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kdo jsme

Patříme do neformální rodiny spolků Pulse of 
Europe, které existují v mnoha evropských 
zemích a sdružují desetitisíce lidí, kterým záleží 
na budoucnosti Evropy. 

Spolek Pulse of Europe byl v České republice 
založen v roce 2017 s úmyslem postavit se 
rozšířenému euroskepticismu v České republice a 
navázat kontakt s podobně smýšlejícími lidmi 
v jiných zemích Evropské unie. 



jak šel čas…

Od prvních spontánních 
akcí jsme postupně přešli 
k více systematické 
činnosti, která vedla 
k větší informovanosti 
veřejnosti o EU, k podpoře 
pocitu evropanství mezi 
občany v České republice a 
ke sdružování aktivních 
lidí s chutí podporovat a 
propagovat další 
integraci EU, jakož i 
k propagaci evropských 
hodnot. 



Náš spolek nepodporuje žádnou konkrétní politickou 
stranu, jsme spolkem nadstranickým a našimi členy a 
příznivci jsou voliči a členové většiny 
demokratických stran. Rozhodně se však nebojíme 
vyjadřovat politicky a k politickým událostem, 
protože víme, že politika je faktorem, který 
ovlivňuje přítomnost a budoucnost nás všech.

Smyslem našeho spolku je zvýšit počet lidí, kteří 
hodnotí EU jako přínos, věří v evropské hodnoty a 
v evropskou budoucnost, a kteří jsou ochotní podílet 
se s ostatními národy sdruženými v EU na vybudování 
silné, demokratické a sjednocené Evropy.

naše poslání



Důvodem proč toto činíme, je naše přesvědčení, že 
současné problémy jsou neřešitelné na úrovni 
národního státu. Ekologie, vliv velmocí, soukromé 
firmy jako majitelé sociálních sítí, sociální 
problémy, války a mnoho dalšího není schopna 
vyřešit žádná evropská země samostatně.

Spojení Evropy do jednoho celku, do evropské 
federace, není alternativou nebo ideálem vzdálené 
budoucnosti. Je to jediná možnost přežití jak 
pro Čechy, tak pro Evropany, tak možná pro celou 
planetu.

hlavní cíle



Aby Evropa dostala šanci, je potřeba reformovat EU. 

Abychom však jako Češi mohli EU měnit, musíme být 
její plnohodnotnou součástí, což nejsme. Schází 
nám k tomu několik věcí. Euro. Pocit, že jsme 
Evropané. O EU toho víme pořád málo, a navíc máme 
pocit, že je to něco cizího. A také nectíme evropské 
hodnoty. 

Naším cílem je tudíž pomoci ovlivňovat českou 
společnost a český stát tak, aby byly užitečnou a 
respektovanou součástí sjednocené Evropy. Nechceme 
zničit naši identitu, chceme to dobré z ní ukázat 
Evropě. Chceme pomoci naší zemi tak, aby se stala 
součástí sjednocené Evropy a měla z toho jen 
prospěch.

co chceme



rok 2018
rok 2018



V roce 2018 jsme se soustředili jak 
na činnost na sociálních sítích, 
tak na činnost na veřejnosti. Na 
sociálních sítích jsme nadále 
rozšiřovali počet sledujících naší 
facebookové stránky a vytvářeli 
jsme textové a grafické informační 
memy o EU, evropské politice a 
evropských hodnotách, které měly 
tisíce lajků a stovky sdílení.

Mimo to jsme vytvořili a 
distribuovali propagační předměty 
s tématem EU a evropských hodnot a 
rovněž jsme lidem rozdávali vlajky 
EU.

Zúčastnili jsme se mnoha 
demonstrací, happeningů a besed a 
některé jsme i sami organizovali. 





Setkávali jsme se jak s kolegy z Pulse of Europe 
v zahraničí, tak s dalšími zahraničními občanskými 
aktivisty.



nejdůležitější 
akce roku 2018

• 7.5.2018 Protest proti příjezdu ruského gangu Noční vlci

• 9.5.2018 Den Evropy – pochod a spoluúčast na oslavě na 
Střeleckém ostrově

• 5.6.2018 Účast na demonstraci proti Andreji Babišovi

• 20.8.2018 Demonstrace před ruskou ambasádou k 50. výročí 
okupace z roku 1968

• 23.10.2018 Setkání s francouzským prezidentem Emmanuelem 
Macronem

• 17.11.2018 Propagace EU a evropských hodnot u 
příležitosti oslav výročí Sametové revoluce: Olomouc, 
Praha Národní třída a Praha Albertov





zhodnocení 
roku 2018
V roce 2018  jsme se transformovali z malého občanského 
spolku na organizaci, která má mediální dosah a je 
schopna působit na veřejnost. 

