PRAGUE PRIDE 2019
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FESTIVALU

POPRVÉ V HISTORII PRAŽSKÝ
PRIMÁTOR VYVĚSIL DUHOVOU
VLAJKU NA BUDOVU
MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY.
↓

↑

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
MOMENTY
PRAGUE PRIDE 2019

FESTIVALOVÉ PUBLIKUM JSME
ROZŠÍŘILI O STARŠÍ LGBT+ LIDI,
JIMŽ JSME NABÍDLI PROGRAM
VE FESTIVALOVÉM MÍSTĚ
PRIDE LIFE – ŽIVOT90.

PROGRAM BYL INKLUZIVNÍ
I PRO OKRAJOVÉ SKUPINY
QUEER KOMUNITY – NEBINÁRNÍ
OSOBY, BISEXUÁLY, ASEXUÁLY,
PANSEXUÁLY.
↓

↑
ČESKÉMU PUBLIKU JSME POPRVÉ
PŘEDSTAVILI OBLÍBENÝ KONCEPT
Z USA – DRAG QUEENS, KTERÉ
ČTOU POHÁDKY DĚTEM.

↑
FESTIVAL NAVŠTÍVILA
PRVNÍ TRANSGENDER OSOBA
ZVOLENÁ V EVROPĚ
DO PARLAMENTU – ITALSKÁ
POLITIČKA VLADIMIR LUXURIA.

NA FESTIVALOVÝCH AKCÍCH
JSME ZA CELÝ TÝDEN
ZAZNAMENALI 75 000 NÁVŠTĚV.
TRÁPILO NÁS DEŠTIVÉ POČASÍ,
ZEJMÉNA V SOBOTU, KDY SE
KONAL PRŮVOD.
↓

↑
NA SLAVNOSTNÍ RECEPCI MĚLA

↑

PROSLOV EVROPSKÁ KOMISAŘKA

SOBOTNÍ DUHOVÝ PRŮVOD SE

PRO SPRAVEDLNOST, OCHRANU

VRÁTIL NA NAŠI OBLÍBENOU

SPOTŘEBITELŮ A OTÁZKY

TRASU – VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

ROVNOSTI POHLAVÍ

OPUSTIL ULICÍ NA PŘÍKOPĚ.

VĚRA JOUROVÁ.

NA ZAHAJOVACÍM KONCERTĚ
VYSTOUPILA NEJSTARŠÍ DJKA
SVĚTA – 80LETÁ POLKA DJ WIKA.
↓

↑
PRŮVODU SE ÚČASTNILO 30 000
LIDÍ. V PRIDE PARKU NA LETNÉ
BYLO V NEJVYTÍŽENĚJŠÍ DOBĚ
MEZI 14. A 16. HODINOU
PŘES 22 000 LIDÍ.

↑
DO PRAHY JSME POZVALI
ORGANIZÁTORY POLSKÉHO
BĚLOSTOK PRIDE, JEHOŽ
ÚČASTNÍKY TVRDĚ NAPADLI
EXTRÉMISTÉ. POLSKÉ AKTIVISTY
PŘIJAL I PRIMÁTOR HŘIB.

PETŘÍNSKÁ ROZHLEDNA
A TANČÍCÍ DŮM BYLY NASVÍCENY
V DUHOVÝCH BARVÁCH.
↓

↑
POPRVÉ JSME NA LETNÉ
PŘEDSTAVILI KOMUNITNÍ ZÓNU
URČENOU TĚM, KDO SI MÍSTO
TANCE U PODIA RADĚJI CHTĚJÍ
POVÍDAT, DISKUTOVAT
A SEZNAMOVAT SE.

↑
POPRVÉ ZA DEVĚT LET
JSME ZAŽILI POKUSY
O NAPADENÍ VČETNĚ SPÁLENÍ
DUHOVÉ VLAJKY, STŘELBY
PYROTECHNIKOU NEBO POLITÍ
SCHODŮ NA LETNOU OLEJEM
V DEN PRŮVODU.

