that sexual orientation and gender identity is
a sensitive subjet. I understand like many of my generation I did not grow up talking about these issues but I
learned to speak out because lifes are at stake and because it is our duty under UN charter and Universal Declaration of Human Rigths to protect rights of everyone
and everywhere with a pattern of violence and discrimination directed at people just because they are gay lesbian bisexual or transgender, there is widespread bias at
jobs, schools and hospitals an appoling violent attacks
including sexual assault people have benn in prison, tortured even killed. To those who are lesbian gay bisexual
or transgender, let me say You are not alone your struggle for end of violence end of discrimination is a shared
struggle and today I stand with you and i call upon all
countries and people to stand with you too, historic
shift is on the way we must tackle violence dicriminalize
consensual same sex relationships and discrimination
and educate the public I count on this Council and all
people of consiousness to make this happen the time
has come.“
Ban-Ki-Moon, UN Secretary General.

Vážení příznivci Prague Pride,
do rukou se Vám dostává první výroční zpráva
občanského sdružení Prague Pride – organizace, která
vznikala v zimě roku 2010 v úplně jiném složení, s jinou
vizí a v jiných podmínkách, než je dnes. Turbulentní
vývoj, kterým organizace prošla je skoro neuvěřitelný,
když si uvědomíme, za jakých podmínek se to stalo.
Ještě v květnu loňského roku řada lidí silně pochybovala
o tom, že se Prague Pride 2011 uskuteční, a najednou se
něco změnilo. Tým začal fungovat, získali jsme důvěru
partnerů a mašina začala šlapat. Festival Prague Pride
2011 nás všechny velmi mile překvapil.
Jsem přesvědčen, že se nám podařilo v loňském roce
dosáhnout cílů, pro které byla Prague Pride vytvořena –
25 000 lidí navštívilo náš festival, 8 000 přišlo podpořit
ideu Prague Pride do průvodu, vyšlo více než 1 000
článků nejen o festivalu, ale o komunitě jako takové.
Někteří si takto masivní účast vysvětlují tím, že to byl
protest proti určitému vidění světa, který reprezentuje
prezident Klaus. Možná to pro některé byl protest march
proti konzervativnímu vidění světa prezidenta Klause a
jeho svity, určitě to ale byla největší lidskoprávní manifestace v roce 2011 a byla to ukázka toho, proč mají
pridy smysl. V roce 2011 jsme založili tradici a další roky
ukážou, jakou bude mít tato tradice životaschopnost.
Czeslaw Walek
předseda sdružení

Lidé
Orgány sdružení
Při svém vzniku mělo občanské sdružení Prague Pride
následující orgány:
•
•
•
•

sněm sdružení
výbor sdružení
předseda/předsedkyně sdružení
dozorčí rada

Po změně stanov provedené rozhodnutím sněmu ze dne
27. 9. 2011 má občanské sdružení Prague Pride následující orgány:
•
•
•
•
•

sněm sdružení
výbor sdružení
předseda/předsedkyně sdružení
místopředseda/místopředsedkyně sdružení
dozorčí rada

Zakládající členové sdružení
• Daniel Goris
• Daniel Kupšovský
• Marek Mojžíšek

Předseda sdružení
Od 1. 2. 2011 do 19. 3. 2011:
• Marek Mojžíšek
Od 19. 3. 2011:
• Czeslaw Walek

Místopředsedkyně sdružení
Od 27. 9. 2011:
• Kateřina Saparová

Výbor
Od 1. 2. 2011 do 19. 3. 2011:
• Marek Mojžíšek
• Daniel Goris
• Kornelis Bastiaan Huijgen
Od 19. 3. 2011 do 27. 9. 2011:
• Daniel Kupšovský
• Kornelis Bastiaan Huijgen
• Czeslaw Walek
Od 27. 9. 2011:
• Daniel Kupšovský
• Kateřina Saparová
• Czeslaw Walek

Dozorčí rada
Od 19. 3. 2011 do 8. 8. 2011:
• Daniel Goris
• Zuzana Petráchová
• Kateřina Saparová
Od 8. 8. 2011 do 27. 9. 2011:
• Ismayil Khayredinov
• Zuzana Petráchová
• Kateřina Saparová
Od 27. 9. 2011:
• Bastiaan Huijgen
• Ismayil Khayredinov
• Zuzana Petráchová

Členkami a členy sdružení jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martin Benda
Daniel Goris (do 27. 9. 2011)
Bastiaan Huijgen
Marek Mojžíšek (do 19. 3. 2011)
Petr Kalla (od 27. 9. 2011)
Ismayil Khayredinov
Hana Kulhánková
Daniel Kupšovský
Zuzana Petráchová
Kateřina Saparová
Czeslaw Walek

