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Užijte si s námi 
týden plný 

kulturních akcí 
věnovaný queer 

komunitě a jejich 
přátelům v Brně.

Join us in Brno 
for a week full of 
cultural events 
celebrating the 

queer community, 
their friends and 

allies.
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Festivalový program
Festival programme

🎤 20:00
DUO DOCENTKY 
+ ZAHÁJENÍ

🎵 21:30
OPENING PÁRTY

💘 17:00
SPEED DATING 

💬 18:00
NENORMATIVNÍ 
STÁRNUTÍ V ČR

📽 21:00
FILM IN THE CLOSET

💬 17:00
BODY POSITIVITY

💬 18:00
QUEER A POLYAMORIE

💬 20:00
BODY SHAMING V 
LGBTQ+ KOMUNITĚ

💬 18:00
ŘEKNI MI

🚶 18:00
QUEER MÍSTA V BRNĚ 
– VČERA, DNES A 
ZÍTRA 

💬 20:00
L-PANORAMA

💬 16:00
FILIP20

👸 18:00
DRAG UP! WORKSHOP

📽 20:00
DOBRODRUŽSTVÍ 
PRISCILLY, 
KRÁLOVNY 
POUŠTĚ

🎵 21:30
QUEER PARTY

PONDĚLÍ 13. 6.

ÚTERÝ 14. 6.

STŘEDA 15. 6.

ČTVRTEK 16. 6.

PÁTEK 17. 6.
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KLIKNUTÍM NA POLÍČKO UDÁLOSTI NA 
ČASOVÉ LINCE VÝŠE SE DOSTANEŠ 
NA STRÁNKU S DETAILY O AKCI.
THE EVENT DETAILS PAGE CAN BE 
ACCESSED BY CLICKING ON THE 
EVENT BOX ON THE TIMELINE ABOVE.

🚑 15:00
ANONYMNÍ A BEZPLATNÉ 
TESTOVÁNÍ NA HIV 

✝ 10:00
BOHOSLUŽBA

🌞 13:00
QUEER PIKNIK

💃🏻 18:00
KIKI BALL

🚸 10:00
CESTA ZA DUHOU

📽 18:00
MULHOLLAND 
DRIVE

SOBOTA 18. 6.

NEDĚLE 19. 6.
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Festivalová místa
Festival venues

ZASTÁVKA MHD 
PUBLIC TRANSPORT STOP

Divadlo Husa na provázku 
Zelný trh 294

Zelný trh 
(4, 9)

Kino Art & Café Art 
Cihlářská 19

Antonínská 
(1, 6)

Artbar Druhý pád 
Štefánikova 1

Pionýrská 
(1, 6)

NEST 
Hybešova 8

Hybešova 
(1, 2)

anoda 
tř. Kpt. Jaroše 39

Antonínská 
(1, 6)

But bar 
Husova 8a

Šilingrovo nám. 
(5, 6, 12)

Björnsonův sad 
Park “Akademické náměstí”

Rybkova 
(3, 10)

Husův sbor CČSH 
Botanická 1

Antonínská 
(1, 6)

U Kachničky 
Božětěchova 1

Semilasso 
(1, 6)

https://goo.gl/maps/ZvaHDTUg9PrnQrPc8
https://goo.gl/maps/ZvaHDTUg9PrnQrPc8
https://goo.gl/maps/QrgTy4Pb7LztPLez8
https://goo.gl/maps/QrgTy4Pb7LztPLez8
https://goo.gl/maps/cEYp63gjU5KwgNGx5
https://goo.gl/maps/cEYp63gjU5KwgNGx5
https://goo.gl/maps/N8Gsew366WxTH6Gk9
https://goo.gl/maps/N8Gsew366WxTH6Gk9
https://g.page/anodacafe?share
https://g.page/anodacafe?share
https://goo.gl/maps/5XTVMavWfPGbNobH7
https://goo.gl/maps/5XTVMavWfPGbNobH7
https://goo.gl/maps/fLUVoTmKZqzZ7Yrt5
https://goo.gl/maps/fLUVoTmKZqzZ7Yrt5
https://goo.gl/maps/N1D64ieNWzeHu5bv8
https://goo.gl/maps/N1D64ieNWzeHu5bv8
https://goo.gl/maps/QXFj1axZzoAC5ARw5
https://goo.gl/maps/QXFj1axZzoAC5ARw5
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1NKjLGKfsKE6ORJnWVhyGa0NAiqQHT9gj&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1NKjLGKfsKE6ORJnWVhyGa0NAiqQHT9gj&usp=sharing
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Podpoř nás.
Děkujeme za vaši podporu, 
díky níž můžeme vytvářet 
jedinečný prostor pro 
společenské a kulturní 
aktivity pro brněnskou queer 
komunitu a jejich přátele.

