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Úvodní slovo
Uzavřeli jsme čtyři roky existence občanského sdružení CODE 004. V roce 2004 se naše
aktivity se přesunuli ještě více do oblastí, které nám na začátku existence nebyly tak
blízké, jakou jsou nyní. Od původního záměru organizování víkendových akcí pro gay
komunitu se staly naše internetové servery hlavním informačním médiem pro gaye a lesby
v České republice. Pevná pozice v mediálním poli nám otevřela spolupráci s dalšími
organizacemi a subjekty. Jistě tomu napomohla prezentace v médiích a účast na
významných odborných konferencích. Nové články a projekty přitahují statisíce
návštěvníků. Do nezvladatelných mezí se dostala poptávka po odborných radách v oblasti
pohlavně přenosných chorob, které nejsme schopní bez další finanční pomoci zodpovídat
pouze formou dobrovolné práce či spolupráce. Největší odměnou je člověk, kterému jsme
pomohli. Otevřený dopis 17 letého Lukáše, který se vyjadřuje k existenci serveru 004.cz je
jedním z nich:

Ahoj. Chtěl bych se připojit k těm, kteří jsou za tento projekt moc vděční, a kterým
velmi pomohl. Asi v 15-ti letech jsem si to úplně uvědomil a začal nad tím hrozně
přemýšlet, což je u mě typické, jelikož přemýšlím hodně o všem. A byl jsem z toho víc a
víc nešťastný. To, jaký jsem, mě neuvěřitelným způsobem drtilo, výjimkou nebyly
probrečené noci nebo týdny, kdy jsem neměl vůbec náladu se smát a pořád na to musel
myslet. Hledal jsem, kde může být ve mě chyba nebo co jsem udělal špatného.
Samozřejmě marně. Posléze jsem dospěl k názoru, že jsem špatný já a začal jsem se sám
sobě nelíbit (nechci používat původně zamýšleného slova hnusit). Začal jsem se ještě víc
bát lidí kolem sebe a úplně si přestal věřit, i přes to, že jsem vyhrával fyzikální olympiády
a studoval vysokoškolskou chemii. Pokaždé, když jsem zaslechl někoho se smát, myslel
jsem, že se směje mě. Bylo to smutné období, možná smutnější však bylo to, že jsem
předpokládal, že tak strávím celý svůj život.
Asi před tři čtvrtě rokem se to ale začalo měnit k lepšímu, za což děkuju i tomuto
projektu, jenž mi poskytl na tento problém vědečtější pohled. Například článek o
vývojových směrech hypotalamu, a faktu, že jde spíše o variaci než poruchu, mi velikým
způsobem pomohl. Dnes, kdy mi 17 bude už jen za 27 dní, se cítím mnohem lépe.
Neříkám, že jsem se s tím úplně smířil, to ještě ne, ale jsem opět alespoň trochu, v rámci
možností, šťastný a už nemívám tak velké výkyvy nálad. Nějaký ten strach z lidí mi sice
zůstal, ale i ten pomalu překonávám. Se sebevědomím je to horší, ale věřím, že i to se
časem zlepší. Dokonce jsem dospěl tak daleko, že jsem se rozhodl setkat s jedním
kamarádem stejné orientace, čehož bych dříve nebyl schopný. Navíc, už mám lepší názor
na mou situaci. Kdybych se měl před narozením rozhodnout, zda gayem být nebo ne,
chtěl bych být, protože jen díky tomu se ze mě stal člověk, jaký jsem. A tím jsem vcelku
rád.
No, tímto celým, docela nudným příspěvkem jsem vám chtěl moc a moc poděkovat, co
pro lidi jako jsem já děláte a moc si vás vážím. Jen doufám, že nevadí, že jsem sem psal
takové věci, které asi moc lidí nezajímá. Chtěl jsem se jen trochu svěřit...
Tak mnoho zdarů a úspěchů v budoucnosti tohoto projektu a ještě jednou díky.
S pozdravem,
Lukáš
(Bez redakčních úprav)