50 LET OD STONEWALLSKÝCH
NEPOKOJŮ
Pride festivaly po celém světě si letos připomínaly 50. výročí Stonewallských
nepokojů, které stály na počátku zrodu moderního LGBT hnutí. Události následující
po policejní razii v newyorském gay klubu Stonewall Inn v roce 1969 přenesly boj za
práva gayů, leseb, bisexuálních a transgender osob přímo do ulic – queer lidé získali
hlas a začali být vidět.
Naše země šla díky železné oponě jinou cestou. Homosexualita zde byla
dekriminalizována již v roce 1962. Přesto i pro nás nese Stonewall důležité poselství:
veřejně se přihlásit k tomu, že patříme do queer komunity, která je velmi pestrá
a různorodá.
Kampaň festivalu od agentury 2fresh zobrazila ruce dvou žen nebo dvou mužů
natahující se k dotyku, k němuž ale nedochází. Headline Spolu na dosah zdůraznil
skutečnost, že i dnes se mnoho gay a lesbických párů raději nechytne na ulici
za ruce. Festival vyzval nejen LGBT+ komunitu, ale i její spojence z většinové
společnosti, že je nejvyšší čas to změnit.

PROGRAM FESTIVALU
Devátý ročník Prague Pride se konal od 5. do 11. srpna. V programu bylo 140 akcí,
na jejich organizaci se podílelo 56 neziskových organizací, skupin, firem i jednotlivců.
Program Prague Pride se odehrával na 35 místech po celé Praze.
Zahajovací koncert
Festival již tradičně odstartoval koncert v Pride Village na Střeleckém ostrově.
Hlavní hvězdou byla Daniela Sea, představitelka trans postavy Maxe z kultovního
seriálu The L Word (Láska je láska), v duu se švédskou DJkou Gunn Lundemo. Novou
generaci hrdých LGBTIQ* umělců zastupoval propagátor genderless módy Leopold
z Německa a česká vycházející hvězda Renato. Starší ročníky oslovila 80letá DJ
Wika z Polska a pěvecký sbor Elpida v doprovodu Never Sol v projektu OLD’s COOL.
Událostí provázela jedinečná Adéla Elbel.
Pride Village
Festivalová vesnička v průběhu týdne nabídla různá hudební vystoupení i taneční
lekce. Na trávě pod stromy probíhaly pikniky, různé sporty, rukodělné workshopy
nebo čtení dětem. Návštěvníkům byla k dispozici Duchovní zóna Logosu ČR
a infostánek iniciativy za manželství pro gay a lesbické páry Jsme fér. V neděli jsme
Pride Village zavřeli příjemným street food festivalem s piknikem a hudbou.
Pride House
Ve třech patrech zadního traktu paláce Langhans probíhaly přednášky, besedy
a panelové diskuze. Lidé si mohli poslechnout například vyprávění o životě gayů
v Číně, dozvědět se o situaci LGBT+ v Rusku, vidět dokument o trans ženě
z Vietnamu a položit jí otázky v následné diskuzi. Na programu Pride House
se podílela řada českých neziskovek, např. Nevypusť duši, Queer Geography,
Trans*parent, Linka bezpečí, Sdružení ateistů, Logos ČR, Envirostyl. Prostory Pride
House zdobila výstava fotografií Libuše Jarcovjákové z legendárního gay klubu
T-Club a fotky nebinárních lidí od fotografa Parkera Hirschmuellera.

Pride Life
Ve spolupráci s organizací ŽIVOT90 jsme vytvořili nové festivalové místo, jehož
program jsme zaměřili na starší ročníky LGBT+ lidí. Cílem bylo nabídnout jim
bezpečný prostor, kde se mohou sejít a seznámit nejen mezi sebou, ale i s mladšími
queer generacemi. V programu byly besedy, autorské čtení, divadlo, projekce filmu,
ale také mezigenerační svačina nebo retro party.
Pride Voices
Talk show inspirativních osobností, která tradičně patří k nejvýznamnějším akcím
festivalu, se letos přesunula do okouzlujícího prostředí Theater Royal. O svém životě
a práci související s queer komunitou přijeli promluvit: italská trans politička Vladimir
Luxuria, asexuální modelka Yasmin Benoit, transgender stand up komik James
Jurgensen, historička Anna Hájková ze Společnosti pro queer paměť, americký
zpěvák Tom Goss a Alvaro Gonzales ze San Francisco Pride.