Support us.
Thank you for your generosity, 
which allows us to create a 
unique social and cultural 
space for the Brno queer 
community and their friends.

♥

https://www.darujme.cz/projekt/1205105
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Selfíčko? Zajímavá momentka z 
festivalu? Nenechte si to pro sebe! 

Sdílejte fotky na Instagramu 
s hashtagem 

Festival selfie? Share it!
Post your pictures on Instagram 

with the hashtag 

#QUEERBRNO #BPW22
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Duo docentky + ZAHÁJENÍ
Duo docentky + opening 
ceremony

13. 6. / 20:00

Kino Art, velký sál

Vstupné: 100 Kč

Admission: 100 CZK

🎤

https://www.kinoart.cz/cs/program/slavnostni-zahajeni-brno-pride-week-2022-duo-docentky/2022/06/13/2000/vstupenky
https://1url.cz/@bpw22-speed-dating
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O zahájení letošního Pride weeku v Brně se postará 
Duo docentky s “předskokanem” Sata Nicem. 
Sata Nic se vám předvede se svým drag 
vystoupením na téma genderu a jeho jevištní akt 
vás vyzve, abyste zahodili všechny partiarchální 
zaužívané stereotypy, které by ve vás snad ještě 
mohly být. 

Pak nastoupí Duo docentky s feministickým stand-
upem, který vtipně ale také surově okomentuje 
aktuální společensko-politickou situaci. Přiblíží 
nám novinky z oblasti ideologie genderu a ideologie 
homosexualismu a spolu s námi oslaví dekadentní 
chaos, který díky feministkám a LGBTQ+ v Evropě 
zavládl.

Doporučujeme pro tento večer vybrat z nabídky EU 
ten nejzářivější gender.

Duo docentky and Sata Nic will kick off this year’s 
Brno Pride Week. Sata Nic will perform a drag show 
on the topic of gender, and their stage act will 
challenge you to let go of any remaining patriarchal 
stereotypes you may have.

Then there will be a performance by Duo Docentky, 
a feminist stand-up who will make humorous but 
also brutal comments on the current socio-political 
situation. They’ll fill us in on the latest news in the 
fields of gender and homosexual ideology, and they’ll 
join us in celebrating Europe’s decadent chaos, 
thanks to feminists and LGBTQ+ people.

For this evening, we recommend choosing the 
brightest gender from the EU menu.

🎤
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Opening party
Opening party

13. 6. / 21:30

Kino Art, Café Art

Vstupné: zdarma

Admission: free

🎵
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Speed dating
Speed dating

14. 6. / 17:00

But bar (kluci), anoda (holky)

Kapacita je omezena pro 16 osob. 
Nutná registrace. Vstupné: dobrovolné

The maximum capacity is 16 people. 
Registration is required. Admission: voluntary

💘 

https://1url.cz/@bpw22-speed-dating
https://1url.cz/@bpw22-speed-dating
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Seznámit se, poznat někoho nového, najít si 
partnera či partnerku není pro spoustu z nás úplně 
jednoduché. V době internetu a seznamovacích 
aplikací se může zdát, že to jde snadno, ale mnohdy 
tomu tak není! Pouhým psaním s potenciálním 
partnerem či partnerkou na sociálních sítích můžete 
strávit hodiny, dny, někdy i týdny, a stejně to nakonec 
k ničemu nevede. 

Proto jsme pro vás připravili možnost potkat se, 
bez psaní a dlouhého přemáhání, osobně. Speed 
dating je akce, která umožní si během krátké doby 
popovídat s možnými partnery či partnerkami. 
Zjistit, zda máte něco společného, zda vás dotyčný 
nebo dotyčná zaujal a třeba z toho bude něco víc!

Meeting new people, finding a new partner, for queer 
people this may not be as easy as it seems. We live 
in the age of dating apps and yet, not even those are 
any help sometimes! You can spend hours, days or 
even weeks chatting with a potential partner, and it 
can still all go to waste.

That’s why we have an opportunity for you to meet 
new people – in person and without the burden 
of texting! Speed dating is an event, where you 
can spend a few minutes talking to new potential 
partners to find out what you have in common and 
see if you click. Who knows, maybe you can find the 
one you’re looking for!

