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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI 
▪ Volnější forma plesu – bál tematicky laděný ve stylu COLOURS OF LIFE; 

▪ datum konání – pátek 9. března 2018, od 19.00; 

▪ místo konání – KC Babylon, Kounicova 20 Brno, kapacita až 700 osob; 

▪ návštěvnost min. 600 osob; 

▪ pořadatel – STUD, z.s. | www.stud.cz. 

CÍLE AKCE 
▪ Navázat na předchozí velmi úspěšné ročníky plesu pro LGBT+ komunitu v Brně; 

▪ umožnit LGBT+ komunitě, aby si akci užila bez zábran a ohledu na svou sexuální 

orientaci; 

▪ oživení brněnské LGBT+ scény; 

▪ pokračovat v zavedené tradici plesu. 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Cílovou skupinu tvoří LGBT+ komunita (lesbické ženy, gayové, bisexuálové 

a transsexuálové), jejich přátelé a queer-friendly lidé od 18 let z Brna, Moravy 

a Slovenska. 

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM 

19.00 – začátek akce 

20.30 – 01.00 – kapela Kolorez 

20.00 – 01.00 – moderátorská vystoupení moderátorky akce 

19.00 – 00.00 – taneční vystoupení, soutěže a prezentace 

00.00 – losování tomboly 

01.00 – 04.00 – DJ, volná zábava 

04.00 – ukončení akce  

http://www.stud.cz/
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PROPAGACE AKCE 
Ve formě outdoorové, indoorové a mediální propagace bude probíhat v Brně 

a nejbližším okolí. Prostřednictvím webu, sociálních a komunitních sítí bude propagace 

probíhat v celé České republice.  

PRŮBĚH PROPAGACE 

Propagace bude zahájena 2. listopadu 2017 a bude probíhat až do termínu konání plesu. 

▪ Začátek předprodeje, ohlášení akce, tisková zpráva, prezentace na QFF 

Mezipatra, prezentace v médiích, komunitních místech a sociálních sítích, PR 

aktivity podle vývoje počtu prodaných lístků. 

FORMY PROPAGACE  

Hlavní formy propagace 

▪ prostřednictvím webu www.queerball.cz; 

▪ prostřednictvím stránky na Facebooku www.facebook.com/queerballcz; 

▪ prostřednictvím cílené inzerce na Facebooku; 

▪ prostřednictvím letáků, plakátů a obrazové smyčky před projekcemi v rámci 

Queer filmového festivalu Mezipatra; 

▪ prostřednictvím plakátů a letáků umístěných na frekventovaných komunitních 

místech; 

▪ prostřednictvím plakátů na brněnských vysokých školách, plakátovacích 

plochách a prostřednictvím mediálních partnerů – na webech.  

http://www.queerball.cz/
http://www.facebook.com/queerballcz
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MOŽNOST PODPORY 
▪ Finanční podporou; 

▪ materiální podporou; 

▪ cenou nebo příspěvkem do tomboly. 

PROPAGACE PARTNERŮ 

Virtuální propagace na internetu 

▪ Webové stránky queerball.cz – s proklikem na webovou prezentaci partnera; 

▪ prezentace partnera, případně jeho výrobků a služeb na Facebooku. 

Propagace v místě konání akce 

▪ Projekce v hlavním sále – za podiem a na bočních stěnách; 

▪ vyvěšení nebo vystavení banneru / rollupu v hlavním sále / u vstupu do sálu; 

▪ letáky položené na stolech u vstupu do prostor; 

▪ letáky vylepené v prostorách konání akce; 

▪ předměty s logem partnera jako dárek pro návštěvníky; 

▪ stánek s prezentací výrobků / služeb v předsálí; 

▪ prezentace výrobků v půlnoční soutěži o ceny; 

▪ poděkování partnerům moderátorem večera; 

▪ zvýhodněné vstupné pro klienty partnerů; 

▪ vstupy zdarma dle typu partnera. 

Tištěná propagace 

▪ Vstupenky na akce – zadní strana tištěných vstupenek nebo elektronická 

vstupenka; 

▪ plakáty A2 a A3 – loga umístěná na plakátu podle typu partnera; 

▪ letáky A6 – loga umístěná na letáku podle typu partnera.  
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CENA ZA PROPAGACI 

V RÁMCI AKCE 
Generální partner – 25.000 Kč (dominantní pozice) – 1 subjekt 

Pro partnera bude dle dohody vypracována individuální nabídka, která mimo jiné 

zahrnuje: 

▪ Dominantní logo na plakátu, webu a propagačních materiálech; 

▪ exkluzivní místo na projekci loga partnera v sále; 

▪ exkluzivní prezentace partnera v průběhu programu akce; 

▪ výstava produktů partnera v předsálí; 

▪ VIP vstupenky a občerstvení. 

Hlavní partner – 10.000 Kč – 4 subjekty 

Pro partnera bude dle dohody vypracována individuální nabídka, která mimo jiné 

zahrnuje: 

▪ Výrazné logo na plakátu, webu a propagačních materiálech; 

▪ výrazné místo pro umístění loga na pódiu v sále; 

▪ výstava produktů partnera v předsálí; 

▪ VIP vstupenky a občerstvení; 

▪ poděkování moderátorem plesu. 