NOVINKY ROKU 2019
Zaměření na starší publikum
Festivalové publikum jsme rozšířili o starší LGBT+ lidi, kteří svůj život obvykle prožili
ve skrývání a mnozí z nich v tom pokračují i dnes. Většina programu pro starší
ročníky se soustředila do nového festivalového místa Pride Life – ŽIVOT90. Festival
však této cílové skupině nabídl i další akce, např. diskuzi o 30 letech LGBT aktivismu
v ČR v Akademickém konferenčním centru nebo Queer closet – při vzpomínce
50. výročí Stonewall riots v Pride House.
Skupiny z okraje queer spektra
Queer komunita zahrnuje mnohem víc než jen L+G+B+T. Do festivalového programu
jsme se snažili zakomponovat i další skupiny. Konala se výstava fotek nebinárních
lidí fotografa Parkera Hirschmuellera, piknik pro pansexuály, beseda o bisexualitě,
diskuze o asexualitě s britskou modelkou Yasmin Benoit, setkání asexuálů v rámci
Komunitní zóny v Pride Parku, nebo projekce dokumentárního filmu o životě intersex
lidí.
Důraz na travesti a drag
Vystoupení drag queens jsou neodmyslitelnou součástí Prague Pride. Letos jsme
se díky výročí Stonewallu podívali do historie a přizvali do programu jak zakladatele
české travesti – legendární skupinu Screamers, tak mladou generaci českého dragu
inspirovanou reality show Ru Paul’s Drag Race. Sekundoval jim soubor drag kings
z Londýna Pecs Drag Kings, stálice české drag scény Crazy Goddess i americké
královny se show Queens on the Run.
Program pro introverty
Z pofestivalového dotazníku vloni vyplynulo, že řada návštěvníků sobotního Pride
Parku netouží po hudební zábavě, ale raději si chce povídat, diskutovat o tématech,
potkávat sobě podobné lidi. Proto jsme vytvořili Komunitní zónu, která nabídla osm
stanovišť s různým komorním programem – od diskuzí se zajímavými hosty až po
slam poetry. Přestože pršelo a trávník byl nasáklý vodou, Komunitní zóna si našla své
publikum.

Anti-hate andělé
V sobotním průvodu jsme nově představili anti-hate anděly. Svými velkými bílými
křídly měli zakrývat odpůrce průvodu vykřikující urážky vůči LGBT+ lidem a případné
narušitele. Svou roli andělé skvěle splnili v ulici Revoluční, kde se mezi účastníky
průvodu pokusila dostat skupinka holých lebek. Díky rychlému zásahu policie,
která na místě anděly sama využila, si většina lidí v průvodu těchto extrémistů ani
nevšimla.
Viditelnost festivalu
Během týdne Prague Pride se snažíme Prahu udělat co nejvíc duhovou. Letos se
nám to povedlo lépe než v předchozích letech, a to především díky laskavé podpoře
Magistrátu hl. m. Prahy. Na budově magistrátu poprvé oficiálně visela duhová vlajka
jako symbol LGBT hnutí. Lampy v ulicích na trase průvodu zdobily duhové vlajky,
v první den festivalu byla na Mostě Legií zřízena dočasná zastávka tramvaje Duhová,
v sobotu byla čela tramvají číslo 23 vyzdobena duhovými vlaječkami. V pátek
a v sobotu svítila Petřínská rozhledna duhovými barvami, Tančící dům byl duhově
nasvícen tradičně po celý týden.