💘 
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Nenormativní stárnutí v ČR
Queer aging in Czechia

14. 6. / 18:00

Divadlo Husa na provázku, 
sklepní scéna

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

💬

https://fb.me/e/24BY4L3Yt
https://fb.me/e/6nSmklzwE
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Fáze stárnutí je mnohdy spojována s fyzickou a 
psychickou křehkostí, osamělostí, úbytkem sil, 
popřípadě neviditelností. Můžeme ale stárnout i jinak, 
než stereotypním způsobem, který známe z literatury 
a filmové produkce?

Diskuse se zaměří na nestereotypní formy (queer) 
stárnutí v normativním prostředí, které nemusí být 
pouze osamělé či neviditelné. Povídat si budeme o 
tématech, které queer starší lidé považují v období 
stárnutí za důležité – jak stáří prožívají, jakou roli pro 
ně mají partnerské hodnoty a jakým způsobem o 
sobě samých smýšlejí v souvislosti s nenormativitou. 

Diskuzi povedou Aneta Podzimková a Jolana 
Novotná, které se dlouhodobě zabývají (nejen) 
queer stárnutím.

When we think of aging, we often think of physical 
and emotional fragility, loneliness, loss of strength 
or maybe even of becoming invisible to our 
surroundings. Are there even any other ways to 
age than this stereotypical one we know from 
movies and literature?

In this discussion, we will focus on non-stereotypical 
(queer) aging in normative society, that doesn’t 
have to make you feel lonely or invisible. We will talk 
about topics important for queer elderly  – how they 
experience aging, what role relationship values play 
in their life and how they think about them in terms of 
non-normativity. 

The discussion will be led by Aneta Podzimková and 
Jolana Novotná.

💬
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Film in the closet
Secret cinema

14. 6. / 21:00

Sraz u světelné fontány 
před Janáčkovým divadlem

Vstupné: 100 Kč

Admission: 100 CZK

📽

https://rezervace.queerkod.cz/rezervace?view=event&itid=21
https://fb.me/e/2HAyUNf9k
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Máte rádi překvapení? Film in the closet ukrývá 
totiž rovnou překvapení dvě. Zatím vám můžeme 
prozradit, že budeme promítat artový film, vizuálně a 
smyslově velmi poutavý, který získal několik ocenění. 

Druhým překvapením bude samotné místo – 
budova, ve které budeme promítat, byla postavena z 
počátku 20. století a je opředena mnoha historickými 
událostmi. Většina obyvatel Brna kolem ní 
minimálně jednou prošla nebo projela, ale málokdo o 
ní ví, natož aby byl uvnitř. Kromě cinefilního zážitku a 
genia loci nás tak čeká i krátký dramaturgický úvod. 

Sejdeme se ve 21 hodin u fontány před Janáčkovým 
divadlem. Těšíme se na vás. A přijďte včas!

Do you like surprises? The film in the closet hides two 
surprises. Meanwhile, we can tell you that we will be 
screening a visually and sensually appealing art film 
that has won several awards.

The second surprise will be the location – the building 
in which we will be screening was built in the early 
twentieth century and is surrounded by many 
historical events. Most Brno residents have driven 
by or passed by it at least once, but few have ever 
been inside. Aside from the cinephile experience and 
genius loci, we will also have a brief dramaturgical 
introduction.

We’ll meet at the fountain in front of the Janáček 
Theater at 9 p.m. We will meet at 9 pm by the 
fountain in front of the Janáček Theater. We look 
forward to you. And don’t be late!

📽
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Body positivity
Body positivity

15. 6. / 17:00

Kino Art, Černá díra

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

💬
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Co to znamená být pozitivní ke svému tělu? 
Jsme naučeni*y usilovat o nedosažitelnou a 
nepodstatnou “dokonalost” a nakonec máme 
vůči svému tělu pocity nepohodlí, odstupu nebo 
negativity. Někdy je to boj, dát svému tělu 
důstojnost a úctu, kterou si zaslouží. 

Pomocí kreativních procesů včetně pohybových 
a výtvarných aktivit budeme zkoumat, jak je náš 
vztah k tělu narušen, a společně budeme hledat 
způsoby, jak tento vztah napravit a posílit a zároveň 
se naučíme jak o sebe pečovat. 

