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PRAGUE PRIDE 2018
V KOSTCE

Zahajovací koncert
na Střeleckém ostrově
s kapelou Mucha,
SharkAss + I‘m Rosie
a Petr Kotvald

6.–12. srpna
Téma festivalu:
Rodina z mnoha úhlů
pohledu

Představení
tanečního stylu vogue
českému publiku
– soutěž Pride Ball v Pride Village

127 akcí v programu
pořádaných 54 organizacemi,
kluby i jednotlivci

Programové novinky:
důraz na akce pro lesby
a nové festivalové místo
Pride Mandala
zaměřené
na Střední Asii a Turecko

40 000 lidí
a 21 alegorických vozů
v průvodu
29 116 lidí naměřeno
v Pride Parku na Letné

Téma 2018: Rodina
Pro 8. ročník Prague Pride jsme vybrali téma rodina. Festivalovou kampaň
jsme zaměřili na rodiny, v nichž LGBT (gayové, lesby, bisexuální a trans)
lidé vyrůstají; kde si osvojují vzorce chování, poznávají bezpodmínečnou
lásku, ale bohužel také získávají doživotní traumata. Volbou tématu jsme
chtěli připomenout, že přijetí doma je pro LGBT lidi důležitější než to, jak se
k nim chovají lidé venku.
Teplé dítě bývá často negativně onálepkováno a postaveno
do pozice černé ovce rodiny. Škatulkování probíhá ve většině rodin.
Svým příbuzným přisuzujeme nálepky na základě jejich chování
či vrozených dispozic – ať se jim to líbí, nebo ne. Nálepky však stojí
na stereotypech a svého nositele definují velmi zkresleně. Každý z nás je
přeci více než jen šprt, drbna, teplouš nebo mamánek.
Prague Pride 2018 proto vybídnul k tomu, abychom povahu, sexuální
orientaci nebo vzhled svých příbuzných přestali řešit. Každý jsme nějaký
a je spolupracovat jako rodina. Třeba tak, že se letos společně vypravíme
na festival Prague Pride.
Kampaň festivalu připravila kreativní agentura Havas, tým ve složení Miloš
Kočí, kreativní ředitel, Karla Calheiros, copywriter, Marina Frederico, Art
Director, Lenka Beránková, Brand Director, Tereza Kudrličková, Brand
Manager.
Citace účastníků a účastnic:

„Téma festivalu bylo velice znát, děti a rodiny všude. Snad nikdy jsem
tam tolik dětí neviděla. Proto jsem s sebou i já poprvé vzala syna, a byl
nadšený!
„Myslím si, že rodina je pro každého moc důležitá, a zvláštně pro nás
duhové. Rodiče mě podpořili a došlo u nás i k většímu sblížení.“
„Myslím, že to bylo skvělé téma. Debata na téma rodin homosexuálů
se nevede moc často. Věřím, že Prague Pride stmelil nejednu rodinu.“

Letošní novinky
Becoming In/Visible
Představili jsme nové festivalové místo Pride Mandala, které se nacházelo
v Tibet Open House ve Školské ulici. Program se soustředil na situaci LGBT
lidí v zemích Střední Asie a v Turecku.

Život čínských gayů
V rámci diskuse v Pride House vystoupili hosté z kontinentální Číny,
Hongkongu, Tchaj-wanu i evropských států. Hovořili o situaci čínských gayů
v různých částech světa a důvodech, proč stále zůstávají mimo hlavní proud.

Program pro lesbické publikum
Letos jsme se více zaměřili na program pro lesbické publikum, které
často zůstává mimo hlavní proud kulturních akcí. Nabídli jsme lesbickou
seznamku, několik diskusí na téma rodičovství, genderových rolí
a sexuálního násilí, queer femme party Bobr a afterparty Freedom Night.

