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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení příznivci a vážené příznivkyně Prague Pride,
je to neuvěřitelné, že v ruce držíte již osmou výroční zprávu organizace, kterou jsme zakládali po
kavárnách a hospodách v nadšení uspořádat pořádný pride v Praze. Při zpětném pohledu na tu
dobu vidím, jak velký kus práce jsme jako LGBT komunita odvedli. Zároveň si uvědomuji, že některá
témata jsou s námi stále a budou tu, dokud se je nepodaří vyřešit.
V začátcích spolku jsem cítil vnitřní dluh vůči LGBT komunitě. Jako náměstek ministra pro lidská práva
Michaela Kocába jsem byl přítomen prvním snahám o novelu zákona o registrovaném partnerství,
která by umožnila přiosvojení dítěte partnera/partnerky. Dnes se nacházíme uprostřed obrovské
kampaně za manželství pro všechny. Přijetí manželství pro gay a lesbické páry také vyřeší stále
přetrvávající problém přiosvojení.
Michaelovi se v 2010 do změn moc nechtělo. Tvrdil, že společnost na ně není připravená. Já se jej
snažil přesvědčit věcnými argumenty, ale jak to často bývá, fakta v našem případě hrají tu menší
roli. Michael uspořádal tři diskuze k danému tématu: první s ochránci lidských práv, kteří mu jasně
řekli, že zákon registrované páry diskriminuje a on jako ministr pro lidská práva by to měl okamžitě
změnit. Druhá diskuze proběhla s dětskými psychology a psycholožkami – ti byli rozděleni půl
na půl. Na třetí diskuzi Michael pozval zástupce a zástupkyně církví. Nikoho nepřekvapí, že se
vyjádřili proti jakémukoliv progresu. A tak se mi nepovedlo Michaela přesvědčit, ať kýženou
změnu předloží a prosadí.
Od té doby se vnímání společnosti posunulo o kus dál a většina Češek a Čechů uznává, že máme
mít možnost vstupovat do manželství. To si také přeje 89 % z LGBT lidí v Česku. A nejen mezi
lidskoprávními ochránci, ale také mezi psycholožkami a psychology – a možná i mezi duchovními –
najdeme podporovatele legislativních změn k takové transformaci směřujících. Prague Pride je za ta
léta mnohem víc než letní festival. Troufám si říci, že se stal největší LGBT organizací v ČR s ambicí
měnit kvalitu života LGBT lidí k lepšímu.
Ač to politici a političky stavějí různě, faktem zůstává, že od roku 2006 (přijetí zákona o registrovaném
partnerství) nebyl v Česku prosazen žádný zákon – a já si myslím, že ani žádné politické opatření,
jež by kvalitu životů LGBT osob zlepšily. Neúnavně usilujeme a usilovat budeme stále o to stejné
– aby naše rodinné a soukromé životy měly stejnou váhu jako životy hetero většiny.
Drahé příznivkyně a drazí příznivci, děkuji vám za podporu, za přízeň a za vzpruhu, kterou tolik
potřebujeme a která celý tým Prague Pride velice těší.
Czeslaw Walek
Předseda výboru Prague Pride z. s.
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ČÍM SE ZABÝVÁME

ČÍM SE ZABÝVÁME

NAŠE PROGRAMY

PARTNEŘI NAD 100 000 KČ DLE PROGRAMŮ
Festival Prague Pride

Největší pride ve střední
Evropě, který zviditelňuje LGBT+
tematiku a otevírá nová témata.

Jsme fér

Podpůrné skupiny

Emancipační setkání
pro queer mládež, trans
osoby a LGBT+ lidí, kteří
plánují založit rodinu.

SPOLEK

Fun&Run

Charitativní běh proti
homofobii a stigmatizaci
lidí s HIV.

Iniciativa koalice šesti
neziskových organizací
prosazující manželství pro
gay a lesbické páry.

Pride Business Forum

Sbarvouven.cz

Online poradna pro
LGBT+ mládež fungující
na bázi peer-to-peer
mentoringu.

Platforma zaměřená na
prosazování LGBT rovnosti
na pracovišti.

Festival

Jsme fér

PBF

Magistrát hl. m. Prahy

The Tides Foundation

Vodafone Česká republika

Evropská komise – DG Justice

Open Society Institut

IBM

Pivovary Staropramen, s. r. o.