Mgr. Petr Kaňka
Člen výkonného výboru CODE 004

Zpráva o činnosti CODE004
Občanské sdružení Code004 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 poskytování informačního servisu a poradenských služeb pro gaye, lesby a
veřejnost, prevence HIV-AIDS a sexuálně přenosných chorob, organizování kulturněspolečenských akcí pro gaye a lesbičky, školení a semináře v oblasti zdravotní výchovy.
Nepochybně také 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.
Code 004 rozděluje svoji působnost na následující oblasti:
• Hlavní, každodenní činností, našeho sdružení je redakční práce a provoz informačního
serveru www.004.cz, portálu www.kluci.cz, rozcestníku gay.komunita.cz a
partnerstvi.cz.
• Skupinové pobytové akce: CODE 004 pořádalo v roce 2004 několik vícedenních akcí
pro mladé gaye. První třídenní akce názvem Velikonoční Odyssea 004 se konala
v Horním Bradle asi 20km jižné od Chrudimě.
• Druhou akcí byl zahraniční 5 denní pobyt v Maďarsku v Siofoku u Balatonu, který se
konal druhý květnový týden. Součástí programu byl výlet na zámek Keszthely a
termální lázně Hevíz, nechyběla ani návštěva Budapešti a Szekesferhváru.
• Prázdninová akce na Křivoklátsku – skupina 12 lidí, výlet do SRN - Bamberka.
• Silvestr 004 – byla poslední akce konaná v malé vesnici Martinice mezi Hlinskem a
Poličkou na Vysočině.
• Každé setkání je jinak tematicky zaměřené, od psychologických her a tréninků,
kulturního programu, výlety do přírody po sportovní hry. Každému účastníkovi
pomohou nalézt potřebný pocit sounáležitosti a v mnoha případech vyřeší psychické
problémy, podmíněně se objevující v období coming-outu. Součástí všech našich akcí
jsou přednášky a tréninky v oblasti peer prevence HIV - AIDS a STI.
Preventivní akce na veřejných místech:
• V roce 2004 jsme pokračovali ve spolupráci s klubem Ptačí klec Pardubice, kde jsme
se soustředili na propagaci bezpečného sexu a distribuci preventivních materiálů HIVAIDS s pomocí peer aktivistů.
• Byly rozdávány preventivní balíčky s kondomy a letáky ČSAP a SZÚ.
• Zaměření na osvětu u bisexuálních a lesbických žen – preventivní balíček byl
specificky upraven na materiály SZÚ: Ach jo, HIV AIDS kolibřík, testování HIV AIDS a
sponzorským dárkem pro dívky od Johnson and Johnson.
Osloveno 150 lesbických a bisexuálních dívek v rámci diskotéky s názvem Ostrov
Lesbos.

CODE 004 a média
V roce 2004 vytvořila česká televize nový tip pořadu o gay, lesbické a
transgender problematice, který pojmenovala LeGaTo. LeGaTo je pravidelný
pořad České televize o komunitách lesbiček, gayů a transsexuálů.
Pořad představuje kombinaci zpráv ze života jednotlivých komunit, představení
zajímavých osobností, akcí, literatury, okruhů aktuálních témat a fenoménů,
které jednotlivé komunity propojují (coming out, identita, rodičovství,
rodinné prostředí, škola a vzdělávací systém, homofóbie, diskriminace a
násilí proti sexuálním menšinám, násilí uvnitř vztahů, mladí a staří L/G/T, víra a náboženství
atd.). Hlavní téma jednotlivých dílů pořadu především rozebírá mýty, které se na téma
sexuálních menšin nabalují.
Členové CODE 004 a Gay a lesbické ligy úzce spolupracují na vytváření tohoto pořadu.
•

Dne 4.10. – ČT 2 – 18:05 - Reportáž o činnosti o.s. CODE 004 a serveru 004.cz,
kluci.cz, gay.komunita.cz.

•

Dne 1.11. – ČT 2 – 18:05 - Reportáž o sexuální výchově pro otázky homosexuality –
reportáž z přednášky Mgr. Petra Kaňky na kongresu k sexuální výchově v Pardubicích.