DUHOVÝ PRŮVOD
Sobotní průvod se po dokončení rekonstrukce Václavského náměstí vrátil na
oblíbenou trasu: z Václavského náměstí odešel ulicí Na Příkopě a pokračoval přes
Náměstí Republiky, Revoluční ulici, Řásnovku, Dvořákovo nábřeží, Čechův most
a schody na Letnou.
V čele průvodu opět jely tři vozy Mini Cooper s Maršály Prague Pride 2019. Za
nimi ve VIP sektoru kráčel pražský primátor Zdeněk Hřib a náměstek primátora
Petr Hlubuček. Byla zde také skupina 11 velvyslanců, kteří se zapojili do iniciativy
#Diplomats4Equality.
V průvodu jelo celkem 23 vozů. Výzdoba vozu Prague Pride byla zaměřená na
historické milníky LGBT+ hnutí za uplynulých téměř 100 let. Vůz iniciativy Jsme
fér vezl slepou sochu Spravedlnosti, za ním šli lidé v bílém oblečení s transparenty
požadujícími manželství pro gay a lesbické páry. Tradičně se průvodu zúčastnil
vůz queer filmového festivalu Mezipatra a Amnesty International, do průvodu se
vrátil vůz romského spolku ARA ART, podruhé se zúčastnili Piráti. Z firem měly
vůz Accenture, ADP a eBay, Amazon, Ben & Jerry’s, Google, Hunter, IBM, Kiwi.com,
Mama Shelter, Microsoft, SAP. Nechyběla ani 50metrová duhová vlajka a dětský
vláček. V průvodu jely i dva autobusy s prosklenou střechou určené seniorům
a seniorkám.
Spolek Prague Pride opět ocenil tři osobnosti za jejich práci pro LGBT+ komunitu.
Titul Maršál Prague Pride získal dlouholetý gay aktivista Jiří Hromada za celoživotní
přínos pro LGBT+ komunitu, bývalá ministryně místního rozvoje a později obrany
Karla Šlechtová za veřejně vystupující LGBT osobnost, a romský aktivista David Tišer
za propojování romské a LGBT+ komunity.
Podle odhadů konzultovaných s velitelem policejního zásahu se průvodu zúčastnilo
30 000 lidí. Měření signalizačních dat společnosti Vodafone následně ukázalo, že
na trase průvodu se pohybovalo 27 900 lidí. Nižší návštěvnost byla způsobena
deštivým počasím, které nás trápilo celou sobotu.
Ti, kdo se průvodu nemohli účastnit, mohli sledovat jeho online přenos
na facebookovém profilu Prague Pride. Byl rozdělen do šesti kratších bloků; první
měl dosah 12 000 uživatelů, poslední v řadě 6209 uživatelů.

PRIDE PARK
Po skončení průvodu program pokračoval v Pride Parku na Letenské pláni. Účastníci
a účastnice měli na výběr z různých hudebních stylů na Vodafone Main Stage,
Hot Chocolate Stage, Full Moon Stage a Stalin Stage. Dramaturgie letos byla
opravdu queer a lidé mohli vidět řadu drag queens a LGBT+ umělců, kteří vystupují
na pridech po celém světě.
Ve stanu Pride Ball probíhala mezinárodní soutěž v tanečním stylu vogue, který
jsme vloni představili českému publiku v menším měřítku v Pride Village. Neziskové
organizace se prezentovaly na JarmarQu, zájemci se mohli svézt na ruském kole
Pride Eye. V Komunitní zóně probíhaly diskuzní a seznamovací akce na osmi
stanovištích s různou tematickou náplní.
Měření signalizačních dat mobilního operátora T-Mobile ukázalo, že v nejvytíženější
době mezi 14. a 16. hodinou se na Letné pohybovalo 22 272 lidí, z toho 19 605 byli
domácí návštěvníci. Nejvíce zahraničních návštěvníků bylo na Letné mezi
16. a 8. hodinou, a to 3045 cizinců.
Měření společnosti Vodafone zaznamenalo, že na Letné se od začátku programu
do jeho konce v 22 hodin vyskytovalo dohromady 32 700 lidí. Za celý den tudy prošlo
8700 zahraničních účastníků.
Oba operátoři se shodli, že nejvíce cizinců na Prague Pride přijelo z těchto zemí:
Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Rusko, Británie, Slovensko.