Evropská komise – DG Justice

Vodafone Česká republika
Stock Plzeň-Božkov

Sbarvouven.cz

Podpůrné skupiny

Nadace Vodafone

Úřad vlády

PROGRAMY PODLE ROZPOČTU

Festival
Režijní náklady organizace
Podpůrné skupiny
Fun&Run
Sbarvouven.cz
Pride Business Forum
Jsme fér

4 422 942,67 Kč
1 131 161,71 Kč
5 876 342,70 Kč
138 555,36 Kč
403 920,03 Kč
272 608,57 Kč
121 942,00 Kč

Festival

Jsme fér
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CO SE U NÁS DĚLO

CO SE U NÁS DĚLO
LEDEN
Oslava Czeslawových narozenin spojená
se sběrem plných archů petice Jsme fér
První workshop pro queer teens

DUBEN
Jarní číslo Prague Pride Magu
Začátek jarního turnusu
Rodičovské přípravky
Školení týmu od
organizace Trans*parent

ÚNOR

Výroční konference Pride Business

KVĚTEN
Fun&Run 2018

3. výročí založení poradny
Sbarvouven.cz

Kulatý stůl Pride Business Forum
s eurokomisařkou Věrou Jourovou

Workshop Pride Business Forum
– LGBT diverzita na pracovišti
z pohledu HR a marketingu

Největší svatební dort v Česku –
zápis do knihy rekordů, ukončení
petiční akce

Supervizní setkání týmu poradny

ČERVEN

Podpora kampaně
#SpoluProtiTransfobii

Forum na téma Monetizace diverzity

BŘEZEN
Executive coctail
Pride Business Forum
Prezentace spolku na
Queerballu v Praze a Brně
Beseda mentorů Sbarvouven.cz
na Gymnáziu Na Zátlance, Praha

Předání cen LGBT
Friendly Employer 2018
Předání petice se 70 tisíci podpisů
petičnímu výboru Sněmovny
Předložení novely občanského zákoníku,
která umožní manželství pro všechny
Vernisáž putovní výstavy Roberta Vana
„Jedna láska, jedno manželství”
Supervizní setkání týmu poradny
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CO SE U NÁS DĚLO

CO SE U NÁS DĚLO
ČERVENEC
Přípravy festivalu
Prague Pride
Workshop queer teens na téma
Co očekávám od rodinného
zázemí

SRPEN

Sběr dat pro českou edici
průzkumu LGBT+ First Job

ŘÍJEN
Evaluační víkend festivalového týmu
Veřejné slyšení ve Sněmovně k petici
za manželství pro všechny
Supervizní setkání týmu poradny se
školením krizové intervence
Začátek podzimního turnusu
Rodičovské přípravky

Festival Prague Pride

Účast na konferenci ILGA

Pride Business Forum
networkingové setkání ERGs

Pride Business Forum workshop
v Accenture na téma výzev a příležitostí
interní komunikace o LGBT+

Vernisáž tvorby queer teens
v rámci festivalu Prague Pride

LISTOPAD
Začátek diskuze o manželství pro
všechny v Poslanecké sněmovně
Snídaně s Wenche Fridriksen
v innogy

Debata kandidátů na
primátora hl. m. Prahy

Zasedání Pride Business Forum
Steering Committee

Prezentace poradny
Sbarouven.cz na Pilsen Pride

Prezentace spolku na queer filmovém
festivalu Mezipatra

ZÁŘÍ Přestěhování kanceláře na Výtoň

Zapojení do Giving Tuesday

Výzkum vnímání diskriminace LGBT
osobami v ČR – začátek sběru dat

PROSINEC
Vánoční kampaň poradny Sbarvouven.cz
Vánoční večírek spolku
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FESTIVAL PRAGUE PRIDE

FESTIVAL PRAGUE PRIDE
DOSÁHLI JSME REKORDNÍ
NÁVŠTĚVNOSTI
Během celého týdne jsme na festivalových
akcích zaznamenali celkem 92 000 návštěv.
Sobotní průvod s 21 alegorickými vozy přilákal 40 000 lidí. V Pride Parku na Letné, kam
průvod zamířil, jsme prostřednictvím mobilního operátora napočítali 29 116 lidí v době
mezi 14. a 16. hodinou. Zaznamenali jsme téměř dvojnásobný nárůst počtu zahraničních
účastníků.

