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kompletn
Duhová tvář rodiny
progr a m í
Silné příběhy neviditelné generace
2018
Welcome to Prague Pride
Pride Voices
Mannovi: Amazing family
NEGOTIATING VISIBILITY:
How to Be Out, Safe, and Proud in Asia
Nosit své pravé barvy
Exil jako řešení /
Being LGBT and Chinese: Still a struggle
Duhová sobota / Rainbow Saturday
PROGRAM 2018
Pride Village
Ballroom kultura poprvé v Praze /
The Ball culture
Jen Powell jako Adam All:
„Inspiruje mě soucit a vlídnost“
Teplá bible
V Česku chybí ochota naslouchat
Mávejte Maršálům
BOBR PARTY: Lesby nebudou sedět v koutě!
Nepřítel bez příznaků
Evropský unikát: Testovací zóna na Letné
Jedna láska, jedno manželství
Knižní tipy
Setkání / něco víc
Nour: Acceptance is a key
PRIDE TĚ CHYTNE A NEPUSTÍ

INZERCE
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VIP SHOPPING INVITATION
PLEASE PRESENT THIS SHOPPING INVITATION AT THE INFORMATION CENTRE OF
FASHION ARENA PRAGUE OUTLET TO RECEIVE YOUR VIP DAYPASS ENTITLING YOU
TO AN ADDITIONAL DISCOUNT OF 10% OFF THE OUTLET PRICES IN PARTICIPATING
STORES OF YOUR CHOICE.*
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SAMSONITE / SWAROVSKI / TOMMY HILFIGER / VERSACE JEANS ... AND MANY MORE

Já ale nejsem
banán, já jse
m
krokodýl!

Tvoje identita, tvoje věc
Pokud se cítíš být někým jiným, než jak tě vidí tvé okolí, napiš nám. Taky jsme si tím prošli.
V on-line LGBT poradně Sbarvouven.cz čekají mentoři a mentorky, kteří si s tebou rádi
popovídají. O tvé identitě, sebevědomí, coming outu. Chatujeme anonymně.

FESTIVAL 2018 • PPMAG

ing out,
m
o
c
š
á
n
ˇ
e
na prijm
Pokud rodi
pší život
e
l
t
í
ž
˚
e
m
e
muž
Hana Kulhánková
ředitelka festivalu Prague Pride

k

ného dětského psychologa Zdeňka Matějíčka: „Rodina je pro nás
prostě společenství, kde se sdílí
čas, prostor, úzkost i naděje, kde se
soužitím všichni učí pro život, kde
všichni dávají i přijímají, kde formují svou osobnost a mají možnost
zrát k moudrosti a kde podstatnou
složkou všeho je vzájemně sdílená
a působená radost.“ Všimněte si,
že zde není kladen důraz na biologii, rodina je chápána jako jednotka, ve které lze sdílet všechno.
Zároveň je pro většinu z nás
prostředím, ve kterém se učíme
vycházet s různorodými lidmi, kteří mají často diametrálně rozdílné
názory a životní zkušenosti, než
máme my. Je to zpravidla první
prostředí, ve kterém se setkáváme
s rozdílností. A to je dobře.
I já jsem pro většinu mé rodiny
byla vždycky trochu jiná – od malička jsem si chtěla dělat věci po
svém a rodiče mi v tom nijak nebránili a podporovali mě. Chtěla jsem
cestovat a poznávat svět a dlouho
jsem byla pro všechny jenom „ces-

FOTO: PETR MRÁČEK

olikrát jste vzali někoho
z vaší rodiny na Prague
Pride? Měli jste možnost s nimi zajít na debaty, výstavy nebo párty, které se
během festivalu konají? A šli jste
spolu v sobotním průvodu?
Každoročně chodím na pride
se svou rodinou, tedy partnerkou
a naší dcerou, pro kterou je to
skvělá příležitost, jak potkat další
děti teplých rodičů. Letos se festivalu zúčastní dokonce i mí rodiče.
Bude to pro mě znamenat opravdu
hodně a věřím, že se jim to bude líbit a budou se skvěle bavit.
Při volbě letošního tématu festivalu padla jasná volba na rodinu,
protože je prostě pro naše životy
zásadní. Pokud rodina přijme náš
coming out, tak můžeme žít plnější a otevřenější životy. Pro většinu
z nás rodina neznamená jenom rodinné příslušníky a pro ty šťastnější
je rodina místem, kam se můžeme
vždy vrátit, když máme nějaké
trable.
Jsou mezi námi ale i tací, pro
oživotní
které znamená rodina celoživotní
ospělosti
trauma. Většina si pak v dospělosti
odinu, ať
ráda vytvoří svou vlastní rodinu,
rtnerek
už ve formě partnerů, partnerek
lízkých
a dětí, nebo ve formě blízkých
ovního
přátel či příjemného pracovního
stě zákolektivu. Rodina je prostě
ho.
klad toho dobrého i špatného.
Velmi jsem si oblíbila deﬁdeﬁnávanici rodiny od světově uznáva-

tovatelka“. Pak jsem začala studovat vysokou školu a byla jsem pro
většinu „ta naše studentka“. No,
a nakonec jsem zakotvila v Praze.
Ano, teď jsem hlavně „Pražanda“.
Od té doby, co máme s partnerkou
dceru, jsem zase pro mnoho známých jenom „mamina“. A přesně
na toto zjednodušené označování
bychom rádi upozornili v rámci
letošní Prague Pride kampaně.
Přiznejme si, kolikrát takto zjednodušeně škatulkujeme i vlastní
příbuzné a známé na základě jejich
chování („mamánek“, „alkáč“) nebo vrozených dispozic („plešoun“),
ať se jim to líbí nebo ne. A samozřejmě víme, že žádné takové označení
nevypovídá komplexně o osobnosti
člověka. Naštěstí máme možnost
některá označení využít k obrazu svému a být na ně i hrdí. Takže
já například jsem velmi hrdá „mamina“.
Prague Pride 2018 tedy vybízí,
abyc
abychom sklony a podivnosti jednotliv
notlivých členů rodiny alespoň na
chvíl
chvíli neřešili. Nálepky by nás neměly odradit od chuti věci sdílet,
komu
komunikovat a společně žít. Každý
jsme nějaký a je lepší trávit společné ch
chvíle jako rodina. Třeba tak, že
se spolu
sp
letos vypravíte na festival
Pr
Prague Pride. Máte možnost si
vy
vybrat z více než stovky akcí –
d
debat, workshopů, výstav, koncertů a mnoho dalšího.
Tak tedy na viděnou!

HANA (VLEVO)
S PARTNERKOU ADÉLOU
A DCEROU
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TEXT: LAURA POSTMA
FOTO: RAY DEPATTI

LOIZA
LAMERS
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This year one of the star guests of the Prague Pride
festival will be the Dutch model Loiza Lamers.
Lamers will speak at Pride Voices, she will meet the
Czech transgender organization Trans*parent and
of course she will join the Pride Parade on Saturday.

L

oiza Lamers (22) has an interesting story to share. She is the
world’s ﬁrst transgender winner of the global and popular
Top Model TV-franchise. She participated in the eighth season of Holland’s Next
Top Model in 2015 and was voted the
winner by the Dutch public. Lamers
came out as a trans woman on the show.
She had initially decided not to make it
public that she was a trans woman, because she didn’t want this to somehow
inﬂuence her participation on the show.
However, during her season rumors
started circulating around the internet
and Lamers decided to take matters into
her own hands and come out on the show.
She later said in an interview on Dutch
television that the responses to her coming out were overwhelmingly positive.
Even though the responses after Holland’s Next Top Model were positive,

Jednou z hvězd letošního festivalu je nizozemská modelka Loiza
Lamers, která bude
jednou z řečnic na Pride
Voices, setká se s členy
transgender organizace
Trans*parent a samozřejmě se také zúčastní
sobotního průvodu.

“By talking about it,
it will become more normal.”
Loiza did indeed face hardships earlier in
her life, when she was going through her
transition. Born in the small Dutch town
of Driel, she expressed her gender nonconformity early in life, beginning her gender transition in her early childhood. At
the age of 10, Loiza was featured in a 2005
documentary by Charlotte Hoogakker titled “Van Lucas naar Luus” (From Lucas
to Luus), which focused on her transition.
In this documentary Loiza talks to and
with her classmates about gender dysphoria. She for example explains how her
parents let her be who she wanted to be,
but when she eventually came to school

as “Luus”, instead of “Lucas”, it was not
always met with understanding from her
classmates. Some of them would tease
her by still calling her “Lucas”, which was
particularly difﬁcult for her. On the other
hand, a lot of her classmates did immediately accept her as Luus. She is seen in
the documentary chatting with friends, in
a swimming pool in a bikini and changing
with the other girls in the girl’s dressing
room before gym class.
NOT EVERY DAY IS A GOOD DAY

Loiza also experienced unacceptance
that went further than just teasing. In

říběh Loizy Lamers (22) je víc
než zajímavý. Je první vítězkou
světově populárního pořadu
Top Model, v roce 2015 se zúčastnila se osmé řady Holland’s Next
Top Model a publikum ji zvolilo vítězkou.
Lamers prošla během natáčení pořadu
svým coming outem jakožto transgender žena. Původně byla rozhodnutá tento
fakt nezveřejňovat, protože nechtěla, aby
to jakkoliv ovlivnilo její působení v pořadu. Nicméně v průběhu show se začaly na
internetu objevovat informace, které na
tuto skutečnost poukazovaly, a tak se rozhodla pro coming out v přímém přenosu.
Později v rozhovoru pro nizozemskou televizi prohlásila, že reakce byly převážně
pozitivní.
V dřívějším životě však zažila i méně
pozitivní zkušenosti. Narodila se v malém městě Driel. Svou genderovou nekonformitu projevovala od dětství a tranzici zahájila v útlém věku. V deseti letech
o ní Charlotte Hoogakkerová natočila
dokument „Van Lucas naar Luus“ (Od
Lucase k Luus, 2005), který popisoval
Loizinu tranzici. Loiza v něm mluví se
svými spolužáky o genderové dysforii. Popisuje například, jak ji její rodiče

P
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umožnili být kým chce, ale když nakonec
přišla do školy jako Luus namísto Lucase,
někteří ji stejně naschvál dále oslovovali
Lucasi, což pro ni bylo obzvlášť těžké. Na
druhou stranu ji však spousta spolužáků a spolužaček okamžitě přijala jako
Luus. V dokumentu vidíme, jak si povídá se spolužáky, plave v bazénu v bikinách a převléká se před tělocvikem spolu
s ostatními děvčaty v holčičích šatnách.
NE KAŽDÝ DEN JE DOBRÝ

Loiza zažila i nepřijetí, které zašlo mnohem dál než jen to, aby si ji někdo dobíral.
V rozhovoru s Peterem van der Vorstem
pro nizozemskou televizi popsala, jak
byla několikrát jako osmiletá zmlácena
staršími, náctiletými chlapci. „Bili mě
a tloukli klacky,“ říká. Tvrdí, že se s tím
uměla vypořádat, ale hůř se cítila kvůli
bolesti, kterou to způsobovalo jejím rodičům. „Když si představím výraz jejich
tváře z té doby, láme mi to srdce. Dokázala jsem zvládnout to, že mě ti kluci zbili,
ale jak skrze mne ublížili mým rodičům...
To je něco, co nikdy nezapomenu.“
INZERCE

her interview with Dutch TV interviewer Peter van der Vorst she says how
she was at times beaten up as an eightyear old by older, teenage boys: “I have
been beaten up and hit with sticks,” she
says. According to Loiza, she was able
to deal with it, but she felt worse about
the pain this was causing her parents.
“When I picture the look on their faces
at that time, it breaks my heart. I could
handle the beatings, but how, through
me, those boys hurt my parents… that is
something I will never forget.”
Loiza continued with her transition throughout her childhood and had
sex reassignment surgery at the age of
eighteen. For her, that operation was
just a formality, she explains in an interview for the Dutch magazine Viva.
“Of course it was important, but I never
hated my body. I didn’t feel like a boy, so
a boy’s body just didn’t ﬁt me. That had
to change and so it did. Some transgenders say that their life only started after
their operation. I didn’t feel that way.
My life was already good before the op-

eration, but after it I felt complete and
‘ﬁnished.’
Loiza worked as a hairdresser before she decided to participate in Holland’s Next Top Model. Now, life is different as a model. Even though she has
never left her hometown Driel, she is now
featured in several big and international
fashion campaigns and she is often asked
for interviews. In the Viva interview she
explains that she doesn’t mind talking
about her being transgender. “It belongs
to who I am. I actually want to talk about
it, because I know there are many boys
and girls who are dealing with these feelings, the same way I had, and they might
ﬁnd it difﬁcult to talk about them. Or
maybe there are parents who don’t know
how to deal with it. By talking about it,
it will become more normal, and I think
that’s important. Of course I want to be
booked as a model for how I look and not
because of my story. But I think that is already happening now.”
There are still mixed responses to
Loiza being transgender. She explains

FESTIVAL 2018 • PPMAG

Loiza pokračovala se svou tranzicí
v průběhu celého dětství a v osmnácti
letech prošla operací na změnu pohlaví.
Operace pro ni byla jen formalita, jak vysvětlila v rozhovoru pro nizozemský časopis Viva. „Samozřejmě, že to bylo důležité, ale nedá se říct, že bych své tělo někdy
nenáviděla. Necítila jsem se jako chlapec,
takže chlapecké tělo mi prostě jen nepasovalo. To se muselo změnit, a tak se to
i stalo. Někteří transgender lidé, říkají,
že jejich život začal až po operaci. Já jsem
to tak necítila. Můj život byl fajn už před
operací, ale po ní jsem si připadala celá
a ‚dokončená‘.“
Než se rozhodla zúčastnit se soutěže
Holland’s Next Top Model, pracovala
Loiza jako kadeřnice. Přesto, že stále
žije ve svém rodném městě, byla hvězdou několika mezinárodních módních
kampaní a často poskytuje rozhovory.
V jednom pro časopis Viva vysvětluje,
že jí nevadí mluvit o tom, že je transgender. „Je to součást toho, kdo jsem. VlastTRANZICE

To, že je člověk trans, se často projeví
už v dětství, rodiče a škola však mívají tendenci tyto náznaky ignorovat.
U malých dětí přitom samozřejmě
nejde hned o dosažení trvalých medicínských změn – jejich „přeměna“
zahrnuje používání nově zvoleného
jména a rodu, se kterým se ztotožňují. Obecné pravidlo říká, že přechod
ke správné identitě je na místě, pokud
po něm dítě touží vytrvale a dlouhodobě.
Těsně před nástupem puberty je
možné předepsat takzvané hormonální blokátory, které tento proces
dočasně pozastaví a dají tak dítěti
více času na rozhodnutí, aniž by se
muselo stresovat nevratnými tělesnými změnami. Pokud se dospívající
rozhodne k hormonální terapii, nastupuje ji kolem 16. roku věku – pokud ne, blokátory se vysadí a puberta
proběhne dle původního scénáře.
Pro přeměnu je samozřejmě zásadní i psychická podpora okolí, ať už
jde o pochopení ze strany rodiny či
možnost setkat se s dalšími trans dospívajícími a spolehnout se na dobře
informované odborníky: v ČR se trans
dětem věnuje MUDr. Hanka Fifková. Pravidelnou podpůrnou skupinu
pro trans děti a jejich rodiny pořádá
v Praze organizace Trans*parent.

LEGAL GENDER RECOGNITION
ANEB PODMÍNKY PRO UZNÁNÍ
GENDERU V ČR

Cesta k oﬁciální úřední přeměně je
pro trans lidi v České republice stále komplikovaná a dlouhá. Hlavní
podmínkou změny jména a označení
genderu v dokladech z „mužského“
na „ženské“ (nebo naopak) je u nás
operace, jejíž součástí musí být znemožnění další reprodukce, tedy sterilizace. Tuto operaci si trans člověk
může hradit sám, ale vzhledem k vysokým nákladům většina využívá zákroků hrazených pojišťovnou. V takovém případě ovšem musí projít přes
speciální komisi, ke které ji doporučí
sexuoložka nebo sexuolog. Celý proces od první návštěvy v ordinaci až po
změnu dokladů trvá běžně 2 až 4 roky.
Čas přitom hraje důležitou roli, protože komunikace pod nesprávnou identitou s úřady, zaměstnavateli a dalšími znamená pro trans lidi stres navíc.
Problém také spočívá ve vyžadování operace, kterou pochopitelně ne
všichni mohou nebo chtějí podstoupit. Naopak pozitivní trend ve světě
směřuje k principu sebeurčení, tedy
k tomu, aby si dospělý člověk mohl
nechat změnit doklady pouze na základě vlastního prohlášení.
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that in real life they are mainly positive,
but people can be cruel on the internet.
“I read those comments too”, she says.
“People don’t always realize it, but I am
just a human being and even though
I am happy with the way I look and I am
pretty sure you can’t tell I used to be
a boy, it’s still not nice to read if someone
writes ‘You look like a guy’.”
“For a while I struggled with how to
deal with these comments. Should I delete them from the internet? Or respond
to them? People who follow me often
correct negative responses. I like that.”

ně o tom chci mluvit, protože vím, že je
spousta kluků a holek, kteří mají stejné
pocity, jaké jsem měla já, a může pro ně
být těžké o tom mluvit. Nebo existují rodiče, kteří neví, jak si s tím poradit. Když
o tom mluvím, stává se to víc normálním
a myslím, že to je důležité. Samozřejmě,
že chci práci modelky dostávat proto, jak
vypadám, a ne kvůli mému příběhu. Ale
myslím, že to už se děje.“
I nyní se setkává se všemi typy reakcí.
Vysvětluje, že v reálném životě jsou převážně pozitivní, ale na internetu umí být
lidé krutí. „Čtu si všechny komentáře,“
říká. „Lidé si to možná neuvědomují, ale
jsem také jen člověk, a i když jsem spokojená s tím, jak vypadám – a jsem si jistá,
že není možné poznat, že jsem dřív byla
kluk – stejně není příjemné přečíst si, když
někdo napíše že ‚vypadám jako chlap‘.
Nějakou dobu jsem nevěděla, jak s takovými komentáři naložit. Měla bych je
smazat? Nebo na ně reagovat? Často lidé,
kteří mě sledují, takové negativní komentáře ale sami opravují. To mi dělá radost.“

„Když o tom
mluvím,
stává se to
víc normálním.“

8
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byl. Štěstí a právo na štěstí je totiž výdobytkem moderny, nikoli hodnotou tradiční společnosti – namátkou vzpomeňme na
domluvené sňatky, stigmatizaci svobodných matek, tělesné tresty, dětskou práci
a podobné tradiční zvyklosti.
KVĚTINOVÉ DĚTI

TEXT: KLÁRA KUBÍČKOVÁ

Postmoderní rodiny již nejsou zakládány proto, aby reprodukovaly
populaci nebo jinak prospívaly
velkým společenstvím lidí. Rodiny postmoderní doby jsou zakládány kvůli uspokojování citových potřeb partnerů. Stabilita
těchto rodin proto stojí a padá s citovou
bilancí partnerského vztahu. Rodina je
stále více privátním podnikem.“
sociolog Oldřich Matoušek

čeští sociologové a socioložky si
zejména díky průkopnické práci
profesora Iva Možného uvědomují, jak moc se rodina proměňuje.
Na všudypřítomný pláč nad krizí rodiny
odpovídají: krize není nic špatného, jako
všechno ve společnosti, i rodina je v čase
dynamický útvar. Ivo Možný přišel s prvními pronikavými analýzami změn institutu
rodiny před víc než čtyřiceti lety. Jenomže
sociologie ne vždy dokáže společnosti říct,
co o ní vyzkoumala, a ta společnost to ne
vždy skutečně slyší: i proto pociťujeme
i dnes – více než dvě stě let poté, co tradiční rodinou otřásla průmyslová revoluce,
a více než sto let poté, co jí otřásla první
světová válka – špatně vysvětlitelnou, ale
o to silnější nostalgii po jakémsi dávném
rodinném ideálu. Který vlastně snad ani
neexistoval a když, ideální rozhodně ne-

I

„Instituce, která byla odnepaměti považována za prakticky nejstabilnější výtvor
naší civilizace, se nejméně od první světové války podstatně změnila,“ píše Možný.
Přesto se tu stesk po tradiční rodině už
během krutého 20. století jednou intenzivně objevil: po druhé světové válce byla
společnost celosvětově tak otřesená, že
hledala stabilitu právě v návratu k rolově
přísně rozdělené nukleární rodině.
Baby boom 50. let zejména na západě
sice vedl ke zdánlivému obnovení tradičních hodnot, děti, které v těchto rodinách
vyrostly, však tyto hodnoty v emancipační vlně konce 60. let ostře odmítly jako
pokrytecké. „Tato generace vyrůstala právě v padesátých letech, která byla v USA
i v západní Evropě považována za dekádu rodiny. Skutečnost však byla taková,
že právě na konci této dekády došlo ke
snižování porodnosti a zvyšování rozvodovosti,“ píše Možný. A dodává, že od té
chvíle už není možné rodinu považovat za
morfostatickou instituci.
To, že se její vnější podoba mění, ale
neznamená, že stále nemůže plnit své
funkce. „Postmoderní rodiny již nejsou
zakládány proto, aby reprodukovaly
populaci nebo jinak prospívaly velkým
společenstvím lidí. Rodiny postmoderní
doby jsou zakládány kvůli uspokojování
citových potřeb partnerů,“ tvrdí sociolog
Oldřich Matoušek.