What does it mean to be body positive? We are 
taught to strive for an unattainable and irrelevant 
“perfection” and we end up with feelings of 
discomfort, distance, or negativity towards our 
bodies. It is a struggle to give our bodies the dignity 
and respect they deserve. 

Using creative processes including movement 
and art, we will explore how our relationships with 
our bodies are damaged and together research ways 
to repair and strengthen that relationship 
and nurture ourselves.

💬
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Queer a polyamorie
Queer and polyamory

15. 6. / 18:00

Divadlo Husa na provázku, 
kongresový sál

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

💬

https://fb.me/e/2HAyUNf9k
https://fb.me/e/2HAyUNf9k
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“Když ti řeknu, že miluju jenom tebe, budu ti lhát…“ 
Jsou věty, které vyvolají vrásku na čele nejedné 
milující osoby. Jsou ale i lidé, pro které znamená 
možnost milovat víc lidí svobodu sebeurčení. Jak je 
to v dnešní době se vztahy? A jak souvisí polyamorie 
s queer?

Na úvodní přednášce představíme základní principy 
polyamorie i její vnímání a praxi od historie po 
současnost. Po přednášce bude následovat diskuse. 
Hosty budou členové Brnopoly. 

“If I told you I loved only you, I’d be lying…” Those 
are words that many lovers would find hurtful. For 
some people, however, being able to love more than 
one person means living your truth. What is the 
relationship between polyamory and queerness? 
And how does it impact such relationships?

In a short presentation, we will introduce some of 
the basics of polyamory and and how it has evolved 
since the past. Afterwards, we will hold a discussion. 
Hosted by Brnopoly members.

💬
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Body shaming v LGBTQ+ 
komunitě Body shaming 
in LGBTQ+ community

15. 6. / 20:00

NEST

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

💬

https://fb.me/e/8F7RBX1gy
https://fb.me/e/2HAyUNf9k
https://fb.me/e/37Zj85CE3
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„No fats!“ „No femmes!“ „Masc4masc!“ 
Podobnými frázemi se to v profilech řady uživatelů 
queer seznamek poslední dobou jen hemží. 
Do centra pozornosti se tak dostávají témata jako 
body shaming a body positivity. 

S jakými urážkami se setkávají gayové, lesby 
nebo třeba trans lidé? Jak tenká je hranice mezi 
preferencemi, přitažlivostí a body shamingem? 
Existuje mezi LGBTQ+ lidmi něco jako ideál krásy? 
A co mají dělat ti, kteří se od tohoto ideálu odlišují? 

Přijďte na debatu, během které se pokusíme alespoň 
na některé z těchto otázek najít odpovědi. 

“No fats!” “No femmes!” “Masc4masc!” These are 
only some of the phrases you can find all over queer 
dating profiles. It is time to talk about this. Now more 
than ever, we need to focus our attention on the 
topics of body shaming and body positivity.

What are the insults that gays, lesbians and trans 
people have to face? Where is the line between 
preference, attraction and body shaming? Are 
there LGBTQ+ beauty standards? And what are you 
supposed to do if you don’t fit into them?

Join us on our debate, and we will try to find the 
answers to at least some of these questions.

💬
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Řekni mi
My gift of grace

16. 6. / 18:00

Divadlo Husa na provázku, 
kongresový sál

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

💬

https://fb.me/e/2n8M8yrA2
https://fb.me/e/37Zj85CE3
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Většinu lidí někdy napadlo, co by si přáli v závěru 
svého života. Málokdo o tom ale někomu řekne. Už jste 
si takové otázky někdy položili*y? Měli*y jste je s kým 
sdílet? A povídali*y jste si někdy o tom, jaké je to vést 
queer život s dobrým queer koncem? Jaké by to bylo 
stárnout (v) teple? Jestli se vám takové otázky třeba 
jen mihly hlavou a rádi*y byste si o nich povídali*y s 
druhými, přijďte si s námi zahrát Řekni mi v bezpečném 
a respektujícím prostředí. A nemusíte být queer. Stačí 
mít chuť sdílet a naslouchat. K hracím stolům zvou 
odborné poradkyně pro pozůstalé Renata Klímová 
(ředitelka Klára Pomáhá z.s.) a Jolana Novotná (členka 
platformy PROUD z.s.).

Konverzační karetní hra Řekni mi vychází z předlohy 
americké hry Hello a do českého prostředí ji přináší 
v adaptované podobě Centrum paliativní péče. Více 
informací o hře najdete na reknimi.cz.

