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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020
Základní informace:
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.
Strukturu spoku tvoří centrála a další 4 pobočné spolky.

 Spojené hlavy, z. s.
 Ke Zvonici 7
	 143	00	Praha	12	–	Modřany

 ID datové schránky: wtbkvjr

 IČ: 27033830
 Spisová zn.: L16820
 Tranparentní účet: 2800485965/2010

Pobočné spolky:
 Divadlo Pod kloboukem
 EkoŠkolka Vidoule 
 Migréna-help
 Z pokoje do pokoje

Projekty:
 Audio laboratoř Ether kolektiv
 Akce a charita
 Komunitní zahrada Zebra
 Nakladatelství
 Rodinné divadlo
 
  

Spojené hlavy, z. s.



Představení pobočných spolků a realizovaných projektů:

Divadlo Pod kloboukem - edukační divadlo
hraje pro své malé diváky v mateřských a základních školách i v kulturních centrech či divadlech, více informací 
www.divadlopodkloboukem.cz

EkoŠkolka Vidoule
se oblasti moderního vzdělávání věnuje již od roku 2006 - více informací: www.ekoskolkavidoule.cz

Migréna-help
pobočný spolek tzv. pacientská organizace Migréna-help, je tu pro osoby s migrénou a jejich blízké. Migréna-help se snaží působit na úrovni 
celé České republiky a různými prostředky usilovat o zlepšení života osob s tímto onemocněním. Další info: www.migrena-help.cz

Z pokoje do pokoje
činnost projektu začala v prosinci 2015 pod kmenovou organizací Spojené hlavy, od srpna 2016 pokračuje již jako pobočný spolek, bližší info 
www.zpokojedopokoje.cz

Audio	laboratoř	Ether	kolektiv	
pokračuje experimentování v rámci zvuků, barev a jiných projevů univerza viz:
https://www.youtube.com/channel/UCr3vYlscNl51tOw-wKRMrwA

Akce a charita
• zprostředkovali jsme darování 30 banánových krabic různorodých látek, vhodných k šití roušek
• zprostředovali jsme dar PC setu do rodiny matky samoživitelky + dar 4 koloběžek do dětského centra v Karlíně
• podíleli jsme se, ve spolupráci s farou v Berouně, dodáním řidiče a dodávky na třech transferech - dohromady 3 tun potravinové pomoci do 
   40ti soc. znevýhodnběných rodin. 
• uspořádali jsme 2 divadelní představení/workshopy a charitativní bazary od dětí pro děti - sbírku hraček a potřeb pro matky s dětmi jsme
   doručili do Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče v Hodkovičkách (www.duasvp.cz), kde byl tento hmotný dar rozdělován mezi
   klientky (pracoviště – odd. M (matky s dětmi))
• ve spolupráci s Koridorem, filosofickým spolkem při FHS UK a Společností pro filosofickou antropologii jsme se podíleli na akci Po stopách
   Cholupického dne Ladislava Klímy

Komunitní zahrada Zebra
existuje v Braníku již 8. rokem a je stále aktivní, více info: facebook.com/ZelenyBranik

Nakladatelství
vydali jsme knihu Muž v karanténě - nouzový stav + 1 dotisk (autor: Básník Ticho)

Rodinné divadlo - sociální divadlo
v roce 2020 odehrány pro veřejnost 4 pohádky, premiéru měla autorská hra Čertík Uhlík (autor scénaře a loutek: Jindřich Stejskal)



Rozvaha, výsledovka a přehled dotačních prostředků centrály












