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Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení STUD Brno
v období roku 2002
Rok 2002 byl pro STUD Brno rokem velkých úspěchů i ztrát.
Podařilo se zejména dokončit startovací fázi projektu Komunitního centra lesbické, gay
a bisexuální mládeže, vydat dlouho postrádanou publikaci Coming out, zajistit celoroční
provoz telefonické Gay a lesbické linky pomoci, rozvinout spolupráci s partnerskou
organizací Ganymedes na projektu Q-archív, aktivně se zapojit do kampaně na podporu
zákona o partnerském soužití a uspořádat dosud největší český gay a lesbický filmový
festival Mezipatra.
Současně se však projevily dva významné negativní jevy: postupný pokles aktivity a
tvůrčí invence členské základny a propad v hospodaření sdružení, zapříčiněný ztrátovým
festivalem Mezipatra a současně i vysokými režijními náklady na provoz centra nedostatečně
zajištěnými ze subvencí.
Všechny aktivity i nadále směřovaly k naplňování hlavního poslání sdružení, jímž je
usilování o dosažení plného právního i faktického zrovnoprávnění homosexuálních občanů
v ČR s ostatními členy společnosti.

1.

Členská základna a orgány sdružení

Stanovy sdružení rozlišují členství stálé a členství s omezenou dobou platnosti. Ke
konci roku 2002 STUD evidoval dvě desítky stálých členů, kteří splnili svou povinnost
zaplacení členských příspěvků pro sezónu 2002/2003. Čestnými členy sdružení jsou navíc
také zakladatel Studu Pavel Štébl a dva zahraniční příznivci sdružení Anton Stavik
(Austrálie) a Jindřich Vačkář (USA).

1.1

Správní rada

Valná hromada členů sdružení, která proběhla v letošním roce až 25. dubna, zvolila
správní radu ve složení (dle abecedního pořádku): Jaromír Cápík, Jiří Gutman, Martin
Habuda, Miroslav Magrot, Radek Menšík, Veronika Muselíková, Eva Polášková, Martin
Strachoň, Jan Šafránek, Pavel Štébl. Rada, která je podle stanov řídícím a výkonným
orgánem sdružení, ze svého středu zvolila předsedou Martina Strachoně a jednatelem
Radka Menšíka. Výkonem funkce ekonoma byl pro nedostatek vhodných kandidátů pověřen
předseda.
V praxi byla většina činností a projektů zajišťována pracovními skupinami nebo
jednotlivými členy správní rady pověřenými realizací těchto činností (v souladu
s rozhodnutím z listopadu 2001 o delegování velké části úkolů správní rady na pracovní
skupiny). Během roku nejlépe (a prakticky autonomně) fungovaly pracovní skupiny pro linku
pomoci a pro filmový festival.

1.2

Zakotvení v občanském sektoru

V průběhu roku 2002 sdružení nadále udržovalo aktivní členství v Brněnské asociaci
nestátních neziskových organizací (BANNO). STUD pro BANNO do konce roku mimo jiné
zajišťoval internetové stránky.
V únoru 2002 se sdružení už tradičně zapojilo do celostátní kampaně „30 dní pro
občanský sektor“, jejímž smyslem je upozornit společnost na existenci a aktivity pestré
škály neziskových organizací. Kromě čtyř klubových večerů se součástí kampaně stal také
den otevřených dveří v Komunitním centru LGB mládeže spojený s instalací výstavy
fotografií a dokumentů z činnosti sdružení, a to pod názvem „Duhové dveře dokořán“.
Během roku pokračovala komunikace a spolupráce s dobrovolnickým centrem
Ratolest, s Hnutím Duha, Amnesty International Brno, YMCA Brno a Gender centrem FSS
MU a dalšími organizacemi občanského sektoru.
Významným signálem o skutečnosti, že i městské úřady považují naše sdružení za
součást občanského sektoru, byl akt přidělení finanční dotace (vůbec poprvé) z rozpočtu
města Brna na dva projekty Studu – linku pomoci a filmový festival.

2.
2.1

Základní činnost
Klubové večery
Jádrem činnosti je pořádání pravidelných klubových akcí každý čtvrtek večer.

