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Úvodní slovo 
 
Občanské sdružení CODE 004 se po takřka třech letech své existence stalo nedílnou 

součástí gay a lesbických aktivit v České republice. Jako velice pozitivní mohu hodnotit 
spolupráci s lesbickou komunitou, se kterou jsme začali spolupracovat v oblasti legislativy 
– zákonu o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví. V rok 2003 jsme upevnili svou 
pozici mezi českými Internetovými servery a dostali jsme se do povědomí i části 
heterosexuální většiny. Code 004 a naši zástupci se v roce 2003 několikrát objevili 
v hlavních médiích a účastnili jsme se několika odborných konferencí. Počet akcí se v roce 
2002 oproti roku předchozímu zmenšil, o to více jsme se však věnovali tvorbě 004.cz. 

Nové články a projekty přitahují však stále více návštěvníků. Do nezvladatelných mezí 
se dostala poptávka po odborných radách v oblasti pohlavně přenosných chorob, které 
nejsme bez další finanční pomoci zodpovídat v rámci dobrovolné práce či spolupráce.  
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Zpráva o činnosti CODE004 
 
 
Občanské sdružení Code004 je nezisková organizace, které bylo založeno v dubnu roku 

2001, ovšem aktivity současných členů na pomoc gay komunitě v České republice byly 
zahájeny počátkem roku 2000. 

 
Cílem sdružení je organizování kulturně-společenských akcí pro gaye lesbičky, 

setkávání gayů a lesbiček s odborníky v oblasti právní, zdravotní a jiné, podpora zájmové 
činnosti gayů a lesbiček, spolupráce s legislativními orgány při vytváření a konzultaci 
návrhů zákonů týkajících se života gayů a lesbiček a informování veřejnosti o životním 
stylu homosexuálně orientované minority v ČR v rámci boje proti homofobii. Cílem 
sdružení je též podpora a pomoc vytváření zákona o registrovaném partnerství gayů a 
lesbiček. 

 
Code 004 rozděluje svoji působnost na dvě základní oblasti: 
 

• Tou první a dříve uskutečněnou, je práce s lidmi, vytváření alternativ na 
kvalitní trávení volného času. Zcela ojedinělé v České republice jsou tzv. 
Cofočna. První proběhlo v únoru 2000, konají se čtyřikrát až pětkrát ročně 
s návštěvností mezi 80 až 140 lidmi, jedná se o víkendová setkání gayů a 
lesbiček celé republiky, hlavní povědomí a propagace probíhá na 
Internetu – http://cofocno.004.cz a http://cofocno.kluci.cz.  

 
• Každé setkání je jinak tematicky zaměřené, od filmových festivalů po 

sportovní hry, ale každému účastníkovi pomohou nalézt potřebný pocit 
sounáležitosti a v mnoha případech vyřeší psychické problémy, 
podmíněně se objevující v období coming-outu (období přijímání a 
uvědomování své odlišnosti) nebo u jedinců nesmířených s menšinovou 
rolí ve společnosti. Součástí těchto akcí jsou workshopy s psychology, 
přednášky na témata homosexuality, partnerství a krize ve vztahu aj. 
Vedle témat, která by měla napomáhat zkvalitnit život s menšinovou 
sexuální orientací jsme uskutečnili několik přednášek na téma STD v gay 
populaci s demonstrací fotografií příznaků jednotlivých onemocnění. 

 
• V roce 2003 jsme zahájili bližší spolupráci s klubem Ptačí klec Pardubice, 

kde jsme se soustředili na propagaci bezpečného sexu a distribuci 
preventivních materiálů HIV-AIDS s pomocí peer aktivistů. 
 

• Druhou oblastní je Internet. Zpočátku jsme provozovali informační server 
www.code004.cz s informacemi na proběhlé i plánované akce a odkazy 
na zajímavé stránky gay internetu a na stránky členů sdružení. Rovněž 
jsme se spolupodíleli na redakci portálu www.kluci.cz. Koncem listopadu 
2001 jsme ale zahájili činnost serveru www.004.cz, který měl za úkol 
vyplnit bílá místa na českém gay Internetu. Za několik měsíců provozu se 
stal nejčtenějším médiem pro GLBT komunitu v České republice. V roce 
2003 přibyly projekty www.gay.komunita.cz a www.partnerstvi.cz. Dále 
jsme rozšířili spolupráci s dalšími NGO. Jako nejvýznamnější patří 
spolupráce se Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu. 
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CODE 004 a média 
 
Dne 14.1.2003 dostal zástupce serveru 004.cz prostor ve večerním pořadu BONA DEA 

na Českém rozhlase 1 – Radiožurnálu. 
 