Například jsme dali evropský charakter demonstracím proti 
Andreji Babišovi tím, že jsme na ně přinášeli vlajky EU. 

Stali jsme se organizací respektovanou. Spolupracujeme 
například na nepolitických akcích se zastoupením Evropské 
komise. 

A stali jsme se organizací známou v zahraničí. Byli jsme 
pozváni do Polska, Francie a Německa. Několikrát jsme se 
setkali s francouzskými poslanci a rovněž jsme se setkali 
s francouzským prezidentem Macronem.



další plány
Pro rok 2019 jsme naplánovali 
především aktivní účast na 
volební kampani k evropským 
volbám ve smyslu propagace 
volební účasti. 

I nadále chceme rozšířit naše 
působení na sociálních sítích a 
mezi veřejnosti. 

Připravujeme společně s dalšími 
organizacemi kampaň a petici za 
přijetí Eura v České republice.

Chceme se účastnit veřejných 
akcí, demonstrací a oslav výročí, 
zejména 17. listopadu, tak 
abychom dále šířili naše myšlenky 
mezi veřejností.



naše hlavní 
působení

Aktivní propagační 
kampaně o EU, 
evropské integraci 
a euru

Vzdělávání 
veřejnosti o EU

Spolupráce se 
zahraničními 
aktivisty při 
vytváření sítě 
proevropských 
organizací



hospodaření 
v roce 2018

rozdíl 
Příjmy - Výdaje

= 
20 226,52 

Kč

Výdaje 
=

53 933,48 
Kč

Příjmy 
=

74 160 Kč



příjmy za 2018
=

74 160 Kč

naše příjmy 
v roce 2018

107 darů

Průměrná výše daru 
693 Kč

100% 
individuální 

dárci
67 dárců



naše náklady v 
roce 2018



naši lidé 
Tomasz Peszyński - předseda spolku
pochází z Ostravy, zaměstnán jako úředník 
v pojišťovně, aktivismus mu zabírá všechen 
volný čas

Motivace: “Jsem nespokojený se současným stavem 
světa i České republiky. Domnívám se, že pouze 
sjednocená Evropa může tuto situaci změnit.”

Marcela Pekníková
profesně se věnuje oblasti lidských zdrojů, 
matka dvou dcer, původem ze Slovenska

Motivace: “Cítím se být Evropankou. Baví a 
naplňuje mě být aktivní ve veřejném prostoru. 
Chci měnit svět k lepšímu, pro sebe a své děti.”



naši lidé 
Jiří Novotný
IT expert původem z Prahy

Motivace: “Nelíbí se mi co se děje ve světě, 
války a utrpení uprchlíků. Chci takovou 
Evropu, která to bude schopna změnit.”

Ivana Roušalová
aktivní penzistka, původem z Nové Paky

Motivace: “Nechci se vrátit do doby před 
rokem 1989 a cítím, že integrace v Evropě je 
toho zárukou.”



naši lidé 
Pavel Korec
marketingový a reklamní stratég, původem z 
Prahy, zajímá se o politiku a umění

Motivace: “Dobře si pamatuji, jaké to bylo, 
když jsme nebyli součástí EU, a dokonce ani 
demokratického světa. Zdá se mi, že ty časy 
se mohou vrátit. Proto se angažuji.”

David Antoš - správce Twitteru
ekonom, původem z Prahy, se zálibou v IT a 
virtuální měně

Motivace: “Myslím, že Evropa je nejlepší 
místo k životu a má potenciál být v čele 
světového pokroku. Na takové Evropě se chci 
podílet.”



děkujeme svým 
podporovatelům

Děkujeme všem lidem, kteří nám pravidelně pomáhají 
nebo nám kdy pomohli. Ať už nám věnovali své peníze 
nebo to cennější – svůj čas. 

Děkujeme všem organizacím občanské společnosti, které 
s námi spolupracují. Děkujeme i institucím, které nás 
berou vážně. 

Děkujeme lidem, kteří jsou našimi fanoušky na 
sociálních sítích a sdílejí naše příspěvky.  

Děkujeme všem, kteří to s Českem a Evropou myslí 
dobře, podporují EU a chtějí silnou, svobodnou a 
sjednocenou Evropu. 



Evropa je 
náš domov 

************
Evropa je 

naše naděje
************
Evropa je 

naše 
budoucnost

************

staňte se 
pulsem Evropy
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