FOTO: JSME FÉR

Rodiny dneška se hodně liší od
podoby rodiny, ve které žili a kterou zažívali naši prarodiče, nebo
dokonce generace ještě starší. Není náhoda, že anglický sociolog Anthony Giddens
rodinu označil za skořápkovou instituci.
Pojem – obal sice zůstal stejný, ale její obsah se značně proměnil.“
socioložka Hana Maříková
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V této společenské situaci vzniká prostor pro vznik duhových rodin. Byly tu
samozřejmě i dřív, ale tak, jak přibývá
nesezdaných svazků, sešívaných rodin či
rodin jinak „atypických“, jsou více vidět
i rodiny duhové. I tady jsou společenské
vědy lehce napřed, když už dvě dekády
uznávají existenci duhových rodin a výchovu dětí v nich označují nejenom za
přijatelnou, ale navíc ji podporují. Shodují se v tom nejenom sociologické, ale
i přední pediatrické, psychologické a pedagogické instituce.
VE STÍNU STÁTU

Společnost musí vzít v úvahu duhové
rodiny prostě proto, že tu jsou a přibývá jich: „Existuje fenomén označovaný
v západním světě jako lesbian babyboom. V tomto období začal počet dětí
v rodinách leseb narůstat geometrickou
řadou. Na viditelnosti postupně získává
i plánované rodičovství gayů, které bylo
ještě před několika lety v očích veřejnosti

bráno jako jakési sci-ﬁ,“ uvádí výzkumnice Petra Kutálková, která se duhovými
rodinami dlouhodobě zabývá.
Legislativa v České republice přitom
tyto děti nechrání stejně jako děti ve svazcích heterosexuálních rodičů, stejně jako
nechrání svazek jejich rodičů. Registrované partnerství za manželstvím právně
zaostává v mnoha ohledech, nejviditelněji jde o výživné na děti, sirotčí a vdovské či
vdovecké důchody.
V současné době je v Česku zhruba
dva tisíce dětí, které vyrůstají v homoparentálních rodinách. Podle nemnoha
studií, které existují, se jim vede dobře.
Nemají problém (či alespoň ne větší problém než jejich vrstevníci v heterorodinách) se vztahy uvnitř rodiny, nechybí
jim různé rodové modely, nežijí v naivní
představě, že svět se skládá pouze z leseb
a gayů, nemají problémy s vlastní sexualitou a s jejím přijetím.
Více než děti z heterorodin ale narážejí na šikanu ze strany okolí – což ovšem

svědčí o homofobních náladách v české
společnosti.
„Ještě víc než homofobní výkřiky některých spolužáků a spolužaček trápí tyhle rodiny obava z toho, co se stane, když
zemře jedna z matek nebo jeden z otců.
Legislativa v tomto rodiny gayů a leseb
diskriminuje,“ říká výzkumnice Kutálková. Zákon o manželství pro všechny
by legislativně narovnal postavení rodičů
i dětí v duhových rodinách. Jakkoli je rodina v krizi a jakkoli se manželství může
zdát přežitým modelem, je nutné, aby
zákon měřil všem stejným metrem: je na
gayích a lesbách, stejně jako na zamilovaných heterosexuálech, zda do manželství
vstoupí a rodinu založí. Musí mít ale stejné právo se rozhodnout.
Studie Petry Kutálkové
Duhové rodiny ve stínu státu
a Hlasy dětí z rodin gayů a leseb
jsou dostupné v elektronické podobě
na webech jsmefer.cz a praguepride.cz

INZERCE
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PŘIPRAVTE
SE
S NÁMI NA LETOŠNÍ
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1

4

PRAGUE PRIDE
3

Seznam prodejen najdete na www.ﬂyingtiger.com
Sledujte nás na
ﬂyingtigercz

2
Co vám nesmí určitě chybět:
1. Kelímek na jedno použití, 60 Kč / 10 ks balení.
2. Látková taška, 50 Kč. 3. Havajský věnec, 30 Kč.
4. Vlaječky, 80 Kč / 6 ks balení. 5. Párty brýle 120 Kč.
6. Papírová girlanda, 60 Kč.
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Silné príbehy
neviditelné generace

TEXT: JOLANA NOVOTNÁ
ZDROJ FOTEK: ARCHIV CORINNE RUFLI

Pravá chvíle k zaznamenání vzpomínek a zviditelnění stárnoucích leseb? Teď.
Jinak bude pozdě. Rozhovor se švýcarskou historičkou Corinne Rufli vám přiblíží její knihu jedenácti životních příběhů žen 70+, které milují ženy –
nesoucí název Seit dieser Nacht war
ich wie verzaubert (volně přeloženo
Od té noci jsem byla okouzlena).

Corinne, potkaly jsme se v roce 2017
na první Evropské lesbické konferenci
ve Vídni na panelu o stárnutí leseb.
Tvoje knížka na mě udělala dojem
a taky to, kolik starších žen bylo
v publiku – v Česku by tomu tak asi
nebylo. Co ve Švýcarsku?

Generaci leseb feministek, které byly aktivní v ženském a lesbickém hnutí 70. let
20. století, je dnes kolem šedesáti. Ve Švý-

KDO JE

CORINNE RUFLI
Vystudovala historii, německý jazyk a literaturu na Curyšské univerzitě. Ve své magisterské diplomové práci se zabývala orální
historií starších lesbických žen
ve Švýcarsku. Na základě výzkumu publikovala knihu „After that
night I was spellbound”, která se
dočkala již čtvrtého vydání a v německy mluvících zemích získala
velkou popularitu. Corinne Ruﬂi
pracuje jako editorka kulturního časopisu a je aktivní v mnoha
lesbických projektech: například
procházky s tematikou lesbické
historie v Curychu, Sappho Verein,
L-World-Wiki, nebo třeba stránky
www.lesbengeschichte.ch.

carsku jsou pořád hodně vidět. Celý život
usilovaly o svá práva, hlásí se o ně i dnes.
Diametrálně jiná situace je v případě leseb nad sedmdesát. Jako by nebyly.
Jsi asi o polovinu mladší než
protagonistky tvé knížky. Jak tě
vlastně napadlo se staršími lesbami
zabývat?

Když jsem studovala historii na Curyšské
univerzitě, hodně jsem se zajímala
o lesby z raného feministického
hnutí. Byly pro mě hrdinky.
PÁTEK
Jako téma magisterské di10. 8. 2018, 1
plomky jsem si tedy nej6.00
Když ses rozhodla
dřív vybrala lesbické hnutí
DIVADLO U VA
LŠ
Ů
KAROLÍNY SVĚT
napsat na základě
v Curychu. Pak mi ale
LÉ 286/18
PRAHA 1
výzkumu knížku, nebály
něco došlo. Kde jsou lesby,
se její protagonistky z té
které vyrůstaly před spoleanonymity vystoupit?
čenskými proměnami 70. let?
Byly to silné příběhy. Věděla jsem,
V konzervativních poválečných 50.
že je to hlas, který by měl být slyšet. Tak
a 60. letech, kdy se od žen ve Švýcarsku
jsem se jich začala ptát, jestli by chtěly
očekávalo, že se vdají, porodí děti a budou
v knížce být. Popravdě, většinu taková
se spořádaně starat o domácnost? Jaké to
myšlenka nijak zvlášť nenadchla. Byly
bylo pro ženy v té době milovat ženy, jak na
zvyklé o lesbické části svých životů spíš
tu dobu vzpomínají a jak žijí dnes?
mlčet. Nakonec ale všechny, až na jednu,
Bylo těžké najít takové respondentky
kývly. A dnes jsou na to hrdé.
do výzkumu?

Ta generace je neviditelná jak ve společnosti, tak v komunitě leseb. Takže ano,
bylo. Ale v širším okruhu mých kamarádek leseb se nakonec našlo dost starších
žen, které milují ženy. Pomohly mi najít
kontakty. Všechny ženy byly nakonec
hodně sdílné. Ale jednalo se o akademický výzkum. Anonymizovaný.

Jakou myslíš, že k tomu měly
motivaci?

Nikdo, včetně mě, nemohl tušit, jaký
úspěch bude knížka mít. Zájem médií
a čtenářů nás všechny překvapil. Některé z protagonistek mi řekly, že chtěly
povzbudit jiné ženy, lesby, aby se vydaly
svojí cestou, poslechly své srdce. Další

FESTIVAL 2018 • PPMAG

měly pocit, že konečně můžou nahlas říct
něco, co nikdy tak zřetelně nevyslovily.
Jak se s tou náhlou publicitou
vypořádaly?

Některé poskytovaly rozhovory do mainstreamových švýcarských periodik, televize nebo rozhlasu, chodily se mnou na
veřejná čtení. Jiné na veřejnosti mluvit
nechtěly. Naprosto jejich rozhodnutí respektuju. Pro mě osobně mělo větší význam, že si tu knížku četly i jejich rodiny
a přátelé. Často jim to přineslo do vztahů
nové perspektivy a otevřenost, smíření.
Mnohé z nich totiž dřív se svými blízkými
o tom, že jsou lesby, tak přímo nemluvily.
Co přinesly rozhovory
s respondentkami tobě?

Tři roky poznávání. Osobní kontakt s generací žen 70+. Přijmout každou takovou, jaká je – ať už si říká lesba nebo ne,
prošla si coming outem až hodně pozdě
ve svém životě, nebo dokonce žije s mužem. Vidět, jak se dá stárnout jako lesba –
40 let v jedné domácnosti; ve vztahu, ale
ne v jedné domácnosti a užívat si svobodu; měnit partnerky celý život; nemít
žádnou partnerku a těšit se i v osmdesáti, že nějakou potkáte; nebo být šťastná
sama a mít okruh dobrých přátel.
Než jsem se s danou ženou setkala,
nikdy jsem nevěděla, co čekat.
„Na mém životě není nic tak
zajímavého, abys o něm
psala,“ říkaly. A vždycky
to byl úžasný příběh.
Jen si představ – sedíš před ženou, které
je 85 let, vypráví ti
o svých intimních
tajemstvích. Nebo se
rozpláče. Nebo usměje, protože si zrovna
vzpomene na svoji první lásku, moment, kdy
poprvé políbila ženu. Ty

KARIN RÜEGG (80)
A EVA SCHWEIZER (77)
Dvě protagonistky knihy, které vystoupí společně s Corinne Ruﬂi na
besedě během Prague Pride.
Seznámily se, když jim bylo kolem
čtyřiceti. Eva vyrůstala v silně evangelickém prostředí. Vdala se za protestantského faráře, měla být dokonalou ženou ve středostavovské
domácnosti. Než se jí narodily děti,
pracovala jako učitelka. Po několika
velmi závažných příhodách začala
dokonalá fasáda praskat a Eva se dostala na pokraj nervového zhroucení.
Uvědomila si, že svého muže nemiluje, že není tak „dobrou“ matkou, jak
se očekávalo. Po terapii začala znovu
studovat a na studiích potkala Karin.
Karin, na rozdíl od Evy, vždycky věděla,
že miluje ženy. Neuměla to ale pojmenovat. Měla pocit, že není normální.
Překonat ty stavy jí pomáhala hudba
a umění. Poprvé se zamilovala v šedesátých letech, utajeně, bez budoucnosti. Připadala si sama, dokud nepotkala
Evu. Jejich vztah se rozvíjel velmi pomalu. Eva opustila svoji rodinu a začala žít s Karin.
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chvíle jsou jedinečný dar, který mi svým
vyprávěním daly.
A reakce z komunity, všechny ty dopisy, e-maily od starších žen, že je konečně
někdo zastupuje, a od mladších, že našly
vazbu mezi generacemi leseb, byly taky
hodně povzbuzující. Našli se i lidi, pro
které bylo překvapení, že ženy v téhle věkové kategorii vůbec mohou mít lesbickou
orientaci. Všichni máme nějaký ten svůj
předsudek o starých ženách…
A co budoucnost, Corinne, po takovém
úspěchu?

Zaprvé, vidím, jak moc jsou podobné
výzkumy potřeba. Ve Švýcarsku se například žádné doposud nevěnovaly období
mezi lety 1940–1970, proto se o něm
málo ví. Na rozdíl od 30. let 20. století,
kdy víme, že se lesby a gayové v Curychu
organizovali. Tedy chci dělat další výzkumy a zviditelňovat je.

You can read the full English version
of the interview at:
www.praguepride.cz/corinne-ruﬂi.

O AUTORCE ČLÁNKU

Jolana Novotná založila
a koordinuje program
o LGBT stárnutí
pro PROUD, překládá a pracuje
jako odborná poradkyně pro pozůstalé v brněnské LGBT
přátelské organizaci Klára pomáhá.

touristinformation.cz
Legerova 48, Prague
Open non-stop 24/7

GAY/LGBT MAPS
PRAGUE PRIDE MAPS
PRAGUE PRIDE MAG
COFFEE FACTORY (PRIDE CAFE )

legendarytours.cz
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Welcome
to Prague Pride

F

ancy parties, marching at the
Pride Parade, chilling in the historical downtown? Dear LGBT
and LGBT ally visitors, you
have arrived in a great and gay city. Well,
you’ve heard the beer is cheap in Prague
but there is so much more than a pint for
a pound.
As always, we’d love to see you at the Pride events that take place during the whole week from Monday the 6th of August till
Sunday 12th all around the Czech capital.
Visit the Pride Village at Střelecký ostrov for the Monday opening concert and
a rich programme during the rest of the
week (more on pages 28/29). You can
also ﬁnd the Prague Pride ofﬁcial stand
there (for information, our great merch
and free condoms). If talks and debates
are your thing – head to the Pride House – many will be translated into English
this year (Langhans, Vodičkova 37). For a
full week of programme revolving around
cultural and social issues of LGBT people
of Asia check out our new venue – Pride
Mandala (Tibet Open House, Školská
28). And for the best dance show of the
year don’t miss the Dance Divas on Friday evening!
We want you to be part of the Prague
Pride as much as the locals, that’s why

we try to have lots of info in English –
check out our mobile app (Convene) for
the full programme, our website and of
course this magazine!
If this is not enough, try to break the
typical Czech shyness and talk to other visitors of the festival. For example, right at
the Prague Pride Parade on Saturday,
starting at 11:30 this time from top of
the Wenceslas Square (more on pages
24/25). Don’t miss it!
But Prague Pride is not only the parade. This year’s festival theme is the
family. In our campaign, we focus on
families in which LGBT people grow up.
LGBT children are often labelled as the
black sheep of the family. We want to
point out that other members of the family can often also be labelled based on
their traits - whether they like it or not.
Our society loves labelling people. But
labels are based on stereotypes and often
describe their bearer incorrectly. We are
more than “the nerd, the gossip girl, the
fag, the mommy’s boy”. Our campaign
asks us not to dwell on the quirks of people. Labels should not divide us. Everyone
is different and it is better to just have a
good time together as a family. And you
can even spend it together at Prague Pride. We look forward to meeting you!
Hana Kulhánková
Director of Prague Pride festival
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Prague
t
Starter Ki
ners
for foreig
• Before you hit the city remember
that while we party a lot, it is ofﬁcially prohibited to consume alcohol
in the streets. Plus, after 10 pm it is
prohibited to be noisy in residential
areas, and both rules are enforced
by the police.
• Tipping is not obligatory and shouldn’t appear on your restaurant receipt, but it is considered rude not
to leave a 10 percent tip. Prague
restaurants, bars and shops usually
accept credit cards (Visa and MasterCard) but ask in advance.
• When withdrawing money, preferably use bank owned ATMs that
charge much less for withdrawals than the commercial ones.
If you need to exchange money,
always check the actual rate. We
recommend eXchange at Náměstí
Franze Kafky.
• Hailing a taxi on the street is not recommended. Use an app instead –
Liftago shows you licenced drivers
nearby and the price. Or use the
public transport, it is cheap and
efﬁcient, just make sure you have a
valid ticket. Mark your ticket in the
validator on the ﬁrst journey; from
that moment the ticket is valid for a
speciﬁc amount of time (30 minutes, 90 minutes, 24 hours, 3 days).
• The Czech Republic is the 6th safest
place on Earth, but it is better to be
safe than sorry. Especially in the
city centre and on crowded trams,
be sure to check your belongings
so your holiday doesn’t change
from gay to sad. And also watch
out – trams have priority even over
pedestrians.
• …so hopefully you will not need
these: Emergency number is 122
or 155 for ambulance and 158 for
the police.
• 24 hour Pharmacy can be found
at Palackého 5, close to Wenceslas
Square.
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pride Voices
Inspirational LGBTQ
voices that change
the world!

Hlasy inspirativních
LGBTQ osob,
které mení svet!

There are many interesting people

Existuje mnoho zajímavých lidí

with extraordinary stories in the

s neskutečně silnými příběhy.

world. We have invited some of

Některé z nich jsme pozvali,

them to share their experiences with

aby se s námi podělili o své

us and of course, to inspire us. Come

zkušenosti a samozřejmě, aby nás

to join the fifth edition of this popular

inspirovali. Přijďte se s nimi setkat

event and listen, watch, meet and

a poslechnout si je na již pátý ročník

get inspired!

této populární talk show!
THURSDAY
ČTVRTEK /

9. 8. 2018,

JARO VIŇARSKÝ

(SLOVAKIA) Jaro Vinarsky is a dancer from
a small town in the east
of Slovakia whose work has
been presented at international
festivals across the world. In 2011
Jaro founded a non-proﬁt organization SKOK! working
for the development of contemporary dance and physical theatre in Slovakia.

PHILIP
CHRISTOPHER
BALDWIN
(SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ) Ve
věku 24 let mu diagnostikovali HIV,
přesto hýří optimismem a radostí ze života. Je bojovníkem
za práva LGBT lidí. Po mnoho let označoval sám sebe za
ateistu či agnostika. Posledních pět let říká, že křesťanství
je důležitou částí jeho života. Přispěl kapitolou do knihy
The Power of My Faith. Nazval ji „Christianity nourishes,
comforts, and empowers me“. V současné době dokončuje práci na semi-autobiograﬁcké knize Positive Damage.
(UNITED KINDOM) Philip Baldwin is a devoted Christian and gay rights and HIV awareness activist from the
United Kingdom. At the age of 24 he was diagnosed with
HIV and later on he began to reappraise the role Chistianity could have in his life.

FOTO: MICHAEL J CHAPMAN

NoD
DLOUHÁ 33
PRAHA 1

FOTO: ARCHIV J. VIŇARSKÉHO

(SLOVENSKO) Tanečník, choreograf, performer
a také zakladatel o.z. SKOK! pochází ze Slovenska,
kde studoval choreograﬁi baletu. Za představení BASTARD z trilogie The Painted Bird získal v roce 2013
prestižní ocenění Bessie Award, o kterém se mluví
jako o tanečním Oscarovi. Sám je přesvědčen, že ceny
mohou i uškodit, pokud člověk
přecení jejich hodnotu. A tak
se jim snaží nepodléhat.
Nerad cestuje letadlem,
miluje karaoke a jako
malý chtěl být řidičem
autobusu.

19.00
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CORINNE RUFLI
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GERY KESZLER

(ŠVÝCARSKO) Studovala na Curyšské univerzitě. Tématem její studie byla historie starších lesbických žen žijících
ve Švýcarsku. V roce 2015 vydala knihu s 11 životními
příběhy o milostných vztazích mezi ženami nad 70 let.
Kniha měla velký úspěch jak ve Švýcarsku, tak v Německu a Rakousku. V současné době vede kulturní magazín
AAKU a pořádá přednášky doma i v zahraničí.

(RAKOUSKO) Říká o sobě, že nechce být bohatým člověkem. Je šťastný, protože má bohatý život. Gery Keszler
je zakladatelem a organizátorem Life Ballu, charitativní
akce, která se zaměřuje na HIV inﬁkované osoby – sám
Gary se nakazil ve svých 20 letech. Life Ball letos slaví již
25. výročí a dřívější ročníky zahajovali například Bill Clinton, Elton John nebo Sharon Stone.

Přečtěte si rozhovor s Corinne na straně 10–11

(AUSTRIA) Gery Keszler is the founder of the Life Ball
organization, a yearly event that generates attention for
HIV and AIDS. Keszler got infected with HIV in Australia at the age of 20. He publicly announced this at the
2015 Life Ball event. In his country Austria he has on the one
hand won many awards
for his achievement but
has also been the victim (by extreme right
party FPÖ) of homophobia. The Life Ball
is celebrating 25th anniversary and previous
years were openned by
Bill Clinton, Elton John or
Sharon
Stone.
FOTO: MARKUS MORIANZ

(SWITZERLAND) Corinne Ruﬂi is a historian from
Switzerland. In 2015 she published a successful book
with 11 life stories of women loving women over 70: “Seit
dieser Nacht war ich wie verzaubert” (“After that night I was
spellbound”).
You can read the interview
with Corinne at
www.praguepride.cz/corine-ruﬂi.

LOIZA LAMERS

FOTO: SIGGI BUCHER

(NETHERLANDS) Loiza Lamers (born 1995)
is a Dutch model, world‘s ﬁrst transgender winner of the global Top Model TV-franchise.
Lamers expressed her gender nonconformity early in life, beginning her gender transition early in her childhood. At the age of
10, she featured in a titled Van Lucas naar
Luus (From Lucas to Luus), which focused
on her transition. Lamers underwent Sex reassignment surgery at the age of 18.

(NIZOZEMSKO) Narodila se jako Lucas Lamers
a podstoupila operaci změny pohlaví ve věku 18
let. Dva roky na to zazářila v soutěži Top Model
a byla také první transgender modelkou, která
v tomto TV pořadu zvítězila. První místo vybojovala též v holandské verzi této soutěže,
a to i přesto, že byla vybrána jako jedna z posledních soutěžících. Před svou modelingovou
dráhou pracovala jako kadeřnice.
Celý příběh Loizy najdete na stranách 6-9.

Odkaz: You can read the full story of Loiza on pages 6-9.
FOTO: RAY DEPATTI

INZERCE

Jaro Viňarský
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Prague Village

Střelecký ostrov, Praha

VSTUP ZDARMA!

FREE ENTRANCE!