Ovlivňování veřejného mínění
Základním cílem sdružení je ovlivňování veřejného
mínění. Pouze prostřednictvím intenzivní komunikace s
veřejností, se nám může dařit stereotypy a předsudky
vůči LGBT komunitě měnit a eliminovat. Tento cíl realizujeme prostřednictvím pořádání výročního festivalu
Prague Pride.
Ve dnech 10.–14. srpna 2011 se v Praze konala první
pride v historii hlavního města. Prague Pride 2011
poskytli záštitu primátor hl. města Prahy Doc. MUDr.
Bohuslav Svoboda, Csc., a starosta městské části Praha
1 Ing. Oldřich Lomecký. Festival byl pořádán občanským
sdružením Prague Pride ve spolupráci s více než 40 neziskovými organizacemi a ziskovými subjekty. Součástí
pětidenního kulturního a lidskoprávního festivalu bylo
78 akcí na více než 30 místech Prahy, mimo jiné to byly
akce kulturní, poznávací, zábavní, lidskoprávní, odborné
a další. Vrcholem Prague Pride 2011 byl sobotní průvod
hrdosti centrem Prahy a odpolední hudební festival na
Střeleckém ostrově. Prague Pride 2011 podpořila řada
osobností společenského života, mimo jiné Macy Gray,
Marta Jandová, Jimmy Somerville, Martina Navrátilová,
Olga Sommerová, Lejla Abbasová aj. Podporu myšlenky
festivalu vyjádřili také velvyslanci 13 zemí, Jan Fischer
(bývalý předseda vlády ČR) nebo Šimon Pánek – ředitel
humanitární organizace Člověk v tísni.
Celkově se pětidenního festivalu Prague Pride 2011
zúčastnilo 25 000 lidí. Většina návštěvníků přišla do
průvodu hrdosti (8 000) a na odpolední koncert na
Střeleckém ostrově (10 000), nicméně i akce v rámci
doprovodného programu byly velmi populární.

Z průzkumu, který pro Prague Pride provedl Mgr.
Michal Pitoňák z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy, vyplývá, že
nejvíce návštěvníků festivalu přijelo z České republiky, mimopražských návštěvníků bylo až 48 %, 32 %

účastníků byli Pražané a až 21 % návštěvníků přijelo ze
zahraničí. Věkový průměr návštěvníků se pohyboval v
rozmezí od 19 do 45 let. Většinu návštěvníků tvořili muži
(56 %).

Před samotným zahájením Prague Pride se akce
stala objektem útoků ze strany některých vysokých
představitelů státní správy a tématem letních událostí.
O Prague Pride 2011 se objevilo více než 1 000 článků na
internetu či v tištěných médiích, ČT 24 zařadila Prague
Pride jako jedno z témat komentovaných Událostí po
celý týden předcházející samotnou akci, následně v
sobotu 13. srpna 2011 proběhly živé vstupy z průvodu
a koncertu do zpravodajství všech celoplošných televizních a rádiových kanálů. Prague Pride 2011 se stala
předmětem článků také v zahraničí. Média jako New
York Times, Le Figaro, Yahoo.com, Euronews, BBC, …,
publikovaly články a příspěvky o Prague Pride 2011 (v
příloze zprávy je seznam mediálního pokrytí Prague
Pride 2011 v zahraničí). Občanské sdružení Prague Pride
v této chvíli zadalo mediální analýzu, abychom mohli
tyto informace využít pro příští ročník Prague Pride
2012.

Mediální ohlas festivalu
Tým Prague Pride uspořádal dvě tiskové konference.
První konferenci, ohlášenou měsíc před konáním festivalu, navštívilo přes 20 novinářů. Druhou, konanou den
před zahájením festivalu, navštívilo přes 50 novinářů
včetně všech celoplošných televizních a rozhlasových
stanic a všech tištěných deníků.
Festival Prague Pride 2011 dokázal získat v českých
médiích velikou pozornost a od 10. do 13. srpna 2011 se
stal jednou z nejsledovanějších domácích událostí v ČR
(hlavní zprávou dne byly nepokoje v Londýně, hlavní
domácí zprávou Prague Pride).
Vedle skutečnosti, že šlo o první akci svého druhu v
hlavním městě, byla velká část pozornosti českých médií, kterou věnovaly Prague Pride 2011, zaměřena na debatu odstartovanou negativními výroky okolí prezidenta
na adresu festivalu i LGBT+ komunity.
Do konce srpna 2011 bylo o Prague Pride publikováno
cca 1 000 článků v hlavních českých tištěných i internetových denících a týdenících. Často šlo o celostránkové reportáže a titulní fotografie v rámci jednotlivých
čísel – vrcholem byly 3,5 strany v pátečním vydání
Blesku (12. 8. 2011), jejichž znění bylo jednoznačně
pozitivní, jak ohledně informací o festivalu, tak obecně
o LGBT+ komunitě. Prague Pride se dostalo velkého
prostoru (dokonce dvouminutové reportáže) v hlavních
zpravodajských relacích celoplošných TV stanic.
Předseda festivalu byl hostem Událostí komentářů, kde
si téma Prague Pride vybrali jako kontinuální zprávu
po celý týden předcházejícímu festivalu. Velkou pozornost věnovaly festivalu rozhlasové stanice. Radio Wave
bylo partnerem festivalu, radio Express vysílalo reklamu
na festival. Veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu se
Prague Pride věnovaly kontinuálně před, v průběhu i po
festivalu, včetně rozhovorů se zástupci festivalu. Dne 13.
srpna 2011 rozhlasové i televizní stanice informovaly o
průběhu průvodu a festivalu v živých vstupech po celý
den.
Před sobotním vrcholem festivalu média informovala o
veřejném diskurzu vyvolaném okolím prezidenta republiky, o festivalech v jiných zemích, o programu Prague