Odborné konference a zasedání
Mezi nejvýznamnější patří účast zástupce CODE 004 na světové AIDS konferenci v Thajském
Bangkoku. Účast na Kongresu k sexuální výchově, kde o téma homosexuality projevila zájem
Česká televize a natočila krátkou reportáž do pořadu LeGaTo.
• Bohnické sexuologické dny, únor 2004
• Moravský kongres k sexuální výchově, SPRSV, Uherský Brod, duben 2004
 Referát: Homosexualita na základní a střední škole
• Fórum výchovy ke zdraví, Benešov, Calokagathia s.r.o.
 1 hodinový workshop pro učitele ZŠ a SŠ na téma homosexualita
• World AIDS conference Bangkok, IAS, červenec 2004
 Knowledege about HIV-AIDS among Czech gay man
• Kongres k sexuální výchově Pardubice, SPRSV, říjen 2004
 Referát: Homosexualita na střední škole
 Referát: Světová konference AIDS v Bangkoku 2004 – nové poznatky
• Mezinárodní seminář, Společně proti AIDS a drogám, SNAD, Poděbrady listopad
2004
 Referát: Světová konference AIDS v Bangkoku 2004
 Referát: Prevence HIV-AIDS a STI v gay komunitě
CODE 004 a spolupráce s jinými subjekty a vedlejší aktivity
Občanské sdružení CODE 004 provozuje od roku 2001 řadu internetových projektů. Vedle
vlastních osvětových, zpravodajských a poradenských stránek podporuje ve obdobném úsilí
další neziskové organizace, kterým bezúplatně poskytuje vlastní publikační redakční systém a
technickou podporu a zázemí.

Mezi hlavní partnerské organizace patří:
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu – SPRSV www.planovanirodiny.cz,
partnerská organizace mezinárodní federace pro plánování rodiny IPPF, osvětová činnost,
akreditované semináře pro učitele škol, odborné konference, projekt Červená stužka –
HIV/AIDS, antikoncepční poradenská linka, internetová poradna MUDr. Radima Uzla.
Občanské sdružení STUD Brno www.stud.cz – g-l organizace s působností na Moravě.
Provozuje Internetovou a telefonickou linku krizové intervence, pořadatel filmového festivalu
Mezipatra – www.mezipatra.cz, www.gayfilmfest.cz, vede podpůrnou , terapeutickou
skupinu mladých gayů, pořádá akce a osvětovou činnost.
Gay a lesbická liga o.s. je občanské sdružení, které vyvíjí intenzivní činnost v oblasti boje
proti homofobii a legislativních změn za odstranění některých forem diskriminace.
www.gll.cz a www.partnerstvi.cz. Volné uskupení lesbických žen www.bengales.cz.
Dále členům sdružení Interaktiv - www.interaktiv.cz - podpora komunitních aktivit
neziskového sektoru, a to především aktivit zaměřených proti diskriminaci v jakékoli její
formy.
Divadlo bez zábran www.dbz.cz, www.tyjatr.cz. - Ochotnický divadelní spolek.
Sdružení Balbutická komunita, které se zabývá informačním servisem pro lidi trpící balbuties
www.balbuticka.komunita.cz.
Podpůrné terapeutická skupiny - skupina3.kluci.cz – o.s. GAnYma a skupina pro starší 25
let skupina25.kluci.cz.
Další projekty jednotlivců:
•
•
•
•

Bodyia – www.bodyia.cz
Sašův svět – www.sasuvsvet.004.cz
Fidovník – www.fid.name
Honákův web www.honzak.kluci.cz

Členství v jiných aktivitách
CODE 004 je členem fóra nevládních organizací při Národní komisi pro řešení problematiky
HIV AIDS.
CODE 004 je zakládajícím členem Gay a lesbické ligy o.s. Gay a lesbická liga byla založena na
ustavujícím sněmu dne 4. 4. 2004. Základním cílem GLL je podpora a prosazování
legislativních úprav partnerského soužití osob stejného pohlaví, stejně jako podpora
a prosazování odstranění všech forem diskriminace na základě citové a sexuální orientace.
Registrace GLL Ministerstvem vnitra proběhla 5. dubna 2004 pod číslem jednacím
VS/1-1/56 935/04-2. Více o GLL na www.gll.cz.
Finanční zpráva o činnosti CODE 004 – 2004
Financování aktivit CODE 004 bylo realizováno formou pronájmu reklamního prostoru na
serveru 004.cz a z dotace Ministerstva zdravotnictví pro prevenci HIV-AIDS. K významným
reklamním klientům patří hudební klub pro g-l klientelu club Ptačí Klec Pardubice atd.