Partner – 1.000 – 5.000 Kč 

Pro partnera bude dle dohody vypracována individuální nabídka, která mimo jiné 

zahrnuje: 

▪ Logo na plakátu, webu a propagačních materiálech; 

▪ místo na umístění banneru v sále; 

▪ VIP vstupenky a občerstvení; 

▪ poděkování moderátorem plesu.  
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ORGANIZÁTOR – STUD, Z.S. 
STUD, z.s. je spolek gayů, leseb a přátel. Jsme nezávislá nezisková organizace, 
která působí ve prospěch gayů a leseb, rozvíjí a kultivuje komunitní život, usiluje o plné 
zrovnoprávnění a o překonání předsudků ve společnosti od svého vzniku v roce 1996. 

Jsme spolek s celostátní působností se sídlem v Brně. Výkonným orgánem je správní 
rada v čele s předsedou. Jsme členem Asociace nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje a České rady dětí a mládeže. Jsme členem fóra nevládních 
organizací při Národní komisi pro řešení problematiky HIV/AIDS. 

HLAVNÍ PROJEKTY 
Queer filmový festival Mezipatra je festival filmů s gay, lesbickou, bisexuální 
a transgender tématikou, který pořádáme každoročně od roku 2000. Festival je největší 
kulturní událostí roku v české gay a lesbické komunitě. 

GaTe organizuje od roku 2003 pravidelná setkání, vícedenní zážitkové akce, sportovní, 
kulturní nebo společenské akce pro mladé gaye v období coming outu.  

Studividlo je přátelský spolek amatérských divadelníků. Skupina lidí, které baví hrát, 
kteří mají (nestydíme se to přiznat!) teatrální sklony, smysl pro humor a dobrou zábavu. 

Queer knihovna je unikátní a v České republice jediná knihovna, která obsahuje 
v současné době přes 500 českých nebo anglických knih, desítky odborných prací 
a stovky časopisů, věnujících se problematice LGBT komunity nejen u nás. 

Queer Ball je originální, netradiční a neformální ples pro všechny gaye, lesby, queer lidi 
a jejich přátele. 

QueerLab je prostor pro společenské a kulturní aktivity mimo heteronormativní 
společenský rámec. Skrze naše nápady bychom rádi umožnili prezentaci 
neheterosexuálních lidí reprezentativním a respektujícím způsobem, který mohou oni 
sami ovlivnit a být jeho součástí.  
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HISTORIE AKCE 
Queer Ball 2013 moderovala a celým večerem hosty provázela Ester Kočičková. Akci 

navštívilo bezmála 400 spokojených návštěvníků. V roce 2014 jsme navázali druhým 

ročníkem, který moderovala Anife Vyskočilová a na který přišlo více jak 500 hostů. 

Queer Ballem v roce 2015 provázel návštěvníky Tomáš Měcháček a počet návštěvníků 

opět překročil 500. Moderátorem Queer Ballu v roce 2016 byl Lukáš Hejlík a návštěvnost 

tohoto plesu překročila 600 osob. Poslední – v řadě již pátý Queer Ball – moderoval Jan 

Cina spolu s Petrem Vančurou a návštěvnost tohoto plesu opět překročila 600 osob. 

PARTNEŘI AKCE 2013–2017 
Při organizaci Queer Ballu v Brně v letech 2013 až 2017 jsme spolupracovali mimo jiné 

s těmito partnery: 

Vinné sklepy Lechovice, tradiční Bílovická pekárna, J.S.C. Brno s.r.o., Axima, 

Knihovnicka.cz - Tribun EU s.r.o., Sport Balkán, filmový festival Jeden svět, hotel 

Austerlitz, restaurace Áčko, Vestra - zelený svět, bar Háčko / H46, QueerShop.cz, 

GoStore, Bruno Gmünder, EXE Jeans, Milan Forst – fotograf, Hotel Vrchovina, kadeřnictví 

The Art of Cut, Art for Life, T-shock.cz, Rainbow-shop.cz, Nakladatelství Host, Sylva 

Ficová, Tom Rockets, Alcedo Praha - Prague Rainbow Spring, Masáže Hanka, Tawan – 

thajské masáže, Tron Laser game aréna, Kavárna Monro, Café 04, Oxford Book Shop, 

Relax Body, KB Daně, Cukrárna Kolbaba, ComCzech a.s., Skleněné vitráže Pivodová, 

Cocorrico - Paul Braun, Nohy v nebi, kadeřník Lukáš Česal, Páje od Páje, Kofi-kofi, 

Čajovna za zrcadlem, Petr Sabadáš, ES Collection Prague, Latté, Teplárna, It's my life!, 

Metro bar, Sady Starý Lískovec, Lajmon Network, Club Lemon Lollipop Trading – Active 

Guy, Royal Thai, Studio Visage, Kateřina Šarkovská, Freedom party, Svačice, Vila v 

Mudroň Tatrách, VR Orlí, Audiotéka, AZ fitness Brno, Aqualand Moravia, Studio Maddy, 

VIDA centrum, My hotel, Vino Cibulka, Starsleep, Martin Foretník, Jan Rejfek, STARLET 

Brno a další.



 

WWW.STUD.CZ 
WWW.QUEERBALL.CZ 