Z veřejných zdrojů podpořil:

Za podpory:

Koncept, choreografie
a tanec:
Jaro Viňarský /Sk/
Světelný design:
Tomáš Morávek
Kurátor a produkce:
Honza Malík & Prague
Pride z.s.
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Barceló Old Town Praha
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oldtownpraha.res@barcelo.com
Barceló Brno Palace
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Mannovi: Amazing family
eexistuje snad žádná rodina, v níž by tolik geniálních
žen a mužů s tak rozdílnými
uměleckými temperamenty
utvářelo epochu, ve které žili. Thomas
Mann je z celého klanu nejznámější (pro
nás je asi nejzajímavější jeho Smrt v Benátkách). Velký vliv v dějinách literatury
však má také jeho bratr Heinrich (podle
jeho románu vznikl ﬁlm Modrý anděl) či
jeho děti Klaus, Erika a Golo. A v tradici
pokračují i další generace: Frido Mann,
vnuk Thomasův, a Jindřich Mann, vnuk
Heinrichův. Všechno psavci a mimořádné osobnosti.
Nechme ale v tuto chvíli stranou jejich
význam pro svět literární a podívejme se
na ně jako na rodinu. Rodinu s velmi pestrou minulostí. Co vše je potkalo? Namátkou:

N

válka

FOTO: ETH-BIBLIOTHEK ZÜRICH, THOMAS-MANN-ARCHIV
/ FOTOGRAF: E. WASOW / TMA_0123

sebevražda

AMBICE

opovržení
Nobelova cena za literaturu

návrat
psychofarmaka

úspěch i neúspěch

totalita

sláva

adopce

rakovina
INZERCE

AMAZING FAMILY
Fotograﬁcká výstava
s historickými a queer souvislostmi
6. 8.–31. 8. 2018
P Pride House: Langhans – Centrum Člověka
v tísni, Vodičkova 37, Praha 1
pondělí 6. 8. / 14.00
Komentovaná prohlídka výstavy
Amazing family
P Pride House: Langhans – Centrum Člověka
v tísni, Vodičkova 37, Praha 1
čtvrtek 9. 8. / 20.00
MANNuscript
Divadelní představení v podání DADA
(Drag Addicts Divadelní Alternativa)
Ďábelský pakt muže, který se zřekl lásky
k druhým. Lehce dadaistický příběh sešitý
z poznámek literárních velikánů.
P Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha 3
pátek 10. 8. / 17.00
Po Königsallee s Hansem Pleschinskim
autorské čtení
P Pride House: Langhans – Centrum Člověka
v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

blahobyt

BISEXUALITA

EMIGRACE

deprese

TEXT: PETR KALLA

Rodina na zahradě mnichovské vily v Poschingerstraße 1
(zleva Monika, Elisabeth, Golo, Katia, Thomas, Michael, Erika, Klaus Mann)

otevřená, tajená i popíraná homosexualita

drogy

17

heterosexualita

UZNÁNÍ

Prague Pride představuje tuto „amazing family“ zejména výstavou pořádanou ve spolupráci s Centrem Heinricha
a Thomase Mannových v Lübecku a premiérou divadelního představení MANNuscript. Pojďme se zamyslet nad osudy
členů tohoto klanu, nad někdejším i současným stavem projevování a přijímání
jiné než heterosexuální orientace a obecně nad podobami rodiny.
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Negotiating Visibility:
How to Be Out, Safe, and Proud
in Asia

TEXT: FILIP NOUBEL

FOTO: 123RF

This year, Prague Pride
is launching a series of
events to discuss issues
of in/visibility of LGBT
people in Asia, called
Pride Mandala.
or this, together with Tibet
Open House that is generously
hosting most of the events, it
has gathered several cultural
they alert your employer or your parents,
and social innovators from Azerbaijan,
or your wife if you are married. You can
Central Asia, China, Taiwan, Tibet and
imagine the consequences.”
Turkey who dare challenge the norms of
For many members of the LGBT comtheir culture without turning their back
munity across Asia, the strategy is thus to
on it. Those pioneers provide inspiring
lead a double life: remaining invisible in
works of art, platforms for dialogue that
public life and being out only in very sehelp LGBT people in their home counlected places, and with carefully selected
tries accept their true identify. Such inand trusted people.
terventions also allow more liberal parts
But there are also individuals who
of their societies to revisit traditional nochallenge this attitude and develop a new
tions of LGBT as being an issue ‘imposed
discourse about LGBT identity within
by/imported from a morally decadent
their own culture. This doesn’t go withWest’ as goes the mainstream media,
out real risks that can include being killed,
religious, patriarchal and political disbeaten up, imprisoned, ﬁred, being forced
course in most countries.
to live in exile, being expelled by your own
Being visible is great, if you are the one
family. But those people exist and make
making the decision of when and where
a creative use of art in many forms.
it is safe for you to be openly LGBT. But
For a writer and activist from Turkey,
when you are not the one deciding, it
who now lives in exile in Prague, it is about
might look like this: “When my brother
writing short stories in Turkish, in which
found out I am gay, he took out a knife
the characters are openly LGBT and tell
and tried to kill me to save the honabout their life experiences, dreams
our of our family.” Or like this:
and fears in the rawest possible
“Once the police ﬁnd out you
way. For a fashion designer
K/
are gay, because they monfrom Central Asia, who also
ÚTERÝ–PÁTEID
AY
TUESDAY–FR
itor LGBT discos and onlives in exile in Europe,
8
1
0
2
.
8
.
line dating apps, they call
it is the possibility to use
0
1
.–
7
,
LA
DA
you and ask for a monthly
the colours of the rainbow
AN
M
PRIDE
ŠKOLSKÁ 28,
fee to keep your ‘dirty seﬂag to make a collection
PRAHA 1
cret’ safe. If you don’t pay,
of clothes that challenge the

F

traditional gender roles attributed to men
and women in his home country. For an
artist from Azerbaijan, also living abroad,
it is about making compelling portraits
of LGBT people from Baku in 3D paper
technique and celebrating the very existence of the community. For a ﬁlm maker
from Kazakhstan, it is about following
a boy band inspired by Korean pop music who sing in Kazakh and promote the
use of this language better than any government policy has so far among younger
generations yet get regularly attacked for
not looking ‘what traditional Kazakh men
should look like’. For Kazakh visual artists, it is about revisiting national symbols
and heroes and queer their representation
to start a debate about national, ethnic,
gender and sexual identities. For a Turkish
performer, it is about using photography
and language to ask how to be queer and
Turkish/German. For a Tibetan lama, it is
about accepting LGBT within the Tibetan
community and beyond and simply sitting
together to meditate as sentient beings in
an open way.
Join us to discover, enjoy rarely seen
art, ask questions, challenge speakers
with your own views, and celebrate the
diversity of being LGBT and visibly so in
Asia.
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Nosit své pravé barvy

TEXT: FILIP NOUBEL

Letos bude Prague Pride hostit Silk Road Fashion Show, netradiční přehlídku
módního návrháře Bakhodura, který se narodil v Uzbekistánu, vyrostl
v Tádžikistánu, studoval v Kazachstánu a strávil nějaký čas v Kyrgyzstánu.
Míchá látky, vzory a doplňky středoasijských kultur, aby vytvořil nativní LGBT
identitu pro svůj region – z něhož je i aktivista Mansur, se kterým spolupracuje.
Nyní žijí oba v Evropě a s ohledem na bezpečí byla jejich jména změněna.
Při pohledu na Střední Asii se zdá,
že je v tomto regionu téměř nemožné
najít pozitivní obraz LGBT osob. Kdo
ovládá tento narativ?

Mansur: Určují ho tři vzájemně propojená centra moci: náboženství, kultura
a stát. Islám jako dominantní náboženství prezentuje LGBT osoby jako „velké
hříšníky“ a někteří radikální imámové
v poslední době otevřeně volají po „řešení problému s LGBT“ a někteří dokonce
obhajují využití fyzického násilí proti
LGBT osobám.
Co se týče kultury – reputace rodiny
hraje velkou roli. Ve Střední Asii tento
termín odkazuje spíš na klan, který se
skládá ze širších rodin, tedy z tuctů lidí.
Lidé žijí ve velmi úzce propojených komunitách a informace i pomluvy se šíří
rychle a mohou mít dopad na rodinný
socio-ekonomický kapitál při vyjednávání svateb či jiných dohod. Povědomí
o LGBT tématech je mizivé a lidé se často
stáhnou do strachu a stigmatizace, bojí
se o své „dobré jméno“.
A v poslední řadě, stát nepodporuje
integraci nebo pozitivní obraz LGBT
osob, spíše naopak: v Turkmenistánu a Uzbekistánu může být stejnopohlavní styk trestán odejmutím svobody. V Kazachstánu,
Kyrgyzstánu a Tádžikistánu
zákon formálně nediskriminuje, ale v praxi policie
často LGBT osoby vydírá, šikanuje a v některých případech je
mučí v detenci.

Jsem v procesu
vystoupení
ze stínu.

Navzdory těmto obtížím a hrozbám
přijímají někteří členové LGBT
komunity svou původní kulturu
a vyjadřují svou identitu skrze umění
a kreativitu. Bakhodure, co vás
ponouklo použít módu jako formu
aktivismu?

Bakhodur: Popravdě se nevnímám jako
aktivista. Jsem umělec, to Mansur je ak-
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ČTVRTE

K / THURSDAY
tivista. Ale velmi mě baví,
kolekce a umění? Mohou
9
. 8. 2018, 18.3
oděvy, které navrhujete,
co spolu děláme. Bohu0
PRIDE MANDA
pomoci
zjemnit názory
žel nemohu organizovat
LA
ŠKOLSKÁ 28, ,
méně konzervativních
módní přehlídku ve StředPRAHA 1
osob v regionu ohledně
ní Asii, jelikož by to okaLGBT osob z jejich vlastní
mžitě zničilo život mé rodině,
země?
která tam stále žije. Doufám
Bakhodur: Spolupráce s Mansurem
však, že jednoho dne budu moct vyjít
rozhodně změnila můj způsob myšlení.
ze stínu.
Moje kolekce možná nemá velký dopad
Chápu význam aktivismu, ale jelikož
na LGBT skupiny ve Střední Asii, ale
jsem umělec, často mi jeho forma připarozhodně pomohla mně. Jsem v procedá nudná a neatraktivní. S Mansurem
su vystoupení ze stínu a abych něco tajsme se potkali před několika lety v Evkového mohl udělat, musím se otevřít
ropě. Byl zprvu skeptický k jiným způsosvé kreativitě a věřit ve své umění – což
bům, jak na tématiku LGBT identit pounemůžu udělat ve své domovině, tam
kázat. Ale když viděl některé modely a jak
mnoho jiných módních návrhářů musí
ztělesňují LGBT identity, začal chápat
splňovat přísná pravidla, pokud chtějí
i můj pohled na věc a na některých promít přijatelnou kariéru. Ironií je, že ve
jektech jsme pak pracovali společně. Ve
Střední Asii jsou oděvy od gay módních
své tvorbě se vyhýbám genderovým stenávrhářů, jako např. Dolce & Gabbana
reotypům a vytvářím jednoduché modea Armani velmi oblíbené i u otevřeně holy, které právě i na Prague Pride uvidíte.
mofobních osob, které je nosí. Tedy věJakým způsobem budou mít podle vás
řím, že z dlouhodobého hlediska může
LGBT osoby ze Střední Asie možnost
móda vnímání lidí změnit.
projevit svoji identitu skrze vaše
INZERCE

WEARING YOUR TRUE COLORS

When a Central Asian fashion designer uses fashion to gain LGBT visibility.
Prague Pride is hosting a rather unusual event Silk Road Fashion Show,
designed and displayed by LGBT
persons from Central Asia. Bakhodur is a gay fashion designer, born
in Uzbekistan, grew up in Tajikistan,
studied in Kazakhstan and spent
some time in Kyrgyzstan. In his art,
he mixes fabrics, patterns, decorations and accessories from various
Central Asian cultures to build an
LGBT identity native to his region.
Mansur is an activist from the same
region. They both live in Europe now.
For security reasons, real names
have been altered.
You can read the interview in English
at www.praguepride.cz/silk-road
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Nekterí queer lidé volí
jako rešení své situace exil
Čínský queer imigrant žijící v Praze, Wenjun Jin, nám pověděl o nesnázích,
které doprovázejí coming out LGBT obyvatel na území kontinentální Číny.
Do jaké míry se mohou
v kontinentální Číně LGBT lidé
bezpečně vyoutovat své rodině
a přátelům?

Being LGBT
and Chinese:
Still a Struggle

TEXT: FILIP NOUBEL
FOTO: MAREK FRIČ

V Číně se, v porovnání se západní civilizací, lidé jen zřídka vyoutovávají
rodině a přátelům, to samé platí pro
kolegy v práci. Pokud se zde člověk
pokusí o coming out, jeho rodiče ho
pravděpodobně obviní z nedostatečné
„ﬁliality“, což je pojem, který pochází z konfuciánské kultury a označuje
Wenjun Jin is a Prague-based gay Chinese man
pokoru, respekt a lásku ke svým rodičům. Takový člověk pak také může
who tells us about the struggle of coming out in
ztratit řadu přátel, jelikož většina společnosti zde LGBT lidem nerozumí
mainland China.
a neuznává je.
Když jsem se svým rodičům vyouTo what extent can LGBT people come
Many LGBT people who face strong
toval já, můj otec mě nejdříve úplně
out to their friends or families?
pressure from society and their parignoroval a po nějakém čase mi to
Compared to the West, people seldom
ents enter heterosexual marriages, even
začal vyčítat. Trval na tom, že být gay
come out to their parents and
though it goes against their deepest emoje vada, která se dá odstranit
friends, and even less to their
tions and conviction. Such marriages ofa obviňoval mě, že to děcolleagues. Parents will often
ten end up tragically, as both the LGBT
lám naschvál jako reAY
ID
accuse
their
LGBT
child
person and their partner lose their sense
voltu, něco, jako když
FR
/
PÁTEK
of
not
being
ﬁ
lial
enough
of true identity. Some opt for openly fake
puberťáci experimen0
10. 8. 2018, 19.0
–
which
is
a
huge
thing
in
marriage, thus avoiding lying to their
tují s drogami. Chtěl
PRIDE HOUSE,
a
Confucian
culture,
and
partner, but saving face for their parents.
po mně, abych ho za,
37
VODIČKOVA
means lacking care, love and
Finally, some decide to leave the country
čal poslouchat a vyléčil
PRAHA 1
respect. Most friends will shy
to escape pressure, or at least to move to
se z toho. Moji rodiče
away, as they do not understand
a different city in China, which is indeed
měli pocit, že jejich poor even accept LGBT people.
a very large country.
vinnost je mě v takové situaci
When I came out to my parents, my
vrátit do latě.
Do mainland Chinese media cover
father decided to ignore me, then he
LGBT issues?
Jak se LGBT osoby v Číně
eventually became mad at me. He insisted
vypořádávají s tlakem, který na ně
In China all media are owned or conthat being gay was a ﬂaw, and that I was
vyvíjí heteronormativní společnost?
trolled by the state, and they refrain from
‘behaving badly’ on purpose, something
Spousta LGBT mladých tomuto tlaku
covering LGBT issues in general. The
like a drug addiction that could be cured
ze strany rodiny a společnosti podlehpublic is rarely given an opportunity to
if only I agreed to listen to my parents’ efne a vstoupí do manželství i přes to,
witness discussions about the LGBT
forts and agreed to get cured. My parents
že to odporuje jejich nejhlubšímu přecommunity, and there are very few LGBT
felt it their responsibility to put their son
svědčení a tato manželství často končí
characters in ﬁlms or TV programs, and
back on the right track.
tragicky. Někteří LGBT lidé se domlunone of them is openly LGBT. The InterHow does the LGBT community react
ví a vstoupí do falešného manželství
net has brought some changes as it proto the pressure?
společně. Nemusí tak nikoho obelhávides a more tolerant and open space for
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KONTINENTÁLNÍ ČÍNA
Čína dekriminalizovala
homosexualitu v roce 1997
a v roce 2001 byla odstraněna
ze seznamu duševních
poruch. LGBT osoby však
nechrání žádné zákony před
diskriminací.

HONGKONG
Hongkongský zákon
o lidských právech zakazuje
lokálním autoritám jakkoli
diskriminovat občany na
základě jejich sexuální
orientace.

vat a zároveň mají možnost zachovat
si v očích své rodiny čistý štít. A někteří
queer lidé volí jako řešení své situace
exil, či se jen přestěhují do jiného města, aby mohli začít nový život.

TCHAJ-WAN
Jak pokrývají média v kontinentální
Číně LGBT záležitosti?

V Číně jsou všechna média ovládána
státem a LGBT tematice se vyhýbají.
Občané tak s prezentací LGBT témat
téměř nepřijdou do styku. Ve ﬁlmech
nebo televizních pořadech jsou LGBT
osoby k vidění jen velmi zřídka. Zbývá
internet, ale stát na něj uvaluje spoustu nových regulací, které znemožňují
občanům přístup k LGBT tématům
a staví je tak do stejné skupiny, do níž
například patří sexuální perverze nebo
incest, tudíž ještě hlouběji stigmatizuje
obrázek LGBT komunity v očích veřejnosti.
Založil jsi organizaci pro LGBT
Číňany, kteří žijí v Praze. Jaké jsou
cíle této iniciativy? Jaké aktivity
plánujete do budoucna?

S pár přáteli jsme společně založili European Chinese LGBT Center s úmyslem vytvořit místo, které by nabídlo
čínským imigrantům možnost se socializovat. Naším hlavním cílem je podpořit lidi, kteří právě procházejí procesem
přijímání své queer identity. Chceme
jim pomáhat v překonávání různých
překážek, které k tomuto procesu patří, a začlenit je tak do globálního LGBT
hnutí. Máme v plánu se scházet jedenkrát za měsíc v Praze a také se chceme
zúčastnit několika Pride pochodů napříč Evropou.

LGBT visibility. Yet the government is
stepping in, with new regulations equating LGBT content to sexual perversion
or incest, thus once again stigmatizing
LGBT issues.
You have created a group of Chinese
LGBT people here in Prague. What is
the aim of this initiative? What kind of
activities are you planning?

With a couple of friends we have established the European Chinese LGBT
Center with the aim of bringing together
Chinese LGBT people living in Europe.
Our goal is to support people who are
in the process of openly assuming their
LGBT identity, overcoming various obstacles in the process, promoting LGBT

V roce 2017 Ústavní soud
rozhodl, že současné zákony,
podle kterých je manželství
možné pouze mezi mužem
a ženou, jsou neústavní. Do
22. května 2019 tedy musí
místní parlament přijmout
příslušnou novou legislativu
a Tchaj-wan se tak stane první
asijskou zemí s manželstvím
pro všechny.

rights of people of Chinese origin and integrate them into the global LGBT movement. We plan to have monthly meetings
in Prague and to participate in a number
of Prides across Europe.

INZERCE

WHEN
A HOTEL
BECOMES
YOUR HOUSE
ENDLESS EXPLORATION
viennahouse.com

ouse
# v ie n n a h
r id e 2 0 1 8
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n
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Duhová sobota
Tento den je vyvrcholením celého týdne Prague
Pride. A tentokrát vám přinese i pár novinek.

S

ejdeme se v 11:30 pod ocasem, a to na rozdíl od předchozích let doslova. Kvůli
avizované
rekonstrukci
spodní části Václavského náměstí jsme
museli pozměnit trasu průvodu. Od sochy sv. Václava se tedy ve 12:30 vydáme
Opletalovou ulicí, na jejím konci zabočíme do Hybernské, a tou dojdeme na
náměstí Republiky. Dál už budeme pokračovat po staré známé trase, tedy Revoluční ulice – Řásnovka – Dvořákovo
nábřeží – Čechův most a odtud schody
na Letnou.
Průvod letos chceme udělat barevnější a jeho strukturu víc zorganizovat. Účastní se ho totiž spousta skupin
z iniciativ, politických stran nebo klubů
a rádi bychom, aby v davu nezanikli.
Pokud se nám skupiny dopředu nahlásí, zařadíme je na konkrétní místo
v průvodu. Dopředu nahlášené skupiny budou prezentovány v live streamu,
který v sobotu poběží na internetu. Jdete-li do průvodu ve skupině, hlaste se
do pátku 10. srpna do 12:00 na e-mail
marketing@praguepride.com – pošlete nám název své skupiny a krátký
text, v němž se představíte.

Rainbow Saturday
This day is the culmination of the whole Prague Pride
week. And as always, you can expect something
new this year.
e will be meeting at 11:30
`under the tail`, this
time literally – at St. Vaclav’s mounted statue at
the top of Wenceslas Square. Due to the
planned reconstruction of the lower half
of the square we’ve had to change the
parade route. At 12:30 we’ll set off from
the statue towards the end of Opletalova
Street, make a turn into Hybernska Street
and reach namesti Republiky. From there
on we’ll march on through the old route,
i.e. Revolucni Street, Rasnovka, Dvorakovo nabrezi, Cechuv bridge and then
climb the stairs to Letna.
We are aiming to make the parade
more colourful this year and organize its
structure better. We’ll have many groups
representing companies, initiatives, po-

W

litical parties, clubs, and we don’t want
them to `disappear` in the crowd. Any
group that announces its participation
ahead of time will be assigned a speciﬁc
place in the parade. Groups that are announced beforehand will be shown in the
live net stream on Saturday. If you want
to participate as a group, tell us so by the
10th of August by noon at marketing@
praguepride.com – send us the name of
your group and a short presentation text.
Dress up! Come to the Wenceslaw
Square ahead of time and visit the Rainbow stand. Here you can buy make-up
colours, rainbow ﬂags, colourful Hawaiian garlands or anything that might look
good on you. Attention! Beware of the
fake street vendors which converge on the
square to try to take advantage of Prague
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SOBOTA / SAT
URDAY
11. 8. 2018, 1
1.30

VÁCLAVSKÉ N
ÁMĚSTÍ,
PRAHA 1

LINE UP LETNÁ
PRAGUE PRIDE
LIVE STAGE
14–15
15 –16
16.30–17.30
18–19
19.30–20.30
21–21.55

World Music by TEE JAY IVO
Jakub Děkan & Band
BRIXTN
Jakub Ondra
Trocha Klidu
NANO

PRAGUE PRIDE
MAIN STAGE
14–15
15–15.45
15.45–16.45
16.45–17.45
18.10–19.15
19.45–20.45
20.45–21.55

D best of disco w Dj Roxstar
MATT PARDUS
Dj ROXTAR LIVE
ANICKA SLOVACKOVA
AND THE PRIMES
VERONA live!
KARA VAN PARK
MATAMAR

CREATIVE HOUSE STAGE
14–15
15–16
16–17
17–18
18–19
19–20
20–21
21–22

Deffo & Don Marquez
Robin Adams
Lady A
Tibiza & Schwing
Tokátko
Marcello K2
Vilém & Henrietta
Subgate

Pride. Our ofﬁcial festival vendors will be
wearing an organizers’ name-tag and will
be easy to identify at ﬁrst sight.
The parade route is 3.5 km long. Practice walking in high heels or wear comfortable sport shoes or get yourself a place
on one of the ﬂoats (you can buy an Airbnb experience at bit.ly/airbnb_experience). Parents with small children and
the elderly can take a free on the little train
that has always been an inseparable part
of the parade.
On the Letna plain the Pride Park
will be waiting for you with two stages,
a dance tent and lots of bars and food
stands. In case you get too tired from the
dancing you can ﬁnd a different type of
fun at the Queer Market. If you want to
have your own special and comfortable
place at Letna, we invite you to the VIP
zone. Comfortable seating, open bar,
safe boxes and special toilets will satisfy
even the most demanding Pride visitor.

Tickets for the VIP zone
can be purchased at shop.
praguepride.com.
The festival at Letna ﬁnishes at 22:00, but the Prague Pride
night will be far from over. Move on to
the magic place by the Troja bridge, in
Holesovice, where the cargo ship Altenburg 1964 will be hosting the ofﬁcial festival after-party Dirty Dirty Dancing Vol.
4 with DJs from London and Berlin.

Up until 22:00 the Saturday program
will be brought to you free of charge. The
DJs in the parade, securing the route, the
music production at Letna, infrastructure, testing, the rent, the cleaning afterwards – that’s all on us. We’ll be happy if
you don’t leave it all on us. Enjoy Prague
Pride and send a ﬁnancial contribution
to the public collection account 2000
413 429 / 2010. We want to keep Prague
Pride available to everyone. Help us
to achieve that!
Thank you.

VYZDOBTE SE!