VEDLE HIV A SYFILIS
JSME POPRVÉ TESTOVALI
I HEPATITIDU B A C
Tématem 8. ročníku festivalu byly rodiny, v nichž LGBT lidé vyrůstají. Program přinesl řadu
novinek, například festivalové místo Pride Mandala, vyšší počet akcí pro lesbické publikum
nebo představení tanečního stylu vogue. Duhového průvodu se účastnilo 40 000 lidí
a poprvé v něm byly osobnosti, jejichž práci jsme ocenili titulem Duhový maršál. Festival
jsme s vedením pražského magistrátu zahájili vyvěšením duhové vlajky na budově úřadu.

FESTIVALOVÝ PROGRAM
NABÍDL 127 AKCÍ

Prague Pride 2018 se konal od 6. do 12. srpna.
Na bohatém programu se podílelo 54 organizací i jednotlivců. Přidali jsme nové festivalové místo Pride Mandala, jehož program Becoming In/Visible se soustředil na LGBT práva
ve Střední Asii a Turecku. Unikátní byla výstava
zaměřená na málo známé aspekty rodiny německého spisovatele Thomase Manna. České
publikum poprvé vidělo exhibici tanečního
stylu vogue, který původně vznikl v prostředí
černošských queer komunit. V programu přibyl počet akcí pro lesby, mj. lesbický speed-dating, lesbická afterparty a queer femme
party Bobr pro alternativní publikum. Hudební show Dance Divas produkovaná Janisem
Sidovským představila hvězdy taneční hudby
v čele s Heather Small z M People.
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PŘIVÍTALI JSME
MEZINÁRODNÍ HOSTY

Testování HIV a s ním spojená osvěta jsou již
tradiční součástí festivalu. Česká společnost
AIDS pomoc v sobotu na Letné uskutečnila
největší mobilní testování v Evropě. V klimatizovaném stanu s laboratoří probíhaly testy
na HIV, syfilis a žloutenky typu B i C. Stanem
prošlo 357 lidí. Za celý festival bylo provedeno
1800 testů u 683 klientů a klientek.

PROPAGACE FESTIVALU
Pro zahraniční turisty jsme připravili 5000 ks
tištěné mapy v angličtině; její elektronickou
podobu si z webu festivalu stáhlo 1429 uživatelů a uživatelek. Mimopražským účastníkům a účastnicím jsme před cestou do Prahy
nabídli ke stažení průvodce s praktickými informacemi. Stáhlo si ho 1805 lidí. Festivalový
Prague Pride Mag s českým i anglickým obsahem vyšel v nákladu 6000 ks. Zaznamenali
jsme 550 mediálních výstupů v českých i zahraničních médiích.

Při talkshow Pride Voices se o své osobní příběhy podělily osobnosti jako nizozemská transgender modelka Loiza Lamers, švýcarská
historička zkoumající životy lesbických seniorek Corinne Rufli, britský věřící aktivista proti
HIV James Baldwin, slovenský tanečník Jaro
Viňarský nebo zakladatel vídeňského Life Ballu
Gery Keszler. Festivalové publikum mělo možnost setkat se také s německým spisovatelem
Hansem Pleschinským, britským drag kingem
Adamem Allem či nizozemskou poslankyní evropského parlamentu Sophií in‘t Veld.
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INICIATIVA JSME FÉR

INICIATIVA JSME FÉR
Iniciativě Jsme fér se v roce 2018
podařilo několik zásadních kroků.
Nasbírali jsme 70 tisíc podpisů pod
petici na podporu zákona o manželství
pro všechny. Dosáhli jsme předložení
zákona a Sněmovna ho v listopadu
začala projednávat. Uspořádali jsme
nebo se účastnili téměř stovky petičních
a kulturních akcí po celé republice, na
kterých jsme vedli diskuzi o manželství
pro všechny. Do 13 krajských měst jsme
přivezli putovní výstavu „Jedna láska,
jedno manželství”, která představila
13 gay a lesbických párů i rodin.

SEBRALI JSME 70 TISÍC PODPISŮ POD PETICÍ
Do 1. máje, svátku lásky, jsme s pomocí stovky dobrovolníků a dobrovolnic, dvou stovek petičních férových míst a stovek podporovatelů a podporovatelek z celé republiky nasbírali 70 tisíc
podpisů pod petici za manželství pro všechny. Překonali jsme tak náš plán nasbírat 50 tisíc podpisů, který se na začátku zdál až příliš ambiciózní. Petiční kampaň jsme ukončili prvomájovou
oslavou na Malostranském náměstí v Praze, na které jsme představili, rozkrájeli a snědli obří
svatební dort, který se svou výškou přesahující 160 cm zapsal do české knihy rekordů. Petici
jsme 27. června 2018 předali předsedkyni petičního výboru Sněmovny a 23. října 2018 k ní proběhlo ve Sněmovně veřejné slyšení.

