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6. tisková zpráva
18. června 2009
vydává Organizační výbor Průvodu a festivalu Queer Pride v Táboře
Organizátoři Průvodu a festivalu Queer Pride zvou všechny příznivce queer komunity na tuto
sobotu do Tábora.
Tak už je to tady! V sobotu 20. června ve 12.00 vyrazí městem Tábor oslavný průvod Queer Pride.
Mezi 10.00 a 11.30 budou čekat na účastníky průvodu organizátoři akce na Náměstí TGM v Táboře,
kde bude v tuto dobu probíhat finální přihlašování se do průvodu.
Účastníci přihlášení prostřednictvím mailu si vyzvednou registrační číslo, které je opravňuje ke slevám
na služby v některých místních podnicích. Účastníci, kteří se přihlásili na webu včas (do 1. května), si
mohou vyzvednout balíček se suvenýry a slevu na vstup na festivalovou afterparty. Ti, kteří registraci
prostřednictvím mailu nestihli, mají možnost se až do 11.30 přihlásit na místě startu celé akce.
Účastníky Queer Pride na Náměstí TGM přivítají zástupci pořadatelských organizací, člen Rady města
Tábor Ing. Jiří Fišer i předseda Gay iniciativy Mgr. Jiří Hromada, který letošní Queer Pride zaštiťuje.
Svou účast potvrdila i další patronka akce MUDr. Džamila Stehlíková. Veškeré aktuální informace
budou pořadatelé průběžně sdělovat z pódia a na náměstí budou rovněž rozestaveny informační stánky.
Účastníci průvodu budou mít také možnost zakoupit si triko táborské Queer Pride či duhovou vlajku a
další předměty s queer tématikou. Na místě startu průvodu bude rovněž příležitost dotvořit si vlastní
barevné transparenty do průvodu.
Koordinátoři průvodu a členové organizačního týmu budou mít na sobě oranžová trička a identifikační
kartičku Queer Pride. Je možno se na ně obracet s dotazy a žádostmi o asistenci či pomoc. Na místě
startu, v průvodu, na festivalu i afterparty budou permanentně přítomni dobrovolní zdravotníci a
zdravotnice. S hladkým průběhem akce pomůže Policie ČR.
Organizátoři doporučují pohodlnou vycházkovou obuv a nepromokavou bundu či pláštěnku (nikoli
deštník) a apelují na všechny účastníky, aby se podrobně seznámili s pravidly průvodu uvedenými na
webu www.queerprideparadetabor.cz. Na webu je také možno najít další praktické informace např.
ohledně dopravy do Tábora ze všech směrů, dopravních omezení či orientace ve městě.
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„Doufáme, že nám bude počasí přát a že účastníky neodradí pokusy některých skupin o maření naší
společné oslavy, která má za cíl slavit ochranu lidských práv, umožnit zviditelnění komunity LGBTIQ
lidí a podpořit účast LGBTIQ osob ve vzdělávání, kulturním a občanském životě,“ prohlásila za
organizátory Eva Kubešová.

Těšíme se v sobotu na viděnou!!

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