V průběhu sezóny 2001-2002 se posilovala účast lesbických a bisexuálních žen a
dívek, z jejichž strany vzešel návrh na pořádání dodatečných, ryze ženských klubových akcí,
které by mohly reflektovat specifika této skupiny. Proto byly od února 2002 zřízeny tzv.
„lesbické pondělky“ – podvečerní diskusní akce probíhající každé poslední pondělí
v měsíci. Do června proběhlo pět takovýchto akcí.
Od podzimního začátku nové sezóny se tyto ženské akce staly součástí běžného
programu čtvrtečních večerů (každý poslední čtvrtek v měsíci) a pro mužské návštěvníky byl
sestavován alternativní program probíhající mimo prostory klubovny.
V roce 2002 jsme tedy realizovali celkem 59 klubových akcí, z toho:


6 besed s pozvanými hosty (studentka filmové vědy Hana Kulhánková, Marián Vojtek a
Ivan Požgai z partnerské organizace Ganymédes Bratislava, psycholožka Mirka
Štěpánková, rektor Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška, náměstek ministra
zdravotnictví MUDr. Michal Pohanka a předseda Institutu Karla Havlíčka Borovského
Mgr. Milan Hamerský, buddhistický učitel Radek Růžička, „pamětník dob před
listopadem 1989“ Josef),



3 hudební večery a 1 večer poezie,



9 projekcí tematických filmů,



10 diskusních večerů,



2 večery u ohně a 1 výlet v okolí Brna,



2 tvůrčí či herní večery a 1 předvánoční společenský večer,



5 diskusních „lesbických pondělků“ a 2 lesbické diskusní večery (čtvrteční,
s alternativním programem pro gaye),



17 prázdninových neformálních setkání.
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Návštěvnost všech klubových akcí kolísala od 15 až po 50 účastníků, v případě
prázdninových neformálních setkání kolem 5 účastníků.

2.2

Sportovní a turistické akce

Ve spolupráci s brněnským gay outdoor klubem Pěšky atd. (a v jeho výhradní režii) se
v roce 2001 uskutečnilo celkem 11 výletů pro gaye, lesbičky, bisexuály a přátele. Další dva
výlety se uskutečnily ve spolupráci s polským spřízněným spolkem GiL Klub Górski.
V období akademického roku chodili zájemci každou středu plavat do krytého bazénu
Za Lužánkami a takto během roku proběhlo téměř 40 společných plaveckých akcí.
Účast na těchto akcích turistického a sportovního charakteru se pohybovala obvykle od
5 do 30 převážně mladých lidí.

2.3

Měsíčník Studna

Od začátku sezóny 2001-2002 jsme vydávali Studnu coby oficiální měsíčník
brněnských gayů a lesbiček, vydávaný pro veřejnost a tištěný v komerční ofsetové tiskárně.
Do června vyšlo celkem 6 čísel o rozsahu nejméně 28 stran v nákladu 200 kusů. Studna se
rozesílala do vybraných knihoven, gay klubů a sdružení v celé České republice i na
Slovensko a sloužila také jako reprezentativní materiál pro média a hosty.
V tomto období zaznamenala Studna svůj vrchol, který však současně předznamenal
její konec. Studna v této podobě dosáhla nevětší náročnosti jak finanční, tak i lidské, a proto
jsme od nové sezóny 2002-2003 její vydávání přerušili s otevřenou možností pozdějšího
obnovení.