Most people have thought about what they would like 
the last days of their life to look like. Not many, however, 
will get to share these thoughts. Have these thoughts 
wandered your mind yet? Did you have anyone to 
share them with? And have you ever talked about what 
it would be like to live a queer life with a good queer 
ending? If these questions have caught your attention, 
come and play “My gift of grace” with us in a safe and 
respectful space. And you don’t need to be queer. 
All you need is the willingness to share and to listen. 
Playing with you will be counselors for grief and loss 
Renata Klímová (head of Klára Pomáhá z.s.) and 
Jolana Novotná (member of PROUD z.s.).

Card game “My gift of grace” is based on american 
game Hello and was brought to Czech republic in 
adapted version by the Centre of Palliative Care.

More information about the game can be afound 
at reknimi.cz.

💬

https://www.klarapomaha.cz/
http://proud.cz/
https://paliativnicentrum.cz/projekty/rekni-mi
https://reknimi.cz/
https://www.klarapomaha.cz/
http://proud.cz/
https://paliativnicentrum.cz/projekty/rekni-mi
http://www.reknimi.cz
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Queer místa v Brně – včera, 
dnes a zítra Queer places in 
Brno – yesterday, today and 
tomorrow

16. 6. / 18:00

Sraz na Moravském náměstí 
u sochy Jošta 

🚶 

https://fb.me/e/37Zj85CE3
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Pojďte se s námi projít po brněnských queer místech. 
Kde se queer lidé setkávali za socialismu? Jak se 
situace proměnila v 90. letech? Proč je dnes nejvíc 
podniků na Pekařské a v jejím okolí? Mají queer 
podniky a akce vůbec budoucnost? 
A co je to holanda? 

Join us on a walk around the queer Brno. Where 
did queer people use to meet back in the days of 
socialism? How has the situation changed during the 
90’s? Why most of the queer businesses nowadays 
are located near the Pekařská street? Is there a bright 
future waiting for queer places and events, or not at 
all? And what is a “holanda”?

🚶 
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L-panorama
L-panorama

16. 6. / 20:00

Kino Art, Café Art

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

💬

https://fb.me/e/37Zj85CE3
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L-panorama probíhá formou živého žurnálu a 
jeho náplní je kulturní osvěžení “letem, LGBTQ+ 
světem” – v rychlém sledu představíme novinky, 
události, zaměříme se na kulturu, zejména na film, 
hudební události posledních let, připomeneme 
některé významné osobnosti LGBTQ+ světa a v dosti 
posunutém termínu (ale přesto!) připomeneme AIDS 
Candlelight Memorial Day. 

L-panorama has a form of live journal. Its content 
is a cultural, artistic and a bit political sum up of 
LGBT+ world. In quick succession we present news, 
events, focus on culture – especially film, music 
events of recent years and we will remind you some 
important personalities of LGBT+ world. We will 
also commemorate International AIDS Candlelight 
Memorial Day despite the delay of the actual date.

💬
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Filip20
Filip20

17. 6. / 16:00

Studentský klub U Kachničky
(Božětěchova 1, vstup z ulice Metodějova)

Vstupné: zdarma

Admission: free

💬

https://fb.me/e/54CaOi5CS
https://fb.me/e/37Zj85CE3
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Filip20 je akce speciálně pro queer teens od 13 do 
21 let, aby se mohli*y poznat a zažít spolu skvělé 
odpoledne. Akce proběhla již několikrát úspěšně v 
Praze a nyní se na ni můžete těšit již podruhé v Brně v 
rámci Brno Pride Weeku.

Můžete se těšit na speed friending, kvíz, clothes swap 
a na závěr i open mic, kde můžete předvést svůj 
talent!

Takže určitě přijďte v pátek do prostor U Kachničky, 
budeme se na vás těšit! Prostory pro akci poskytla 
Studentská Unie FIT VUT v Brně.

Filip20 is an event for queer youth ages 13-21 years 
old, where you can meet new people and spend a 
great day with your peers! Filip20 has become a 
popular event in Prague and now we are bringing 
it to you on Brno’s Pride Week for the second year 
in a row.

You can look forward to speed friending, quiz, 
clothes swap, and even join the open mic to show off 
your talent! 

Come and join us on Friday at U Kachničky! 
Space for the event were provided by Student Union 
FIT VUT in Brno.