Na vlastním serveru dorian.cz nabízí CODE 004 webhostingové služby např.
www.intelliware.cz.
Mezi největší náklady patří housing a konektivita serveru 28 560,- Kč. Administrace serveru
84 452,-Kč. Celkové náklady na základní provoz serveru činily v roce 2004 - 124 172,-.
Výdaje CODE 004 činily v roce 2004 – 197 000 Kč. Z čehož největší díl zaujímají náklady na
provoz serveru, zbylá část jsou náklady na pořádání akcí, tisky informačních materiálů a
ostatní drobné výdaje.
Mezi hlavní příjmy patří příjmy z vlastní činnosti sdružení – reklamy na serverech 004.cz a
kluci.cz a pronájmu redakčního systému na Internetovém serveru – 134 000,-. Dary
fyzických osob činili v roce 2004 – 6000,-. Dotace Ministerstva zdravotnictví – 61 000,- Kč.
Výnosy celkem 201 000 Kč.
Aktiva i pasiva k prvnímu dni účtovacího období – 131 000 Kč, k poslednímu dni 162 000 Kč.
Pohledávky vůči CODE 004 k 31.12.200 činily 17 000 Kč.
Grantová řízení, jichž se CODE004 účastnilo v roce 2004
Ministerstvo zdravotnictví ČR – dotace na provoz sdružení a serveru – 31 000 Kč, brožura
prevence HIV-AIDS pro gay komunitu 30 000 Kč.
Server 004.cz, kluci.cz, gay.komunita.cz a statistiky návštěvnosti
Server www.004.cz je dlouhodobě k nejnavštěvovanější a je svým rozsahem největší server
určeným pro homosexuální část populace v ČR. V současnosti skýtá redakční materiál,
rozdělený na cca 1800 samostatných internetových stran. Vzhledem k obsahu serveru je
nejčastěji navštěvován z důvodů vyhledávání aktuálních informací o kulturních a
společenských akcích pro gaye a lesbičky v ČR, zdravotních otázek, informací o specifických
problémech gayů – coming out a jiná témata – viz. http://temata.004.cz.
Server 004.cz je registrovaný on-li časopis, neboli e-zin s přiděleným Mezinárodním
standardním číslem seriálové publikace ISSN 1214-4452.
Servery kluci.cz a gay.komunita.cz jsou rozcestníky a portály poskytující informace o dalších
gay aktivitách, klubech, kulturním dění atd.
2004
004.cz
kluci.cz
gay.komunita.cz
leden
83493
35327
23169
únor
100767
32786
18557
březen
92557
33244
17296
Duben
84907
31496
15324
Květen
76559
30960
14333
Červen
70957
27468
11782
Červenec
73490
26803
11172
Srpen
85815
29811
12914
Září
93355
32005
14462
Říjen
92322
36691
14820
Listopad
103661
38621
15040
Prosinec
96308
38346
15860
Celkem
1 054 191
393 558
184 729
Servery využívají měření serverů Extreme Tracking a Toplist cz.