Přijďte na Václavák včas, ať si v duhovém
stánku stihnete pořídit barvičky na obličej, duhové vlajky, barevné havajské věnce a prostě to, co vám bude nejvíc slušet.
Pozor! Vyvarujte se pouličních prodejců,
kteří se na Václavák slétnou před průvodem a snaží se na Prague Pride přiživit.
Pokud si duhové věci nakoupíte od nich,
peníze jdou jen do jejich kapsy. Festival
tím nepodpoříte. Naši oﬁciální festivaloví prodejci jsou označeni pořadatelskou
stužkou se jmenovkou a jsou na první pohled jasně poznat.
Trasa průvodu je dlouhá 3,5 km. Natrénujte proto chůzi na podpatcích, vezměte si pohodlné tenisky, nebo si zajistěte místo na alegorickém voze v průvodu (můžete si koupit zážitek Airbnb na
bit.ly/airbnb_experience). Rodiče s malými dětmi a senioři se mohou zdarma
svézt vláčkem.
Na Letenské pláni na vás bude čekat
duhový Pride Park se dvěma pódii a tanečním stanem, spoustou barů a stánků s občerstvením. Až se unavíte tancem, najdete
zábavu na JarmarQu. Pokud si chcete Letnou užít s pohodlím a dobrým zázemím,
zveme vás do VIP zóny. Pohodlné sezení,
otevřený bar, úschovna a speciální toalety
PŘÍSTUPNOST

Lidé se sníženou pohyblivostí nebo
s dětskými kočárky mohou využít
bezbariérový autobus, který je vyveze
od Čechova mostu nahoru na Letnou.
Zastávku najdete za mostem po levé
straně, směrem k Malé Straně. Autobus vás vysadí na Špejcharu, odkud
se po rovině dostanete k Pride Parku.
Na Letné bude k dispozici WC pro vozíčkáře. Klíč si vyzvedněte ve stánku
Prague Pride na Jarmarqu.

ACCESSIBILITY

People with reduced mobility or with
children in prams can use the barrier-free bus taking them from the
Cechuv bridge up to Letna. The bus
stop will be over the bridge on the left
side, in the direction of Mala Strana.
The bus will leave you at Spejchar,
and from there you can continue on
ﬂat ground to the Letna Prague Park.
There will be barrier-free toilets at
the Letna Prague Park. Pick up the
key at the Prague Pride stand.

uspokojí i ty nejnáročnější. Vstupenky
do VIP zóny pořídíte na shop.praguepride.com.
Letná chodí ve 22 hodin spát, ale
Prague Pride noc ještě zdaleka nekončí. Vydejte se na magické místo u Trojského mostu v Holešovicích, kde na
nákladní lodi Altenburg 1964 vypukne
oﬁciální festivalová afterparty Dirty
Dirty Dancing Vol. 4 s DJs z Londýna
a Berlína.
Sobotní program od začátku průvodu až do 22. hodiny vám přinášíme
zdarma. DJs v průvodu, zajištění trasy,
hudební produkce na Letné, zázemí,
testování, pronájem míst, následný
úklid – to všechno jde za námi. Budeme však rádi, pokud to nenecháte jen
na nás. Užijte si Prague Pride a pošlete pak ﬁnanční příspěvek na konto
veřejné sbírky 2000 413 429 / 2010.
Chceme držet Pride otevřenou všem.
Pomozte nám v tom! Děkujeme.

19.00 I party I party I A I 80s 90s party I 80s 90s party
I Vzpomínáš s radostí na tahle léta? Největší hudební osmdesátkové a devadesátkové pecky s živými vstupy saxofonisty. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
19.00 I kvíz I pub quiz I Mezipatra: Pub quiz I Mezipatra:
Pub quiz I Vyznáš se v queer historii a vysypeš z rukávu
všechna alba Céline Dion? Příležitost pro tebe a tvůj tým. I
Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I Mezipatra
19.30 I debata I discussion I Bi-skuze I Hi, I‘m bi I Diskuze na téma bisexuality a pansexuality. Jaké problémy bi
lidi nejčastěji řeší? I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I
sbarvouven.cz

program 2018
DLOUHODOBÉ AKCE I LONG TERM EVENTS
6. 8. – 31. 8. I výstava I exhibition I A I Amazing family
I Amazing family I Rodina Mannů – jedna z nejvýznamnějších německých rodin 20. století. V čem byla tak výjimečná
i obyčejná, v čem byla queer? I Pride House, Vodičkova 37,
Praha 1 I Prague Pride
30. 7. – 19. 8. I výstava I exhibition I Jedna láska, jedno
manželství, Robert Vano I One love, one marriage by
Rober Vano I Robert Vano na černobílých fotograﬁích zachycuje příběhy dvojic, které chtějí vstoupit do manželství,
ale zatím nemohou. I Hlavní nádraží, Wilsonova 8, Praha 2
I Jsme fér
7. 8. – 12. 8. I výstava I exhibition I A I Ne/viditelní:
Gender a umění v Ázerbájdžánu a střední Asii I In/visible: Gender and Art in Azerbaijan and Central Asia
I Dokáže moderní umění nenásilnou formou otevírat dialog
o LGBT? Výstava graﬁk a audiovizuálního umění. I Pride
Mandala, Školská 28, Praha 1 I Prague Pride
6. 8. – 12. 8. I hry I games I Live Action Pride I Live Action Pride I Týdenní festival larpových her (nejen) s LGBT
tematikou. Buď sám sebou a zároveň hraj někoho jiného. I
různě po Praze I Rolling
10. 8. – 12. 8. I výstava I exhibition I Hanácké teplé salón
I Queer Salon from Haná I „Rozkvétá Haná, když gayové
a lesby prací tvořivou ji věnčí.“ Výstava mladých olomouckých autorů. I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Ollove
NEDĚLE I SUNDAY 5. 8.
19.30 I duchovní akce I religion I Bohoslužba v předvečer
Pride I Service on pride eve I Spolek LGBT věřících představí svůj program na Prague Pride a modlitbou se přimluví
za šťastný průběh festivalu. I Martin ve zdi, Martinská 8,
Praha 1 I Logos
PONDĚLÍ I MONDAY 6. 8.
14.00 I výstava I exhibition I Komentovaná prohlídka výstavy Amazing family I Amazing family – guided tour I
Rodina Mannů – jedna z nejvýznamnějších německých rodin
20. století. V čem byla tak výjimečná i obyčejná, v čem byla
queer? I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Prague Pride
17.00 I výstava I exhibition I Vernisáž výstavy Jedna
láska, jedno manželství I One love, one marriage –
exhibition opening I Světově známý Robert Vano zahájí
výstavu fotograﬁí zamilovaných gay a lesbických párů a jejich blízkých. I Fantova kavárna, Hlavní nádraží, Wilsonova
8, Praha 2 I Jsme fér
18.00 I koncert I concert I A I Zahájení festivalu Prague Pride I Prague Pride Opening concert I Odstartování
teplého týdne na Střeláku. Jídlo, pití, chill, Petr Kotvald,
kapela Mucha ad. Moderuje Anatol Svahilec. I Pride Village,
Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
19.00 I ﬁlm I ﬁlm I A I Každým dnem I Any Day Now I
Amerika na konci sedmdesátých let a soudní spor o to, zda
dva muži mají právo být rodiči opuštěného chlapce. I Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 I Americké centrum
22.00 I party I party I A I Kick-off party I Kick-off
party I Pulzující taneční hudba, akční drinky, Czeslaw Walek
a společné odstartování festivalu. I Friends, Bartolomějská
11, Praha 1 I Friends Prague
ÚTERÝ I TUESDAY 7. 8.
14.00 I workshop I workshop I Vztek matek I Mothers‘
anger I Jak porozumět vzteku vůči vlastnímu dítěti? Pod vedením odbornic začneš se svým dítětem šťastně růst. I Pride
House, Vodičkova 37, Praha 1 I Barbara Ernest

15.00 I setkání I meet-up I Den pro manželství a rodinu
I Family and equal marriage day I Program pro děti, svatební koláčky nebo DJ Gadjo.cz. Pořádá iniciativa Jsme fér
na podporu rovných svazků. I Pride Village, Střelecký ostrov,
Praha 1 I Prague Pride
15.00 I výstava I exhibition I Nikdo nechce zůstat sám I
Nobody wants to stay alone I Zvířata bez domova zažívají
stejně jako lidé pocity strachu a nejistoty. Vyber si nového
chlupáče u Pet Heroes. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Pet Heroes

20.30 I ﬁlm I ﬁlm I Mezipatra: Best of Shorts I Mezipatra: Best of Shorts I Promítání těch nejlepších kraťasů
z queer ﬁlmového festivalu Mezipatra. O silné příběhy a humor nebude nouze. I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha
8 I Mezipatra
21.00 I ﬁlm I ﬁlm I A I Promítej i queer: Nerodič I
Screen It Queer: Non-Parent I Mozaika různých forem
(ne)rodičovství ukazuje, že výchova dětí už není nutně záležitostí biologických rodičů. I Containall, Stromovka, Praha
7 I Jeden svět
22.00 I party I party I A I Rainbow Karaoke Night I
Rainbow Karaoke Night I Zábavná noc amatérských zpěváků v režii MC Kristiny a velká taneční jízda v podání DJe
MeeVeeho. I Friends, Bartolomějská 11, Praha 1 I Friends
Prague
STŘEDA I WEDNESDAY 8. 8.

18.00 I debata I discussion I Duhová rodina je základ
státu I Rainbow family as a foundation of the state I
Proč by zrovnoprávnění duhových rodin pomohlo celé společnosti? Debata (nejen) pro heterosexuální většinu. I Pride
House, Vodičkova 37, Praha 1 I Strana Zelených
18.00 I workshop I workshop I Obtěžování na ulicích: co
s ním dělat? I Street harassment: how to deal with it
I Boření mýtů o sexuálním násilí a účinná obrana před obtěžováním. Panelová diskuze s mini-workshopem. I Patra,
Krymská 17, Praha 10 I Konsent
18.00 I performance I performance I WE ARE ALL BEAUTIFUL FREAKS. ‚everyone is beautiful‘ I WE ARE ALL
BEAUTIFUL FREAKS. ‚everyone is beautiful‘ I Umělecká
jízda za dunivých zvuků techna a rychlých talků představí
brutálně mnoho materiálu k tématu jinakosti. I Korpus, Havanská 14, Praha 7 I Peter Susan Sagat
18.00 I debata I discussion I A I Hlasy dětí I Voices of
children I O tom, jaké to je vyrůstat s LGBT rodiči, se toho
namluví hodně. Ptá se ale někdo přímo dětí? Vy na debatě
můžete. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Prague Pride
18.30 I ﬁlm I ﬁlm I A I Deﬁnovat nové maskulinity I
Deﬁning New Masculinities I Prozkoumávání alternativních identit pomocí hudby. Film o kazachstánské kapele 91
otevře diskuzi o vnímání genderu. I Pride Mandala, Školská
28, Praha 1 I Prague Pride
19.00 I debata I discussion I A I Philip Baldwin: Křesťanství posiluje v boji proti útlaku menšin I Christianity makes you stronger in the struggle for equality I
Debata s britským aktivistou, HIV+ křesťanem, hostem Pride
Voices. I Divadlo U Valšů, Karoliny Světlé 18, Praha 1 I Logos

17.30 I procházka I tour I Za teplými zvířaty do zoo I
Visit queer animals at the Prague zoo I Co ve zvířecí
říši NENÍ proti přírodě? Netradiční prohlídka zoo s etologem
Františkem Tymrem. I Zoo Praha, U Trojského zámku 3, Praha
7 I Prague Pride

14.00 I performance I performance I A I Pride Ride –
duhová tramvaj I Pride Ride – rainbow tram I Umělecká
performance s motivem lékařského pláště, instalovaná
v tramvaji na cestě centrem Prahy, vybídne k pravidelnému
HIV testování. I centrum Prahy, víc na webu I Prague Pride +
Artedu

17.30 I debata I discussion I Sexuální násilí – další
coming out I Sexual violence – another coming out I
Tabu o sexuálním násilí v LGBT komunitě prolomí sexuolog
Ivo Procházka a Tereza Hendl z University of Sydney. I Pride
House, Vodičkova 37, Praha 1 I Konsent

14.00 I výstava I exhibition I A I Den otevřených dveří
v Centru queer paměti I Open House in the Center of
Queer Memory I Přijď si prohlédnout výstavu „Teplo domova: Queer domesticita v meziválečné Praze“ a zajímavé
předměty ze sbírek. I SPQP, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP

18.00 I debata I discussion I Rodičovství pro začátečníky I Parenthood for Beginners I Jste dvě nebo dva
a chcete dítě? Odborná panelová diskuze moderovaná Magdalénou Skřivánkovou. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1
I Prague Pride

15.00 I sport I sport I A I Sportovní odpoledne I Sport
afternoon I Půjčovna sportovních potřeb, akro jóga s lektorkou, badminton i volejbal. Tělocvična pod širým nebem. I
Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

19.00 I divadlo I theatre I R. Pakan: Reverenda Domina
I R. Pakan: Reverenda Domina I Inscenace angažovaného
divadla z Bratislavy o ženách žijících v uzavřených klášterních komunitách. I Vila Štvanice, ostrov Štvanice 858, Praha
7 I Divadlo NoMantinels

18.00 I debata I discussion I A I Tradiční rodina? Ale
jaká? I Traditional family? I Ohrožují LGBT lidé takzvanou
tradiční rodinu? Debata se sociálním antropologem Janem
Škrobem. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Logos

15.00 I party I party I A I Let It Roll DJs I Let it Roll
DJs I DJs z největšího evropského DnB festivalu. B-Complex,
Biﬁdus Aktif, Cherw, Beesu, El Minor, Mkay a Whiney (UK). I
Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride + Let
It Roll DJs

19.30 I koncert I concert I Doodles – koncert Prague
Pride 2018 I Doodles – Prague Pride 2018 Concert I
Jediný český gay sbor. Zazpívá v nejrůznějších jazycích,
rozpláče i pobaví, a dokonce i zatančí. I Branické divadlo,
Branická 63, Praha 4 I Doodles

18.00 I výstava I exhibition I A I Queer Teens vernisáž a party I Queer Teens exhibition opening & party
I Queer a trans dospívající představí svá výtvarná a ﬁlmová
díla. Následovat bude podvečerní party. I Patra, Krymská 17,
Praha 10 I Trans*parent

15.00 I setkání I meet-up I A I Queer Teens Piknik I
Queer Teens Picnic I Dones něco na zub a poděl se s ostatními. Po mlsání se pustíme do společného výtvarného díla.
Pro dospívající 13–21 let. I Pride Village, Střelecký ostrov,
Praha 1 I Trans*parent

20.00 I performance I performance I MΛKE UP NOT WΔR
samoživícím otcomatkám a matkootcům I MΛKE UP
NOT WΔR to single parents I Rituální taneční performance vzdá hold všem rodičům samoživitelům a rozproudí
potřebnou diskuzi. I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Aleš Kauer

18.00 I debata I discussion I Tores Gorgeous I Tores Gorgeous I V těle Jakuba se od malička necítila dobře. Nyní jde
Tores za svým snem a podstupuje změnu pohlaví. I Dandy
Prague, Anny Letenské 18, Praha 2 I Tores Gorgeous

16.00 I setkání I meet-up I A I Pivo s Medvědy – Bear
Lazy Afternoon I Bear Lazy Afternoon I Pojď pokecat
a dát si dobré pivo s medvědy, medvíďaty – prostě s chlapy! I
Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

18.00 I duchovní akce I religion I Meditace s Logosem:
O jménech a pojmenování I Meditation with Logos:
Names and labels I Jakým jménem oslovuješ při modlitbě
Boha? Jak pojmenuješ vlastní sexuální orientaci? Meditace
o důležitosti jmen. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1
I Logos

16.00 I setkání I meet-up I Seznamka pro eL ženy –
CHANGE KUFR 2018 I Dating for lesbians I Odstartuj
svou životní změnu. Seznamka pro nezadané a příležitost
poznat několik desítek žen. I Kafe v kufru, Moravská 10,
Praha 2 I Zdenka Change + Kafe v kufru

20.00 I performance I performance I Večer slam poetry
I Slam poetry night I Mistři slova budou bojovat do posledního rýmu o body publika. Famózní přednes vlastních
textů nebo improvizace. I Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22,
Praha 3 I Anatol Svahilec + Prague Pride

18.30 I výstava I exhibition I A I Teplo domova: Queer
Domesticita v moderní Praze I The Warmth of Home:
Queer Domesticity in Modern Prague I Jak bydlely české
queer osobnosti meziválečného období? Výstava historika
umění Ladislava Zikmunda-Lendera. I Společnost pro queer
paměť, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP
19.00 I debata I discussion I podPROUDem: Pozitivní
rodiny – rodiče a děti žijící s HIV I Pozitive families –
parents and children living with HIV I Život rodičů a dětí
v souvislosti s virem HIV. Debaty podPROUDem odkrývají
různá společenská tabu. I Patra, Krymská 17, Praha 10 I
PROUD + Sestry věčné radosti
19.00 I debata I discussion I Genderman I Genderman I
Co dělá muže mužem? Nastal čas vymanit se ze starých rolí?
Diskuze o stavu mužství v české společnosti. I Pride House,
Vodičkova 37, Praha 1 I Otevřená společnost o.p.s.
19.00 I divadlo I theatre I Po Fredrikovi I After Fredrik I
Ohlušující radost z vášně, lásky, života, ale i bolest, zklamání
a smutek ze smrti. Je možné žít po Fredrikovi? I Divadlo Na
Fidlovačce, Křesomyslova 4, Praha 4 I Divadlo Na Fidlovačce

17.00 I sport I sport I A I Akro jóga I Acro yoga I Jak
vypadá kombinace jógy, akrobacie a thajské masáže? Zdarma a pod širým nebem akro jóga s lektorkou Glynis. I Pride
Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
17.00 I workshop I workshop I Probuďte v sobe zpěváka! I Wake up the singer in you! I Pěvecký workshop
se zkušenou sbormistryní Danou Houdkovou ti dá odvahu
zpívat a najít svůj hlas. I Edgar’s Prague, Podedvorská 17,
Praha 14–Kyje I Edgar’s Prague
17.00 I debata I discussion I Beseda o té, co mluví
o LGBT+ na školách I The girl who talks LGBT at
schools I Jak se (ne)mluví o sexualitě a genderu na školách? Poznatky Kateřiny Vostatkové, která LGBT témata ve
školách otevírá. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I LGBT
česká komunita
18.00 I duchovní akce I religion I Meditace s Logosem:
Ježíš a „hříšníci“ I Meditation with Logos: Jesus and
the „sinners“ I Přijímal pohany, židy i největší hříšníky.
Naslouchal lidem odsunutým na okraj společnosti. Meditace
o Ježíšově přijetí. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1
I Logos

19.00 I setkání I meet-up I Galibi piknik I Picnic with
Galibi I Další setkání vysokoškolského LGBT klubu. Chystá
se mlsná soutěž Nejlepší piknikový koš. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Galibi
19.00 I debata I discussion I Mezipatra: Music if Female I
Mezipatra: Music if Female I Pasuje k sobě queer rocková
hudba a ženy? Diskuze o alternativní scéně, na které ženy
dlouhodobě válí. I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8
I Mezipatra

20.30 I ﬁlm I ﬁlm I A I Mezipatra: Becks I Mezipatra:
Becks I Jak se vzpamatovat z rozchodu s dlouholetou přítelkyní? Film inspirovaný životem zpěvačky Alyssy Robbins. I
Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I Mezipatra
20.30 I duchovní akce I religion I A I Queer meditace I
Open queer meditation I Hodinu meditace povede Geshe
Yeshe Gawa – rodilý Tibeťan, mnich a bývalý životopisec
Jeho Svatosti dalajlamy. I Pride Mandala, Školská 28, Praha
1 I Tibet Open House
21.00 I ﬁlm I ﬁlm I Promítej i queer: Mezi počestnými I
Screen it Queer: Among Righteous Men I Strhující životní
příběh Jeana Wyllyse bojujícího za práva LGBT osob v brazilském kongresu. I Containall, Stromovka, Praha 7 I Jeden svět
22.00 I party I party I A I Afterparty ve Stormu – Let
It Roll DJs I Storm Afterparty – Let It Roll DJs I Afterparty s DJs z Let It Roll, největšího DnB festivalu na světě.
Dej volnost své energii. I Storm club, Tachovské náměstí 5,
Praha 3 I Let it roll
22.00 I party I party I A I Connection party I Connection party I Na 100 % nebudeš z večírku odcházet sám.
Neopakovatelná příležitost k pařbě. I Friends, Bartolomějská
11, Praha 1 I Friends Prague

ČTVRTEK I THURSDAY 9. 8.
13.00 I workshop I workshop I A I Queer Teens
Workshop I Queer Teens Workshop I Řešíš slova jako
lesba, gay, bi nebo trans a chceš poznat podobné lidi? Tvůrčí
workshop pro mladé lidi do 21 let. I Pride House, Vodičkova
37, Praha 1 I Trans*parent
14.00 I výstava I exhibition I A I Den otevřených dveří
v Centru queer paměti I Open House in the Center of
Queer Memory I Přijď si prohlédnout výstavu „Teplo domova: Queer domesticita v meziválečné Praze“ a zajímavé
předměty ze sbírek. I SPQP, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP
14.00 I workshop I workshop I Hate speech na sociálních
sítích a co s tím I Hate speech on social media and
how to deal with it I Přistála ti na facebookové zdi nadávka nebo urážka? Praktický workshop ukáže, jak se úspěšně
bránit. I Americké centrum, Tržiště 13, Praha 1 I In Iustitia
15.00 I workshop I workshop I WorQshopy I WorQshops
I Tvořivé dílny, vyšívání, graffiti, kadeřnictví a k tomu DJs
Viki Valda & Koko. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1
I Prague Pride
15.00 I setkání I meet-up I Živá knihovna Amnesty International I Living library by Amnesty International I
Ojedinělá příležitost k osobnímu rozhovoru s lidmi, se kterými se běžně nesetkáš. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha
1 I Prague Pride + Amnesty International
16.00 I setkání I meet-up I A I Pivo s Medvědy – Bear
Lazy Afternoon I Bear Lazy Afternoon I Pojď pokecat
a dát si dobré pivo s medvědy, medvíďaty – prostě s chlapy! I
Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Bears
16.00 I workshop I workshop I Skupina příbuzných
LGBT+ dětí I Extended Friends & Family Support Group
I Jak lépe porozumět ne-heterosexuální orientaci svých dětí
a blízkých? Prostor pro vzájemné sdílení. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Trans*parent
17.00 I debata I discussion I Ga(y)me night: Rainbow
Gaming I Ga(y)me night: Rainbow Gaming I Jaké videohry hrají nejraději gayové a lesby? Dva kluci přiblíží historii
i současnost teplých videoher. I Patra, Krymská 17, Praha
10 I Prague Pride
17.00 I hry I games I Ga(y)me night: Trans*parentní
deskohraní I Ga(y)me night: Board game evening with
Trans*parent I Šance pro všechny vášnivé i začínající
hráče deskových her. Pravidla vysvětlíme nebo si přines
vlastní hru. I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Prague Pride +
Trans*parent
18.00 I duchovní akce I religion I Meditace s Logosem:
Podivuhodně jsi utvořen I Meditation with Logos: I am
fearfully and wonderfully made I Bůh člověka stvořil
a rozumí mu. Meditace nad pasážemi z Bible, které mohou
být nápomocné LGBT lidem. I Pride Village, Střelecký ostrov,
Praha 1 I Logos
18.00 I workshop I workshop I Podpůrná skupina pro
trans lidi I Transgender Support Group I Jsi trans nebo
stále tápeš ohledně své genderové identity? Podpůrná skupina pro maximálně 15 osob. I Pride House, Vodičkova 37,
Praha 1 I Trans*parent
18.00 I debata I discussion I Tores Gorgeous I Tores
Gorgeous I Ještě před třemi lety byla Jakub Španihel. Pak
se rozhodla jít za svým snem a podstoupit změnu pohlaví. I
Dandy Prague, Anny Letenské 18, Praha 2 I Tores Gorgeous