Pride (LN otiskly celý program včetně loga festivalu),
ale také o možných rizicích spojených s pořádáním festivalu v souvislosti s ohlášenými protiakcemi extrémistů.
Po naprosto bezproblémovém průběhu celého festivalu
se tón zpravodajství změnil v jednoznačně pozitivní
ohlas a zdůrazněn byl také obrovský nepoměr mezi
velkým počtem účastníků Prague Pride a malým počtem
účastníků „protiakcí“. Překvapujícím faktem je, že také
debaty pod články o Prague Pride v internetových médiích byly vesměs pozitivní vůči LGBT+ komunitě.
Festival přitáhl také velkou pozornost zahraničních
médií. Mezi jinými se Prague Pride a kontroverzi kolem
výroků prezidenta věnovaly: BBC, The New York Times,
The International Herald Tribune, The Economist, Le
mond, Yahoo.com, Die welt nebo Euronews.

Komunita
Jedním z cílů Prague Pride bylo vytvořit opravdu komunitní festival, který nejen že bude informovat veřejnost
o tom jak LGBT+ komunita žije, ale zároveň bude mobilizovat LGBT+ komunitu ke spolupráci. Proto jsme se od
začátku snažili do pořádání festivalu zapojit jednotlivce,
organizace i business, kteří jsou součástí široce pojaté
LGBT+ komunity.
Za tímto účelem Prague Pride, o. s. uspořádala 3 komunitní setkání v říjnu 2010, v dubnu a červnu 2011. Cílem
prvního setkání byla prezentace základní myšlenky organizace a festivalu a sběr poznatků, podnětů a reakcí.
Na druhém setkání se účastníci už dozvěděli konkrétní
kontury festivalového programu. Třetí setkání v červnu
2011 bylo o detailní prezentaci programu, informaci o
propagaci festivalu a konkrétní návrhy spolupráce.
Nakonec se do pořádání Prague Pride 2011 zapojilo cca
40 subjektů, mezi nimi: Klub českých turistů, Poradna
pro občanství, občanská lidská práva, klub Angels,
Q cafe, In Iustitia, Klub Friends, Latimerie, Jiří Hromada, Klub Saints, Art for Life, Gay Sport.cz, Leathers.
cz (Kožeňáci), CZ-Medvědi, o. s. Charlie, Dům Světla a
Česká společnost AIDS pomoc, Le Press, OMG, Mezipatra, Freedomnight, Logos, eLnadruhou, Erra Cafe, aj.
Další aktivitou, jejímž cílem bylo spojení a propojení
LGBT+ komunity byl JarmarQ – přehlídka gay friendly institucí, firem a neziskových organizací. JarmarQ
proběhl v sobotu 13. 8. 2011 na Střeleckém ostrově.
Dvacítka LGBT+ a LGBT+ friendly organizací zde měla
po celé odpoledne možnost prezentovat svoji činnost.
Kromě informací o aktivitách jednotlivých sdružení bylo
možné si udělat HIV test, podebatovat s panem Hromadou (dlouholetým LGBT aktivistou), vyzkoušet workshop Živé knihovny, podpořit je nákupem drobností vztahujících se k činnosti konkrétního sdružení (odznaky,
nálepky, apod.). Prague Pride tímto způsobem přispěla
k lepší komunikaci organizací se stejnou cílovou skupinou, ale zároveň návštěvníkům festivalu umožnila
poznat, jak široké spektrum témat, zájmů a skupin zahrnuje LGBT+ komunita.
Seznam organizací a subjektů, které se na JarmarQu prezentovaly: Amnesty international ČR, Česká

společnost AIDS pomoc s partnery, Český helsinský
výbor, eLnadruhou, GaTe – Gay Teens, Gender Studies,
Charlie, Jihočeská Lambda, Jiří Hromada a hosté, Klub
českých turistů Queer, Kluci.info, Leathers.cz, Logos, CZMedvědi, Portus Praha, Project One of us, o. s. Proud,
Queershop.cz/LePress, Slovak-Czech Women’s Fund,
Strana zelených, Živá knihovna.