2.4

STUD.cz

Po celý rok jsme spravovali internetové stránky Studu (www.stud.cz). Bohužel se
nepodařilo dotáhnout převedení jejich správy na nového webmastera, které bylo započato
v minulém roce.
Během prázdnin bylo zahájeno jednání o postupném přesunutí webu pod redakční
systém, v němž jsou spravovány také servery kluci.cz, 004.cz a další. K těmto jednáním
došlo mimo jiné v souvislosti se vznikem internetového projektu partnerstvi.cz, pro jehož
realizaci jsme poskytli rozsáhlý archiv dokumentů souvisejících s problematikou zákona o
partnerském soužití. V souvislosti s tímto projektem a internetovou kampaní na podporu
partnerského soužití jsme mimo jiné zaznamenali první rekord v návštěvnosti stránek (17. 7.
celkem 275 „sessions“)
Dalším souvisejícím krokem bylo vytvoření internetové prezentace festivalu Mezipatra
na doméně gayfilmfest.cz, která byla postupně zprovozněna od června 2002 právě pod
zmíněným redakčním systémem. Díky festivalu jsme také zaznamenali největší nárůst
návštěvnosti, kdy v první den festivalu 15. 11. napočítala služba navrcholu.cz celých 352
„sessions“)
Třetím motivem k přesunutí webu byla skutečnost, že v druhé polovině srpna byl kvůli
povodni v Praze přerušen téměř na tři týdny provoz serveru s webem Studu. Když jsme pak
na konci října byli provozovatelem serveru s původním umístěním webu postaveni před
ultimátum – buď přistoupit na placené služby, anebo odejít – urychlili jsme celý proces
připravovaného přesunu a během jednoho dne jsme dokázali změnit umístění internetových
stránek bez toho, že by tuto změnu běžný návštěvník zaznamenal.
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Tím však teprve započal náročný úkol převedení celého webu o rozsahu 650 stran a
50 MB pod nový redakční systém. Do konce roku se podařilo alespoň hlavní části přesunout
a uvést do provozu novou verzi webu.

2.5

Studovna a Studio

STUD shromažďuje knihy, časopisy, odborné práce a jiné publikace související
s tematikou gay a lesbického života. Ke konci roku 2002 knihovna obsahovala asi 260 knih
a publikací a přes 50 titulů periodického tisku. Kromě toho archivujeme i jednotlivé články
z časopisů a denního tisku.
Také videotéka slouží potřebám a cílům sdružení. V současné době ji představuje
necelá stovka videokazet obsahujících kolem 130 hraných filmů s gay a lesbickou nebo
příbuznou tematikou a 90 dokumentů nebo televizních pořadů. Mimo to archiv obsahuje i 25
kompaktních disků a audiokazet s nahrávkami rozhlasových pořadů a reportáží.
Knihovna a videotéka jsou využívány především pro dokumentační a studijní či
výchovné účely. Jsou uloženy a zpřístupněny v Komunitním centru LGB mládeže a během
roku jich využilo odhadem 150-200 zájemců.

2.6

Osvětová činnost

Ve středu 27. 3. se uskutečnila beseda o homosexualitě a životě gayů a lesbických
žen pro tři třídy Gymnázia v Břeclavi, jíž se na základě pozvání školy zúčastnili čtyři zástupci
sdružení. Beseda vzbudila velký zájem a ohlas u studentů i vyučujících.
V průběhu roku také požádala o spolupráci asi desítka studentů středních, vyšších
odborných a zejména vysokých škol, kteří se v rámci svého studia zabývali problematikou
homosexuality nebo souvisejícími tématy. Byly jim poskytnuty informační zdroje a konzultace
a výsledné práce některých z nich se posléze staly součástí naší knihovny.

2.7

Komunitní centrum LGB mládeže

Už na podzim roku 2001 byl zahájen projekt vybudování Komunitního centra LGB
mládeže včetně, a to za finanční podpory programu MATRA-KAP Velvyslanectví
Nizozemského království a Programu Evropské unie – Mládež. Prostředky z těchto
programů byly určeny na vznik a provoz centra včetně souvisejících činností až do července
2002. Počítačové vybavení věnovala již dříve firma Motorola.
V prvním pololetí bylo centrum v provozu třikrát týdně, od začátku nové sezóny 20022003 dvakrát týdně, a to v úterý a čtvrtek od 10.30 do 16.00 hodin. Kromě knihovny a
videotéky centrum nabízí také základní informační služby.
Mimo to prostory a vybavení centra slouží jako základna pro organizování všech
ostatních aktivit sdružení a jeho existenci ocenil zejména organizační tým filmového
festivalu.

