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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Obecně:

Od roku 2006 občanské sdružení, od roku 2014 zapsaný spolek 
sdružující lidi kulturních a dalších rozličných zájmů. 
Pro radost sobě i okolních pořádáme nejroztodivnější setkání, 
performance, dílny, představení, přednášky, koncerty a pod.

Konkrétně:

V tomto roce Spojené hlavy zrealizovaly, mimo jiné, následující projekty:

Reduce, Reuse, Recycle
 Provoz 3D tiskárny a stavba 3D frézky
 Komunitní zahrada Zebra a KZ Prahy 12
	 Ekologicko-společenský	projekt	Zdrojovna
 EkoŠkolka Vidoule
 Z	pokoje	do	pokoje

Pořádání	akcí
	 Charitativní	sbírky+výměnný	bazar	(celkem	14	akcí)
	 Praha	bez	revizorů
	 putovní	výstava	Ladislava	Klímy

Vydavatelská	činnost
 webzins www.chron.cz

Umělecká	činnost	
	 Rodinné	Divadlo	(sociální	divadlo)
 Uvedení	nových	her:	
 Sv. Václav, Pyšná princezna, DIOS
	 Divadlo	Pod	čepicí	(edukační	di	vadlo)
	 Audio	laboratoř	Ether	kolektiv

Spojené hlavy, z. s.
Spojené hlavy, z.s.

Pořádání
akcí

Divadlo
Pod Kloboukem

(edukativní)
Časopis
Chron, 

sbírky básní,
scénáře 

a jiné
Komunitní 

zahrada 
Zebra

Umělecká činnost Audio 
laboratoř

Ether kolektiv

Umělecko
-recyklační 

dílna Los odpa-
dosformers

Laboratoř 
3D tiskárny

Ekologicko
-společenský 

projekt 
Zdrojovna
+ freeshop

Výměnné
bazary, 

bezpeněžní 
zóny

Reduce, 
Reuse, 

Recycle

Rodinné 
divadlo

(sociální)

Revizní 
komise

Projekty

Rada 
spolku

Valná 
hromada

Praha 
bez revizorů

Komponované 
večery

(divadlo, 
koncerty)

Charitativní 
sbírky 

a transfery

Vydavatelská
činnost

EkoŠkolka
Vidoule

Odborná 
setkání

Z pokoje 
do pokoje

Projekty 2006 - 2018 Spojené hlavy, z.s.
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Rozvědčík
č.11 - 12
<<< č. 1 - 10 (2002 -05)
Revolver CZTK revue

Správá autorského archivu scénářů

Pořádání akcí

Divadelní činnost

Vydavatelská činnost

Reduce, Reuse, Recycle

divadelní spolek Duhová vrána

spolupráce se souborem Loutkové divadlo při Sokol Velké Popovice

spolupráce s Ježkem a čížkem
Pixy

Rozvědčík
č.13        č. 14
Revolver Praga revír
sbírka „27“ 

        Chron
        č. 1 - 6

komponované večery
<<< Ocel versus Konopí (2005)
       Slet duší (2005)
       Rozhoupejte rozvědčíka (2005)
Silvestr 2006
Sex versus Kyberpunk
Misantropie versus Práce
    

komponované večery
Vyšehrad (kapela 3XT + Rodinné divadlo)    (DPVJU  Sen
        + Ó divadlo) chron

Charitativní sbírky a transfery
sbírka pro Diagnostický ústav Praha 4     tři sbírky
      sbírka pro Diagnostický ústav Praha 4  pro Diag. ústav
      sbírka pro Středisko výchovné péče Praha 4 Praha 4
      tři sbírky pro Diag. ústav Praha 4   7 sbírek pro        14 sbírek
        transfer pro Diag. ústav Praha 4              Diag. ústav 
          Praha 4
         Pořádání odborných setkání (L. Klíma)       
     18. 5., 26. 6., 4. 9., 29. 9. - 15. 11.
          
Praha bez revizorů

recykloserver siknese.cz

pouliční bazary
6x      12x    11x + bezpeněžní zóna

komunitní zahrada Zebra  
       14x srazů a akcí
3D tiskárna labo

       Zdrojovna (dílny a freeshop)
       5x velký recyklačně-kreativní workshop
       eko dílna Los odpadoformers
       9x workshop
          Ekoškolka Vidoule

                Z pokoje do pokoje
  

Audio 
laboratoř

Ether kolektiv

Rodinné divadlo (sociální divadlo pro děti i dospělé)
Chasid a smrt             Uhlířská              Pixy      Chyba          Padlá bohyně       Dios, Sv. Václav          Malý princ
Záselky     Kostěj Nesmrtelný         a pokorný vítěz                    po 20 letech
všechny hrané hry: 5   12     25      14        28         18      
       