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU BYLA PŘEDLOŽENA PARLAMENTU
13. června předložila skupina 46 poslanců a
poslankyň v čele s Radkou Maxovou (ANO)
návrh novely občanského zákoníku a dalších zákonů, který umožní manželství pro
všechny. Jako všechny jiné poslanecké návrhy, projednala i tento vláda České republiky. Stalo se to v pátek 22. června a k naší
obrovské radosti k němu přijala souhlasné
stanovisko.
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POSLANECKÁ SNĚMOVNA ZAHÁJILA DISKUZI O ZÁKONĚ
Důkladné debaty o životě LGBT lidí na půdě českého Parlamentu jsme se dočkali po jedenácti
letech od chvíle, kdy se zde projednávalo registrované partnerství. Poslanecká sněmovna začala
14. listopadu jednat o návrhu změny občanského zákoníku, která umožní manželství pro všechny.

PARTNEŘI V KOALICI ZA MANŽELSTVÍ
Iniciativu Jsme fér zaštiťuje Koalice za manželství, kterou tvoří organizace Amnesty International,
Logos Česká republika, Mezipatra, Prague Pride, PROUD a Queer Geography.
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PRIDE BUSINESS FORUM

PRIDE BUSINESS FORUM

zující, že firmám, které jsou přátelské LGBT,
se daří lépe. Dvě stovky účastníku a účastnic
konference měly možnost slyšet osobní příběhy matky LGBT osoby z Norska, či transgender zaměstnankyně Vodafonu, která je
egyptského původu.

PŘEDSTAVILI JSME CENY
LGBT FRIENDLY EMPLOYER
Novinkou roku bylo představení cen LGBT
Friendly Employer, které jsou pokračovatelkami ceny beProud pro zaměstnavatele. V roce
2018 jsme vyhlásili tři ceny: Champion (Vodafone), Leadership Committment (Accenture),
Employee driven initiatives (Exxonmobile).
Ceny předal kreativní producent Yemi A.D. na
výroční konferenci Pride Business Forum.

ČLENOVÉ PLATFORMY SE
SETKÁVAJÍ I BĚHEM ROKU
Rok 2018 byl v Pride Business Forum zásadní v několika ohledech.
Dlouhodobým cílem iniciativy je, aby každý zaměstnavatel v Česku přistupoval
ke svým LGBT+ zaměstnancům férově a vytvořil pro ně stejné pracovní podmínky.
Tento cíl naplňujeme prostřednictvím výměny dobré praxe, doručování faktů
a validních informací a propojováním firem pro výměnu informací a zkušeností.

MEMORANDUM MĚLO
JIŽ DEVĚT SIGNATÁŘŮ

VÝROČNÍ KONFERENCI
NAVŠTÍVILO 200 ÚČASTNÍKŮ

Pokračovali jsme v nastaveném kurzu zvyšování povědomí o LGBT rovnosti na pracovišti
prostřednictvím Pride Business Forum Memoranda. Dvě nové firmy – innogy a Amazon se
podpisem memoranda přidaly ke stávajícím
sedmi, a staly se tak velvyslanci myšlenek Pride Business Fora.

Výroční konference Pride Business Forum byla
jednou z nejúspěšnějších v historii iniciativy.
Název konference jsme záměrně formulovali
kontroverzně – Monetizace diverzity – a zaměřili se na otázku, zda je pro firmy výhodné
podporovat LGBT rovnost na pracovišti. John
Miller z Open for Business přivezl data doka-
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V průběhu roku jsme uspořádali osm menších
diskuzí a setkání na téma LGBT diverzity na
pracovišti. Bylo to především setkání s eurokomisařkou Věrou Jourovou a také Executive Cocktail se zástupci vedení společností
v Domě U Kamenného zvonu.
V roce 2018 jsme také přistoupili k malé reorganizaci týmu a Christian Schwenke, GE Hilton
Prague Old Town, se stal předsedou iniciativy.
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SBARVOUVEN.CZ

Ve čtvrtém roce fungování internetové LGBT poradny Sbarvouven.cz jsme dále
rozvíjeli mentorský tým. V poradně stabilně působilo 24 mentorů a mentorek
a celou čtvrtinu z nich tvořili trans lidé. Uspokojili jsme tak zvýšenou poptávku
po trans tématech. Tým navíc procházel dalšími školeními, nejvýznamnějším z nich
byl trénink krizové intervence od Linky bezpečí.