Dne 31.3.2003 – nedělní Radium na ČRO 6 věnované novinkám serveru 004.cz, 

gay.komunita.cz, poradenským službám pro gaye a lesbičky, toleranci a společnosti. 
 
Dne 6.4.2003 – pořad Brouzdaliště Radio Helax Ostrava představuje činnost CODE 004 

a internetové projekty. 
 
Dne 8.9.2003 - dostal zástupce serveru 004.cz prostor ve večerním pořadu BONA DEA 

na Českém rozhlase 1 – Radiožurnálu. 
 
Dne 23.10.2003 – Interview na ČRO 6 – příspěvek ke kauze publikace Terapie 

homosexuality. 
 
Odborné konference a zasedání 
 
27-28.2.2003 – Bohnické sexuologické dny. V pátečním programu byli odborné 

veřejnosti představeny dosavadní výsledky dotazníkového šetření o znalostech a postojích 
českých gay mužů o infekci HIV-AIDS. Dotazníky byly anoncovány na všech internetových 
serverech CODE 004. Autoři výzkumu: Procházka I., Novotný J., Petr Kaňka, Janík D.; 

 
9-11.10.2003 – účast na konferenci SPRSV – 11. celostátní kongres k sexuální výchově 

v ČR konaný v Pardubicích. V rámci bloku homosexualita vystoupil zástupce CODE 004 a 
prezentoval výsledky průzkumu G-Ligy o názorech a postojích české společnosti vůči 
homosexualitě. 

 
20.11.2003 – aktivní účast na konferenci SNAD – problematika HIV AIDS a STI. 
 
 
CODE 004 a spolupráce s jinými subjekty a vedlejší aktivity 
 
CODE 004 poskytuje zdarma webhostingové služby a spolupracuje na vytváření obsahu 

svých stránek s jinými organizacemi. Mezí ně patří 
 
Portál www.kluci.cz. 
 
o.s. Stud Brno – provozovatel informačního serveru www.stud.cz pro region Moravy a 

Slezka, provozovatel komunitního centra pro GLBT mládež v Brně, organizátor 
Gayfilmfestu Mezipatra v Brně a Praze – www.gayfilmfest.cz. 

Stránky www.gayfilmfest.cz vytvořilo a provozuje CODE 004 
 
Poskytujeme webhosting služby pro www.aahz.info, Fidovník – http://fidovnik.kluci.cz, 

Informační stránky www.bodyia.cz , Alcantara – http://alcantara.004.cz, Sašův svět 
http://sasuvsvet.004.cz, Honzákův web http://honzak.kluci.cz  

 
Od roku 2003 stránky pro Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 

www.planovanirodiny.cz. 
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CODE 004 je členem fóra nevládních organizací při řešení problematiky Národního boje 
proti šíření infekce HIV – AIDS. 

 
Dne 27.3.2003 se konalo benefiční představení Divadla bez zábran ve prospěch serveru 

004.cz. 
 
 
Finanční zpráva o činnosti CODE004 – 2003 
 
Financování aktivit CODE 004 bylo realizováno formou pronájmu reklamního prostoru 

na serveru 004.cz – K významným reklamním klientům patří hudební klub pro g-l klientelu 
Gejzeer, , club Ptačí Klec Pardubice atd. 

Na vlastním serveru dorian.cz nabízí CODE 004 webhostingové služby např. 
www.intelliware.cz. 

 
Výdaje CODE 004 činily v roce 2003 – 168 783 Kč. Z čehož největší díl zaujímají 

náklady na provoz serveru, zbylá část jsou náklady na pořádání akcí a ostatní drobné 
výdaje. 

Příjmy CODE 004 činily v roce 200 – 169 000 Kč a jsou tvořeny příjmy účastnických 
poplatků na akcích a příjmem z pronájmu reklamních ploch a webprostoru na serverech 
v majetku sdružení a příspěvků členů sdružení.  

Aktiva k prvnímu dni účtovacího období – 120 000 Kč, k poslednímu dni 131 000 Kči 
pasiva činily k prvnímu dni účtovacího období 120 000 po účetní uzávěrce 31.12.2003 – 
131 000 Kč. Výkaz zisku a ztrát - ztráta 0 Kč. Pohledávky vůči CODE 004 k 31.12.2003 
činily 14 000Kč, závazky CODE 004 činily 145 000 Kč. Zaokrouhlováno na tisíce. 