Maršálové Prague Pride
Inspirovali jsme se v zahraničí a představili titul Maršál Prague Pride,
který budeme od letoška udělovat těm, kdo pracují pro LGBT komunitu.
Chceme tak zviditelnit mnohdy nenápadnou práci, která by mohla zůstat
bez povšimnutí, a přitom si zaslouží ocenění.
HIV/hepatitis checkpoint na Letné
Testování HIV a s ním spojená osvěta je již tradiční součástí týdne Prague
Pride. Česká společnost AIDS pomoc letos v Pride Parku uskutečnila největší
mobilní testování v Evropě. V klimatizovaném stanu s laboratoří probíhaly
bezplatné, anonymní testy na HIV, syfilis a žloutenky typu B i C. Stanem
v sobotu prošlo 357 lidí. Za celý festival bylo provedeno celkem 1800 testů
u 683 klientů a klientek.

Program festivalu
Program festivalu sestával ze 127 akcí, na jejichž pořádání se kromě
týmu Prague Pride podílelo 53 organizací, klubů i jednotlivců. Naprostá
většina programu byla stejně jako v předchozích letech přístupná všem,
bez vstupného.

Zahajovací koncert
Pride Village na Střeleckém ostrově jsme otevřeli koncertem, na kterém
vystoupila kapela Mucha, rapperka SharkAss a její hostka I’m Rosie,
a legenda českého popu Petr Kotvald s kapelou Trik. Večerem provázel mistr
slam poetry Anatol Svahilec. Účastníky a účastnice festivalu přivítal také
americký velvyslanec Steven King a nová ředitelka festivalu Prague Pride
Hana Kulhánková. Zahajovací koncert navštívilo 1500 lidí.
Festivalová místa
Komunitní program tradičně probíhal celý týden v Pride Village
na Střeleckém ostrově. V úterý se zde konal Den pro manželství a rodinu,
středa do Village přivedla drum&bass festival Let It Roll, čtvrtek patřil drag
night – do Prahy podruhé zavítala londýnská drag queen Kara Van Park
a poprvé se v Česku představil drag king Adam All. V pátek se odehrála
mezinárodní soutěž v tanečním stylu vogue, který je v Česku novinkou,
a večer zatančil oceňovaný slovenský tanečník Jaro Viňarský.

Pride House v Langhansu opět patřil přednáškám, workshopům
a veřejným diskusím. Ve většině se promítlo téma rodiny, a to z různých úhlů
pohledu. Linka bezpečí představila nejčastější otázky, které řeší její klienti
z řad LGBT dětí i jejich rodičů. Konaly se diskuse o podobách tradiční rodiny,
o přínosu duhových rodin pro společnost, o přijetí teplých dětí ve věřících
rodinách, proběhla podpůrná skupina příbuzných LGBT+ dětí. Poprvé na
festivalu promluvily děti vyrůstající s rodiči stejného pohlaví. Prostředí
Langhansu zdobila fotografická výstava o rodině spisovatele Thomase
Manna s homosexuálními i bisexuálními členy a členkami.

Nové festivalové místo Pride Mandala v prostorách komunitního centra
Tibet Open House se zaměřilo na situaci LGBT lidí v zemích Střední Asie
a v Turecku. Program se zastřešujícím názvem Becoming In/Visible
představil výstavu queer umělců a umělkyň z Kazachstánu, queer módní
přehlídku, projekci filmu, otevřenou meditaci a několik panelových diskusí.
Hosty byli aktivisté z Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Turecka
i Ukrajiny.

Pride Voices
Talk show inspirativních LGBT a LGBT-friendly osobností se stala již
neodmyslitelnou součástí festivalu. Letos se přesunula do divadelního
prostoru NOD v Dlouhé ulici. O svůj příběh se podělili nizozemská
transgender modelka Loiza Lamers, britský HIV pozitivní aktivista Phillip
Baldwin, švýcarská historička dokumentující životy lesbických seniorek
Corinne Rufli, slovenský tanečník Jaro Viňarský a zakladatel vídeňského
charitativního plesu Life Ball Gery Keszler.
Dance Divas
Na začátku festivalového víkendu jsme ve spolupráci s producentem Janisem
Sidovským nabídli open air hudební show Dance Divas, která se konala
na Křižíkově fontáně na holešovickém Výstavišti. Hlavní hvězdou večera
byla Heather Small z legendární kapely 90. let M People, publikum potěšila
také Dara Rolins, český miláček publika z letošní soutěže Eurovision Mikolas
Josef, Debbi, Ilona Csáková nebo letošní vítězka soutěže Superstar Tereza
Mašková. Vystoupily celkem tři desítky zpěváků a tanečníků.

