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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Obecně:

Dříve občanské sdružení založené v roce 2006, nyní spolek sdružující lidi kulturních a dalších rozličných zájmů. 
Pro radost sobě i okolních pořádáme nejroztodivnější setkání, performace, dílny, představení, koncerty a pod.

Konkrétně:

V tomto roce Spojené hlavy přijaly nové členy, založily Revizní komisi a zrealizovaly následující projekty:

Reduce, Reuse, Recycle
	 Nekomerční	recykloserver	siknese.cz	
	 Umělecko-recyklační	dílna	Los	odpadosformers	(9	akcí)
	 Vývoj	3D	tiskárny
	 Komunitní	zahrada	Zebra	(14	akcí)
	 Ekologicko-společenský	projekt	Zdrojovna	(11	akcí)
	 Recyklobazary	(11x),	bezpeněžní	zóna
	 	 Jarní,	podzimní	a	zimní	výměnný	benefiční	bazar
	 	 4x	pouliční	bazar
	 	 4x	charitativní	recyklobazar
	 	 Bezpeněžní	zóna	v	obchůdku	Koloběh

Pořádání	akcí
	 Charitativní	sbírky	(3x)
	 Benefiční	transfer
	 Přednáškové	turné	Praha	bez	revizorů	(3	akce)
	 Odborné	setkání	(Ladislav	Klíma)
	 Komponovaný	večer	(divadlo	+	výstava	+	koncert)
Vydavatelská	činnost
 Tiskovina	Revoler	Praga	revír
	 Časopis	Rozvedčík	č.	13
	 Sbírka	básní	Zadanky
Sociální	divadlo	
	 Sekce	pro	dospělé
	 	 Účast	na	multikulturní	akci	hrou	Kostěj	Nesmrtelný	
	 	 Premiéra	divadlení	hry	Chyba	od	Václava	Havla	(3	představení)
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Představení jednotlivých realizovaných projektů:

Inzertní	server	šikne	se!
od května 2012 provozujeme  
recyklo inzertní server - www.siknese.cz

Do	listopadu	2014	jsme	zaznamenali:	
- 385 zaregistrovaných uživatelů (2013: 236)
- denní návštěvnost cca 40 originálních IP adres
- 1546 inzerátů (2013: 1152) 

Používání serveru je bezplatné.
Jako podporu serveru jsme provozujeme 
fórum forum.siknese.cz a FB profil projektu 
(www.facebook.com/Siknese)

Benefiční	transfer	
Nakoupili jsme vyřazenou výpočetní techniku - vyměnili ji za potřeby pro matky s dětmi 
(ručníky, povlečení, šaty, hračky ap.) a to vše 10. 10. 2014 odvezli klientkám Diagnostického ústavu v Praze 4. 



Recyklobazary,	bezpeněžní	zóna
uspořádali	jsme	11	bazarů	+	jednu	bezpěžní	zónu	v	obchůdku	Koloběh:

Charitativní recykobazar (6. 3.), Sofijské nám., Praha 12
Charitativní recykobazar (13. 3.), Sofijské nám., Praha 12
Charitativní recykobazar (20. 3.), Sofijské nám., Praha 12
Charitativní recykobazar (27. 3.), Sofijské nám., Praha 12
Benefiční bazar pro Lačhe Čhave (12. 4.), Praha 4 – Libuš
Výměnný benefiční bazar (9. 6.) v modřanské MŠ
Benefiční bazar (21. 6.), Café na půl cesty, Praha 4
Bazar Šikne se! ve Zdrojovně (22. 6.), Praha 5
Bazar Šikne se! (4. 10.), Obchodní náměstí, Praha 12
Výměnný benefiční bazar (22. 10.) v modřanské MŠ
Výměnný benefiční bazar (8. 12.) v modřanské MŠ

Benefi ční bazar

  Přines 2 hračky do MŠ,

      jednu vyměň, 

          druhou daruj!

kdy: 9. 6. 2014
    
Příjemce daru bude Diagnostický ústav a Středisko výchovné 

péče, Praha 4, Oddělení M (matky s dětmi) - Specializované pracoviště. 

PŘED BAZAREM ZAHRAJEME LOUTKOVOU POHÁDKU 

O JEŽIBABĚ A JEŽIDĚDKOVI!!!

