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4. tisková zpráva
20. května 2009
vydává Organizační výbor Průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře
Měsíc před táborskou Queer Pride je do průvodu přihlášeno již 272 účastníků a účastnic
z České republiky. Systém registrace do průvodu výrazně pomáhá pořadatelům nejen při přípravách
akce, ale i při informování účastníků. Ti, kteří se nestihnou do průvodu přihlásit s předstihem, budou
mít možnost registrovat se v sobotu dopoledne 20. června před startem průvodu.
Z důvodu přestavby prostorů kolem táborského vlakového nádraží bylo zázemí pro start
průvodu posunuto na tradiční táborské shromaždiště - Masarykovo náměstí. „Trasa průvodu se tím
poněkud zkrátí“, řekla jedna z pořadatelek Hilary Binder, „tato změna je však vyvážena větší
viditelností akce v srdci Nového města táborského“. V sobotu 20. června 2009 od 10.00 bude
v prostoru Masarykova náměstí probíhat registrace do průvodu a zde také najdete informační stánky
Queer Pride a pódium, na němž vystoupí významné osobnosti podporující komunitu
neheterosexuálních menšin a přivítají účastníky „Průvodu hrdosti“.
V minulém týdnu proběhl v rámci Teplého jara Queer Parade Brno první ze série workshopů
pro dobrovolníky a dobrovolnice, kteří budou na letošní Queer Pride v Táboře pomáhat s organizací.
Další workshop se objeví v neděli 24. května v bohaté programové nabídce pražského NEJEN
lesbického kulturního festivalu eLnadruhou. V červnu se workshopy pro dobrovolné pracovníky
přesunou do Tábora.
Odbor kultury Městského úřadu Tábor podpořil Průvod a festival Queer Pride v Táboře grantem
ve výši 10 000 Kč. Tento příspěvek bude použit na realizaci festivalového programu. Akci se rozhodli
podpořit i některé táborské firmy a poskytovatelé ubytovacích či stravovacích služeb, kteří poskytují
finanční podporu či slevy na služby.
Více o plánované události se můžete dozvědět na webových stánkách www.queerprideparadetabor.cz .
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Těšíme se na společnou oslavu.

Průvod a festival Queer Pride v Táboře zaštiťuje MUDr. Džamila Stehlíková a Mgr. Jiří Hromada.
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