SETKÁNÍ S POLITICKOU
REPREZENTACÍ
Vyvěšení duhové vlajky
V pondělí 5. srpna ráno uspořádal primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib slavnostní
ceremoniál vyvěšení duhové vlajky, na který pozval zástupce spolku Prague Pride
a další LGBT aktivisty. Duhová vlajka jako symbol LGBT hnutí oficiálně zavlála na
budově radnice poprvé v historii. Praha se tak připojila ke světovým metropolím,
kde je oficiální vyvěšení duhové vlajky během pridu tradiční událostí.
Slavnostní recepce
Recepce pro partnery festivalu Prague Pride se konala v Rezidenci primátora
hl. m. Prahy. Proslov ke zúčastněným 200 hostům měli primátor Zdeněk Hřib,
evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti
pohlaví Věra Jourová, zasloužilý gay aktivista Jiří Hromada, předseda spolku
Prague Pride Czeslaw Walek a ředitelka festivalu Hana Kulhánková.
Setkání primátora s organizátory Bělostok Pride
V červenci zaútočili extrémisté na duhový průvod ve východopolském městě
Bělostok, kde se pride konal poprvé v historii. Organizátory jsme pozvali do
Prahy, abychom jim vyjádřili solidaritu a řekli hlasité ne útokům na LGBT+
komunitu kdekoli na světě. Naši polští hosté vystoupili na Pride Voices, účastnili
se besedy „Co se děje v Polsku? Zpráva z ohrožené země“ a osobně je přijal
pražský primátor.

Záštitu festivalu udělil primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib,
místostarosta Městské části Praha 1 Pavel Nazarský, místostarostka pro
kulturu, sport a sousedské vztahy městské části Praha 7 Hana Třeštíková
a radní Městské části Prahy 1 Petr Kučera.

CO JSME ZAŽILI POPRVÉ
Útoky na Prague Pride 2019
Žádný předchozí ročník jsme nebyli v kontaktu s policií tolik jako letos. Duhové vlajky
na Čechově mostě a Mostě Legií lidé strhali během prvních pár dní festivalu.
Na Mostě Legií ve čtvrtek kdosi jednu ze zbývajících vlajek zapálil a střílel římské
svíce do lidí na Střeleckém ostrově. Internet byl plný nenávistných komentářů
k LGBT+ vlajce na budově magistrátu. Kardinál Dominik Duka se svým prohlášením
pokusil rozdmýchat nenávist nejen vůči LGBT+ lidem, ale i nevěřícím. V pátek jsme
měli eshop plný falešných objednávek s nenávistnými vzkazy a museli jsme ho
zavřít.
V sobotu ráno někdo polil schody na Letnou olejem, do průvodu se pokusila
proniknout skupinka extrémistů. Děkujeme všem složkám policie za vstřícnost
a profesionální přístup.
Deštivá sobota
Poprvé za devítiletou historii festivalu během průvodu a následně i odpoledního
programu na Letné pršelo. To se pochopitelně promítlo do návštěvnosti, která
v průvodu byla asi o 10 tisíc lidí nižší než vloni. Přesto jsme byli příjemně překvapeni,
kolik lidí přišlo do průvodu, došlo s ním až na Letnou a zůstalo na odpolední
program. Potvrdilo se tím, že atmosféra respektu a otevřenosti, kterou Prague Pride
vytváří, je pro účastníky důležitější než osobní pohodlí.
Počasí nás ovšem trápilo v průběhu celého týdne. Návštěvnost zahajovacího
koncertu poznamenal déšť, který se spustil hodinu před jeho začátkem, ve středu
jsme kvůli přicházející bouřce museli program v Pride Village ukončit již v 18 hodin.
Celková nižší návštěvnost festivalu oproti loňskému roku jde na vrub právě nepřízni
počasí.