2.8

Gay a lesbická linka pomoci

Zřizovatelem telefonické linky pomoci je STUD, ovšem stejně jako v případě jiných
služeb podobného typu jde o aktivitu na zřizovateli nezávislou, která se řídí především
etickým kodexem práce v oblasti telefonní krizové intervence. Po celý rok linka pomoci
naslouchá svým klientům třikrát týdně, vždy v pondělí, středu a pátek od 18 do 21 hodin.
Obecně lze shrnout témata a problémy, s nimiž se na linku lidé mohou obracet a také
nejčastěji obracejí. Podstatnou část hovorů představují dotazy informačního charakteru
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(37 % z celkového počtu hovorů). Lidé se ptají na gay a lesbické komunitní centrum, gay
podniky a aktivity v Brně i dalších městech, ale rovněž na možnosti určení sexuální
orientace, odborníky a pracoviště, s nimiž je možné tyto záležitosti konzultovat apod. Kromě
gay, lesbické a bisexuální problematiky se objevují dotazy na problematiku transsexuality a
transgenderu (5 % všech dotazů), která by si jistě v České republice zasloužila vlastní
krizové a informační centrum. Zejména v této podskupině zaznamenali pracovníci linky také
hovory suicidální (sebevražedné).
Otázky, které již přecházejí z informativní povahy do oblasti vytváření gay, lesbické a
bisexuální identity, nezajímají pouze klienty v mladém věku (-náctileté), ale také osoby
podstatně starší, a linka pomoci se proto v žádném případě neomezuje na některou věkovou
skupinu. Časté jsou rovněž hovory příbuzných a přátel, kteří mají touhu řešit coming-out
svých blízkých nebo se jakýmkoli způsobem informovat o gay a lesbické problematice.
Kromě zmíněné problematiky je samozřejmostí, že linka zodpovídá dotazy týkající se
prevence pohlavních chorob a pravidel bezpečného sexuálního života (11% všech
hovorů).
Frekvence hovorů se pohybuje v řádu několika hovorů týdně, což je běžnou praxí
podobných linek, zejména v počátečních obdobích jejich fungování. Kromě samotné
telefonické intervence je klientům také nabídnuta možnost kontaktu skrze e-mail, která se
ukázala být v průběhu dosavadního fungování často využívanou. Tato forma kontaktu se
také ukázala být velice účinnou při navazování dlouhodobějšího kontaktu (50% klientů se
ozývá e-mailem opakovaně).

3.
3.1

Mimořádné aktivity a projekty
Mezipatra 2002

V druhé polovině listopadu se podařilo uskutečnit největší akci tohoto roku a
současně jednu z největších událostí v české gay komunitě – třetí ročník gay a lesbického
filmového festivalu Mezipatra. Nad festivalem už tradičně převzali záštitu Anna Šabatová,
zástupkyně ombudsmana a prof. Jiří Zlatuška, rektor Masarykovy univerzity v Brně.
V období od 15. do 24. listopadu byly v brněnských kinech Art a Fléda i v pražském
kině Aero uskutečněny čtyři desítky projekcí celovečerních hraných a dokumentárních filmů,
beseda věnovaná Allenu Ginsbergovi, přednáška o P.P.Pasolinim a dvě fotografické výstavy.
V rámci přehlídky proběhly také dvě mimořádné projekce filmu s tematikou HIV/AIDS
spojené s besedami pro žáky středních škol, které se podařilo zrealizovat ve spolupráci
s Českou společností AIDS pomoc a Krajskou hygienickou stanicí.
Festival navštívilo celkem asi 4 500 diváků převážně mladé generace, což
představuje více než dvojnásobek oproti předchozímu ročníku. O příznivém dopadu svědčí i
řada článků v denním a periodickém tisku i rozhlasové a televizní reportáže.

