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Tisková zpráva Zahraniční kanceláře města Vídně 

Eurocomm-PR Praha 

 

30. dubna 2021 

S respirátorem a rozestupy. Vídeň se 

připravuje na červnovou Vienna Pride.  

Od 7. do 20. června 2021 se Vídeň po roce znovu zahalí do duhových barev. 

Dvoutýdenní program na zviditelnění a podporu LGBTIQ komunity proběhne 

online i naživo. Vyvrcholením bude již 25. duhový průvod plánovaný na 19. 

června 2021. Ten se bude moct konat pouze za dodržování protipandemických 

opatření. Průvodu se tak budou moct zúčastnit pouze pěší a cyklisti 

v respirátorech třídy FFP2, kteří budou respektovat dvoumetrové rozestupy.  

S prvními červnovými dny se Vídeň opět zahalí do duhových barev. Vlajky na 

podporu LGBTIQ komunity vyvěsí ve Vídni školy, divadla, nemocnice, univerzity a 

další důležité instituce včetně vídeňské radnice hlásící se k otevřenosti, svobodě a 

toleranci. Po celý červen budou vlajky v barvách duhy již tradičně zdobit i vídeňské 

tramvaje.  

 

Program letošní Vienna Pride bude podle organizátorky Katheriny Kacerovsky 

probíhat online i naživo. Účastníci se tak mohou těšit na online prohlídky 

partnerských muzeí, přednášky odborníků a lékařů i večerní hudební livestreamy 

s různými DJ. Vedle onlinové části festivalu se bude možné zúčastnit i různých 

brunchů v partnerských kavárnách, kinovečerů a také běžeckého závodu Pride Run 

Vienna, který se letos bude konat 18. června 2021. Ten budou moct účastníci 

z důvodu přetrvávající pandemie běžet ale pouze individuálně a to na místě, které si 

sami určí. 

 

Dvoutýdenní festival pak uzavře tradiční duhový průvod. Ten letošní je již 

pětadvacátým a konat se má hrdě pod mottem „Stay safe, stay proud“. Podle 

organizátorů má letošní festival pomoci LGBTIQ komunitě se zviditelnit. Ani pro ně 

totiž koronavirový rok prý nebyl bezpečným, a to mnohdy ani v rámci vlastní rodiny. 

 

V popředí průvodu stojí bezpečí i v rámci dodržování protipandemických opatření. 

Účastníci se tak průvodu budou moct zúčastnit pouze pěšky či na kole, a to za 

dodržování dvoumetrových rozestupů. Povinné budou i respirátory. 

 

http://www.eurocommpr.cz/
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I letos se festival Vienna Pride může spolehnout na podporu vídeňské radnice, která 

se k festivalu hrdě hlásí. Podle vídeňského starosty Michaela Ludwiga je Vídeň 

pestrým a otevřeným městem, v kterém jsou respekt, různorodost, rovnost a boj proti 

diskriminaci hlavními hodnotami ve všech oblastech každodenního života. A právě 

tyto hodnoty podle Ludwiga nejvěrněji symbolizuje festival Vienna Pride. 

 

Další informace 

Vienna Pride 2021 

 

Foto: Wien Tourismus/ Paul Bauer 

Kontakt 

Ing. Markéta Spěváčková  
Karmelitská 25, 118 00 Praha 1  
spevackova@eurocommpr.cz   
+420 776 463 334  
www.eurocommpr.cz  
www.facebook.com/eurocommprpraha  
www.twitter.com/eurocommpr_prg    

 

Zahraniční kancelář města Vídně podporuje výměnu zkušeností a spolupráci mezi 

Prahou a Vídní a také do Česka přináší novinky z Vídně. Zahraniční kanceláře 

Eurocomm-PR působí v devíti zemích střední a jihovýchodní Evropy. 
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