 
 
Grantová řízení, jichž se CODE004 účastnilo v roce 2002 

 
Ministerstvo informatiky, grantové řízení Informační společnost – neúspěšné. 
 
Nadace OSF Praha – Lidská práva – neúspěšné. 
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR – dotace na provoz serveru – 30 000 Kč. 
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Server 004.cz  Statistiky návštěvnosti 
 
Zdroj - www.extremetracking.com 
 

2003 Unikátní návštěvníci 004.cz 
 

  Jan     56275     

  Feb     40883     
  Mar     54065     
  Apr     60988     
  May     61362     
  Jun     59781     
  Jul     59557     
  Aug     57877     
  Sep     53814     
  Oct     62246     
  Nov     61774     
  Dec     60171      
 
Každý ze serverů, který zajišťuje měření návštěvnosti používá jinou metodiku odlišování 
opakovaných a unikátních přístupů z různých IP adres v různém časovém intervalu. Z tohoto 
důvodu se statistiky na různých serverech liší. Další ovlivnění rozdílnosti je též zapříčiněno 
vytížením měřících serveru ve špičkách návštěvnosti a schopností obsloužit všechny 
požadavky o měření imprese stránky. 
 
Server 004.cz využívá měření serverů Extreme Tracking, Navrcholu a Toplist cz. 
 
 
Nové projekty CODE004 za rok 2003 
 
V roce 2003 se podařilo začlenit téma Průvodce pro pedagogy http://pedagog.004.cz do 
sborníku – příručky pro pedagogy s názvem Problematika dětské pornografie a její prevence 
na škole. Vydal výzkumný ústav pedagogický za podpory MŠMT. 
 
Patří sem i nové Internetové projekty www.gay.komunita.cz a www.partnerstvi.cz. 
 
Také jsme vytvořili projekt triček 004, která slouží k seznamování gayů na ulici pomocí 
tohoto nonverbálního signálu. 
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Poradna 004 
 

V dubnu 2002 byla na serveru 004 založena zvláštní redakce pro nově vznikající projekt 
psychologicko-zdravotní poradny především pro gay a lesbickou komunitu. Za 8 měsíců 
provozu poradna zodpověděla zhruba 160 dotazů, z nichž jsme 120 publikovali na stránce 
http://poradna.004.cz. Poradna je rozdělena do šesti rubrik – otázky týkající se 
homosexuality, coming outu, intimních problémů, partnerských problémů, životních 
kolizí(zneužívání, šikana) a poslední je poradna pro zdravotní otázky a sexuálně přenosné 
choroby a HIV-AIDS. 
Poradnu jsme nabídli i návštěvníkům pornografického serveru www.aahz.info, kde sklízí velké 
úspěchy. Tuto obec návštěvníků lze považovat za velmi sexuálně aktivní, neboť hlavním 
tématem, které je v popředí zájmu jsou sexuálně přenosné choroby. Na druhém místě jsou 
chlapci, kteří si svou orientací nejsou ještě zcela jisti a odpověď na tuto otázku hledají při 
pohledu na fotografie. 
V roce 2003 přišlo přes dva tisíce dotazů, z nichž se podařilo zodpovědět pouze jednu 
čtvrtinu. 
V poradenských službách jsme zajišťovali po celý rok 2003 poradenské služby na serveru 
www.idnes.cz v sekci pohlavní choroby. 
 
Poděkování členů CODE004 
 
Rádi bychom zde poděkovali všem sponzorům, dárcům a účastníkům našich akcí za přízeň a 
podporu při realizování těchto akcí a provoz serveru 004.cz. 
Za třetí rok činnosti jsme prokázali, že existence sdružení CODE004 má smysl. Svou činností 
se snažíme pomoci gayům, lesbickým dívkám jejich rodičům s přijetím menšinové orientace 
jako s běžnou životní alternativou. Do budoucna bychom se rádi ještě více zaměřili na 
prevenci STI a propagaci zdravého životního stylu. Je zde ještě velký prostor, pro to, co 
bychom rádi uskutečnili a spousta bílých míst, které je třeba vyplnit.  
 
 
Výkonný výbor občanského sdružení CODE 004 
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