3.2

Česko-slovenské setkání

O víkendu 26. a 27. 10. 2001 proběhl už šestý ročník tradičního Česko-slovenského
setkání gayů, lesbiček a přátel, tentokrát ve slovenské Skalici a blízké Zlatnické dolině.
Pořadatelem setkání byla tentokrát slovenská partnerská organizace Ganymédes.
Po návštěvě pamětihodností a muzea ve Skalici se účastníci vydali na slovenskočeské pomezí, kde je přivítal prezident hnutí Ganymédes Marián Vojtek a předseda Studu
Martin Strachoň. Program pak pokračoval společenským večerem v ubytovacím zařízení
Amor.
Podle pravidla by se měl příští ročník konat opět na české straně.
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3.3

Společenské akce pro gaye a lesbičky

Kromě běžné klubové činnosti jsme za podpory brněnských gay klubů uspořádali dvě
mimořádné společenské akce pro brněnskou l/g komunitu, jejichž smyslem je poskytnout
alternativu vůči nabídce běžné komerční zábavy. V březnu to byla Velikonoční diskotéka
v restauraci Hvězda. Druhá akce proběhla v souvislosti s festivalem Mezipatra v listopadu
pod názvem Festivalová diskotéka v restauraci Áčko. Obě události proběhly za účasti cca
150 návštěvníků.

3.4

Světlo pro AIDS

V neděli 19. 5. 2002 jsme se tradičně připojili k celosvětové kampani Candlelight
Memorial – Světlo pro AIDS. Uspořádali jsme společně s Krajskou hygienickou stanicí Brno
a Logosem Brno vzpomínkový pochod se svíčkami, který byl zahájen v kostele J. A.
Komenského přímluvnou modlitbou a vystoupením barytonisty Janáčkovy opery Národního
divadla Brno Richarda Samka za doprovodu Františka Fialy a sopranistky Komorní opery
JAMU Radky Sehnoutkové za doprovodu Tomáše Krejčího (varhany) a Pavla Mikesky
(housle).
Součástí akce byla i jízda historické tramvaje STOP AIDS s odbornou poradnou
(zajišťovanou Krajskou hygienickou stanicí Brno) a preventivními materiály, pořádaná ve
čtvrtek 16. 5. v centru Brna.

3.5

Coming out

Během první poloviny roku se podařilo realizovat projekt Coming out, jehož cílem bylo
publikování brožury poskytující "první pomoc" lidem přicházejícím do prvního bližšího
kontaktu s tématem homosexuality. Hlavní cílovou skupinou jsou proto zejména mladí lidé
procházející procesem "coming out" (tj. přijetí vlastní menšinové citové orientace), jejich
rodiče, přátelé, spolužáci...
Obsah publikace jednoduchou a přístupnou formou stručně nastiňuje široké spektrum
oblastí a otázek souvisejících se zmíněným tématem (např. co je homosexualita, kdo je gay,
kdy na to člověk přijde, jak se svěřit svému okolí, rodina a homosexuální partnerství, víra a
homosexualita, riziko AIDS atd.) a rovněž poskytuje informační základnu v podobě důležitých
kontaktních údajů.
Brožura, jejíž autorem byl sexuolog MUDr. Ivo Procházka, byla vydána v nákladu
8000 kusů o rozsahu 36 stran a je postupně distribuována prostřednictvím regionálních l/g
sdružení, poraden a dalších organizací. Řada z nich se ostatně i finančně podílela na vydání
publikace – Gay iniciativa, Code 004, Gales, Projekt Šance, M-Klub Lambda Praha, Divadlo
bez zábran, Ingejáni, Most k naději, Gay Valach, Jihočeská Lambda, Skupina 3, Logos
Praha a další. K vydání publikace finančně přispěla i nadace Charles S. Mott Foundation a
Hnutí Duha a rovněž tiskárna DaL tisk, která část nákladu vytiskla sponzorsky.

4.

Mezinárodní spolupráce

Na přelomu června a července se STUD Brno a Pěšky atd. staly jedinými oficiálními
účastnickými organizacemi zastupujícími Českou republiku na tzv. Regenbogen Parade ve
Vídni.
Po celý rok také pokračovala spolupráce se slovenskou partnerskou organizací
Ganymedes na projektu Q-archív. Cílem tohoto projektu je vytvoření dokumentačního a
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informačního střediska pro lesbickou a gay komunitu na Slovensku a STUD v něm hraje roli
zahraničního partnera. Dochází ke vzájemné výměně archivních a informačních materiálů,
výměně know-how a spolupráci na některých akcích.
Diky intenzivní komunikaci a spolupráci se zahraničním členem Studu Jindřichem
Vačkářem, který žije již několik let ve Spojených státech amerických, navštívilo v letním
období několik členů Studu San Francisco.
Významnou zahraniční událostí letošního roku bylo také uzavření registrovaného
partnerství bývalého předsedy Studu Aleše Vápenky s jeho německým přítelem Dirkem.
Slavnostní akt proběhl v pátek 15. března na radnici v Berlíně, kde oba mladíci žijí.