PROPAGACE A MÉDIA
Outdoorová část propagační kampaně festivalu zahrnovala citylighty, plakáty
na telefonních budkách, QS folie na tramvajích a variapostery. Tisková reklama se
objevila v titulech nakladatelství Mafra, VLM i Empresa media. Důležitou součástí
komunikace byl online s využitím programatické reklamy, Google Display Network,
Youtube a kampaní na Facebooku a Instagramu.
Letošní festival nám na Facebooku přinesl asi 1800 nových fanoušků. Na Instagramu
jsme překročili hranici 10 000 sledujících, čímž se nám jako úspěšnému profilu
zpřístupnily nové funkcionality.
Od 29. července do 11. srpna navštívilo web Prague Pride 73 860 uživatelů, z nich
68 607 unikátních. Prohlédli si celkem 363 653 stránek. Během jedné návštěvy si
průměrně zobrazili 3 stránky.
Rozhlasové spoty vysílal mediální partner festivalu Český rozhlas – Radio Wave.
Tisková konference se konala 30. července v hotelu Mama Shelter, její záznam
pořídila Česká televize i TV Seznam.
V médiích bylo v souvislosti s festivalem publikováno přes 500 materiálů. Mezi
nejzajímavější patří článek Coming out na stará kolena v Magazínu DNES, rozhovor
s Yasmin Benoit na Aktuálně.cz, nebo reportáž České televize o tom, jak se gay
pár chystá do průvodu a také emigrovat kvůli možnosti manželství. V zahraničních
médiích vyšlo minimálně 15 článků o Prague Pride 2019, zejména v německy
mluvících zemích.

MATERIÁLY PRO ÚČASTNÍKY
Prague Pride Mag
Festivalový magazín vyšel v druhé půlce července a na 50 stránkách představil
program festivalu, jeho hosty i další důležitá LGBT+ témata. Články byly psané
v češtině i angličtině. Náklad 6000 ks jsme distribuovali v LGBT-friendly podnicích
a na festivalových místech. PDF verzi si z webových stránek festivalu stáhlo
1115 uživatelů.
Prague Pride Map
Zahraničním návštěvníkům jsme nabídli tištěnou mapu Prague Pride s trasou
průvodu a programem i praktickými informacemi v angličtině. Náklad 6000 ks
jsme v červnu distribuovali v německých a rakouských gay klubech, při návštěvách
zahraničních pridů a během Prague Pride v Praze. PDF verzi si z našeho webu stáhlo
1221 lidí.
Průvodce pro mimopražské
Pro mimopražské účastníky jsme připravili aktualizovaného průvodce s praktickými
radami, které se týkaly MHD a pohybu po městě, levného občerstvení, užitečných
aplikací atd. Průvodce byl k dispozici pouze v elektronické verzi, stáhlo si ho
3078 lidí.

TESTOVÁNÍ HIV
Česká společnost AIDS pomoc provedla během týdne Prague Pride 2308 testů
u 861 lidí. Je to nejvyšší počet klientů od chvíle, kdy ČSAP začala terénní testování
v rámci festivalu poskytovat. Realizovala celkem 852 testů na HIV, 748 na syfilis,
265 na žloutenku typu B a 443 na žloutenku typu C. Poprvé byl v Česku k mobilnímu
testování využit laboratorní detekční přístroj GeneExpert, který byl vyvinut
pro americkou armádu na zjišťování infekcí ve válečných podmínkách.
Nejvíce testů bylo uskutečněno v sobotu v Pride Parku, kde byl otevřen
klimatizovaný stan s laboratořemi. Tam bylo otestováno celkem 449 lidí (445 testů
HIV, 379 syfilis a 249 žloutenka typu B, 393 žloutenku typu C). Dalšími místy, kde
ČSAP prováděla testy během týdne, byl stan v Pride Village a poradna v Domě
světla.
Do Národní referenční laboratoře muselo být odesláno celkem 14 vzorků k ověření
diagnózy, z toho 4 vzorky na HIV a 10 případů na syfilis. U HIV je to stejný počet jako
v předchozím roce, u syfilis se jedná o dvojnásobný nárůst.