POČET KLIENTŮ A KLIENTEK
VÝRAZNĚ NAROSTL

MENTORSKÝ TÝM
SI ZVYŠOVAL DOVEDNOSTI

V roce 2018 se na poradnu Sbarvouven.cz obrátilo celkem 662 klientů a klientek, což znamenalo 38% nárůst návštěvnosti oproti předchozímu roku. S mentory, které si sami volí, si
klienti v zabezpečeném chatu vyměnili celkem
9124 zpráv. Celých 40 % klientů bylo ve věku
15–18 let. Druhou nejzastoupenější věkovou
skupinou byla mládež ve věku 10–14 let (29 %).
Nejvíce lidí, kteří poradnu kontaktovali, pocházelo stejně jako v předchozích letech z Prahy
(13,5 %) a Středočeského kraje (10,7 %). Zajímavé je, že 11 % klientů tvořili obyvatelé Slovenska. Tam žádná podobná služba pro mladé
LGBT+ lidi dosud není a její potřeba je podle
narůstajícího počtu slovenských klientů v naší
poradně stále více patrná.

Mentoři a mentorky absolvovali za rok celkem
tři víkendová setkání vedená odbornými garanty, kteří vykonávají profesionální supervizi
jejich konverzací s klienty. Tato setkání jsou
zaměřena na zvyšování kvality těchto konverzací. Mentoři v říjnu prošli tréninkem krizové
intervence od Linky bezpečí a v červnu školením o násilí v blízkých vztazích, které vedla
Petra Wünschová z Centra Locika.

O COMING OUTU JSME
PŘEDNÁŠELI VE FIRMÁCH
I ŠKOLÁCH
Jedenáct besed se školními a firemními kolektivy uskutečnili zástupci poradny v průběhu
roku. Zpravidla se jich účastní patronka poradny Ester Janečková, předseda výboru Prague
Pride z. s. Czeslaw Walek a jeden z mentorů.

Webové stránky poradny zároveň navštěvuje
řada uživatelů, které zajímají články s příběhy
a rozhovory o coming outech skutečných lidí,
ale neregistrují se na rozhovor s mentorem
v poradně. V daném roce www.sbarvouven.
cz navštívilo 22 226 nových uživatelů, kteří si
prohlédli 176 852 stránek. Průměrná délka návštěvy dosahuje 8:59 minut.
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BĚH PROTI HOMOFOBII FUN&RUN
V 8. ročníku běhu proti homofobii a stigmatizaci HIV pozitivních lidí jsme se vrátili
do naší oblíbené Stromovky. Počet registrovaných běžců a běžkyň se oproti
předchozímu roku téměř zdvojnásobil. Dobrou zprávu přineslo bezplatné testování
HIV, ze kterého tentokrát vyšly všechny testy negativně.

ZAZNAMENALI JSME REKORDNÍ
POČET PŘIHLÁŠENÝCH BĚŽCŮ

VÝTĚŽEK DOSÁHL VÝŠE
116 700 KČ

FUN&RUN 2018 se konal v sobotu 17. května.
Do běhu se registrovalo 514 dospělých osob.
V sobotu na startu skutečně stanulo 384 běžců a běžkyň. Z toho 134 jich vyběhlo na trať o
délce 10 km a 250 na 5kilometrovou trať. Dětského běhu se zúčastnilo 48 dětí a všechny si
odnesly medaili a diplom.

Startovní poplatky vynesly částku 116 700 Kč,
která byla poukázána na podporu internetové
LGBT poradny Sbarvouven.cz a Domu světla
pro klienty s HIV. Česká republika se prostřednictvím běhu FUN&RUN připojila k oslavám
Mezinárodního dne boje proti homofobii, bifobii a transfobii, který připadá na 17. květen.
V roce 1990 v tento den Světová zdravotnická
organizace odstranila homosexualitu ze seznamu duševních poruch.

18

BĚH PROTI HOMOFOBII FUN&RUN
TESTOVÁNÍ HIV PROBĚHLO
S NEGATIVNÍMI VÝSLEDKY

SPOLUPOŘADATELÉ
FUN&RUN 2018

V zázemí závodu byly k dispozici dvě sanitky s mobilní laboratoří, v nichž zájemci mohli
podstoupit bezplatné rychlotesty HIV a syfilis.
Otestovat se nechalo 79 osob, mezi nimi i herečka a youtuberka Gabriela Heclová, která se
zúčastnila také běhu. Všechny testy měly negativní výsledek.