Duhová sobota
Průvod Prague Pride
Vrcholem festivalového týdne byl tradiční průvod, který prošel Prahou
v sobotu 11. srpna. Šel po nové trase, protože spodní část Václavského náměstí
byla v rekonstrukci. Od sochy sv. Václava proto náměstí opustil Opletalovou
ulicí, odtud zabočil do Hybernské a z Náměstí Republiky již pokračoval
po své obvyklé trase směrem na Letnou.

V průvodu jel rekordní počet 21 vozů, jimiž se prezentovaly jak neziskové
organizace (Prague Pride, kampaň za manželství pro všechny Jsme fér,
Amnesty International, queer filmový festival Mezipatra), tak firmy
(Microsoft, IBM, Google, Accenture, Amazone, ExxonMobil, ADP + eBay,
hotel Mama Shelter). Poprvé jsme v průvodu vytvořili tzv. Tichou zónu
určenou rodinám s malými dětmi a čtyřnohým mazlíčkům. Její součástí byl
dětský vláček.

Kdo se účastnil průvodu
V čele jeli Maršál a Maršálky Prague Pride 2018, jimiž se stali
nizozemská transgender modelka Loiza Lamers za to, že je
pro nás zahraničním vzorem, Jana Kociánová jako jedna z mála
lesbických Češek starší generace otevřeně vystupujících v diskuzích
a médiích, a dětský psycholog Václav Mertin, který k rodinám s gay
a lesbickými rodiči přistupuje s respektem a otevřeností.

Podporu LGBT právům přišla svou účastí vyjádřit herečka Aňa Geislerová,
herec Daniel Bambas, moderátorka a patronka poradny Sbarvouven.cz Ester
Janečková, moderátorka Barbora Mottlová a zpěvačka Leona Gyöngyösi.
Politickou scénu zastupovala nizozemská poslankyně Evropského
parlamentu Sophie in ´t Velt, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Petra
Kolínská, radní Prahy 7 pro kulturu a sousedské vztahy Hana Třeštíková,
v davu jsme zahlédli i Dominika Feriho.
Ti, kdo se průvodu nemohli zúčastnit, měli příležitost sledovat tříhodinový
online přenos, na němž se technicky podílel Institut komunikačních studií
a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Pride Park
Průvod mířil do Pride Parku na Letenské pláni, kde na účastníky a účastnice
čekaly dvě hudební stage s živou hudbou a taneční stan s DJs, jarmarq
neziskových organizací, stánky s občerstvením, dětská zóna a hlavně skvělá
atmosféra, která trvala až do 22. hodiny.

Měření na bázi signalizačních dat mobilního operátora T-Mobile na Letné
mezi 14. a 16. hodinou zaznamenalo 29 116 návštěvníků. Návštěvnost
oproti loňsku stoupla o minimálně 5662 osob. V 22:00 v areálu zůstávalo
8988 lidí (vloni data ukázala 2265 osob). Z České republiky pocházelo
22 211 účastníků, ze zahraničí 6905 osob. V zahraničních účastnících Pride
Park zaznamenal téměř dvojnásobný nárůst, neboť vloni jsme na Letné
napočítali 3781 cizinců. Nejvíce jich přijelo z USA (1713), na druhém místě
skončila Velká Británie (1152), další často zastoupené země jsou Itálie,
Německo, Slovensko, Rusko a Nizozemsko.
Testování HIV a žloutenky typu C
Do 21 hodin na Letné probíhalo testování HIV, syfilis a žloutenky typu B i C
ve velkém testovacím stanu s odběrným místem, laboratoří a konzultačními
prostory. Výsledky byly známé do max. 45 minut. Lokalita díky obrovské
návštěvnosti trpěla výpadky internetového připojení, a proto stanem
prošlo „pouze“ 357 klientů a klientek; původní očekávání České společnosti
AIDS pomoc, která testování zajišťovala, byla o několik stovek lidí vyšší.
Desítka odebraných vzorků byla odeslána do Národní referenční laboratoře
s podezřením na HIV a syfilis. Byli mezi nimi nejen muži mající sex s muži,
ale i ženy. Žloutenka se u žádného z vzorků neprokázala.