      Za podporu celé akce děkujeme MČ Praha 12

Prosím, pokud chcete akci podpořit, přineste 9.6. do MŠ hračky, které už nepotřebujete, popř. 

potřeby pro matky s dětmi/kojence: utěrky, ručníky, povlečení, dětskou obuv ap. Děkujeme!Benefi ční bazar

  Přines 2 hračky do MŠ,

      jednu vyměň, 

          druhou daruj!

kdy: 22. 10. 2014

    
Příjemce daru bude Diagnostický ústav a Středisko výchovné 

péče, Praha 4, Oddělení M (matky s dětmi) - Specializované pracoviště. 

PŘED BAZAREM ZAHRAJEME POHÁDKU „JAK ŠVADLENKA KE ŠTĚSTÍ PŘIŠLA“ 

(živá hra na harfu a společné tanečky).

      Za podporu celé akce děkujeme MČ Praha 12

Prosím, pokud chcete akci podpořit, přineste 22.10. do MŠ hračky, které už nepotřebujete, 

popř. potřeby pro matky s dětmi/kojence: utěrky, ručníky, povlečení, dětskou obuv ap. Děkujeme!
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popř. potřeby pro matky s dětmi/kojence: utěrky, ručníky, povlečení, dětskou obuv ap. Děkujeme!

Benefiční bazar ŠIKNESE.CZ

Pokud chcete akci podpořit, přineste hračky pro děti 

do 3 let, dále potřeby pro matky s dětmi/kojence: utěrky, 

ručníky, povlečení, dětskou obuv ap. Děkujeme!

spolek

Pouliční bazar 

* Pokud o přinesenou věc nikdo neprojeví zájem 

    a nevejde se do krabice od bot, musíte si ji zase odnést.

Koná se v rámci akce 

Benefi ce Lačhe Čhave

Café na půl cesty

(Centrální park Pankrác)

sobota 21. 6.

14 - 20 hod.
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Modřanský jarmark
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Modřanský jarmark

Pozor: projekt ukončen!

Z důvodu změny nájemce farmářských trhů jsme nuceni s lítostí oznámit, že recyklobazar 
zde již nebude. O tom, jestli ho otevřeme na jiném místě budeme informovat na našich 
stránkách www.siknese.cz a na FB Prahy 12. Pokud přesto chcete nosit věci k výměně, 
využijte charitativní obchůdek našeho partnera tzn. Koloběh, Dittrichova 7, Praha 2, který 
má otevřeno každý všední den od 10 do 17 hod. 
            Recyklaci zdar! 
                          Za Spojené hlavy, z.s.

Bc. Vymětal



Sociální	divadlo
• účast na multikulturní akci v sáli SAPA představením Kostěj Nesmrtelný (14. 2.)
• realizace divadlení hry Chyba od Václava Havla (3 představení: 22. 11., 18. a 19. 1s2.)

Komponovaný	večer
u příležitosti premiéry nové hry jsme zorganizovali na Vyšehradě kulturní událost (divadlo, raut, koncert - 22. 11.) 



Vydavatelská	činnost
vydání	3	tiskovin

• Revoler Praga revír
• časopis Rozvědčík č. 13 
• sbírka básní „27“

Vývoj	3D	tiskárny
ve spolupráci s brmlab.cz	
testujeme 3D tiskárnu

Přednáškové	turné	Praha	bez	revizorů
proběhly 3 přednášky, běží webové, FB stránky a fórum tohoto projektu

Odborné	setkání	(Krajinná	inspirace:	Ladislav	Klíma	v	Modřanech,	Kamýku	a	Cholupicích)
proběhla 4 odborná setkání (18.5., 26.6., 4.9., 29.9.)  jako příprava sympózia a konference (výstavy, přednášky, socha)

Ekologicko-společenský	projekt	Zdrojovna
V roce 2014 recyklační dílna Zdrojovna uskutečnila zejména 5 velkých recyklačně-kreativních workshopů pro veřejnost 
Kromě toho otevřela dílnu v Praze-Vršovicích, kde se v období od září do listopadu odehrála řada kulturních, vzdělávacích 
a kreativních akcí - koncerty, specializované dílny, promítáni dokumentů atd. V roce 2015 bude Zdrojovna pravděpodobně 
fungovat v Holešovicích. Mimo to se Zdrojovna účastnila několika odborných 
konferencí na téma předcházení vzniku odpadu. Zdrojovna aktivně spolupracuje 
s dalšími ekologickými projekty - projektu Opravárna poskytla prostory pro akci 
Opra(ka)várna, ve spolupráci s projektem Ke kořenům zrealizovala workshop 
výroby dušičkových věnců atd. Více informací na FB: facebook.com/zdrojovna 
nebo na webu www.zdrojovna.cz.