DOBROVOLNÍCI
S organizací festivalu letos pomáhalo 122 dobrovolníků a dobrovolnic. Nejvíc (102)
se jich zapojilo do sobotního průvodu – bylo mezi nimi i 25 vlajkonošů, 20 vedoucích
aut a šest anti-hate andělů. Během týdne pracovalo 74 dobrovolníků, zejména
v Pride Village, Pride House i ve festivalové kanceláři.
Největší zájem měli dobrovolníci o prodej ve stánku merchandisingem a zdobení
aut do průvodu. Víc než deset lidí se letos přihlásilo na pozici tazatelů výzkumu
festivalového publika.
Dobrovolníci pocházeli nejen z Prahy, ale přijeli také z Českých Budějovic, Brna,
Hradce Králové, Jihlavy, Karlových Varů, Písku, Rumburku nebo Ostravy. Jako
vlajkonoš v čele průvodu se zapojil Mr. Leather z Bretaně, který přijel na Prague
Pride a nabídl se jako dobrovolník.
Opět jsme využívali online dobrovolnickou databázi, která pracuje se systémem
odměn pro loajální dobrovolníky. Novinkou byla dobrovolnická zóna v Pride Village
a vylepšená dobrovolnická zóna na Letné.

FESTIVALOVÝ TÝM

Koordinace dobrovolníků		

Ředitelka festivalu 		

Hana Kulhánková

Průzkum publika			

Jan Morávek

Finanční ředitelka 		

Kateřina Saparová

Ekonom 			

Radek Miřácký

Festivalový magazín, distribuce

Markéta Navrátilová

Individuální fundraising 		

Tereza Pelechová

Tisková produkce		

Jiří Vanický, Pavel Ubrankowicz

Firemní fundraising 		

Lenka Bártová, Marian Kramařík

Propagace a média		

Bohdana Rambousková

Asistence fundraisingu 		

Kristýna Dejlová

Facebook			

Hynek Toman, Simona Kamarýtová

Právní služby 			

Petr Kalla

Instagram			Zuzana Slavíková

Office manažerka		

Jitka Šaršounová

Merchandising			Marek Nepožitek

Program festivalu 		

Hana Kulhánková, Tereza Pelechová,

Jana Kmuníčková, Matěj Schamberger

Dobrovolnická zóna Pride Village Michaela Bělicová

Web a copywriting		

Martin Lyko

Online marketing		

Marek Nepožitek, Ondřej Urbanec

				Kateřina Turečková, Jakub Chramosta

Fotoeditor			Petr Mráček

Guest Service			

Koen Beayens

Online přenos průvodu		

Pride Village 			

Kamila Fröhlichová, Matyas Schenker,

			

Peter Szabó, Kristýna Dejlová

Produkce Pride House 		

Rafaela Radojčić

Produkce Pride Life 		

Tereza Lavičková, Štěpánka Lavičková

Koordinátor Pride Voices 		

Czeslaw Walek

Produkce Bobr party		

Kamila Fröhlichová, Kateřina Turečková

Koordinace výstav		

Ella Einhornová

Produkce tanečního vystoupení

Jan Malík

Produkce divadla			

Luke Štěpánek

Průvod				

Olda Bureš, Nikola Dašková, Nikola Láryšová

Program Pride Parku		

Kamila Fröhlichová

Produkce Pride Parku		

Kiro Tomoski, Cyril Hořánek

Asistence JarmarQ		

Matyas Schenker

VIP zóna			

Marian Kramařík

Komunitní zóna			

Kateřina Turečková

Duhová výzdoba			

Veronika Pločicová

Oficiální afterparty		

Míra Valeš

Dan Kupšovský

PARTNEŘI
GENERÁLNÍ PARTNER			

HLAVNÍ PARTNEŘI

STRATEGIČTÍ PARTNEŘI
Financováno z projektu We are fair (č. 777228) v rámci programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014–2020).

HLAVNÍ HOTELOVÝ PARTNER		
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HOTELOVÍ PARTNĚŘI
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