Transgender Me 2011
Komponovaný program k tématu transgender
Cílem komponovaného večera v galerii NoD s názvem
Transgender Me bylo vytvoření platformy pro diskutování problematiky transgenderu a otevření tohoto
tématu pro širokou veřejnost. Na rozdíl od obdobných
akcí, které čas od času probíhají, nebyl večer směřován
na faktický popis biologické přeměny z jednoho pohlaví
na druhé, ale zabýval se identitou transsexuálních lidí,
problémy, se kterými se v každodenním životě potýkají,
a reflektoval vztah většinové společnosti k nim.
Akce Transgender Me byla zahájena site-specific performancí s názvem Hug a deviant v okolí galerie NoD,
jejímž cílem bylo na základě konceptu „free hugs“
nabízet objetí zdarma. Performance byla v reakci na
výroky některých státních úředníků na adresu lidí s
odlišnou sexuální orientací nebo identitou přejmenována
z Hug a queer na Hug a deviant. Performanci vedla dvojice transsexuálních umělců Drag Addicts, přidat se ale
mohl kdokoliv. Následovalo hudební vystoupení českoromsko-americké harmonikářky Petry Gelbart v doprovodu kytaristy Františka Kostlána a zpěvačky Markéty
Skočovské. Devadesátiminutová panelová diskuse
otevřela výše zmíněná témata, a to jak z pohledu odbornic (Dita Jahodová a Olga Pechová), tak samotných
transsexuálních lidí (Vlasta Nomenů a Maty Dio). Drag
Addicts v rámci večera uvedli své představení Virtual
Therapy. Autoři představení popisují následovně: „Co
se stane, když se izolace a samota vloudí do sociálních
médií, pokec místností a sekce opuštěných srdcí hlasitě
tluče palčivými touhami a kombinace lásky a chtíče prolomí imaginární hranice křehké rovnováhy mezi maskulinním a femininním?“ Večer zakončil autorským čtením
a svým recitálem Mike Perry, který v nedávné době o
své přeměně z ženy na muže napsal knihu Klec na majáky.
V průběhu večera byla slavnostně otevřena výstava
fotografií a videí Transgender Me, která nabízela několik
pohledů na problematiku transgenderu od expresivních
dokumentárních fotografií zachycujících průběh a
důsledky přeměny dvou konkrétních lidí, přes reflexi
úlohy virtuálního prostoru pro život některých translidí, až po hledání a přijímaní vlastního transgender Já.

Jistými přesahy, které výstava nabízela, byly například
pozastavení se nad společenskými normami pro určení
pohlaví, a od něj se odvíjejících sociálních rolí jedince
jako produktu primárních pohlavních znaků, nebo nad
funkcí a důvody existence translidí v nadpozemském
měřítku. Kurátorem a kurátorkou výstavy byli Lukáš
Houdek a Lucia Zachariášová. Na výstavě byla uvedena díla těchto autorů a autorek: Darina Alster, Lukáš
Houdek, Lenka Klodová Michal Šiml, Tamara Moyzes,
Jan Přibilský, Josef Rabara a Marek Ther.
Místo konání akce:
Galerie NoD
Den konání akce: 		
11. srpna 2011, 16.00–22.30 hod.
Dny konání výstavy:
11.–28. srpna 2011
Počet vystupujících:
9
Počet vystavujících:
8
Přibližný počet účastníků
a účastnic akce: 		
250

Finanční zpráva
v tis. Kč

Výnosy sdružení			

1 267

Granty ze soukromých nadací		

554

Open Society Institute			
396
Tides Foundation				83
Slovensko-český ženský fond		
75
Sponzoři					436
BAOL s.r.o.					100
Czech Turism				50
Hard Rock Cafe				50
Pražská správa nemovitostí		
50
Cafe-cafe					40
Elefant Orchestra				30
IBM						26
Pink TV					25
Durex						15
Cafe club Latimerie			
10
Jampa Dampa				10
Klub Friends				10
NOI						10
Temple					10
Ostatní dary				204
Prodej upomínkových předmětů
73
Tato tabulka zobrazuje výnosy sdružení v roce 2011.
U grantů a dotací se jedná o prostředky o prostředky
v daném roce využité. V roce 2011 byla otevřena také
veřejná sbírka Prague Pride, miluji tě!, jejíž prostředky
byly převedeny do dalšího období.

Celkové náklady sdružení

1 067

Prague Pride průvod			
87
Doprovodný program			657
Propagace					249
Režijní náklady				74

Sdružení vede účetnictví dle zákona č. 593/1991 Sb. o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí
vyhlášky č.504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