Po skončení programu na Letné vypukla oficiální festivalová afterparty Dirty
Dirty Dancing na lodi Altenburg 1964 v Tróji; afterparty pro lesby Freedom
Night se konala v klubu PM.

Reprezentativní akce
Vyvěšení duhové vlajky na budově magistrátu
V poledne prvního dne festivalu 6. srpna se konalo krátké setkání vedení
pražského magistrátu se zástupci a zástupkyněmi LGBT komunity za účelem
vyvěšení duhové vlajky. Ta byla umístěna na balkoně pracovny náměstkyně
primátorky Petry Kolínské. Krátké formální příležitosti s přípitkem se
zúčastnili členové a členky organizace Prague Pride a Logos, ale i zasloužilí
LGBT aktivisté Jiří Hromada či Jana Kociánová.

Slavnostní recepce
V úterý 7. srpna se uskutečnila slavnostní recepce v Clam-Gallasově paláci,
jehož prostory Prague Pride laskavě propůjčil Magistrát hl. m. Prahy.
S proslovem vystoupil místopředseda Senátu ČR Jiří Šesták, viceprezident
International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC) a celosvětové
sítě Fast-Track-Cities Bertrand Audoin, socioložka a autorka výzkumů
homoparentálních rodin Petra Kutálková, ředitelka festivalu Prague
Pride Hana Kulhánková a předseda spolku Prague Pride Czeslaw
Walek. O kulturní část programu se postaral Jaro Viňarský s taneční
improvizací. Akce se zúčastnilo 150 pozvaných z řad politiků, partnerů
a podporovatelů Prague Pride.

Propagace a média
Festivalové publikum mohlo informace o Prague Pride čerpat z nových
webových stránek na adrese www.praguepride.cz, ze sociálních sítí
a z tištěného časopisu Prague Pride Mag, který vyšel v nákladu 6000 ks
dva týdny před začátkem festivalu. Na obálce časopisu byla modelka Loiza
Lamers jako hlavní hostka festivalu.
Propagační kampaň mohli lidé vidět na citylightech, billboardech
a tramvajích v Praze, na obrazovce na Nuselském mostě a pražském
i brněnském Hlavním vlakovém nádraží, v časopisech vydavatelství Bauer
Media a Empresa Media, ve vysílání Radia Wave. Internetové bannery
byly publikovány na různých webových stránkách a formou Google
Display Network. Festivalový spot běžel v několika formátech na Youtube
a na sociálních sítích – festival konkrétně komunikoval na Facebooku,
Twitteru a Instagramu, kde jsme získali více než sedm tisíc fanoušků.

Prague Pride v médiích
V médiích jsme zaznamenali 550 relevantních výstupů. Mezi nejzajímavější
patřila diskuse ředitelky festivalu Hany Kulhánkové v pořadu Českého
rozhlasu Pro a proti, několikastránkový materiál o maminkách LGBT dětí
v Magazínu MF Dnes nebo přímé vstupy České televize ze zahajovacího
koncertu a sobotního průvodu.
Větší pozornost jsme letos věnovali propagaci festivalu v zahraničí. Články
o Prague Pride vyšly například v nizozemském časopisu Attitude,
maďarském Humen, francouzském Garcon. Prague Pride byl americkým
webem Edge Media Network zařazen mezi zaoceánské pridy, které stojí
za návštěvu, doporučily ho také autorky lesbického travel blogu Onlyonce.
today nebo autor belgického gay blogu Touristicogay.be.
Festivalová trička a suvenýry
Velký úspěch zaznamenal letošní merchendising, jehož design jsme
vyvinuli ve spolupráci s agenturou Havas. Nabídka zahrnovala trička,
mikiny, ponožky, batůžky, dětská trička, placky, náušnice a další. Kolekce
byla vyprodána již před koncem festivalového týdne.