5.

Partnerské soužití a legislativa

STUD Brno po celou dobu pozorně sleduje vývoj situace kolem tzv. „registrovaného
partnerství“ i dalších legislativních norem zasahujících do oblasti gay a lesbického života a je
připraven hájit práva LGB minority. Udržuje rovněž internetový archiv zaměřený na historii
projednávání zákona o partnerském soužití. Svou činností dlouhodobě pozitivně působí na
své okolí a veřejné mínění.
V průběhu roku 2002 nebyl v parlamentu projednáván žádný návrh zákona, který by se
významnou měrou dotýkal života homosexuální menšiny. V době červnových parlamentních
voleb však probíhala veřejná diskuse na téma partnerského soužití stejnopohlavních párů
v souvislosti s potenciální možností, že by byla tato problematika zařazena mezi položky
vládního programu. Na základě ultimativního požadavku KDU-ČSL však byl tento
legislativní akt z programu vypuštěn.
V reakci na to byl iniciován vznik nezávislé názorové a komunikační platformy G-Liga,
jejímž cílem je prosazení zákona o partnerském soužití do legislativního řádu České
republiky. STUD Brno se aktivně účastní aktivit G-Ligy včetně jejího internetového
informačního projektu partnerstvi.cz.
V letním období jsme také obdrželi nabídku společnosti BigBoard a reklamní agentury
Engine Room, které zcela na vlastní náklady připravily billboardovou kampaň na podporu
zákona o partnerském soužití. Kampaň vešla do povědomí společnosti svým sloganem
„Někomu pomůže, nikomu neublíží“ a setkala se s nezanedbatelným ohlasem, který však byl
bohužel přehlušen srpnovými povodněmi.

6.

Hospodaření

Sdružení hospodařilo v roce 2002 s rozpočtem ve výši 809 464,07 Kč. Z toho více
než polovinu, tj. 53 % představovaly výdaje spojené s filmovým festivalem Mezipatra.
Dalších 34 % bylo tvořeno výdaji na projekt Komunitního centra LGB mládeže a Gay a
lesbické linky pomoci a 6 % na publikaci Coming out.
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Celkové příjmy dosáhly výše 785 666,- Kč. Z toho 5 % tvořily příjmy ze státního
rozpočtu (dotace Ministerstva kultury a Ministerstva zdravotnictví) a 4 % dotace z rozpočtu
města Brna. Celých 31 % představovaly příspěvky ze zdrojů mimo veřejné rozpočty (granty
z Programu EU Mládež, od Charles S. Mott Foundation a z prostředků Velvyslanectví
Nizozemského království a Velvyslanectví Kanady) a 12 % dary soukromých osob a členské
příspěvky. Dalších 32 % příjmů bylo získáno z pořádání společenských, kulturních a
vzdělávacích akcí (filmový festival Mezipatra) a 11 % tvoří půjčky.
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Sdružení tak skončilo s účetní ztrátou 23 798,07 Kč. Navíc došlo k nárůstu zadlužení
o cca 85 tisíc korun. Určitá část výdajů z roku 2002 je však kryta příjmy z jiných let. Jedná se
především o:
•

zbývající část grantu od Velvyslanectví Nizozemského království, jehož větší
část byla přidělena předem již v roce 2001 (do roku 2002 přešlo nevyčerpáno
cca 45 000,- Kč),

•

granty od Česko-německého fondu budoucnosti a od Europa Cinemas na
filmový festival Mezipatra 2002, jejichž splátky se očekávají až v průběhu roku
2003 (očekává se cca 55 000,- Kč).

Martin Strachoň
předseda
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