Nové projekty CODE004 za rok 2004
Zvol si své riziko HIV-AIDS
Na konci roku 2004 vydalo CODE 004 leporelo prevence HIV-AIDS určené pro gay komunitu
s názvem – Zvol si své riziko HIV - AIDS. Osmistránkové leporelo je určeno pro gaye a muže,
kteří mají pohlavní styk s muži. Tato skupina je v ČR nejohroženější z
hlediska zranitelnosti pandemií AIDS a tvoří v ČR v posledních letech
každoročně kolem 55% všech zjištěných případů HIV pozitivity. Od
roku 1995 jsme byli svědky nepochopitelné nečinnosti a nezájmu
státu investovat prostředky do preventivních aktivit určených
výhradně pro gay komunitu. Po téměř 10 letech se tak do oběhu
dostává další materiál z oblasti prevence HIV-AIDS v gay komunitě.
Cílem je informovat tuto ohroženou skupinu před rizikem, které
vyplývá z nejrůznějších aspektů intimního styku a to nejen v oblasti
HIV, ale i dalších sexuálně přenosných infekcí. Struktura a obsah
vychází z nejčastějších dotazů klientů využívajících poradenských
služeb, které naše sdružení poskytuje a dotazů návštěvníků serverů
004.cz a kluci.cz.
Leporelo vyšlo v nákladu 17500 kusů za podpory Národního
programu prevence HIV – AIDS Ministerstva zdravotnictví. Autorem
je Mgr. Petr Kaňka - CODE 004 o.s., recenzenty MUDr. Ivo Procházka, CSc. ze
Sexuologického ústavu VFN Praha a prof. MUDr. Vladimír Resl z venerologie FN Plzeň Bory.
Internetová verze obsahu leporela se nachází na adrese hiv-aids.004.cz.
S pravdou ven – Můžeme porozumět?
Na konci roku vychází v nákladu 500 ks publikace k tématu coming out. Cílem publikace je
pomoc s procesem přijímání odlišené citové orientace a to
především na rovině sdělování této informace svým
nejbližším, vlastním rodičům.
Každý gay a lesba, kteří si již uvědomily svou odlišnou
sexualitu, se rozhodují o tom, zda být konečně sami sebou i
před svým okolím a těšit se ze své lásky bez obav z
negativních reakcí. Připravují se na to, že vyjdou s pravdou
ven. Strach z odmítnutí těmi, které máme tolik rádi je obvykle
obrovský a mnoho mladých lidí neví, jak se svým rodičům
svěřit tak, aby jim neublížili, a neztratili jejich lásku.
Publikace je rozdělena na dvě části. První část nesoucí název
S pravdou ven je určena mladým gayům a lesbám, kterým se
snaží pomoci s překonáním obav z okamžiku, kdy svým
rodičům řeknou o své orientaci. Poradí jim a připraví je na
nejčastějšími reakce a otázky rodičů, na které budou muset
reagovat. Druhá část publikace Můžeme porozumět je určena
pro rodiče samotné. Pocity zmatenosti, odmítání se tak nově jeví jen jako přechodným
stádiem před úplným přijetím a akceptováním nového stavu.

Projekt PEER prevence HIV AIDS

Během roku probíhalo několik přednášek a školení gay peer aktivistů. Mezi nejvýznamnější
patří:
První školení se konalo 10-12.4.2004
V Horním Bradle. Proškoleno účastníků: 28
ve věku od 18 do 26 let.

V rámci setkání náctiletých v Brně dne
4.12.2004, které pořádá STUD Brno, bylo
proškoleno 11 účastníků.

Třetí významné školení pro 20 aktivistů
30.12.2004 v rámci víkendové terapeutické
skupiny v Martinicích u Proseče.

Poradna 004
V dubnu 2002 byla na serveru 004 založena zvláštní redakce projektu psychologickozdravotní poradny pro gay a lesbickou komunitu a další, kteří potřebují pomoci se svým
trápením v oblastech, na které se zaměřujeme. 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. Poradenské služby jsme poskytovali na adrese
poradna@004.cz a zajímavé dotazy jsme publikovali na stránkách: http://poradna.004.cz.
V roce 2004 jsme obdrželi elektronickou formou okolo 1500 dotazů, přičemž kapacitně jsme
zodpověděli okolo 400 dotazů prostřednictvím emailové linky Poradny 004. Další informace o
možnostech testování a dalších linkách šíříme prostřednictvím stránek
http://odborne.kontakty.004.cz

Poděkování členů CODE004
Rádi bychom zde poděkovali všem partnerům, reklamním klientům, účastníkům našich akcí a
především návštěvníkům našich serverů za přízeň a podporu při realizování našich aktivit.
Za čtvrtý 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. Podařilo se nám poprvé realizovat tisk
informačních materiálů, na které se dříve nedostávalo finančních zdrojů. Preventivní aktivity
v oblasti HIV-AIDS a STI dostaly své první jasné kontury. V příštím roce se budeme
soustředit na distribuci našich brožur a pomoc ostatním gay a lesbickým organizacím s jejich
propagaci v rámci našich internetových portálů. Rádi bychom jim poskytli i další užitečné
materiály pro gaye a lesby, proto se budeme soustředit i na tiskové vydání takových
materiálů. Stále je velký prostor pro to, co bychom rádi uskutečnili a spousta bílých míst,
které se budeme snažit vyplnit.

Výkonný výbor občanského sdružení CODE 004