💬
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Drag Up!
Workshop

17. 6. / 18:00

Kino Art, Café Art

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

👸

https://fb.me/e/2xtpt4IHMhttp://
https://fb.me/e/37Zj85CE3
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Zveme všechny milovníky dragu na fenomenální 
Drag workshop s drag umělci*kyněmi Sata Nic, 
Miss BlackTail a Blue Angelic, ve kterém se seznámíte 
s historií dragu a zjistíte, že třpytek není nikdy dost. 

We invite all lovers of drag to our phenomenal 
drag workshop with drag artists Sata Nic, Miss 
BlackTail and Blue Angelic. Come learn about 
the history of drag and why there is no such thing 
as too much glitter.

💬
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Dobrodružství Priscilly, 
královny pouště 
The Adventures of Priscilla, 
Queen of the Desert

17. 6. / 20:00

Kino Art, velký sál

Vstupné: 150 Kč

Admission: 150 CZK

📽

https://bit.ly/38IUpLO
https://fb.me/e/37Zj85CE3
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Tato komedie je dalším snímkem, překvapujícím svou 
tematickou a vizuální agresivitou a opět spjatým 
s hudebním žánrem. Téma tolerance k sexuálním 
menšinám je nepochybně jedním z nejzávažnějších 
prvků, prostupujících filmové příběhy posledních let. 
Ve snímku režiséra Stephana Elliotta má toto téma 
provokativně výstřední podobu.

Hrdiny svérázného road movie jsou dva transvestité 
a jeden transsexuál, kteří se ze Sydney vypraví v 
rozhrkaném autobuse s ženským jménem Priscilla přes 
poušť do australského vnitrozemí, aby v městečku 
Alice Springs účinkovali se svou show. V ní muži tančí v 
excentrických ženských kostýmech na populární hity ze 
70. let. Cestou se trojice setkává s nejrůznějšími lidmi; 
jen někteří jsou však ochotni jejich odlišnost akceptovat.

Režisér se ve svém snímku nevyhýbá pečlivě volené 
vulgaritě a křiklavé melodramatičnosti. Jeho 
snímek, odkazující ke klasickým, často kýčovitým 
hollywoodským muzikálům, je zpestřen množstvím 
tanečních čísel, v nichž dominují výstřední kostýmy, 
paruky a líčení ústřední trojice. Bizarní odraz dnes 
módních 70. let doplňuje dobová hudba a četné odkazy 
na skupinu ABBA.

When drag queen Anthony (Hugo Weaving) agrees 
to take his act on the road, he invites fellow cross-
dresser Adam (Guy Pearce) and transsexual Bernadette 
(Terence Stamp) to come along. In their colorful bus, 
named Priscilla, the three performers travel across 
the Australian desert performing for enthusiastic 
crowds and homophobic locals. But when the other two 
performers learn the truth about why Anthony took the 
job, it threatens their act and their friendship.

📽
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Queer Party 
Queer Party

17. 6. / 21:30

Artbar Druhý Pád

Vstupné: 
• 130Kč v předprodeji + lístek do tomboly zdarma 
• 150Kč na místě + lístek do tomboly zdarma

Admission: 
• 130 CZK in advance + free raffle ticket 
• 150 CZK on the spot + free raffle ticket

🎵

https://fb.me/e/4JFdGhRMJ
https://rezervace.queerkod.cz/rezervace?view=event&itid=22
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Nechť hudba zní a lidé se radují a tancují! Možná 
jste slyšeli o legendárních Queer parties na Chatě77. 
Queer party se tam nesly v duchu safe space, 
lidského poznávání a pořádných tanečních pecek. 
Chata77 už je pro Queer party ale malá, a proto se 
přesouvá o pár metrů vedle do ArtBaru.

Začneme tanečníma oldies peckama, až to nakonec 
přetavíme v rave. Těšte se na tombolu o hrstku cen 
co stojí za to, speciální drinky, duhové malování 
na obličej, módní přehlídku, hry a představte si, že 
možná přijde i kadeřník.

Společně z toho uděláme největší party Brno Pride 
Weeku.

Let the music sound and the people have fun and 
dance! You may have heard of Chata77’s legendary 
Queer parties. Queer parties were held there in the 
spirit of creating a safe space, meeting new people, 
and dancing the night away. Chata77, however, is 
already too small for the Queer party, so it relocates 
a few meters next to the ArtBar.

We start with oldies dance songs and work our way 
up to a rave. Look forward to a raffle with great prizes, 
special drinks, rainbow face painting, a fashion show, 
and games, and imagine that a hairdresser might 
come.

We will throw the biggest party of Brno Pride Week 
together.