Na pořádání běhu FUN&RUN se podíleli spolek
Prague Pride, Česká společnost AIDS pomoc,
online seznamky iBoys.cz a iGirls.cz.
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PODPŮRNÉ SKUPINY

PODPŮRNÉ SKUPINY

Na základě zkušenosti z předchozích let jsme se systematicky zaměřili na podporu
marginalizovaných skupin, mezi než patří genderově nonkonformní mládež,
transgender lidé i gay a lesbické páry, které plánují založení rodiny. Nabídli jsme jim
série workshopů a setkání, jejichž cílem bylo posílení sebedůvěry, navázání nových
kontaktů a rozšíření informovanosti.

WORKSHOPY PRO QUEER TEENS

PARTNEŘI

V prvních osmi měsících roku proběhlo celkem osm workshopů a šest dalších aktivit pro
queer dospívající ve věku od 15 do 20 let.
Celková návštěvnost dosáhla 132 mladých
lidí, z nich se vytvořila stabilní skupinka cca
20 pravidelných účastníků/účastnic. Setkání
měla diskuzní a kreativní část, zaměřovala se
na témata jako pocity v rodině, osobní cíle,
rodinné a alternativní sítě. Účastníci si vyzkoušeli kresbu, fotografii, filmový dokument.
Svoji tvorbu queer teens prezentovali na vernisáži během týdne Prague Pride, zúčastnili
se také setkání s nizozemskou trans modelkou Loizou Lamers, vyráběli transparenty do
průvodu, navštívili projekci queer filmu v kině
nebo velikonoční piknik.

Na realizaci podpůrných skupin se spolkem
Prague Pride spolupracoval spolek Trans*parent
a lektorky ze skupiny Queer & Trans Youth.

PODPŮRNÉ SKUPINY
PRO TRANS LIDI
V roce 2018 jsme uskutečnili celkem 28 setkání pro transgender osob, z toho dvě akce byly
víkendové, aby se jich mohli zúčastnit i mimopražští zájemci a zájemkyně. Skupinami
prošlo dohromady 205 lidí, jednotlivá setkání
měla vždy kolem 10 účastníků. Témata byla
spojena se socializací a tranzicí transgender
osob – hledání identity, coming out u rodičů
a přátel, problémy se sebepřijetím, praktické
informace týkající se tranzice, okrajově i partnerské vztahy.

RODIČOVSKÁ PŘÍPRAVKA
Po dvouleté pauze jsme obnovili semináře pro
LGBT+ páry i jednotlivce, kteří plánují založení
rodiny. Setkání jsme postavili na sdílení osobních zkušeností těmi, kdo již vlastní děti ve
stejnopohlavních rodinách vychovávají. Jarním
a podzimním turnusem, z nichž každý zahrnoval
sedm seminářů, prošlo více než 40 lidí. Kromě
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LGBT rodičů mohli účastníci debatovat také
s právníkem a psychologem, a vedle zkušeností
z praxe tak načerpali řadu faktických informací.
Že je téma rodičovství v komunitě opravdu žádané, se ukázalo hned při zveřejnění nabídky
jarního a pak podzimního turnusu – v obou případech se kapacita naplnila během dvou dnů.
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TÝMY SPOLKU PRAGUE PRIDE
VÝBOR

Předseda výboru – Czeslaw Walek
Místopředsedkyně výboru – Kateřina Saparová
Člen výboru – Petr Kalla

KONTROLNÍ KOMISE

Předsedkyně – Markéta Navrátilová
Místopředsedkyně – Kamila Fröhlichová
Člen – Marian Kramařík

ÚSTŘEDNÍ TÝM

TÝMY SPOLKU PRAGUE PRIDE
JSME FÉR

Manažer projektu – Czeslaw Walek
Manažer kampaně – Pavel Ubrankowicz
Komunikace – Klára Kubíčková, Michaela Pixová
Sociální sítě – Jana Leitnerová
Produkce – Eliška Borová, Lukáš Haupt
Lobbing – Adéla Horáková, Lucie Zachariášová
Databáze – Markéta Navrátilová
Koordinace dobrovolníků – Aneta Ečeková
Příběhy – Kateřina Fumferová

PRIDE BUSINESS FORUM

Finanční ředitelka – Kateřina Saparová
Korporátní fundraising – Marian Kramařík
Individuální fundraising – Lenka Bártová, Patricie Štanglová
Komunikace – Bohdana Rambousková
Právní služby – Petr Kalla
Dobrovolníci – Jana Kmuníčková

