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globální komunitu
Vytvořme Mezinárodní 

Setkání
Radikálních víl, 
jejich přátel 
a sympatizantů



Svět se rychle mění. V celé historii lidstva jsme nebyli více globálně 
propojeni. Naše sociální a politická situace je ale navzdory dosaženému 
technologickému pokroku v mnoha koutech světa nelehká. Jakými 
způsoby bude  mezinárodní queer komunita vystupovat za naše 
práva, svobodu a  bezpečnost, za naše smysluplné a ceněné místo ve 
společnosti?

Pojďme se sejít na romantickém anglickém hradě a během devítidenního 
shromáždění Radikálních víl a aktivistů z celého světa oslavovat naše 
unikátní lidské přednosti a prozkoumávat míru svobody a kvalitu života 
LGBTIQA+ lidí.

Queer lidé ze všech kultur na planetě 
se spojují!
Objevme a popišme dary ktoré jsme dostali do vínku a to, čím můžeme 
přispívat do všech kultur po celém světe. Kde nás respektují a ctí? Kde a 
proč nám nerozumějí a utlačují nás? Jaké strategie můžeme uplatnit 
abychom našeho queer ducha propojili do celosvětového láskyplného 
společenství. Jakou formu podpory bychom sami ocenili a jakou 
můžeme nabídnout druhým? 

Sdílením našich příběhů a oslavou našich předností, společně zvedněme 
na celé planetě vlnu lásky a uvědomění a uznání pro všechny LGBTIQA+ 
lidi. Přijďte a připojte svůj hlas!

Kdo jsou Radikální víly? 
Víly se setkávají a vytvářejí láskyplné komunity už více než třicet let. 
Používáme pojmenovaní “Víla” abychom zdůraznili mytologické 
propojení mezi naší sexualitou, přírodou, spiritualitou a ůrovněmi 
vědomí a uvědomění.  Zkoumáme kořeny (radix, radical, root) toho kdo 
jsme - jako stejné pohlaví milující a/nebo rodově nekonformní lidé - a 
jedinečný pohled na život, který nastavujeme jako zrcadlo společnosti.  
Setkáváme se, abychom prohloubili spojení mezi sebou navzájem a 
taktéž se Zemí a oslavili vyvstání queer lidí v podobě vypravěčů 
příběhů, udržovatelů rituálů, ceremoniářů,  léčitelů duší, tvůrců komunit 
a činitelů transformace na celém světě.

Hrad Featherstone, Northumberland, Anglicko

Svoláváme Lesby, Gaye, Bisexuály, Transgendery, Intersex 
a Queer lidi: léčitele, šamany, vizionáře, vypravěče příběhů 
i neúprosné pravdy, umělce a aktivisty, aby spojili ruce a svá 
srdce při oslavě a objevování toho kdo jsme jako celosvětová 
queer uvědomělá komunita!

Vytvoření mezinárodní globální komunity 
nám umožní:

• Potkat se a procítit spojení v komunitě na hradě
Featherstone v Northumberlandu ve Spojeném
království.

• Uctit si těch před námi, naši historii, náš príspěvek do
každé doby a každé kultury.

• Oslavit naše kulturní dědictví prostřednictvím sdílení
zážitků společného jídla, hudby a vystoupení,
ceremonií a také sdílení pocitů v kruzích srdce.

• Podílet se na sympoziu zkoumajícim queer kulturu,
práva, zdraví a historii. (Viz navrhované témata
sympozia na webové stránce).

http://www.albionfaeries.org.uk/ global-gathering-2017/
gatheringglobal@gmail.com

• Zrelaxovat, obnovit síly i ducha a zabavit se s dalšími
zanícenými iniciátormi kulturní přeměny.

• Podpořit růst celosvětové sítě LGBTIQA+ aktivistů.

• Náklady jsou 250-500 britských liber na osobu,
rozmezí závisí na finančních možnostech.

• Zahrnuje ubytování na hradě nebo v kempu a také
veškeré jídlo.

• Nikdo nebude odmítnut jenom z důvodu nedostatku
prostředků, ale každý je žádán o tak velkorysý
příspěvek, jaký si může dovolit. Darů pro toto
společně vytvářené setkání si hluboce ceníme.

• Nabízíme podporu těm z dalekého zahraničí,
kteří potřebují cestovní povolení nebo pomoc s
ubytováním. Podporu ostatním dle jejich potřeb rádi
poskytneme pokud to bude organizačně možné.

• K účasti je nutná registrace

• Pro lidi se speciálními požadavky a různymi
omezeními se vynasnažíme zabezpečit ubytování a
dodatečnou asistenci v mezích našich možností.

DATA:
úterý 8. srpna – čtvrtek 17. srpna 2017

MÍSTO: 
hrad Featherstone, Northumberland, Anglie

PRO VÍCE INFORMACÍ, KONTAKTŮ A REGISTRACI:
www.albionfaeries.org.uk/global-gathering-2017/ 
gatheringglobal@gmail.com 
Podmínkou účasti je registrace!
Příspěvků na toto setkání si hluboce ceníme.

Podle Wikipedie, 96 zemí (včetně České Republiky) 
podepsalo deklaraci Spojených Národů z roku 2011 na 
podporu LGBTIQA+ práv, zatímco 54 podepsalo prohlášení z 
roku 2008 proti nim.  44 zemí nevyjádřilo oficiální podporu 
ani opozici. Stejnopohlavné vztahy jsou nezákonné v 74 
zemích a trestány smrtí v 13 zemích.

Velmi málo zemí rozeznáva práva transgenderů, 
většina trestá nebo dělá obstrukce ve vztahu k rodové 
nejednoznačnosti.

>