🎵



37

Cesta za duhou 
Road to a rainbow

18. 6. / 10:00

Björnsonův sad

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

🚸 

https://fb.me/e/37Zj85CE3
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Připravili jsme pro Vás a Vaše děti příjemné sobotní 
dopoledne plné zábavných tvořivých aktivit. 
Společnými silami se vydáte na cestu za duhou a na 
jejím konci děti čeká malý duhový poklad.  

For you and your kids, we have prepared a relaxing 
Saturday afternoon full of fun and creative activities. 
Together, we will go on a journey over the rainbow, 
and at the end, there will be a little rainbow treasure 
waiting for you!

🚸 
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Queer piknik 
Queer picnic

18. 6. / 13:00

Björnsonův sad

Vstupné: dobrovolné

Admission: voluntary

🌞 

https://fb.me/e/37Zj85CE3
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I letos se můžete těšit na pohodový Queer piknik! 
Čeká vás příjemné odpoledne plné zábavy, 
seznamování, našich a především Vašich výtečných 
dobrot včetně vegan friendly variant a mnohem 
více! Kdo bude chtít, může si donést čisté bílé tričko 
a ozdobit si jej například v barvách duhy! Materiál na 
Vaši kreativní tvorbu poskytneme!  

Těšíme se na vás! 

We are delighted to invite you to the next Queer 
Picnic during Brno Pride Week! You’ll have a great 
time because you’ll meet new people, participate in 
a variety of activities, and eat a lot of yummy food 
(including vegan options) made by us and you! 
You are welcome to bring your own white T-shirts 
and paint them, for example, in rainbow colours. 
All materials required to create your masterpieces 
will be provided.

The Queer Kód team is excited to see you all!

🌞 
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Anonymní a bezplatné 
testování na HIV Anonymous 
and free HIV testing

18. 6. / 15:00

Björnsonův sad

🚑 

https://fb.me/e/37Zj85CE3
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Potřebuješ HIV test? Přijď za námi. Ke všem testům 
poskytujeme kompletní servis a poradenství. A to vše 
v neformálním vstřícném duchu. S námi se se můžeš 
bavit o všem, co tě zajímá bez zbytečného ostychu. A 
naopak se nemusíš obávat, že by došlo k nějakému 
nepříjemnému „kázání“ nebo odsuzování. Bereme 
život takový, jaký je.

Do you need an HIV test? Come to us. For all tests, 
we provide complete service and advice. And it’s all 
done in a relaxed, friendly way. You can talk to us 
about anything that interests you without feeling 
embarassed. You don’t have to worry about any 
unpleasant “preaching” or condemnation. We 
accept things as they are.

🚑 
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Brno 90210 Kiki Ball 
vol. 2

18. 6. / 18:00

Artbar Druhý Pád

Vstupné: 
• 250Kč 
• 150Kč (jen na afterparty)

Admission: 
• 250 CZK 
• 150 CZK (just the afterparty)

💃🏻 

https://fb.me/e/3bCgqregj
https://fb.me/e/37Zj85CE3
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Father Viktor Velvet a Mother Monika Velvet ve 
spolupráci s ArtBar Druhý Pád přinášejí do Brna 
všem nadšencům ballroomové kultury v pořadí 
druhý kiki bál v Brně. Tentokrát si zavzpomínáme 
na období 90. let a prožijeme spolu další epizodu 
seriálu Brno Hills 90210.

*Event je součástí programu Brno Pride Week 2022.

Father Viktor Velvet and Mother Monika Velvet in 
cooperation with ArtBar Druhý Pád present the 
second kiki ball in Brno. The overall theme of the ball 
is 90s era. Come and join us in the new episode of 
Brno Hills 90210 and celebrate our young and growing 
kiki community.

*This event is a part of the Brno Pride Week 2022. 

💃🏻 
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Bohoslužba 
Worship

19. 6. / 10:00

Husův sbor CČSH

✝
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S radostí vás zveme na bohoslužbu, která proběhne 
v neděli 19. 6. v 10:00 v Husově sboru na Botanické.

Zváni jsou naprosto všichni bez rozdílu. Mše se bude 
konat pod vedením farářky Sandry Silné.

We are delighted to invite you to a worship service on 
Sunday, June 19 at 10:00 in Hus’s choir at Botanická. 
Everyone is welcome, without exception. The mass 
will be served by pastor Sandra Silná.