Předseda organizačního výboru – Christian Schwenke
Organizační výbor – Jana Vychroňová (Vodafone), Blanka Litošová, (IBM), Dita Stejskalová (Ogilvy),
Pavlína Kalousová (Business pro společnost), Christian Schwenke (Hilton Prague Old Town),
Czeslaw Walek (Prague Pride), Marian Kramařík (Prague Pride), Petr Kašpar
Koordinace – Lucie Königsmarková

FESTIVAL

ONLINE PORADNA SBARVOUVEN.CZ

Ředitelka festivalu – Hana Kulhánková
Korporátní fundraising – Marian Kramařík
Individuální fundraising – Lenka Bártová, Patricie Štanglová
Program festivalu – Hana Kulhánková, Tereza Pelechová, Jakub Chramosta
Pride Village – Kamila Fröhlichová, Peter Szabó, Kristýna Dejlová
Koordinátorka Pride Voices – Laura Postma
Produkce Bobr party – Kamila Fröhlichová, Kristina Kubcová
Produkce programu na Letné – Kiro Tomoski, Cyril Hořánek
Koordinace dobrovolníků – Jana Kmuníčková
Propagace a média – Bohdana Rambousková
PR asistenti – Simona Kamarýtová, Martin Lyko, Jana Matoušová
Facebook – Jakub Pavlovský, Simona Kamarýtová
Instagram – Zuzana Slavíková
Online marketing – Marek Nepožitek
Fotoeditor – Petr Mráček
Mobilní aplikace – Jakub Chramosta
Festivalový magazín – Markéta Navrátilová
Tisková produkce – Jiří Vanický
Merchandising – Lenka Bártová
Průvod – Olda Bureš
Online přenos – Dan Kupšovský
Koordinátorka JarmarQu – Kateřina Sloviaková
Duhová výzdoba – Veronika Pločicová, Johana Vinšová
Oficiální afterparty – Míra Valeš
Spotify Prague Pride – Pavel Moravec
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Manažer projektu – Oldřich Kundera
Odborní garanti – Aleš Kabilka, Irena Smetáčková, Josef Smrž
Správa webu – Jan Hryz
Textaři – Patrik Karkoš, Jana Matoušová

BĚH FUN&RUN 2018

Hlavní koordinátorka běhu – Eva Švorčíková
Organizátoři – Jiří Pavlát, Miloš Štefančík, Lukáš Větříček

PODPŮRNÉ SKUPINY

Vedení Rodičovské přípravky – Tereza Pelechová
Koordinace Rodičovské přípravky – Patricie Štanglová
Vedení trans podpůrných skupin – Viktor Heumann
Lektorky Trans & Queer Youth – Silvie Mitlenerová, Glynis Hull-Rochelle, Laura Henderson
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NAŠI PARTNEŘI

NAŠI PARTNEŘI

OBECNÁ PODPORA ORGANIZACE

FUN&RUN 2018
Partneři:
Podporu poskytla prostřednictvím grantu
společnost Gilead Sciences s.r.o.

FESTIVAL PRAGUE PRIDE 2018
Hlavní partneři:

Akce se koná v rámci projektu We Are Fair
financovaného z programu Evropské unie
Práva, rovnost a občanství (2014–2020).

Mediální partneři:
A MOLSON COORS COMPANY

Strategičtí partneři:
PORADNA SBARVOUVEN.CZ
Akce se koná v rámci projektu We Are Fair
financovaného z programu Evropské unie
Práva, rovnost a občanství (2014–2020).

Hlavní hotelový partner: 		

Oficiální dopravce:
Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Úřad vlády České republiky

Partneři:

INCIATIVA JSME FÉR
Základní varianty značky Úřadu vlády České republiky:

Akce se koná v rámci projektu We Are Fair
financovaného z programu Evropské unie
Práva, rovnost a občanství (2014–2020).

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky

PODPŮRNÉ SKUPINY
Úřad vlády České republiky

Podporovatelé:

q café
ČLENOVÉ
PRIDE BUSINESS FORUM
Úřad vlády České republiky

Mediální partneři:
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VÝSLEDOVKA PRAGUE PRIDE z. s.