18.30 I debata I discussion I Ga(y)me night: Gamer je víc
než sex a gender I Ga(y)me night: Gamer is more than
sex and gender I Proč na genderu, pohlaví nebo etnicitě při
hraní videoher záleží? Debata o kontroverzích z virtuálního
světa. I Patra, Krymská 17, Praha 10 I Prague Pride

15.00 I setkání I meet-up I DIY přípravy do průvodu
s Trans*parent I DIY Parare preparation with Trans*parent I Máme barvy, pastelky i spreje. Společná výroba
nápaditých bannerů do sobotního průvodu. I Pride Village,
Střelecký ostrov, Praha 1 I Trans*parent

21.00 I procházka I tour I A I Gay Prague at night tour
for Pride I Gay Prague at night tour for Pride I Tour po
pražských gay barech a klubech se zkušeným průvodcem,
který u piva zodpoví vše o místní gay scéně. I Saints, Polská
32, Praha 2 I Saints

19.00 I debata I discussion I Mezipatra: Gender v plenkách I Mezipatra: Baby years of gender I V Česku roste
počet dětí a dospívajících, kteří řeší svou genderovou identitu. Debata na stále aktuálnější téma. I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I Mezipatra

15.00 I workshop I workshop I Plná hlava coming-outu
I Head full of coming out I Máš coming out už za sebou,
nebo ještě čekáš? Bezpečný prostor pro sdílení zkušeností,
pocitů i obav. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Linka
bezpečí

21.30 I performance I performance I A I Jaro Viňarský:
Only4ThisMOMENT I Jaro Viňarský: Only4ThisMOMENT
I Unikátní performance světově uznávaného tanečníka Jara
Viňarského vznikla speciálně pro Prague Pride. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

19.00 I performance I performance I A I Pride Voices I
Pride Voices I Vlajková loď festivalu přiveze do Prahy pětici zahraničních hostů a jejich velké osobní příběhy: Loiza
Lamers, Gery Keszeler, Jaro Vinarsky, Corinne Ruﬂi a Philip
Baldwin. I NoD, Dlouhá 33, Praha 1 I Prague Pride

16.00 I setkání I meet-up I A I Pivo s Medvědy – Bear
Lazy Afternoon I Bear Lazy Afternoon I Osvěžující pivo
s medvědy, medvíďaty, chlapy! Zastav se na pohodový pokec.
I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Bears

21.30 I party I party I A I Queer Noises I Queer Noises
I Třípatrový mejdan v centru Prahy. Klasika queer scény už
přes devět let. Mix live hudby, DJs a performance. I Chapeau
Rouge, Jakubská 2, Praha 1 I Queer noises

19.00 I workshop I workshop I A I Queer Sounds I
Queer Sounds I Zvukové experimenty, elektronika, jam
i networking. Hudební workshop Maly Herby, zakladatelky
Sounds Queers?. I Zvuk Open Media Lab, Krymská 14, Praha
10 I Zvuk

16.00 I debata I discussion I E I „Mít pocit rodiny“
Životní příběhy stárnoucích leseb I “Feeling Family”
Life Stories of elderly Lesbians I Odvaha švýcarského
lesbického páru, Karin (80) a Evy (77), ke coming outu je příležitostí k propojení generací žen. I Divadlo U Valšů, Karoliny
Světlé 18, Praha 1 I PROUD + Život 90

22.00 I party I party I A I BOBR – Pride Queer Femme
Party I BOBR – Pride Queer Femme Party I Nejlepší letní
párty pro děvčata od Bobří řeky. Vystoupí Mary C, Beatrice
Eli, Mala Herba a další. I Underdogs / Eternia, Nádražní 3,
Praha 5 I Prague Pride

19.00 I debata I discussion I A I Ne / viditelní v Turecku I In / Visible in Turkey I Kdo určuje, jak jsou prezentováni LGBT lidé ve většinové společnosti? Panelová diskuze
s LGBT aktivisty z Turecka. I Pride Mandala, Školská 28,
Praha 1 I Prague Pride

17.00 I koncert I concert I A I Dance Divas I Dance
Divas I Open air show s tanečními hity Whitney Houston
a Michaela Jacksona vytuní bary, drinky, občerstvení a 35
hvězdných účinkujících. I Křižíkova fontána, Výstaviště Praha, Praha 7 I Janis Sidovský a Prague Pride

19.30 I divadlo I theatre I Splašený taxík aneb Čekám na
tebe v posteli! I Run For Your Wife I Komedie o taxikáři,
který má na tajňačku dvě manželky zároveň. Co se stane, až
to jednou celé praskne?! I Divadlo D21, Záhřebská 21, Praha
2 I Perﬁdní divadlo

17.00 I performance I performance I E I Po Königsallee
s Hansem Pleschinskim I Königsallee with Hans Pleschinski I Byl Thomas Mann gay? Literární večer s významným německým spisovatelem. I Pride House, Vodičkova 37,
Praha 1 I Prague Pride

20.00 I divadlo I theatre I MANNuscript – v podání DADA
(Drag Addicts Divadelní Alternativa). I MANNuscript
– by DADA (Drag Addicts Divadelní Alternativa). I
Ďábelský pakt muže, který se zřekl lásky k druhým. Lehce
dadaistický příběh sešitý z poznámek literárních velikánů.
I Venuše ve Švehlovce, Slavíkova 22, Praha 3 I Drag Addicts

17.30 I debata I discussion I A I Ne / viditelní v Ázerbájdžánu a střední Asii I In / Visible in Azerbaijan and
Central Asia I Kdo určuje, jak jsou prezentováni LGBT lidé
ve většinové společnosti? Panelová diskuze s LGBT aktivisty.
I Pride Mandala, Školská 28, Praha 1 I Prague Pride

20.30 I ﬁlm I ﬁlm I A I Mezipatra: Na jedné lodi I Mezipatra: Anchor and Hope I Poklidný život Kat a Evy rozbouří
otázky případného rodičovství. Zůstat ve starých kolejích,
nebo se nebát změny? I Kasárna Karlín, Prvního pluku 2,
Praha 8 I Mezipatra

18.00 I duchovní akce I religion I Meditace s Logosem:
Ježíš deklaruje svoji identitu I Meditation with Logos: Jesus declares his identity I Vstoupil do synagogy
a představil sebe i svůj úkol. Meditace o přijetí vlastní identity tváří v tvář neporozumění okolí. I Pride Village, Střelecký
ostrov, Praha 1 I Logos

20.00 I performance I performance I A I Adam All I
Adam All I Duchovní otec a vůdčí osobnost britské Drag
King scény & Apple Derrieres konečně v Praze! I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

18.00 I debata I discussion I Coming out ve věřící rodině
I Coming out in a religious family I Jak oznámit, že jsi
gay, lesba nebo trans? Panelová diskuze o coming outu u věřících. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I Logos

21.00 I ﬁlm I ﬁlm I A I Promítej i queer: AsexuaLOVE
I Screen it queer: AsexuaLOVE I Nestojí o sex ani o romantický vztah. Život asexuálů ve společnosti, kde je sex
zásadně důležitý. I Kampus Hybernská, Hybernská 4, Praha
1 I Jeden svět

18.00 I debata I discussion I Sexualita a občanství: neviditelné hranice (ne)uznání I Sexuality and citizenship:
invisible borders of (un)recognition I Neil s Gabrielem
se vzali na Novém Zélandu. Pak se přestěhovali na Slovensko. Jak to změnilo jejich gay život? I Pride House, Vodičkova
37, Praha 1 I Queer Geography

21.00 I performance I performance I A I Kara van Park
I Kara van Park I Jedna z nejžádanějších britských Drag
Queens v podání zpěváka Waina Douglase rozzáří pražský
Pride. I Pride Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
22.00 I party I party I A I Extra Travesti show s Crazy
Goddess I Extra drag show with Crazy Goddess I Nesmrtelná forma zábavy se špičkami v travesti – Vlasta Wild
a Crazy Goddess. Taneční songy od DJe WhiteCat. I Friends,
Bartolomějská 11, Praha 1 I Friends Prague
PÁTEK I FRIDAY 10. 8.

18.00 I performance I performance I Hanácké teplé salón I Queer Salon from Haná I Celovečerní program toho
nejteplejšího, co se na Hané urodilo. Vernisáž, krátké ﬁlmy
a soutěž QueerVideoStop. I Patra, Krymská 17, Praha 10 I
Ollove
19.00 I debata I discussion I A I O životě čínských gayů
I About life of Chinese gays I Jak se žije čínským gayům
v různých částech světa? Diskuze s hosty z Číny, Hongkongu,
Tchaj-wanu a Evropy. I Pride House, Vodičkova 37, Praha 1 I
European Chinese LGBT center

18.00 I debata I discussion I A I LGBT člověk v rodině I LGBT person in your family I Co nejčastěji trápí děti
a rodiče LGBT dětí na telefonních krizových linkách? Diskuze
nabídne dva unikátní pohledy. I Pride House, Vodičkova 37,
Praha 1 I Linka bezpečí

10.30 I procházka I tour I A I LGBT+ prohlídka Prahy
I LGBT+ Tour of Prague History, Culture and Architecture I Unikátní tříhodinová prohlídka Prahy se speciálním zaměřením na LGBT komunitu. I náměstí Republiky I
Prague4gay

19.00 I debata I discussion I A I Mezipatra: One pivo,
please I Mezipatra: One pivo, please I O kulturní výměně
a reﬂexi českého queer života s pražskými expaty. I Kasárna
Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I Mezipatra

18.00 I debata I discussion I Ohrožení nebo rizikoví?
Stigma a zdraví ne-hetero mužů I Endangered or risky? Stigma and health of non-hetero men I Ovlivňuje
stigmatizace šíření HIV mezi ne-hetero muži? Diskuze s odborníky přinese nečekaná zjištění. I Pride House, Vodičkova
37, Praha 1 I Queer Geography

11.00 I sport I sport I A I Prague Pride Street Workout
I Prague Pride Street Workout I Zkušený trenér zve na
hodinu cvičení pod širým nebem. Následovat bude lahodné
smoothie v Dandy baru. I Riegrovy sady I Dandy Prague

19.00 I party I party I A I Bear / d / párty PRAGUE 2018
I Bear / d / party PRAGUE 2018 I Tombola, drinky, travesti
show TiFanny BiGest & Madonna Daniel Maxová. Moderuje
David Chyska. I Piano bar, Milešovská 10, Praha 3 I Slovakia
Bears

11.00 I procházka I tour I A I Prohlídka Prahy pro
medvědy I Tour through the city for bears I Jízda nostalgickou tramvají na Pražský hrad, romantický Petřín, lanovka i vyhlášená zmrzlina. Procházka s medvědy. I zastávka tramvaje Zvonařka – U Zvonařky 9, Praha 2 I Prague Bears

20.00 I setkání I meet-up I A I Huňatý pivo s medvědy
I Shaggy beer with bears I Tradiční festivalová akce pro
všechny gay medvědy, chlapy, kluky, obdivovatele a přátele.
I Café Bar Flirt, Martinská 419 / 5, Praha 1 I Prague Bears

18.00 I performance I performance I SEXPOSED | #jdisebodnout: SOMA performance I SEXPOSED | #jdisebodnout: SOMA performance I Vizuálně pohybová performance s ústředním motivem lékařského pláště tě povzbudí
k pravidelnému HIV testování. I Piazzetta Národního divadla,
nám. Václava Havla, Praha 1 I Artedu
18.30 I performance I performance I A I Silk Road
Fashion show I Silk Road Fashion show I Módní přehlídka
umělce ze Střední Asie, který používá módu, aby zviditelnil LGBT tematiku. I Pride Mandala, Školská 28, Praha 1 I
Prague Pride

14.00 I výstava I exhibition I A I Den otevřených dveří
v Centru queer paměti I Open House in the Center of
Queer Memory I Přijď si prohlédnout výstavu „Teplo domova: Queer domesticita v meziválečné Praze“ a zajímavé
předměty ze sbírek. I SPQP, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP
15.00 I performance I performance I A I Pride Ball I
Pride Ball I Vůbec poprvé v Praze! Kultovní taneční styl vogue a celé odpoledne soutěží a skvělé show. I Pride Village,
Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride

20.30 I ﬁlm I ﬁlm I A I Mezipatra: Ptačí klec I Mezipatra: The Birdcage I Alberta a Armanda šokuje zpráva
o chystaném sňatku jejich syna s dcerou ultrakonzervativního politika. Filmová klasika na velkém plátně. I Kasárna
Karlín, Prvního pluku 2, Praha 8 I Mezipatra
21.00 I ﬁlm I ﬁlm I Promítej i queer: Silvana I Screen
it Queer: Silvana I Lesba, feministka a hvězda švédské
rapové scény – Silvana Imam. Emotivní ﬁlm zachytil soukromí slavné „power pussy“. I Containall, Stromovka, Praha
7 I Jeden svět

22.00 I party I party I A I Prague Pride vs. Komiks I
Prague Pride vs Komiks I Luxusní kombinace výjimečných
prostor bývalého klubu Face2face, zahraničního hudebního
hosta a artových instalací předních českých umělců. I Štvanice, Praha 7 I Komiks
SOBOTA I SATURDAY 11. 8.
11.30 I průvod I parade I A I Pride Parade I Pride Parade I Duhový průvod Prahou, který oslavuje rozmanitost
společnosti, radost ze života a rovná práva pro všechny bez
ohledu na sexuální identitu. I Václavské náměstí, Praha 1 I
Prague Pride
15.00 I party I party I A I Pride Park I Pride Park I
Tři programem nabité stage, skvělé jídlo, pití, kámoši a JarmarQ neziskovek. Rozjeďte to třeba s MATAMAR, Kara Van
Park, NANO a další. I Letenská pláň, Praha 7 I Prague Pride
21.00 I party I party I A I Freedom night – afterparty I
Freedom night – afterparty I Lesbian Afterparty. Fotoprojekce z průvodu, DJs Henriette, Vilém, Mejsi, WhiteCat. MCs
Tezy & Bazy. I PM klub, Trojická 10, Praha 2 I Freedom night
23.00 I party I party I A I Dirty Dirty Dancing #4 I Dirty
Dirty Dancing #4 I Oﬁciální afterparty celého festivalu.
DJka Hannah Holland, DJ Cormac a OO Bidlo. Průvodem zdaleka nic nekončí. I Altenburg 1964, Partyzánská 23, Praha 7 I
Pioneer Prague & Prague Pride
NEDĚLE I SUNDAY 12. 8.
11.00 I piknik I picnic I A I Pride Piknik I Pride Picnic I
Po sobotní party vás na nohy postaví menu z duhového pikniku. Zahrají DJs i hudebníci od Vychytane.cz DJs CRW. I Pride
Village, Střelecký ostrov, Praha 1 I Prague Pride
11.00 I procházka I tour I A I Prague Queer Heritage
Tour 2018 I Prague Queer Heritage Tour 2018 I Jak se
dříve žilo gayům a lesbám v Praze? Vycházka s autorem
průvodce Teplá Praha Janem Seidlem. I náměstí Míru, Praha
2 I SPQP
11.55 I setkání I meet-up I A I Oběd s medvědy v Jihoměstském pivovaru I Lunch with bears at Jihomestsky
brewery I Završení pražského medvědího léta u dobrého
piva a vyhlášených specialit. I Jihoměstský Pivovar, Podjavorinské 11, Praha 11-Chodov I Prague Bears
13.00 I hry I games I Prom I Prom I Roztleskávačky, fotbalisté nebo zesměšňovaní geekové. Komediální LARP z americké střední školy. Zahraj si! I TBD I Rolling
14.00 I výstava I exhibition I A I Den otevřených dveří
v Centru queer paměti I Open House in the Center of
Queer Memory I Přijď si prohlédnout výstavu „Teplo domova: Queer domesticita v meziválečné Praze“ a zajímavé
předměty ze sbírek. I SPQP, Na Strži 40, Praha 4 I SPQP
14.00 I duchovní akce I religion I Bohoslužba pro účastníky Prague Pride I Service for Pride visitors I Bohoslužba farářů a farářek z různých církví s hudbou Nikol
Fischerové & projektem Metanoia. I Martin ve zdi, Martinská
8, Praha 1 I Logos
16.00 I kvíz I pub quiz I A I Prague Pride quiz at Saints
Bar I Prague Pride quiz at Saints Bar I Osmý ročník prověří gay historii, umění, hudbu, ﬁlm a obecné znalosti. Vybrané vstupné podpoří pražské HIV centrum. I Saints, Polská
32, Praha 2 I Saints
21.00 I party I party I A I Zakončení Prague Pride ve
Friends I Prague Pride wrap-up party I Ohlédnutí za celým festivalovým týdnem. Navíc projekce z průvodu a Lokiho
kvíz. I Friends, Bartolomějská 11, Praha 1 I Friends Prague
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pride village

t

ak po roce opět na Střeláku a zase je z něj teplá oáza
v centru Prahy. Jídlo, pití,
sport, chill a každý den jiný
program. Máme tu náš infostánek,
kde můžete zakoupit suvenýry a nafasovat kondomy, nechybí ani Queershop pro duhové nákupy.
Máme bezbariérový přístup, WC
a Wi-Fi. Pro lenochy budou lehátka,
rádi vám půjčíme i deky na piknik,
sportovní vybavení a deskovky. Každé odpoledne od úterý do pátku
ČSAP testuje HIV (partnerem prevence HIV je GSK, děkujeme), stánek Logosu má opět bohatý DIY program a od úterý do pátku i hodinku
meditace.
Kromě pondělí vstup zdarma.

t

PONDĚLÍ 6. SRPNA I
18–22

STŘEDA 8. SRPNA I 15–22

ZAHAJOVACÍ KONCERT

Do ﬁtka chodíte kvůli selfíčkům, na
Střelák přijďte kvůli sportu. Čeká vás
badminton nebo akro jóga, při které se
budete doslova vznášet. Zahrají vám
k tomu DJs z d’n’b festivalu Let It Roll,
a protože dodržujeme noční klid, přesunou se pak do žižkovského klubu Storm,
kde s nimi můžete skotačit až do rána.
B-Complex, Biﬁdus Aktif, Cherw, Beesu, El Minor, Mkay a Whiney (UK)

Kromě wrestlingu není v televizi nic
teplejšího než Eurovize, takže na
zahájení vystoupí náš letošní reprezentant Mikolas Josef. K němu se přidá brněnská kapela Mucha, která se
vzpírá všem hudebním a uměleckým
škatulkám, a asi bychom ji neschovali ani pod „queer“. Přijďte včas, ať
můžete skákat u pódia. Moderuje slamer Anatol Svahilec.
Vstup 150 Kč na místě, 100 Kč
v předprodeji na www.goout.cz

ÚTERÝ 7. SRPNA I 15–22
DEN PRO MANŽELSTVÍ
A RODINU
Přijďte na loutkové divadlo, knížku
o rebelkách, vytvořte si s dětmi hudební nástroje do sobotního průvodu. Iniciativa Jsme fér vás povzbudí
slavobránou, svatebními koláčky a akcemi na podporu rovných svazků. Večer pak zahraje DJ Gadjo.cz, který si
na pomoc vezme i saxofonistu.
19–22 I DJ Gadjo.cz –
80´s a 90´s party

SPORT A LET IT ROLL DJ’S

ČTVRTEK 9. SRPNA I 15–22
WORKSHOPY A DRAG SHOW
Pro každého něco. Na místě budou kadeřníci, živá knihovna Amnesty International, workshop s tématem bezdomovectví, naučíme vás vyšívat a dělat
grafﬁti.
Večerní travesti jsme upgradovali na
Drag Show. Vystoupí drag king Adam
All, kmotr drag king britské scény, a nebude chybět ani naše milovaná drag
queen Kara Van Park, která zpívá tak, že
vám přeběhne mráz po zádech, ať už jste
teplí, jakkoli chcete.
20–21 I Adam All
21–22 I Kara Van Park

he lovely Střelecký Island is
our home again for the whole
Pride week and we have turned
it into a gay oasis in the centre
of Prague. There will be food, drinks,
sports, relaxation, and a different programme every day.
We have the Prague Pride ofﬁcial
stand for information, our great merchandise, and free condoms – and the
Queershop for all your rainbow necessities.
We have barrier-free access, toilets,
and Wi-Fi. We have sun chairs for the
lazy among you and we’ll
lend you picnic blankets. Sports equipCELÝ TÝDEN
ment and board
WHOLE WEEK/
games will also
6.–12. 8. 2018
be available. BeSTŘELECKÝ OS
sides the openTROV,
PRAHA 1
ing concert, entry
is free of charge.

PÁTEK 10. SRPNA I 15–22
TANČÍME
Vůbec poprvé vás přímo v Praze roztancuje Pride Ball, kde se bude soutěžit ve
voguingu. A to celý den. Kultovní taneční
styl, který vznikl na konci šedesátých let
v New Yorku, snad nikdy nevyjde z módy.
A ve Village zůstaňte až do večera, protože
nás opět čeká taneční představení pod
mostem, tentokrát budeme opravdu žít
okamžikem, vystoupení totiž nese jméno
Only4this Moment.
15–21 I PRIDE BALL
21.15 I Only4this Moment –
taneční představení
pod pilířem mostu Legií

SOBOTA 11. SRPNA
Jděte pryč… Přesněji na Václavák, odkud
vyráží průvod Prahou :)

MONDAY, 6 AUGUST I
6–10 P.M.

WEDNESDAY, 8 AUGUST I
3–10 P.M.

OPENING CONCERT

SPORTS AND LET IT ROLL DJS

Apart from wrestling, there is nothing
gayer on television than Eurovision; so
this year’s Czech representative, Mikolas Josef, will perform at our kick-off
concert. Along with him will be the
Brno-based band, Mucha, which deﬁes
all musical and artistic categories, so we
wouldn’t pigeonhole them as “queer”.
Also, with their red-headed frontwoman,
Žoﬁe Dařbujánová, Mydy Rabycad will
get you moving. The concert will be hosted by slam poet Anatol Svahilec.
Tickets: 150 Kč at the gate, 100 Kč in
advance at www.goout.cz

You go to the gym because of selﬁes, but
come to Střelecký ostrov for sports, including badminton and acro yoga, during
which you will literally ﬂy.
Music will be provided all day by the
DJs from the Let It Roll d’n’b festival.
After the 10pm curfew, they will move to
the Storm club in Žižkov, where you can
dance until morning.
B-Complex, Biﬁdus Aktif, Cherw, Beesu, El Minor, Mkay and Whiney (UK)

TUESDAY, 7 AUGUST I
3–10 P.M.
DAY FOR MARRIAGE AND
FAMILY
The afternoon will be dedicated to marriage and family, with an extensive programme for children, wedding pastries,
and ﬂowers. Join us for our equal marriage campaign, Jsme fér! (We are fair!).
7 p.m.–10 p.m. I
DJ Gadjo.cz and a saxophonist –
80’s and 90’s party
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FRIDAY, 10 AUGUST I
3–10 P.M.