43 % gayů
11 % leseb
18 % v kategorii „jiné“
(bi, pansexuální, asexuální lidé)
17 % hetero žen
11 % hetero mužů

PROFIL PUBLIKA
2018
V KOSTCE

40 % lidí z Prahy
29 % z regionů ČR
31 % ze zahraničí

11 % mladších 18 let
25 % lidí 19 – 25 let
32 % lidí 26 – 35 let
23 % lidí 36 – 45 let
9 % starších 46 let

58 % účastníků
přijelo do Prahy
speciálně kvůli Prague Pride

Denní útrata:
Pražané 450 Kč
mimopražští 630 Kč
zahraniční turisté 2600 Kč

Dobrovolníci
Na organizaci festivalu se letos podílelo 135 dobrovolníků a dobrovolnic.
Během týdne jich s jednotlivými akcemi pomáhalo 60 a měli na starosti vše
od provozu infostánku v Pride Village po kontrolu vstupenek nebo
doplňování festivalového magazínu na distribučních místech. Do průvodu
se zapojilo 105 dobrovolníků, kteří měli na starosti bezpečnost kolem
alegorických vozů nebo nesli vlajky v čele.

Dobrovolníci pocházeli nejen z různých částí Česka, ale i ze zahraničí.
Zapojili se například dva tanečníci queer tanga z Buenos Aires, kteří se
v době konání festivalu shodou okolností nacházeli v Praze. Ruku k dílu
přidali v každý den festivalu.
I české dobrovolníky přivedla do Prahy v některých případech náhoda.
Trojice mladých lidí z Třince se na jaře potkala s ředitelkou festivalu Prague
Pride na stánku kampaně za manželství pro všechny Jsme fér a domluvila si
zapojení do srpnového festivalu.

Citace dobrovolníků a dobrovolnic:
„Prague Pride je pro mě významnou událostí celé LGBT+ komunity, při
které jsou na sebe lidé celý týden o něco milejší než kdy jindy. Sejdou
se dohromady jako ‚jedna rodina‘, která je na stejné lodi.“

„Potkala jsem se se spoustou skvělých lidí, jak z řad dobrovolníků, tak
účastníků. Zároveň mě potěšila pozitivní nálada, která byla na Pridu
celý týden.“
„Skvělá atmosféra, super lidi a možnost zbavit se na pár dní menšinové
úzkosti.“
„Na festivalu se mi strašně moc líbila ta atmosféra a fajn lidi. Myslím si,
že pride je to nejhezčí, co máme, i když je to jen jednou v roce.“

Festivalový tým
Předseda spolku - Czeslaw Walek
Ředitelka festivalu - Hana Kulhánková
Finanční ředitelka - Kateřina Saparová
Korporátní fundraising - Marian Kramařík
Individuální fundraising - Lenka Bártová, Patricie Štanglová
Program festivalu - Hana Kulhánková, Tereza Pelechová, Jakub Chramosta
Pride Village - Kamila Fröhlichová, Peter Szabó, Kristýna Dejlová
Koordinátorka Pride Voices - Laura Postma
Produkce Bobr party – Kamila Fröhlichová, Kristina Kubcová
Produkce programu na Letné - Kiro Tomoski, Cyril Hořánek
Právní služby - Petr Kalla
Koordinace dobrovolníků - Jana Kmuníčková
Propagace a média - Bohdana Rambousková
PR asistenti - Simona Kamarýtová, Martin Lyko, Jana Matoušová
Facebook - Jakub Pavlovský, Simona Kamarýtová
Instagram - Zuzana Slavíková
Spotify Prague Pride - Pavel Moravec
Online marketing - Marek Nepožitek
Fotoeditor - Petr Mráček
Mobilní aplikace - Jakub Chramosta
Festivalový magazín - Markéta Navrátilová
Tisková produkce - Jiří Vanický
Merchendising - Lenka Bártová
Průvod - Olda Bureš
Online přenos - Dan Kupšovský
Koordinátorka JarmarQu - Kateřina Sloviaková
Duhová výzdoba - Veronika Pločicová, Johana Vinšová
Oficiální afterparty - Míra Valeš
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A MOLSON COORS COMPANY

Strategičtí partneři

Prague Pride 2018 se konal v rámci projektu We Are Fair financovaného z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014 – 2020).
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Prague Pride 2019
se uskuteční od 5. do 11. srpna.