✝
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Mulholland Drive 
Mulholland Drive

19. 6. / 18:00

Kino Art, velký sál

Vstupné: 120 Kč

Admission: 120 CZK

📽

https://www.kinoart.cz/cs/filmy/mulholland-drive-2001/2022/06/19/1800/vstupenky
https://fb.me/e/37Zj85CE3


48

Jeden z nejzásadnějších filmů 21. století se na jeden 
týden vrací do kin! Mulholland Drive z dílny Davida 
Lynche přichází v nové digitálně restaurované podobě u 
příležitosti 20. výročí od premiéry.

Milostný příběh ve městě snů… Mladá Betty přijíždí do 
Hollywoodu se svým snem stát se filmovou hvězdou. 
V domě ale objeví záhadnou brunetku se ztracenou 
pamětí. Mezitím, co dívky pátrají po ztracené identitě, 
potýká se režisér Adam Kesher s obsazením svého 
nového filmu, o kterém je rozhodnuto za něj. Tato 
svůdná a děsivá vize továrny na sny od Davida Lynche 
je jedním ze skutečně mistrovských děl nového tisíciletí, 
jedinečným příběhem lásky, žárlivosti a pomsty.

Still untarnished by the false promises of the rapacious 
film industry, the wide-eyed actress, Betty, sets foot on 
bustling, sun-kissed Hollywood. Brimming with hope, 
and eager to spread her wings and prove her worth, 
Betty moves in Aunt Ruth’s expensive apartment, 
unbeknownst to her, however, that fate has other 
plans in store for her, setting the stage for life-altering 
experiences with the unexpected, the indecipherable, 
and the unknown.

Now, in the centre of an elaborate labyrinth of half-
truths, faded memories, unrequited loves, and 
dangerous encounters with the city’s ugly face lies a 
strange key to a mysterious keyhole, an even stranger 
indigo-blue cube, the young director, Adam, and one 
cryptic woman: the amnesiac brunette and devilishly 
seductive car-crash survivor, Rita. But, time flies and 
Rita’s opaque past demands answers. After all, both 
women deserve the truth. What is the secret of the 
serpentine, dream-crushing Mulholland Drive?

📽
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Festivalový štáb & partneři
Festival staff & partners

Marek Christ, Matúš Slamka, Jan Dosoudil, Petra Antalová, 
Adéla Karasaridu, Kristýna Malíková

Vedení festivalu Festival management

Organizační tým Organizational team

Technická podpora Technical support

PR a sociální média PR and social media

Grafický design Graphic design

Zvláštní poděkování Special thanks

Nikola Benčík, Alex Bernhard, Michaela Černocká, Dadi Dusík, 
Kristina Fišerová, Michaela Chylová, Mani Hindrich, 
Tereza Kazdová, Lu Kusá, Valerij Maljulin, Ondřej Mužík, 
Jolana Novotná, Tobias Vajgel, Barbora Veselá

Jan Dosoudil

Petra Antalová

Adéla Karasaridu

Veronika Dočkalová, kamarádi a zaměstnanci Kina a Café Art, 
Artbar Druhý Pád, Divadlo Husa na provázku a festivaloví 
dobrovolníci.

2. ročník Brno Pride Week 
2nd Brno Pride Week

#queerkod 
#brnoprideweek 
#queerbrno

🌐	 queerkod.cz/pride22

📧	 queerkod@stud.cz

   @queerkod

  @queerkod

http://www.queerkod.cz/pride22 
mailto:queerkod@stud.cz
https://www.facebook.com/QueerKod
https://www.instagram.com/queerkod/
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Partneři programu Program partners

Partneři a kamarádi festivalu Festival partners and friends

Pořadatelé Organizers

https://www.praguepride.cz/cs/
https://jsmetransparent.cz/
https://www.kinoart.cz/cs
https://jacobbrno.cz/
https://www.provazek.cz/
https://www.artbar2pad.com/
https://www.facebook.com/butbarbrno/
http://spolecneprotiaids.cz/
https://www.facebook.com/anodabar/
https://www.facebook.com/nestbarbrno
https://www.jsmefer.cz/
http://www.queerkod.cz
https://www.stud.cz/
https://www.facebook.com/slavex.pride/
https://www.ostravskyprajd.cz/
http://proud.cz/
https://www.radio-r.cz/
https://www.klarapomaha.cz/
https://www.facebook.com/czbrnopoly/
https://10-z.cz/amerfo/
https://www.entl.cz/
https://www.facebook.com/medvedi.brno/


queerkod.cz

2022

http://www.queerkod.cz/pride22
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