THURSDAY, 9 AUGUST I
3–10 P.M.

THE LET’S DANCE!

WORKSHOPS AND DRAG
SHOW

The Pride Ball by Sharleen Temple Ebony & Anton Ebony with support from
Prague Pride, for the ﬁrst time ever in
Prague. This all-day event will feature
a competition in vogueing, a cult dance
style that originated in New York at the
end of the 1960s and will perhaps never
go out of style.
Jury: Shiva Mugler, Diva D, Jayjay Revlon, DJ: Rumi von Baires, MC: Charly
Ebony
Stay in the Village until the evening,
because a dance performance again
awaits us under the bridge. This time we
will truly live in the moment, as the performance bears the name Only4this Moment.
21.15 I Only4this Moment

There will be creative workshops, hairstyling, a workshop focused on homelessness and the Amnesty International
Living Library.
Adam All, the “Godfather of the Drag
King scene in the UK” is coming and, of
course, the show will also feature our beloved drag queen Kara Van Park, whose
singing will send a chill down your spine.
8–9 p.m. I Adam All
9–10 p.m. I Kara Van Park

SATURDAY, 11 AUGUST
The Village is closed on Saturday as we
take the rainbow into the streets of Prague.

SUNDAY, 12 AUGUST I
11 A.M.–9 P.M.
PRIDE PICNIC

NEDĚLE 12. SRPNA I 11–21
Zapomeňte na česnečku a vyprošťováky –
po sobotní párty vás postaví na nohy
menu z našeho duhového pikniku. Potkáte se s přáteli, najíte se a odpočinete si.
Bude sladké, slané, nealko, pro odvážné
i alko. Užijte si poslední Pride den, než
se zase na rok rozloučíme. Zahrají vám
k tomu DJs i hudebníci od Vychytane.cz
DJs CRW.
Kompletní program Pride Village najdete na
www.praguepride.cz

FOTO: PATRICK HÁCHA PHOTOGRAPHY

PRIDE PIKNIK

Forget the garlic soup and hangover remedies. The menu of our rainbow picnic
will get you back on your feet after Saturday’s party. Get together with friends, get
a bite to eat, and relax. There will be sweet
and salty foods, soft drinks, and alcoholic
drinks for the brave. Enjoy the last day of
Prague Pride before we say farewell until
next year. Music will be provided for you
by DJs and musicians from Vychytane.cz
DJs CRW.
For the full details of the Pride Village program
visit www.praguepride.cz
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Newyorští gayové to
neměli v sedmdesátých
letech vůbec
růžové. Zvlášť gay
a transgender
Afroameričané
potřebovali nalézt
bezpečné místo, kde
by mohli být sami
sebou. Nakonec se jim
to podařilo a vznikl tak
fenomén voguingu,
který se rozšířil po
celém světě.

Ballroom kultura
poprvé v Praze
atímco pro většinu lidí je bezpečným místem domov, pro
queer Afroameričany to tak
vždy nebylo. Setkávali se s nepochopením a rodiny se od nich odvracely. Bezpečí tak mladí gayové a transgender lidé našli v uzavřených prostorech,
suterénech a halách newyorského Harlemu, kam nemohl nikdo jiný. Tehdy se
zrodil taneční styl, jehož příběh odvyprávěl i známý dokument Paris is Burning
z roku 1990.
Společně s ním vznikly také Houses
neboli domy, možná spíše domovy, pro
lidi, kteří je potřebovali. Houses existují
dodnes, a přestože se jejich původní smysl už trochu vytratil, stále nabízejí silné
rodinné zázemí s vlastní vnitřní hierarchií. Část jich má své jméno spojené se
světem módy. Důležité jsou třeba House

Z

of LaBeija, House of Extravaganza, House of Ebony nebo House of Milan.
Vogue ale nepředstavoval jen způsob,
jak uniknout z prudérní reality a najít
bezpečí a porozumění. Ve voguingu se už
od jeho počátků pořádají extravagantní
soutěže, kterým se říká „Ball“. Soutěžící
se musí řídit jasně daným tématem kategorie a ukázat svůj talent. Cílem je být co
nejoriginálnější a nejzajímavější. Jediný,
kdo je soudí, jsou porotci a vlastní komunita… Nikoli společnost.
Různorodé kategorie voguingu zahrnují nejen tanec, ale také chůzi po přehlídkovém mole (Runway) nebo schopnost zaujmout svým vzhledem. Mezi
netaneční kategorie patří například Face,
Realness a Best Dressed. Mezi tanečními
kategoriemi najdeme Old Way, New Way
a Vogue Femme.

AY
PÁTEK / FRID
5.00
10. 8. 2018, 1

E,
PRIDE VILLAG ROV
ST
O
Ý
K
STŘELEC
PRAHA 1

TEXT: KAMILA FRÖHLICHOVÁ

Počet tanečníků vogue neustále roste.
Největší evropský ballroom vznikl v Paříži a letos zahrne vogue do svého programu i Prague Pride. V Pride Village se
10. srpna odpoledne odehraje a odtančí
Pride Ball s tématem Apocalypse, který
nabídne několik hned tanečních a netanečních kategorií.

FOTO: XAVIER HÉRAUD
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Ball culture, the house
system, the ballroom
community and similar terms
describe an underground
LGBT subculture in the United
States in which people “walk”
(i.e., compete) for trophies
and prizes at events known
as balls. Some who walk also
dance; others compete in
drag categories, designed
to emulate other genders
and social classes. Most
participants in ball culture
belong to groups known as
“houses”.

The Ball culture
HOUSES

Houses serve as alternative families, primarily consisting of Black and Latino gay,
gender nonconforming and trans youth,
and are meant to be safe spaces. Houses
are led by “mothers” and “fathers,” providing guidance and support for their
house “children.”. Most houses operate
in the same way. Houses exist across the
United States and in over 15 cities, most
being in the Northeastern Coast. Typically, house members adopt the name of
their house as their last name. Historically, four categories of gender exist within
houses: Butch and femme queens, butches, and women.
COMPETITION

Houses “walk” (compete) against one
another in “balls” judged on dance skills

(voguing), costumes, appearance, and
attitude. Participants dress according to
the category in which they are competing
and are expected to display appropriate
“realness”. Balls are inﬂuenced by hip
hop fashion and music. The largest balls
last as long as ten hours, with dozens of
categories in a single evening.
CATEGORIES

• Figure Performance – Use the vogue
elements of hands, catwalk, duckwalk,
ﬂoor performance, spins and dips
• Butch Queen Realness – Judged on
participants’ ability to blend in with
male heterosexuals
• Femme Queen Realness – Judged on
participants’ ability to blend in with
women
• Realness With a Twist (Twister)

•

•

•

•

•

•

– Judged on participants’ ability to
blend in with heterosexuals, then returning in vogue
Runway – Judged on participants’
ability to catwalk, usually with a requested outﬁt or color
Bizarre – Judged on participants’ creativity to design a costume based on
a requested category
Labels – Judged on how many labels
a participant is wearing and their authenticity
Butch Queen up in Pumps – Similar
to Labels or Runway, featuring high
heels
Femme Queen/Butch Queen in
Drag Female Figure Performance –
Lip-synching to a female celebrity
Hands Performance – Vogue with
hands only
Zdroj: Wikipedie

32

PPMAG • FESTIVAL 2018

Jen Powell jako Adam All:
ˇ soucit a vlídnost“
„Inspiruje me

TEXT: MATY DIO

Jedním z nejznámějších britských drag kings je Adam All. Vypadá jako
moderní hipster typu Beatles, má projev jako typický americký exot
z hudebních amerických videí z počátku našeho století a jeho hlas je jemný
a spíše tichý – a to dotváří jeho celkový image. Adam je výtvorem performativní
umělkyně Jen Powell.
genderových očekávání, která společnost
má, a doufám, že tím inspiruju lidi, aby
byli více sami sebou a překročili hranici,
kterou někdo někdy vymyslel a řekl, že
něco smějí a něco ne s ohledem na jejich
vnímaný gender. Mám také moc ráda tu
lacinou popovou a rockovou muziku osmdesátek a devadesátek,
protože ji jde snadno parodovat
a skvěle se s ní zachází.

Jak se z tebe stala umělkyně
zabývající se drag stylem?

Mám rozsáhlé hudební vzdělání, a to až
po magisterské, ale vystupování mne
nikdy nebavilo. Po mém coming
outu mi poskytla podporu a bezpečí
gay komunita, která samozřejmě uctívala spoustu drag
queens. Drag queen show
byla moje láska a když to
šlo, chodila jsem na vystoupení 2–3krát týdně,
hlavně když byly spojené s karaoke večery, na nichž jsem byla ve svých
dvaceti–dvaadvaceti skoro až závislá.
Vždycky jsem vypadala jako mladíček a ráda jsem se převlékala za různé
mužské postavy, hlavně do obleku. Nakonec jsem se nechala od místní queen
přesvědčit, abychom dali naše dvě postavy dohromady a udělali společnou
show. To se stalo před deseti lety.

Jaký vztah máš vůči svému
druhému já?

Adam je laskavý a hodný muž,
mám ho ráda a ochraňuji jej.
Je rozvinutím a výrazem sebejisté části mne samé a je velká
legrace ho hrát.
Co si myslí o tvých
vystoupeních tvá rodina?

Příprava na show mi zabere asi hodinu
a půl, což není vlastně tolik. Úprava tváře
a celého těla, účes, bindery, packery, celkový vzhled a samozřejmě nepomačkaný
oblek. Ladím si hlas, rozcvičuju tělo, znovu projíždím texty a pohyb na scéně, tím
se koncentruji a hromadím energii na co
nejlepší vystoupení.
A čím se tedy inspiruješ, když vytváříš
své show?

Hodně mne inspiruje soucit a vlídnost.
Také jsem velmi otevřená překračování

FOTO: EMMA BAILEY PHOTOGRAPHY

Jak dlouho trvá, než se dostaneš do
stavu, kdy jsi „úplně“ Adam All? Co
všechno to zahrnuje?

Moje rodina mne i mou drag
osobu velmi podporuje. Hrdě
můžu říct, že chodí na má představení a je jim naprosto jasné,
proč ten svět mám ráda a proč
je pro mne důležitý. Při tomto
velmi nestálém a náročném
způsobu obživy jsem vždy cítila jejich podporu a jsem ráda,
že jsem prorazila, a vím, že
jsou na mne pyšní. Myslím,
že díky Adamovi mohou lidé
kolem mne lépe pochopit můj
každodenní boj a vidět, kdo
opravdu jsem.
Co je tvůj hlavní
cíl jako drag
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ku, aby se ke mně na pódiu přidala. Vystupuje jako Adamova
ČTVRTEK / TH
URSDAY
dlouhá léta trpící přítelkyně
9. 8. 2018, 20
Apple a díky dynamice těch
.00
Jsem opravdu přesvěddvou postav se podařilo proPRIDE VILLAG
STŘELECKÝ OS E
čena, že jako androrazit
s konceptem drag kings
TROV
PRAHA 1
gynní člověk nemáte
i u publika, které ani o ničem
příliš snadnou cestu na
takovém neslyšelo. Máme tak
jeviště, že existuje jen velmi
báječný život – jezdíme spolu pomálo rolí, a tím pádem malé zasetí ﬂitry, zpíváme spolu a je to vážně
stoupení. Podle mne se na muže i ženy
pecka, jede to a nevypadá, že by to tempo
velice tlačí v tom, aby se podřídili stereněkdy zpomalilo.
otypům, hlavně v dnešní době sociálních
médií. Drag se pro mne stal kampaní
You can read the full English version
stejně jako způsobem zábavy a kings jsou
of the interview at:
v první linii boje za svobodu a uznání.
king? Chceš se prostě
bavit a vyjádřit svou
osobnost? Nebo je za
tím něco víc?

Myslím, že jsme na okraji revoluce. V komunitě dochází k pohybu, jsme svědky
změn zákonů a práv LGBTQIA lidí na
celém světě, i když nás čeká ještě daleká
cesta. Pro mne je drag představením genderu. Queens i kings parodují a oslavují
genderové role a vyjadřování, jednak aby
se osvobodili a také aby povzbudili diváky
přehodnotit svá očekávání. Takže queens
pracují (i když ne výhradně) s ženskostí
a kings pracují s mužskostí a maskulinitou a věcmi kolem nich. Tyhle dvě binární
možnosti jsou omezeními, kterým čelíme
ve společnosti, a jsou to často i role, které
jsme nuceni hrát.
Jsou genderové role, které kings
reprezentují, binární a tradiční, nebo
vidíš nějaký pohyb ke genderově
ﬂuidnějšímu zastoupení drag umělců?

Současnou kings scénu považuji za velmi genderově ﬂuidní, vyjadřující celou
ohromnou škálu představ o mužství
a maskulinitě, takže ji nejde v žádném
případě popsat jako prostě binární nebo
stereotypní. To je právě jedna z věcí, které
tuto scénu dělají tak zajímavou a progresivní. Vystupující skutečně realizují sami
sebe a vyjadřují své vlastní zkušenosti.
Je nějaká otázka, na kterou bys
chtěla odpovědět, ale nikdo ti ji ještě
nepoložil?

Nikdo se mne nikdy moc neptá na Apple –
řesvědčila jsem před pár lety svou partner-

FOTO: EMMA BAILEY PHOTOGRAPHY

www.praguepride.cz/adam-all
Co je tedy vlastně drag king a jak
se liší od drag queen? Co znamená
obecně drag, a proč drag dosud vidíme
tak moc binárně? A proč veškeré
uznání získaly drag queens?

Někdo používá make-up s ﬂitry a paruky. Někdo používá bindery a packery a puntičkářsky si upravuje vousy.
Spousta dalších nedělá ani jedno. Pro
mnohé z nich je představení v drag kostýmu příležitostí vyjádřit část své genderové identity, kterou nepotřebují nutně
ukazovat v běžném
životě, zatímco jiní žijí stejným způsobem
i po skončení představení. Někteří jsou
queer, někteří hetero,
někteří trans, někteří
bi a některé jsou lesby.
Oﬁciální dějiny drag
kings se pohybují mezi liniemi vyjadřování genderu, ztvárňováním mužnosti
a drag king show. Jack Halberstam,
profesor amerických studií, etnické příslušnosti, genderových studií a komparativní literatury na University of
Southern California v roce 1998 ve své
knize Female Masculinity napsal:
„Ztvárňování mužů ženami je divadelním žánrem už nejméně dvě stě let,
ale drag kings jsou zcela nový feno-

mén. Zatímco žena ztvárňující mužskou roli se pokouší vyjádřit mužskost
přesvědčivě a celým svým výrazem,
drag king předvádí (často parodicky)
maskulinitu a z předvedení přehrávané maskulinity dělá hlavní pilíř svého
vystoupení. Jak žena
ztvárňující mužskou
roli, tak i drag king
se liší od „drag butch“, tedy maskulinní
ženy, která nosí mužský oděv jako součást
svého každodenního
genderového vyjádření.“
Historie vystoupení drag king je dlouhá – od žen ztvárňujících muže na konci 19. století, mezi
něž patří i Annie Hindle, po dnešní
brooklynská vystoupení drag kings
jako jsou Lee VaLone, komediální
umělkyně Kate McKinnon z divadelní
show Saturday Night Live, nebo Itala
Julia Kaisera a Kings of Rome. Přestože drag kings už celá desetiletí cizelují
své umění, stále ještě zůstávají coby
kulturní fenomén spíš neviditelní.

DRAG
KINGS
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Teplá
Bible
TEXT: MATOUŠ HARTMAN

dyž mladý americký byznysmen James Martin v roce 1988
vstupoval do jezuitského řádu,
přesně věděl, co pro něj duchovní život znamená. Svým budoucím
bratrům řekl, že je to práce, kterou doopravdy chce. Martin se za třicet let v jezuitských řadách stal vlivnou osobností
Spojených států, vystupuje v televizi, je
jedním z mediálních poradců ve Vatikánu
a napsal třináct knih. V té poslední, vydané vloni, se zabývá tím, jak zlepšit vztah
katolické církve a LGBT lidí.
Building a Bridge, neboli Stavění
mostu, vyvolala senzaci a jen pár měsíců
po vydání se dočkala revidovaného dotisku. Martin totiž během setkání se čtenáři
INZERCE

30%

sleva na veškeré procedury
M Spa do 31. 08. 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.

FOTO: LUKÁŠ HANUŠEK

k

a při rozhovorech s církevními představiteli nasbíral materiál, který nemohl nechat ležet ladem. V knize se tak objevily
i osobní příběhy LGBT katolíků.
„Co se můžeme od Marka naučit o lásce?“ ptá se Martin, když vypráví příběh
bývalého řádového mnicha, který se dvacet let staral o svého těžce nemocného
manžela. Nejen tímto příběhem Martin
ve své knize odkrývá doposud opomíjený svět věřících gayů a leseb. Snaží se
ve zdánlivě nekonečném konﬂiktu mezi
LGBT komunitou a církevními představiteli najít kameny, ze kterých by šel postavit pomyslný most z titulu knihy.
„LGBT katolíci se prostě chtějí cítit
vítáni,“ řekl Martin nejvlivnějším katolickým novinám v USA National Catholic Register brzy po vydání knihy. Aby
pomohl LGBT katolíkům nalézt
místo v církvi, jezuita do knihy začlenil i biblické pasáže
a meditace zaměřené přímo
na LGBT publikum. Právě
na ně naváže program Logosu, organizace LGBT
křesťanů, v Pride Village
od úterý do pátku během
festivalového týdne.

nagogy a promluvil o tom, kým je. Tehdy
málem skončil na dně propasti, protože
ho nazaretští hnali ze svatostánku až ke
srázu ze skály, na níž město stálo. Ježíš
musel tušit, jak budou lidé, kteří ho znali
a se kterými žil, reagovat. Stejně ale udělal, co považoval za správné. Vyoutoval se
a nebylo to jednoduché.
I v tomto bodě Ježíšova života vidí
James Martin paralelu s LGBT katolíky.
Věnoval proto tomuto příběhu jednu ze
svých meditací zabývající se identitou.
Otázka přijetí představuje v životech
LGBT věřících podstatné téma už kvůli
vyššímu riziku odmítnutí ze strany přátel
i rodiny. Fakt, že Ježíš si prošel podobnou
životní situací, pak nabízí pomocnou
ruku přímo z Bible. Meditace na toto
téma proběhne v pátek 10. srpna.

The Emblem Hotel / Platnéřská 19 / Praha 1 /
Tel.: +420 226 202 577 / E.mail: spa@emblemprague.com
www.emblemprague.com / FB: @EmblemPrague

Ježíš nebyl gay, ale stejně si
prošel coming outem. Když
se vrátil do Nazaretu, kde
vyrůstal, vstoupil do sy-

FOTO: NUTOPIA

JEŽÍŠŮV COMING OUT
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V cesku chybí ochota naslouchat
Logos je ekumenické společenství, které vytváří společná setkání pro LGBTQ
věřící, jejich rodiny a přátele a vytváří prostor pro společná setkání, debaty
a modlitby v Praze, Brně a Ostravě. Předsedkyně tohoto spolku Veronika
Dočkalová nám zodpověděla několik dotazů týkajících
se právě LGBTQ katolíků.
svůj vztah k Bohu. Díky úvahám, které
jsou součástí meditací, se před LGBTQ
křesťany otevírá možnost individuálního
hlubokého prožitku.

Existuje v Česku dialog mezi LGBTQ
katolíky a církví?

Jaké má s katolickou církví vztahy
Logos?

Bohužel velice omezené. Žádná farnost
nepřistoupila na naši nabídku debaty
o LGBTQ lidech a církvi.
V čem je James Martin inspirací?

Martin ukazuje, že dialog je možný.
K LGBTQ katolíkům přistupuje s respektem a porozuměním. Jeho slova jsou podle mě podstatou křesťanské zvěsti – neodsuzují, jsou otevřená všem bez rozdílu,
nevytváří kategorie, ale vždy se orientují
k jedinci a k jeho individuální životní cestě
a potřebám.
Byl první, kdo s tímto tématem přišel?

Je prvním členem oﬁciální katolické hierarchie, který věnoval celou knihu smíření
LGBTQ lidí a církve. Knihu navíc doplnil
meditacemi, které dávají LGBTQ katolíkům pocit, že i oni jsou součástí církve,
že jsou stvořeni Bohem a milováni, že neexistuje žádné „ale“.
Jak může zmíněná meditace pomoct
LGBTQ katolíkům?

Meditace jim může pomoc najít místo
v křesťanských společenstvích a pochopit

Modlitba p

ro chvíli,

ˇ
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Milující Bože, stvořils mne tak, jak jsem,
chválím tě a miluji tě za to,
žes mne podivuhodně utvořil,
ke svému vlastnímu obrazu.

Co je nejdůležitější pro postavení
mostu mezi církví a LGBT katolíky?

Jednoduchá a zároveň děsně náročná věc:
ochota si naslouchat a bez odsudků přijímat každého člověka jako svého bratra
a svou sestru.
Co by se muselo stát, abychom nebyli
pro církevní představitele sodomisty?

Ale když se mi lidé posmívají
cítím bolest a rozpaky
a cítím hanbu.
Pomoz mi, Bože, prosím,
myslet na mou vlastní dobrotu,
která spočívá v tobě.
Pomoz mi, ať myslím na svou důstojnost,
kterou jsi mi dal při zplození.
Pomoz mi, ať myslím na to,
že mohu žít život lásky.
Protože ty jsi stvořil mé srdce.
A ještě něco, Bože.
Prosím, ať mám stále na paměti,
že s Tebou není vůbec nic nemožné,
že vždy znáš způsob, jak věci zlepšit,
že pro mne umíš najít cestu lásky,
i když ji právě teď nevidím.
Pomoz mi, ať to vše uchovávám ve svém srdci,
které jsi stvořil Ty,
milující Bože. Amen

Bylo by potřeba, aby církevní představitelé zažili skutečné obrácení a přestali se
soustředit na špatné výklady Bible, vystoupili ze svých mocenských struktur
a upustili od snahy ovládat životy druhých. Měli by se soustředit na to, co je
skutečně křesťanské: milovat Boha, sebe
a bližního svého.

LOGOS

Logos is an ecumenical community of
believers or faith searching LGBT people, their relatives and friends who
want to meet and share their faith.