Komunitní	zahrada	Zebra
Komunitní zahrada ZEBRA v druhém roce svého působení vyrostla a přibrala nové zahradníky. Díky podpoře 
Nadace VIA, Era Banky a projektu O2 Think Big se nám podařilo zabezpečit provoz zahrady a setkat se na několika 
zajímavých akcí. Spolupracovali jsme s občanským sdružením Náš Braník, s kterým jsme pořádali divadelní 
představení a účastnili se akce Zažít město jinak. Dále se zahrada stala místem pro zkoušky divadelníků. 
Spolupracujeme i s ostatními zahradami a pravidelně se setkáváme. Do zahrady chodí kompostovat lidé z okolí. 
Chtěli bychom v příštím roce spolupráci s místními spolky a vzdělávacími zařízeními ještě více prohloubit.

03/2014 Stavba zahradního domku
03/2014 Nezůstávejte za plotem, přijďte do zahrady - Malování zahradního domku, stavba pískoviště
04/2014 1. setkání komunitních zahradníků, piknik
04/2014 Velikonoční setkání v Braníku - spojené s guerillovým zahradničením
05/2014 Den sousedů v ZEBŘE
05/2014 Stavba plotu s KOKOZOU a jejími pracovníky, kteří mají schizofrenii
05/2014 Stavba bylinkové spirály
06/2014 Mozaikový workshop
06/2014 Oslava Slunovratu - Divadelní představení divadelních souborů z Braníku
06/2014 Sraz komunitních zahradníků z ostatních komunitních zahrad - Jedno z pravidelných setkání se
      uskutečnilo i v naší zahradě, grillovalo se a sdílely se zážitky a zkušenosti s pěstováním
07/2014 Stavba krbu a posezní
09/2014 Zažít město jinak, Květobraní v ZEBŘE, květinový workshop v rámci sousedské slavnosti v Braníku
10/2014 Promítání filmů s lidskoprávní tématikou ve spolupráci s projektem Promítej i ty od Člověka v tísni.
10/2014 Společné uklízení zahrady



Propojené	projekty
Ve spolupráci se spolkem Zvonice jsme propojili naši benefičně-recyklační aktivitu s kulturou a účastníkům 
benefičních výměnných bazarů poskytli navíc kulturní zážitek (pohádka Domeček pro čarodejnici, pořad Jak 
švadlenka ke štěstí přišla - tanečky s harfou, recyklační pohádka)

Umělecko-recyklační	dílna	Los	odpadosformers
je kreativně recyklační projekt, zaměřující se na zpracování odpadu různého původu..z počátku to měl být 
především odpad pocházející ze staveb, kde se často profesně pohybuji jako restaurátorka, nicméně všechno 
má svůj vývoj a každý workshop je trošku jiný, pro různé věkové kategorie, tématicky se lišící, takže si každý 
žádá specifický přístup..nakonec jsem se rozhodla pojmout 'recyklačně' i propagaci svých akcí a pochopila jsem, 
že používat pouze internet jako informační kanál nestačí, tak jsme začala na pokažené bannery a další materiál 
vyprodukovaný reklamními agenturami malovat různé poutače a plakáty k dílnám.

1. workshop - 22. 6. - v Radlické kulturní sportovně ..volná tvorba z drátků, kovu, sena...
2. workshop - 13. 7. - Containall - recyklační workshop volné tvorby plus host Roman Talský  (ukázka sváření)
3. workshop - 10. 8. - (A) void - volná tvorba za doprovodu DJ- Tea jeye Iva
4. akce - 18. - 22. 8. - maraton na Letní Letné a tvorba akrobatů samozřejmě recyklační
5. workshop - 3. 9. - Modřanský veletrh volnočasových aktivit - recyklační kroužky, pokračující v DDM monet
6. workshop - 6. 9. Brno - sobotní RC RALLY rozloučení s prázdninami v Lužáneckém parku 
7. workshop 13. 9. Písek - festival Cool v plotě - volná recyklační tvorba
8. workshop  4. 10. - jarmark Modřany, volná tvorba v rámci akce pouličního bazaru Šikne se! 
9. workshop 8. 11. - Slavnostní otevření komunitní zahrady Krejcárek - DDM Ulita -  recyklujeme tentokrát karton


