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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021
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:

 Akce a charita 
 Amatina - centrum udržitelného života
 Audio laboratoř Ether kolektiv
 Komunitní zahrada Zebra
 Rodinné divadlo
 Síť Linux VPS cz9.cz
 
  

Spojené hlavy, z. s.

Projekty 2006 - 2022 Spojené hlavy, z.s.

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Rozvědčík
č.11 - 12
<<< č. 1 - 10 (2002 -05)
Revolver CZTK revue

Správá autorského archivu scénářů

divadelní spolek Duhová vrána

spolupráce se souborem Loutkové divadlo při Sokol Velké Popovice

17

spolupráce s Ježkem a čížkem
Pixy

Rozvědčík
č.13        č. 14
Revolver Praga revír
Sbírka „27“             III. vydání+2 dotisky  Muž v karanténě
              Malá kniha noci  - nouzový stav

        Chron
        č. 1 - 6

19 20 21

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

Pořádání akcí

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

Reduce, Reuse, Recycle

Rodinné divadlo (sociální divadlo pro děti i dospělé)
Chasid a smrt             Uhlířská              Pixy      Chyba          Padlá bohyně       Dios, Sv. Václav          Malý princ     Pinocchio, Růženka  Čertík Bertík      Otesánek / DIOS
Záselky     Kostěj Nesmrtelný         a pokorný vítěz                    po 20 letech     Ztracená hvězdička
všechny hrané hry: 5   12     25      14        28         18       22       15      5       6     
                    Audio laboratoř Ether kolektiv     
                

Divadlo Pod čepicí přejmenováno na Pod kloboukem 
   

Divadelní činnost
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Charitativní sbírky a transfery
sbírka pro Diagnostický ústav Praha 4     tři sbírky                              dar 30 beden látek   5x 1 tuna
      sbírka pro Diagnostický ústav Praha 4  pro Diag. ústav            potr. sbírka    potravinová banka  
      sbírka pro Středisko výchovné péče Praha 4 Praha 4             3 tuny    pro Zbraslav
      tři sbírky pro Diag. ústav Praha 4   7 sbírek pro        14 sbírek      4 sbírky      4 sbírky     2 sbírky
      transfer pro Diag. ústav Praha 4              Diag. ústav         transfer z Spol. E       dar PC set + koloběžky
          Praha 4
         Pořádání odborných setkání (L. Klíma)   18. 5., 26. 6., 4. 9., 29. 9. - 15. 11.        Po stopách Cholupického dne L. Klímy
          
Praha bez revizorů
                   Migréna-help
recykloserver siknese.cz              
                       síť Linux VPS cz9.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
               
                              Výzkumné centrum         Amatina - centrum udržitelného života

Vydavatelská činnost

22



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

Akce a charita
• podíleli jsme se, ve spolupráci s zbraslavskou farou, dodáním řidiče a dodávky na sedmi transferech - dohromady cca 6 tun potravinové
   pomoci do cca 50ti soc. znevýhodněných rodin
• podíleli jsme se logisticky na charitativním bazaru od dětí pro děti - sbírce hraček a potřeb pro matky s dětmi určené pro Diagnostický ústav
   a Středisko výchovné péče v Hodkovičkách (www.duasvp.cz), kde byl tento hmotný dar rozdělen mezi klientky (odd. M (matky s dětmi))
• uspořádali jsme v Modřanské zvonici 3 kulturní akce (autorské čtení, vernisáž obrazů, hudební improvizace)

Amatina - centrum udržitelného života
vytváříme prostor pro setkávání lidí a experimentování s tradičními postupy v zemědělství a krajinotvorbě

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

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

Rodinné divadlo - komunitní divadlo
v roce 2021 odehráno pro veřejnost 7 představení, premiéru měla autorská hra Otesánek (autor scénaře a loutek: Jindřich Stejskal)

Síť Linux VPS cz9.cz
provozujeme síť dvou virtuálních Linux serverů viz cz9.cz



Rozvaha, výsledovka a přehled dotačních prostředků centrály