Text: James Martin, SJ,
jezuitský kněz a autor knihy
The Jesuit Guide to (Almost)
Everything and My Life
with the Saints / Jezuitský průvodce (téměř)
vším a můj život se svatými

FOTO: KAREL FOŘT

Až na ostravsko-opavskou diecézi prakticky neexistuje. Jedině v Ostravě se nám
podařilo, že vznikl úřad kněze, který se
stará o pastoraci LGBTQ lidí. V ostatních
diecézích nás opakovaně odmítli. Prý není
důvod mít speciálního pověřence. Pro
LGBTQ katolíka je ale nesmírně těžké cítit se dobře v církvi kvůli jejím oﬁciálním
postojům. Mnohdy dojde i k odmítnutí
svatého přijímání.

Meditations prepared by Logos are
based on James Martin’s revolutionary book Building a Bridge. Father
Martin, Jesuit priest and New York
Times author, says Catholic leaders
should reach out to LGBT community
with greater compassion and openness. The book includes spiritual
and biblical resources for the LGBT
community and their families and
friends.

Smile if you're GAY.
Donate if you're

Raduj se, tanči, poslouchej, skenuj
QR kód a podpoř Prague Pride
festival.
Rejoice! Dance! Listen! Support the
Prague Pride festival with the mobile
bank donation QR code.

Jediná nálepka, kterou uznáváme, je
.
The only label we recognize is
.
www.shop.praguepride.com
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Mávejte maršálum

n

rovná práva LGBT lidí a k rozvoji LGBT
komunit. Veřejné představení těchto
osobností v průvodu je oslavou jejich práce a úsilí.
My v Prague Pride jsme se rozhodli
konceptem Maršálů inspirovat. I v České republice žije řada LGBT lidí a jejich
spojenců, kteří si zaslouží uznání za
svou práci pro komunitu a jména mnoha

TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ

z nich nejsou veřejně známá. Proto chceme prostřednictvím Maršálů i do budoucna zviditelňovat ty, kteří by mohli snadno
zapadnout, ale přitom odvádějí obrovský
kus práce.
Maršály volí výbor spolku Prague Pride. Kdo tedy letos pojede na maršálských
vozech?
FOTO: CATHY SHIFLET

ejvýznamnějšími účastníky
západních pride průvodů, zejména těch amerických, jsou
takzvaní „Grand Marshals“.
Jet na vyzdobeném voze ověnčen tímto
titulem je tím největším uznáním, jehož
se LGBT aktivistům a aktivistkám může
dostat. Maršály jsou jmenováni ti, kdo
významným způsobem přispěli v boji za
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LOIZA LAMERS

JANA KOCIÁNOVÁ

VÁCLAV MERTIN

V roce 2005 se stala první transgender vítězkou soutěže Next Top Model.
Tím se postarala o historický moment
a dalším trans lidem vyslala jasný
vzkaz: naše sny jsou dosažitelné.
Vloni byli Loiza a Benjamin Melzer
první trans modelové pózující zcela
nazí pro kampaň PETA se sloganem
„Radši donaha než do kožichu“. Už
rok předtím se Loiza s Benem objevili
v kampani Dieselu. Loiza se svou prací snaží přinést změnu postojů společnosti vůči trans lidem, dosáhnout
přijetí a respektu.
Loizu můžete osobně potkat na
talk show inspirativních osobností
Pride Voces, která se koná ve čtvrtek
9. srpna od 19 hod. v NoD.

Narodila se v roce 1948. V 16 letech
se účastnila závodů ve stolním tenise
mimo Československo a zamilovala se tam do o 15 let starší rakouské
sportovkyně. Díky práci na pražském
magistrátu ji mohla poměrně často navštěvovat. Po roce 1969 se už na západ
nedostala a přítelkyně až do své předčasné smrti jezdila za Janou do Prahy.
Jana musela žít mnoho let v přetvářce a svou orientaci tajit ve škole i v zaměstnání. Po revoluci se pohybovala
v okruhu lesbických a gay aktivistů,
bojovala za uzákonění registrovaného
partnerství. Je jednou z nemnoha žen,
které byly a stále jsou ochotné o svém
soukromí hovořit veřejně. Patří mezi
neúnavné LGBT aktivistky seniorského věku a pomáhá vzájemně propojovat generace LGBT osob.
Janu Kociánovou potkáte na diskusi s názvem „Mít pocit rodiny“ se
švýcarským lesbickým párem Karin
(80) a Evou (77) v pátek 10. srpna od
16 hod. v Divadle U Valšů.

Jeho jméno jistě znáte z médií, ať již
jako autora článků, nebo hosta zajímavých rozhovorů. Václav Mertin je
dětský psycholog, který se specializuje na poradenství pro rodiče dětí
a dospívajících při vzdělávacích a výchovných problémech. Působí na katedře psychologie Filozoﬁcké fakulty
Univerzity Karlovy.
Pro LGBT rodiče je Václav Mertin především odborník s otevřeným
myšlením, který nedělá rozdíl mezi
rodinami heterosexuálních a stejnopohlavních párů. Na prvním místě je
pro něj blaho dítěte. Tímto přístupem
LGBT rodičům potvrzuje, že nejsou
divní ani jedineční – jsou prostě rodiče. Právě návštěvu Václava Mertina
si vyžádali účastníci jarního turnusu
rodičovské přípravky, kterou opakovaně organizuje spolek Prague Pride.
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BEATRICE ELI
TAMI T
MARY C
KIERASTOBOY
MALA HERBA

LESBY
NEBUDOU
ˇ V KOUTE!
ˇ
SEDET
Jedním z mých osobních cílů letošního
ty s lesbickými aktivistkami z Číny a TuPrague Pride festivalu bylo, abychom do
recka. Navíc s námi přijedou sdílet své
programu zařadili opravdu dostatek akcí
životní zkušenosti i lesby v seniorském
pro lesby a queer ženy. Někdy jsem s tím
věku ze Švýcarska a slavná transmodelka
až protivná, když neustále připoz Holandska.
mínám, že na festival nechodí
Chtěla bych zde poděkovat
jenom diváci, ale i divačky,
všem aktivním lesbám za
prostě široké publikum.
osobní nasazení, nápady
PÁTEK / FRIDAY
Ale nevzdávám to. Věřím
a za to, že děláte životy
0.00
10. 8. 2018, 2
v různorodost, spolupráci
leseb a queer žen v Česku
NÁDRAŽNÍ 3,
a angažovanost a taky v to,
plnější. Chceme skoncovat
PRAHA 5
že Prague Pride festival je
s povědomím, že lesbická
skvělá platforma na podpokomunita je polomrtvá. Být
ru aktivních leseb, které třeba
aktivní, emancipovaná a chtít
ani nejsou zaštítěné žádnou orsdílet, to může přece každá z nás.
ganizací. Část programu festivalu jsou
A tak vyvoláváme Bobří hnutí, chceaktivity, které organizujeme sami a záme lesby a queer ženy aktivizovat, proroveň oslovujeme zajímavé osobnosti
pojit a hlavně spojit, protože tady místa
a organizace, jejichž aktivity by podle nás
a akce pro nás chybí. Nechceme jenom
v programu neměly chybět. Osobně ráda
závidět gayům jejich gay bary a každonechávám prostor ženám, které prostýdenní párty. Cítíme, že nám chybí protě přijdou s nápadem a chtějí ho během
stor pro potkávání, pro networking, pro
festivalu zrealizovat. Velmi často jsou to
zábavu, ale i kvalitní queer femme a LBT
totiž aktivity jednotlivých žen a podle mě
umělkyně. I proto jsme vytvořily párty
je naší povinností je podporovat. České
Bobr a rozhodly se, že queer femme věci
lesby musí získat víc sebevědomí a naučit
musíme a budeme mnohem více zařazose emancipovat. Prostě se nebát ukázat.
vat do programu festivalu.
Letos mě nejvíc potěšilo, že Prague
Bude to bobrý a buďte u toho s námi.
Pride festival organizuje svou první párDíky.
ty pro lesby a queer ženy nazvanou Bobr,
Hana Kulhánková
na které vystoupí skvělé zpěvačky a DJky.
V týmu jsme si „bobra“ oblíbili natolik,
PS: Pokud to vnímáte jako my
že jsme program pro lesby a queer ženy ina neznáme se, spojte se prosím s námi
terně pojmenovali „bobří stopy“. A těch
a zesilte naši bobří stopu.
je letos na festivalu opravdu hodně –
v programu se objeví různorodé akce,
jako je třeba debata o bisexualitě, rodiBOBR
čovství nebo o obtěžování na ulici. NeTHE BEAVER
zadané lesby se mohou seznámit nejen
• Official Pride Queer Femme
během seznamky, ale i na zahajovacím
Party
koncertu, kde vystoupí Mucha, či na so• First time in Prague Pride
botní Freedom Night. Lesby teenagerky
history
mohou navštívit některý z workshopů
• Fabulous line up on two
pro queer mládež, nebo zajít debatovat
ﬂoors, chillout, drinks, hairy
s organizátorkou besed o LGBT komudecoration, women (both with
nitách pro střední školy. Lesby matky
hair and without)
jistě ocení našlapané dětské odpoledne
a všichni se pak můžeme potkat u deba-
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Mary C (CZ)
Moderátorka Radia Wave
a kurátorka Post-Labelu
bude jedinou zástupkyní
Česka na party.
Její tvorba vychází
z černošské hudby
a elektroniky.

i (SWE)
Beatrice El

y (RU)
Kierastobo
Party divoška, která
právě žije v pulzujícím
Berlíně, má Prahu ráda.
Po tom, co DJovala po
celé matičce stověžaté,
zahraje i na Bobrovi.
Spojuje funk, acid i house
a slibuje slušnou party.

(PL)
Mala Herba
Polská aktivistka je queer
a taky trochu čarodějnice.
V její hudbě se snoubí
tanec a magie jako na
čarodějnickém sabatu.
Tak se nechte očarovat
a pořádně to rozjeďte.

bobri
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Onálepkovat švédskou zpěvačku
Beatrice Eli půjde těžko a ani
to nemá smysl. Její hudba
spojuje různé žánry, což je na
ní to nejlepší. V jednu chvíli
posloucháte slaďárnu a pak
elektroniku.

)
Tami T (SWE
Popová experimentátorka ve
své tvorbě spojuje romantiku
i taneční rytmy a sluší jí to
na klubové scéně. Její hitovku
I Never Loved This Hard This Fast
Before jste už určitě slyšeli.
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TAKY JSTE SLYŠELI
TYTO MÝTY O CÉČKU?
HEPATITIDA C SE NEDÁ LÉČIT.
V minulosti, kdy se hepatitida C léčila
pomocí injekcí, se uzdravila jen polovina pacientů. Nyní je léčba úspěšná
takřka stoprocentně. U většiny lidí
však přetrvávají protilátky anti-HCV
doživotně v krvi. Neinformovaný člověk tedy může brát přítomnost protilátek jako známku nemoci. Pro diagnózu je vždy nutno vyšetřit množství
viru v krvi.
LÉČBA HCV MÁ VELKÉ
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY.
Naopak, léčba je dnes velice dobře
snášená. Jedná se o tablety s minimem nežádoucích účinků, příznaky
chřipky nebo deprese jsou minulostí.
NIC MI NENÍ, TAKŽE HEPATITIDU C
NEMÁM.
Dnes se na tuto infekci přijde u většiny nemocných náhodně – při vstupní
prohlídce do zaměstnání nebo třeba
při předoperačním vyšetření. Tři čtvrtiny nemocných o své chorobě vůbec
nevědí. Nepřítomnost příznaků je to,
čím je choroba typická. Důležité je
zamyslet se nad možnostmi infekce
v minulosti. Pokud nějaké riziko objevíte, nechte se testovat.
CÉČKEM SE NEMŮŽU
NAKAZIT PŘI SEXU.
I přesto, že se většina pacientů nakazí
krví, je možno nakazit se i při nechráněném pohlavním styku. Riziko stoupá s množstvím sexuálních partnerů.
MŮŽU SE NECHAT OČKOVAT.
Proti hepatitidě C dosud neexistuje
očkování. Jedinou ochranou je vyvarovat se rizikového chování: na prvním místě injekční aplikace drog, dále
sexuální promiskuity, tetování bez
dodržení sterilních podmínek a podobně.
HEPATITIDU C MÁ JEN MÁLO LIDÍ.
Žloutenka typu C je mnohem častější
než HIV. Celosvětově je inﬁkováno asi
170 milionů osob. Asi 10 % HIV pozitivních jedinců má i „céčko“.
Mýty vyvrátila MUDr. Soňa Fraňková,
Klinika hepatogastroenterologie, IKEM

ˇ
ˇ
˚
Neprítel
bez príznaku
Když Richard vstoupí do dveří, je ho všude plno.
Vtipkuje, má vyhraněné názory a srší životním
optimismem. Na uchu si nechává handsfree, telefon
mu opakovaně zvoní. „Měl by ubrat, moc pracuje,“
mračí se jeho nefroložka MUDr. Janka Slatinská.
Richard je první HIV pozitivní pacient v České
republice, který podstoupil transplantaci ledviny.
a dialýze strávil Richard tři
roky, v roce 2012 v pražském
IKEMu podstoupil úspěšnou operaci. Tehdy si myslel,
že svoji dávku smůly si už vybral. Jenže
v létě 2016 začaly Richardovi stoupat
hodnoty jaterních testů. „Nic mi ale nebylo, cítil jsem se normálně,“ vzpomíná.
Prožíval však těžké období po rozchodu s partnerem. „Odjel jsem si tehdy od
všeho odpočinout do
Chorvatska. A tam
jsem trochu zlobil,“
přiznává Richard.
Právě jeho upřímnost ho ale zachránila. Své hříchy přiznal
při pravidelné kontrole na nefrologii,
a tím MUDr. Slatin-

N

TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ

ské umožnil určit správnou diagnózu.
Když při konzultaci MUDr. Soně Fraňkové z Kliniky hepatogastroenterologie
oznámila, že její pacient má vysoké jaterní testy, deprese a je po rozchodu, dostala
ihned pokyn: „Naber céčko.“
Podezření na hepatitidu C se potvrdilo a pak šlo vše rekordně rychle. „Měly
jsme obavu, aby se
nemoc
Richardovi nerozjela. U lidí
po transplantaci je
průběh
dramaticky horší. Opravdu
mohou zežloutnout
a umřít,“ říká MUDr.
Fraňková. Richard je
ale vzorný pacient,

Hepatitidu C
má dvojnásobně
víc lidí než HIV

FOTO: PATRICK HÁCHA
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a tak měl po měsíci negativní výsledky a za
12 týdnů skončil léčbu.
„Bylo dobře, že nám Richard hned
řekl, jak to bylo. Kdyby před námi něco
tajil, byly bychom na to nepřišly,“ uvádí
MUDr. Fraňková. U HIV pozitivních lidí
nakažených hepatitidou C trvá až rok,
než se jim v krevních testech objeví protilátky. Richard je také neměl, běžné testy
by jeho „céčko“ neodhalily.
Co je ten nejhorší scénář, který mohl
nastat? Cirhóza jater a s ní spojené komplikace. Transplantace jater v ČR však
zatím u HIV pozitivního pacienta nebyla
provedena.
Každý rok ve výročí své transplantace
přináší Richard do IKEMu květiny jako
poděkování. Otevřený přístup tamních
lékařů mu pomohl nestydět se za své
choroby a překonat je. „Jsme lidé. Pojmenováváme věci tak, jak jsou, ale nikdy
nikoho neodsuzujeme,“ dodává MUDr.
Slatinská.

INZERCE

Comfortable life
2EMHYWHKUDY¼NĵHVÈOND]QDwÈNROHNFH

3ĵHP\VORYVN¼3UDKD LQQH[#LQQH[F] 
www.innex.cz
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Evropský unikát:
Testovací zóna na Letné
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TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ

K sobotnímu odpoledni na Letné patří tanec, drinky, relax a také návštěva
testovací zóny České společnosti AIDS pomoc. Už vloni na nás udělalo dojem
pět sanitek a osm poradenských pracovišť. Letos jde ČSAP ještě dál: ustupuje
z mobilního testování v sanitkách a na Letné vztyčí moderní checkpoint.
ůjde o evropský unikát. Ještě
nikdo se o nic podobného v terénu nepokusil, a to jak z hlediska kapacity, tak z hlediska
testovaných infekcí. Poprvé se totiž vedle
HIV a syﬁlis bude testovat také žloutenka
typu B a C.
Stan je klimatizovaný, s pevnou podlahou, osvětlením a vlastní laboratoří
pro vyhodnocení odběrů. Poradenství
i testování tedy bude probíhat pod jednou střechou, prostor bude i pro zvláštní
konzultace s lékaři specializovanými na
HIV, PrEP a hepatitidu. Stan bude mít
vlastní Wi-Fi síť nezávislou na mobilních
operátorech, aby se při vyplňování předtestovacího formuláře v mobilní aplikaci
neopakovaly výpadky signálu z minulého
roku. Výsledky všech čtyř testů budou
dostupné v rozmezí 30 až 45 minut. Informace, že jsou výsledky připraveny, se
klient dozví z notiﬁkace v mobilní aplikaci. Pro vyzvednutí výsledků bude určen
zvláštní vchod, aby nedocházelo k mísení se zájemci, kteří na test teprve čekají. Checkpoint bude v provozu od 13 do
21 hodin.
ČSAP očekává, že letos na Letné otestuje 800 až 1 000 lidí. „V minulých letech
jsme se z kapacitních důvodů vždy zasekli na 600 klientech, i když zájem byl větší.
Kromě vyšší kapacity nabídneme lidem
i lepší komfort – především kratší dobu
strávenou na sluníčku ve frontě,“ říká
Jiří Pavlát, ředitel Domu světla. Návštěvníkům stanu slibuje vstřícný gay friendly
personál bez předsudků. Na zajištění
provozu se budou podílet tři desítky lidí.
Budou mezi nimi pracovníci a dobrovolníci Domu světla z Prahy, Teplic a Olomouce, pracovníci bratislavského check-

P

pointu Domu svetla a ve svém volném
čase přijde pomoci také zdravotnický
a poradenský personál Ústřední vojenské nemocnice, Nemocnice Na Bulovce,
IKEMu a Zdravotního ústavu se sídlem
v Ústí nad Labem.
Stan včetně vybavení přijde na 250 tisíc korun, další peníze stojí nákup testů.
Tyto náklady nesou farmaceutické společnosti AbbVie, Gilead a GSK, bez jejichž pomoci by se celý projekt nekonal.
Ministerstvo zdravotnictví, které za prevenci infekčních chorob v ČR zodpovídá,
nepřispívá ani korunu.
Klasické testování na HIV a syﬁlis, jak
je znáte z předchozích let, bude probíhat
také v Pride Village na Střeleckém ostrově. Stan ČSAP zde bude otevřen od úterý
7. do pátku 10. srpna vždy mezi 16. a 19.
hodinou. „Na Střeleckém ostrově není
prostor pro laboratoř, proto tam budeme
pracovat s rychlotesty, na které je potřeba
jen kapka krve z prstu,“ vysvětluje Pavlát.
Situace pohlavně přenosných chorob
se v Česku zatím nelepší. Podle statistik
každý měsíc přibývá dvacítka HIV pozitivních lidí. Nesmíme ale zapomenout
na stovky těch, kteří o své nemoci nevědí
a šíří ji dál. Žloutenka typu C je mnohem
rozšířenější než HIV, v Česku ji má dle
odhadů 50 tisíc osob. Tato čísla jsou –
samozřejmě vedle velkoleposti stanu s klimatizací a wifinou – dobrým
důvodem, proč
se na Prague
SOBOTA
Pride stavit na
11. 8. 201
test.
15–22 HOD8.
PRIDE PARK, LE
TNÁ
PRAHA 7

44

PPMAG • FESTIVAL 2018

láska,
manželství
TEXT: KLÁRA KUBÍČKOVÁ
FOTO: ROBERT VANO

arní trávník v brněnském Tyršově sadu, piknik se vším všudy. Jolana s Hankou tady hlídají
pětiletého Kubu, syna jejich
kamarádky. Toho ale více než
svačina zajímá čtení z knížky básniček,
kterou pro děti známých a příbuzných
Jolana s Hankou napsaly a nakreslily.
A taky nedaleké prolézačky.
Po trávníku se k trojici blíží bělovlasý
muž s batohem na zádech. Přijel vlakem
z Prahy, v batohu má lehkou zrcadlovku.
Muž, který fotil celebrity v New Yorku,
Paříži nebo Miláně.
Robert Vano.

J
INZERCE

LOVE IN PICTURES
The world-renowned photographer Robert Vano worked in Milan, New York and Paris. For the
Czech equal marriage campaign
Jsme fér (We are fair) he made
portraits of thirteen couples and
their friends, families and colleagues. You can view the exhibition titled „One love, one marriage” at the lobby of the Prague
main railway station from 30th
July until 19th August, before
it continues its journey around
the country. „I think it does not
matter if it is gays, lesbians or
straight people. If two people
love each other and want to get
married, they should be able to.
It is now possible almost everywhere, so I don’t see a reason
why not in the Czech Republic,“
he concludes. There are not only
photographs on display, but also
the stories of the people photographed. Two deaf gay men and
their daughter who they bring
up together with her mother and
her lesbian partner. A doctor
and her partner who takes care
of children with autism pictured
with her clients. Two gay ﬂorist
who have been running their
business together for over ten
years. The exhibition shows that
there is only one love, it does not
have a gay and a straight version.
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PUTOVNÍ VÝSTAVA
JEDNA LÁSKA,
JEDNO MANŽELSTVÍ
18. 6. – 1. 7.

VENDULA A RADKA

Radka vystudovala fyzioterapii
a psychologii, pracuje s dětmi
s poruchou autistického spektra. „Jindříškova rodina mě přijala jako tetu, dvakrát týdně
jsem u nich a pracujeme na
zlepšení chlapcovy komunikace.
Je to úžasné, jaký pokrok udělal. Když slyšíte dítě, které nekomunikovalo, jak třeba ve třech
letech konečně řekne „máma“,
vhrknou vám slzy do očí,“ popisuje Radka. Večer po práci si
sedá se svojí ženou Vendulou,
která je chiruržka, aby probraly,
co každá v práci zažila. „Někdy
si říkám, když mám službu na
ambulanci, že ošetřovat alkoholiky uprostřed noci není moc naplňující. Ale pak jdu na sál operovat pacienta, který za pár dní
odchází domů bez bolestí, my
pozorujeme ty fascinující schopnosti hojení lidského těla a jsem
nadšená, že jsem si chirurgii vybrala,“ popisuje Vendula. „A pak
že tenhle obor pro ženu není!“
směje se její Radka.