                    Audio laboratoř Ether kolektiv
                 

Divadlo Pod čepicí 
   

17 18



Představení jednotlivých realizovaných projektů:

Charitativní	sbírky	+	výměnný	bazar	(10	bazarů	s	divadelním	představením	
+	4	sbírky	hraček	a	šatů)
Realizace spočívala v nabídnutí edukativního divadelního představení Divadla Pod čepicí (www.podcepici.
com), zahrání konkrétní výchovné hry a uspořádání charitativního bazaru od dětí pro děti, tj. děti přinesly dvě 
hračky, jednu si vyměnily (recyklace), druhou darovaly (charita). Sbírku hraček a potřeb pro matky s dětmi 
jsme v průběhu celého roku zaváželi do Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče v Hodkovičkách  
(www.duasvp.cz), kde byl tento hmotný dar rozdělován mezi klientky (a jejich nezl. děti) v rámci specializovaného 
pracoviště – odd. M (matky s dětmi).

Putovní	výstava	(Krajinná	inspirace:	Ladislav	Klíma	v	Modřanech,	Kamýku	a	Cholupicích)
Výstavu jsme instalovali v průběhu roku 2017 v Husově knihovně, ZŠ Na Beránku a ZŠ Rakovského.

Praha	bez	revizorů
běží webové a FB stránky

Vydavatelská	činnost
běží webové a FB stránky www.chron.cz

Komunitní zahrada Zebra
Komunitní zahrada ZEBRA v Braníku existuje již 5. rokem 
a je stále aktivní.

Komunitní zahrada Prahy 12
Ve spolupráci se Společností E jsme otevřeli v Praze 12 novou 
komunitní zahradu viz www.kzp12.hlavy.org

EkoŠkolka Vidoule
tento projekt byl připojen k činnosti Spojených hlav 
a to formou pobočného spolku, bližší info viz  
www.ekoskolkavidoule.cz

Provoz 3D tiskárny
provozujeme 3D tiskárnu, včetně 3D scaneru 
bližší info viz www.3d.hlavy.org

Audio	laboratoř	Ether	kolektiv	
založeno experimentální audio těleso

Ekologicko-společenský	projekt	Zdrojovna
v současnosti Zdrojovna provozuje tzv. freeshop, tedy obchod bez peněz, kam 
kdokoliv může přinést nepotřebné menší vybavení domácnosti a zadarmo si 
také odnést - jedná se o dobrovolnou aktivitu podporující solidaritu a zájem 
veřejnosti o darování, bližší info viz www.zdrojovna.cz

Z	pokoje	do	pokoje
tato nábytková dílna funguje v Praze 8 (Za Poříčskou branou 7), činnost 
projektu začala v prosinci 2015 pod kmenovou organizací Spojené hlavy, od 
srpna 2016 pokračuje již jako pobočný spolek,  
bližší info viz www.zpokojedopokoje.cz 

Rodinné	divadlo	-	sociální	divadlo	(v	roce	2017	18	odehraných	her)
• premiéra her: Dios, Pyšná princezna
• celkem jsme v roce 2017 odehráli 15 pohádek a 3 hry pro dospělé
• pokračuje spolupráce s TJ Sokol Libuš, kde realizujeme již 4. jarní 
sezónu,  
   tj. od ledna do dubna, každou 2. neděli v měsíci zde hrajeme pohádku 
   za dobrovolné vstupné pro radost

Divadlo	Pod	čepicí	-	edukační	divadlo
tento projekt byl na základě dlouhodbé 
spolupráce připojen k činnosti Spojených hlav 
a to formou pobočného spolku, v roce 2017 přejmenován 
na Divadlo Pod Kloboukem viz 
www.divadlopodkloboukem.cz



Rozvaha, výsledovka a přehled všech dotačních prostředků
 
Praha	12	 	 	 	 	 30500	Kč	(ekologie-Charita-recyklo-bazar-MŠ)
Praha	12	 	 	 	 	 30000	Kč	(ekologie-Komunitní	zahrada)	
Praha	12	 	 	 	 	 44000	Kč	(kultura-Sokol,	tradice,	DIOS,	Tři	duše)	
Praha-Libuš	 	 	 	 	 		9000	Kč	(kultura-divadlo)
Min.	životního	prostředí	 	 								200000	Kč	(ekologie-z	pokoje	do	pokoje)

celkem:	 	 	 	 	 313500	Kč

rok příjmy jiné granty a příspěvky čl. příspěvky  příjmy celkem výdaje celkem účetní   datum

2017 1360887 313500  17250   1904592  1591099  Prodimo Acc.  10.4.2018