ROZVAHA PRAGUE PRIDE z. s.
Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Náklady
Spotřebované nákupy

501000 Spotřeba materiálu
502000 Spotřeba energie
502300 Pohonné hmoty

Služby				

512000
513000
518000
518002
518100
518200
518300

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Příspěvky na dopravu
Poštovné
Nájemné
Licenční poplatky

Osobní náklady

521000 Mzdové náklady
527000 Zákonné sociální náklady

Výnosy
1 217 489,02

1 122 730,30
69 023,83
25 734,89

9 641 205,34
168 811,44
263 827,91
8 540 303,48
107 038,56
55 656,00
500 696,00
4 871,95

1 356 310,00

1 355 910,00
400,00

Daně a poplatky

39 260,00

Jiné provozní náklady

23 660,75

538000 Ostatní daně a poplatky

543000 Dary
548000 Ostatní provozní náklady

Aktiva				

Tržby za vlastní výkony a zboží

-2 083 766,76

602000 Tržby z prodeje služeb

-2 083 766,76

Jiné provozní výnosy

-0,01

648000 Jiné provozní výnosy

-0,01

Finanční výnosy

-165 300,84

Převodové účty

-1 290 126,56

Provozní dotace

-9 041 652,82

Výnosy celkem

-12 580 846,99

663000 Kursové zisky

-165 300,84

682000 Ostatní finanční výnosy - Dary

691000 Dotace

-1 290 126,56

-9 041 652,82

39 260,00

342000
343100
343220
347100
347303
347503
347504
347505
368000
379101

20 671,00
2 989,75

563000 Kursové ztráty
568000 Ostatní finanční náklady

89 547,93

87 753,06
1 794,87

9 255 736,72

1 410 982,30

10 666 719,02

Pokladna
15 795,00
Pokladna EUR		
Fio banka, a. s. 2800413427/2010
7 279 208,27
Fio banka, a. s. 200413429/2010
70 531,89
Fio banka, a. s. 2600823827/2010
1 870 838,68
Fio banka, a. s. 2401213874/2010
124 916,43
Peníze na cestě
Odběratelé
304 711,92
Poskytnuté provozní zálohy
51 675,01
Kauce – Vila pod Vyšehradem s. r. o.
Pohledávky – půjčka
150 000,00
Pohledávky – půjčka
Vnitřní zúčtování
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta

16 803,00 32
0,00
-4 159 435,01
17 823,96
5 575 562,85
8 588,57
0,00
-176 686,06
-51 675,01
50 000,00
-70 000,00
200 000,00
0,00
-611 940,48

598,00
0,00
3 119 773,26
88 355,85
7 446 401,53
133 505,00
0,00
128 025,86
0,00
50 000,00
80 000,00
200 000,00
0,00
-611 940,48

-9 255 736,72

-1 197 608,35

-10 453 345,07

Dodavatelé
121 136,87
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení
a zdravotního pojištění
-800,00
Ostatní přímé daně
-2 573,00
Zúčtování DPH
-567,52
DPH 21% výstup
Dotace – Open Society Fund
-319 183,24
Dotace – Evropská komise DJ Justice
-3 379 433,87
Dotace – THE TIDES FOUNDATION
-1 847 381,04
Dotace – DORIAN FUND
-3 209 616,16
Dotace – Nadace VODAFONE
-304 677,34
Závazky k účastníkům sdružení
-287 247,42
Závazek vůči členům týmu PP
-25 394,00

-70 469,40
0,00

50 667,47
0,00

-400,00
-1 975,00
-3 014,55
0,00
-3 091 544,93
1 157 608,87
1 835 199,00
-1 002 941,68
68 573,34
0,00
-88 644,00

-1 200,00
-4 548,00
-3 582,07
0,00
-3 410 728,17
-2 221 825,00
-12 182,04
-4 212 557,84
-236 104,00
-287 247,42
-114 038,00

Pasiva				
321000
331000
336000

Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích
období a opravné položky v provozní oblasti
Finanční náklady

211000
211101
221002
221003
221004
221005
261000
311000
314000
315001
378200
378203
395000
932000

		

Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů

Náklady celkem

12 367 473,04
Hospodářský výsledek
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-213 373,95

Celkem						

0,00		

213 373,95

213 373,95
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KONTAKT
Czeslaw Walek
předseda výboru
Prague Pride z. s.
czeslaw@praguepride.com

www.praguepride.com
www.jsmefer.cz
www.pridebusinessforum.com
www.sbarvouven.cz
www.funandrun.cz
www.praguepride.cz/pripravka

Facebook.com/PraguePrideCZ
Instagram.com/prague.pride
Twitter.com/praguepride