PONDĚLÍ / MO
NDAY
6. 8. 2018, 17
.00

FANTOVA KAVÁ
RN
NÁDRAŽÍ, WIL A, HLAVNÍ
SONOVA 8,
PRAHA 2

TOMÁŠ A TOMÁŠ

Tomášové jsou neslyšící, vychovávají společně slyšící dceru,
kterou má jeden z nich z předchozího vztahu. „Jsme neslyšící a jsme gayové. To jsou dva
důvody pro to, připadat si ve
společnosti divně. I proto jsme
nesmírně vděční, že jeden druhého máme. Je to obrovské
štěstí, že jsme se našli.“ Tomášova bývalá manželka je nedoslýchavá. Všichni rodiče spolu
ale mají fungující a respektující
vztah a jejich dcera tak vyrůstá
v lásce: „I když jsme neslyšící,
umíme se domluvit,“ směje se
jeden z Tomášů. Rodina totiž
nemá problém setkat se třeba
u Tomášovy bývalé tchýně na
společném obědě. „Nedávno
měla dcera oslavu narozenin
a pozvala si domů spolužáky,
byli jsme trochu nervózní, co
řeknou na to, že má dva tatínky.
Někteří to asi zaznamenali, ale
dcera je s tím v pohodě, tak to
vlastně nikdo neřešil,“ uzavírá
jeden z Tomášů.

Plzeň
hlavní nádraží
2. 7. – 15. 7.
Karlovy Vary
dolní nádraží
16. 7. – 29. 7. Ústí nad Labem
hlavní nádraží
30. 7. – 19. 8. Praha
hlavní nádraží
20. 8. – 2. 9.
Liberec
vlakové nádraží
Hradec Králové
3. 9. – 16. 9.
hlavní nádraží
17. 9. – 30. 9. Pardubice
hlavní nádraží
1. 10. – 14. 10. Brno
(prostor v jednání)
15. 10. – 28. 10. Jihlava
nádraží Jihlava město
29. 10. – 11. 11. Olomouc
hlavní nádraží
12. 11. – 25. 11. Ostrava
hlavní nádraží
26. 11. – 9. 12. Zlín
nádraží střed
10. 12. – 21. 12. České Budějovice
železniční nádraží
Více o kampani za manželství pro všechny na
www.jsmefer.cz

„Dáte si s námi?“ ptají se ženy, ale
světoznámý fotograf si nechce sedat na
trávník mezi klíšťata a hned začíná zlehka
aranžovat scénu. Jen trochu, spíš pozoruje, vtipkuje a mačká spoušť.
Robert Vano objel s projektem výstavy
nazvané Jedna láska, jedno manželství
půl republiky. Vyfotil třináct párů. Třináct
osudů. Třináct dvojic, které sní o rovném
přístupu k manželství. Někteří vychovávají děti, jiní společně podnikají. Všichni
se milují. Se vším, co k tomu patří – jen
právo uzavřít manželství jim chybí. „Já si
myslím, že je úplně jedno, jestli se jedná
o gaye, lesby nebo to jsou heteráci. Když se
dva lidi mají rádi a chtějí se vzít, mělo by
jim to být umožněno. Už je to skoro všude,
tak nevím, proč by to nemohlo být i u nás,“
říká Robert Vano. A naráží tak na fakt, že
manželství pro všechny je uzákoněno ve
většině zemí západní Evropy. Pro Jolanu
s Hankou je manželství podstatné z možná
trochu netypického pohledu: „Registrované partnerství se dotýká jen těch dvou registrovaných osob. Manželství je daleko
víc otázka celých rodin, které spojuje a ve
kterých díky tomu vznikají nové vazby,“
vysvětluje Hanka. S Jolanou jsou „svoje“
registrované partnerky už víc než rok.
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Knižní tipy
Jan Folný, autor prvotiny Od sebe | k sobě (LePress 2010), kontroverzních
Buzíčků (Host 2013) a nově i Víkendu v Londýně (Host 2018), se zájmem
sleduje českou i zahraniční LGBT literaturu a pro Mag exkluzivně
prošel svou knihovnu (a čtečku elektronických knih), aby se s námi
podělil o některé z vlastních čtenářských zážitků.

FOTO: LUCIE ZAJÍČKOVÁ

Tom Smith
Farma

Sebastian Barry
Days Without End
(Viking 2017, pouze v angličtině, česky nevyšlo. Ale mělo by.)
Populární irský spisovatel napsal
strhující příběh dvou osiřelých
mladíků, kteří odcházejí v polovině 19. století kvůli hladomoru
z Irska do Ameriky, aby bojovali
proti domorodému obyvatelstvu.
A aby spojili svoje životy v lásku,
a tu pak věnovali malé indiánské
dívce. Román přesvědčivě zachycuje brutální momenty americké
historie a z dnešního pohledu
předeﬁnuje tradiční význam rodiny. Thomas a John (a hlavně jejich
příběh) se ve vás někde hluboko
usadí a už tam zůstanou.

Theo Addair
Muffin a čaj
(Yoli 2018)
Nakladatelství, které se specializuje na velké zahraniční hity
YA literatury, vydalo český LGBT
román pro mládež. Muffin a čaj,
oblíbené komodity mých volných
londýnských odpolední, je příběhem dvou odlišných spolužáků
Daniela a Kita. Povinná četba pro
všechny fanoušky Simona Spiera,
Willů Graysonů, Aristotela a Danteho (jestli vám tahle VIP jména
YA literatury nic neříkají, googlujte a doplňte si knihovnu). Muffin
a čaj je příjemně sladký.

(2014, česky Knižní klub 2016)
Anglický spisovatel a mimo jiné
i autor televizních scénářů (seriál
BBC o gay špiónovi London Spy
či letošní hit televize FX – seriál
o zabití Gianniho Versace) ve svém
rodinném psychothrilleru rozehrává znepokojivý příběh mladého Londýňana Daniela, který
před svými rodiči, žijícími natrvalo ve Švédsku, tají svou sexuální orientaci. Jeho rodiče toho
však skrývají mnohem víc, a tak
se Daniel zaplétá do nebezpečné
hry plné lží, zločinu, rodinných
tajemství a psychických poruch.
Kde je hranice mezi normálním
a šíleným, fantazií a realitou?
A existuje tahle hranice vůbec?
Vzrušující čtení plné zvratů,
skvěle vykreslená atmosféra
a konec, který bolí.

Časopis
hello mr.
(hellomrmag.com)
Americký nezávislý life-stylový magazín „pro muže, co randí s muži“.
Vychází dvakrát ročně či tehdy,
kdy toho mají dost na další číslo.
V uměleckých reportážích, originálních rozhovorech, netradičních
fotoshootech, ale také v nebývalém počtu původních povídek
(a básní!) se zajímají o témata
blízká gay mužům. Velmi inspirativní.

Andrew Smith
mith
Kukuřičnýý město.
ě
Zápisky z konce světa
(2014, česky Host 2014)
Skvělá YA kniha s přesahy do fantasy a se zábavnými výlety do historie. Šestnáctiletý Austin neřeší
nic menšího než to, jak odvrátit
konec světa, který zavinil se svým
nejlepším kamarádem Robbym.
A taky to, jestli mít svou první
sexuální zkušenost se svou krásnou přítelkyní Shann, nebo právě s Robbym. Zábavně výstřední
a originální. Prý se chystá i ﬁlm –
Grasshopper Jungle.

Michael Ausiello
Spoiler Alert:
The Hero Dies
(Atria Books 2017, pouze
v angličtině)
Hořkosladké memoáry amerického herce a televizního žurnalisty,
které se staly hitem poté, co je
doporučil Jack Shears, zpěvák kapely Scissor Sisters. Ausiello
velmi upřímně a s velkou dávkou
černého humoru popisuje 14letý
vztah se svým přítelem, později
manželem Kitem a hlavně pak jejich jedenáctiměsíční (marný – jak
napovídá název knihy) boj s Kitovou rakovinou. Knihu zmáčíte slzami – naprosto vám zlomí srdce.
Přesto se ve vás po jejím dočtení
znásobí radost ze života a víra
v pravou lásku.
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otkali se v divadelním baru někde u stanice Charing Cross.
„Řekl bych, že jsi
A jelikož obsluze zrovna na několik minut došel nápoj, kteurčitě dobrej!“
rý měli oba v úmyslu si objednat, dali se do řeči. O tom, jak
„Jako instalatér, co
dlouho trvá vyměnit sud. O tom, proč si nedat k pití něco
dokáže odblokovat, určijiného. O tom, jak se jim po první polovině líbí divadelní
tě. Ne jako malíř. Proč se
hra, na kterou přišli. Nic moc, asi to do konce nevydržím.
směješ?“
V tom se shodli. Aniž by si to nahlas potvrdili, měli oba
„Protože v mým jazyce to
náhlý pocit, že by se shodli na více věcech. Podobné vidokážu tě odblokovat zní tak
dění. Stejný smysl pro humor. Možná i stejné zájmy.
nějak… sexuálně.“
Po otázkách odkud jsi a co děláš ten zdejší povzbu„V angličtině taky.“
dil toho odjinud, ať si z ničeho nic nedělá, že tady
A potom před nimi na baru kov Londýně má každý za svým povoláním, které
nečně přistála dvě malá piva. Pár
většinou dělá nerad, ale zkrátka musí, aby se tady
dalších slov, vět, vtípků a potom už
uživil, lomítko. Což znamená, že v podstatě jsi
jen divadelní gong, oznamující, že
nebo chceš být někým jiným.
druhá půlka téhle nudné hry – asi ji na„Koneckonců jsme v divadelním baru,
psal nějaký dramatik lomeno zedník – za
vsadím se, že tenhle barman, co tak POmoment začne. Rychlé vyprázdnění skleMALU mění ten sud s pivem, je barman
nic a močových měchýřů. A pak před dveřlomeno aspirant herectví. Vlastně znám
mi toalet neohrabané rozloučení a rozchod.
spoustu lomeno herců, lomeno zpěváků.
Ten zdejší do přízemí, ten odjinud na balkon.
„V tom případě já jsem ofﬁce admiDruhá půlka představení byla ještě horší
nistrator / spisovatel.“
než ta první, hrozně se vlekla a z balkonu byl
„Fakt? No tak vidíš, tak to sem
špatný výhled do přízemí. A když byl pak kodo Londýna docela dobře zapadáš.
nečně konec, seběhl ten odjinud dolů do rychle
A co píšeš?“
se vyprazdňujícího přízemí. Připravená záminka
„Teď nic. Jsem zablokovanej.“
zněla chtěl jsem vidět, jestli náhodou jiný úhel pohle„Tak to bych ti možná mohl
du na jeviště nezmění můj názor na tuhle tříhodinovou
pomoct to odblokovat. Já jsem
sračku, ale nebylo ji komu říct. Asi to do konce opravdu
totiž instalatér.“
nevydržel.
„Instalatér lomeno…“
Mezi již prázdnými řadami procházela uvaděčka a sbí„Lomeno nic. Jen instarala odpadky.
latér. I když vlastně rád
„Já bych to scénické ztvárnění pojala minimalističtěji
maluju a posílám svoje
a soustředila bych se víc na vnitřní život postav,“ pronášela
pokusy různejm galeuvaděčka / literární kritička, když ze země zvedala prázdné
riím.“
obaly od čokolád a gumových bonbonů.

P

INZERCE

Od autora
sbírky povídek
Buzíčci

JAN FOLNÝ

Setkání
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NOUR: ACCEPTANCE IS a KEY

TEXT: VIKTOR HEUMANN

Born in Saudi Arabia to an Egyptian family, Nour Shaker has worked for
Vodafone both in the Middle East and in Europe for the last five years in IT
leadership roles, while undergoing her transition. Nour stood behind creating
Vodafone’s HR policies to support colleagues who start their transition whilst
working at Vodafone and she plays an important role as Trans Advisor for the
Vodafone UK LGBT+ Friends Network.
3. We all make mistakes, so if you make
a mistake, just apologize brieﬂy in the
moment, correct yourself, and move
on. No need to dwell on the situation.

FOTO: EVA KOŘÍNKOVÁ

Could you share your own experience
with us? What was the most difficult
aspect of coming out and transitioning
in the workplace for you?

From y
your own experience,
p
but
also more broadly
y speaking,
p
g
prepared
for
how are companies
p
p p
ap
person’s transition in the workplace?
p

I personally believe it depends on the corporate culture and the overall organizational behaviour.
Some organizations are very well prepared, even if they don’t have the policies
in place, but they have leadership teams
that have the emotional intelligence and
the sense of doing what’s right.
Whereas some organizations, despite having policies in place, can be very
unprepared, and even hostile to someone’s transition.
During my personal journey – back
then we didn’t have speciﬁc policies to
support someone transitioning at work.
Nonetheless, the process was smooth, educational, engaging, and very rewarding
to everyone on the team.
So what are effective strategies for
the inclusion of transgender persons
at work?

Basically, open, honest, and respectful
communication is an all-time-winner

strategy for all businesses.
Yet, in my humble opinion, the best,
most effective strategy would be centred
around gender-neutrality; gender neutral
facilities, use of gender-neutral language/
expressions whenever possible. And
above all, accepting the person for who
they are and treating them as that.
Would you have some advice for coworkers of a trans person?

Before giving advice, it’s important that
we understand that transition is a very
demanding journey and can be very
stressful in all aspects of life, especially at
work (where we spend at least one third
of our lives). I’d give three speciﬁc recommendations that personally helped me:
1. Talk to the person, not about them.
When in doubt, just ask the person directly, and please avoid questions related to any medical or private details,
unless the person is very comfortable/
open about it (everyone is different).
2. Acceptance is key. Hence, please be
mindful of pronouns especially when
referring to them (either in their presence or absence).

The most difﬁcult bit for me, personally – which I’ll always remember as long
as I live – was showing up at work at the
Vodafone bus presenting as my true self
for the ﬁrst time. I felt like the sky was
about to fall, but it was all just in my head!
The Vodafone bus driver smiled at me the
way he always does, the receptionist at
the front desk was as welcoming as always, and a senior manager in the coffee
break area just came to chat about work,
just as you would normally do. And that
was it. :) As simple as that!
Do you feel that being in a maledominated environment played some
role?

At, Vodafone, that really didn’t have an
impact. Mostly everyone was very supportive, understanding, and respectful.
And I believe this comes down to the corporate culture within Vodafone, which
focuses on the employees and empowers
them to deliver their objectives, the way
they feel the most comfortable.
You can read the full interview at
www.praguepride.com/Nour-Shaker-en
Nezkrácený rozhovor v českém jazyce jazyce najdete
na www.praguepride.com/Nour-Shaker
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Pride te chytne a nepustí
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TEXT: BOHDANA RAMBOUSKOVÁ

Nikdo z nás si tak úplně neplánoval, že se stane LGBT aktivistou. Pak nám ale
zkřížil cestu Prague Pride a věci začaly dávat smysl. Jestli vás zajímá to, co
děláme, přidejte se. V týmu je místo pro další lidi, Pride má velké srdce.
RADEK MIŘÁCKÝ

w

Jede na raketový pohon, takže v týmu
už prošel dramaturgií, produkcí, osobním vyhořením a teď spravuje ﬁnance.

5
ue Pride 201 koncert
g
a
r
P
a
n
k
e
d
Ra
iktorem Vlčkem
uspořádal s VMen’s Chorus. Okamžiky
London Gay průvodu prý patří mezi
se sborem v v jeho životě.
nejšťastnější

U téhle otázky se mi vždycky začnou
rosit oči. Do týmu jsem se přidal z přesvědčení, že je potřeba se aktivně zapojit. Program jsem od prvního okamžiku
dělal s Terezou, která byla zkušenější než
já a znala celý tým. Hrozně jsme si sedli
(a Tereza se naučila mě umlčet ve správný čas). Postupně jsem se spřátelil se všemi členy týmu. Stali se mojí další sociální
bublinou – názorově, věkově i profesně
neuvěřitelně rozmanitou, a přitom hrozně pohodovou, spolupracující a sledující
jasný, byť vzdálený cíl.
Kde mě na festivalu můžete potkat?

Letos budu sedět nad čísly za monitorem. Tajně doufám, že si všechny ty akce,
za které jsem dřív zodpovídal, konečně
užiju v klidu jako divák. Asi se mi bude po
tom stresu trochu stýskat.

Na stáži v PR týmu měla vloni strávit
dva měsíce. Zůstala dodnes.
Jak jsem se do Prague Pride dostala?

Zuzka tahá za nitk
stará se o Instag y v pozadí –
partnerů. Proto neram, spravuje loga
její jediná fotka z ní divu, že tohle je
Prague Pride!

Na stáž v Prague Pride jsem narazila úplně náhodou a hned jsem věděla, že bych
si nikdy neodpustila, kdybych to nezkusila. Už na gymplu byla moje odpověď na
otázku, co chci dělat v budoucnu, jasná –
Pride a marketing příštího Deadpool ﬁlmu.
Proč v Prague Pride dosud zůstávám?

Protože jsem nikdy ani nezvážila
možnost odejít a nemám to v plánu. Prague Pride dělá celý tým
srdcem, to je z festivalu cítit.
A co je víc než pracovat
v takovém prostředí?
FOTO: ARCHIV PRAGUE PRIDE

Proč v Prague Pride zůstávám?

ZUZKA SLAVÍKOVÁ

v

Jako v mnoha věcech v mém životě
i o mém zapojení do Prague Pride
rozhodla náhoda. Na brněnský a posléze pražský průvod jsem chodil
pravidelně, s velkou partou kamarádů. Občas jsem si říkal, jestli bych
neměl být aktivnější. Zapojil jsem se
do dvou jiných LGBT+ projektů a pak
jsem potkal předsedu Prague Pride
Czeslawa, který mě začal lanařit. Myslel
jsem si, že se zapojím jako asistent asistenta. Jenže v té době z Pridu odešla programová ředitelka a Czes mě na první poradě představil jako jejího následovníka.
Naskočil jsem do hodně rychle jedoucího
vlaku a už se to nedalo zastavit.

FOTO: MILAN MOŠNA

Jak jsem se do Prague Pride dostal?

Kde mě na festivalu
můžete potkat?

Všude možně, protože
budu dělat Instastories
z akcí. Zastavím se na
čtvrtečním Ga(y)me night, které spolupořádám.
A samozřejmě v průvodu!
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Takhle to vypadá, když si od Pridu „dáváte pauzu“.
Hana jako vedoucí jednoho z aut v průvodu v roce 2015.

KUBA CHRAMOSTA

Hana byla u počátků Prague Pride.
A po letech ji to přitáhlo zpátky. Dnes je
ředitelkou festivalu.

Když přemýšlím nad mým vztahem s Pridem, dalo by se říct, že
vlastně on sbalil mě. Nějakou dobu
jsme se znali, chodil sem do průvodu, ale nenapadlo mě, že by to mohlo
přerůst v něco hlubšího. Nikdy bych je
sám neoslovil. Ale Pride chtěl appku, kterou nabízí moje ﬁrma. Ta náročným výběrovým řízením („Máme tu nějakýho gaye,
co by to s nima chtěl řešit?“) zvolila mě,
abych ji Pridu odprezentoval. A tak začalo
naše setkávání, které mělo trvat měsíc…

Jak jsem se do Prague Pride dostala?

Byla jsem u toho, když se velmi různorodá skupina lidí sešla v kavárně Erra.
Probíralo se, jak je možné, že už byl Pride v Brně a Táboře a v Praze pořád nic.
Diskutující znali zahraniční pridy a chtěli
uspořádat velký teplý festival. Nejen pro
Čechy a Češky, ale i pro cizince. Mám tyto
začátky moc ráda, protože to je neuvěřitelně skvělá energie, emoce, soupeří mezi
sebou různá ega. Já si hodně zakládám na
tom, že je důležité spolupracovat se všemi
a na nikoho nezapomínat.

Zjistil jsem, že Pride má super myšlenky, dělá užitečnou práci, je s ním sranda
a jeho součástí jsou bezva lidi. Znáte to,
s někým začnete trávit čas, je vám spolu
fajn a najednou frr… A už jste spolu tři
roky.
Kde mě na festivalu můžete potkat?

Ve čtvrtek budu v Patrech na Ga(y)me night, večeru o hraní her. A v průvodu a na
Letné, ale tam snad budeme všichni, ne?

S

OLDA BUREŠ
Už sedm let má na starosti průvod. Je
proslulý tím, že každý rok v Pridu končí.
Jak jsem se do Prague Pride dostal?

Znal jsem pár lidí okolo Prague Pride, ale
už jsem měl naplánované léto plné zážitků a práce. Jenže pak jsem si v červnu
2011 zlomil ruku a začátkem července
už jsem se strašně nudil. Tak jsem si řekl,
že by se Prague Pride mohla moje jedna
ruka hodit. Přiložil jsem ji k dílu a pak i tu
druhou.
Proč v Prague Pride zůstávám?

Tuhle otázku si kladu vždy po průvodu
a nikdy jsem ještě nenašel uspokojivou
odpověď. Stále možná věřím v to, že Prague Pride, a hlavně mediálně provařený
průvod, může pomoct někomu někde
v malé vesničce (a nejen tam) s uvědoměním si, že není sám „jiný” na tomto světě.
Užívám si i to, že rozčeříme stojaté vody
homofobů, xenofobů, nepřiznaných
homosexuálů a podobných exotů. Neznám lepší způsob trávení léta s bandou
bláznů, co to mají podobně jako já.

FOTO: CATHY SHIFLETT

Každé ráno budu na společné poradě,
nebo (doufám) na rozhovorech v médiích, kde budu publikum lákat na festival.
Během dne pak přijde na řadu řešení krizových situací s týmem, nebo se s dcerou
zašiju na hřišti. No a odpoledne se budu
účastnit programu a různých oﬁcialit.
A doufám, že půjdu aspoň na pár akcí i se
svou partnerkou.

d probíhá
Sobotní průvo ktovkou.
pod Oldovou ta

Proč v Prague Pride zůstávám?

Proč v Prague Pride dosud zůstávám?

Kde mě na festivalu můžete potkat?

y

Jak jsem se do Prague Pride
dostal?

HANA KULHÁNKOVÁ

První tři ročníky jsem vedla program.
Pak jsem si potřebovala dát pauzu. Prague Pride jsem se ale nadále účastnila
a v mezidobí se vrhla na lesbický festival
Queer Eye. Letos jsem to už nevydržela a do Pridu se vrátila. Nějak si v současnosti nedokážu představit, že bych
v otázkách LGBT nebyla aktivní. Máme
s partnerkou dítě a já se snažím dělat vše
pro to, aby se změnil zákon a naše dcera
měla i formálně dvě mámy.

FOTO: CATHY SHIFLETT

Na první schůzku přišel jako externí
dodavatel. Dnes má místo v samém
srdci festivalu – programovém
týmu.

Kde mě na festivalu můžete potkat?

Kuba se výzev nebojí, a tak v sobotním
průvodu klidně vezme práci vedoucího vozu.

PŘIDEJ SE!

Všude a nikde. Hlavně v sobotu v průvodu, ale moc si nepokecáme.

NAPIŠ NA oﬃce@praguepride.com
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