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Spojené hlavy, z.s.

Obecně:
Revizní
komise

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.
Z pokoje
do pokoje

Výzkumné
centrum pro
adaptaci zemědělských technik na
změny klimatu

Rada
spolku

Komunitní
zahrada
Zebra

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

Valná
hromada

Rodinné
divadlo
(sociální)

Migréna
-help

Charitativní
sbírky
a transfery

Divadlo
Pod Kloboukem
(edukativní)

EkoŠkolka
Vidoule
Reduce
Reuse
Recycle

Časopis
Chron,
sbírky básní,
scénáře
a jiné
Akce
Divadlo
Hudba
Média

Projekty

Reduce, Reuse, Recycle

Audio
laboratoř
Ether kolektiv

Komunitní zahrada Zebra
EkoŠkolka Vidoule
Z pokoje do pokoje
Výzkumné centrum pro adaptaci zemědělských technik na změny klimatu

Pořádání akcí

Charitativní sbírky+výměnný bazar (celkem 4 akce)
Migréna-help
		

Vydavatelská činnost

III. vydaní Malé knihy noci (dva dotisky)

Projekty 2006 - 2018

Spojené hlavy, z.s.

Divadelní činnost

divadelní spolek Duhová vrána

spolupráce s Ježkem a čížkem
Pixy

Rodinné divadlo (sociální divadlo pro děti i dospělé)
Chasid a smrt
Uhlířská
Pixy
Záselky
Kostěj Nesmrtelný
všechny hrané hry: 5 12
25

spolupráce se souborem Loutkové divadlo při Sokol Velké Popovice

Chyba

Padlá bohyně
a pokorný vítěz
28

14

Dios, Sv. Václav
18

22

Malý princ
po 20 letech

Audio laboratoř Ether kolektiv

4 akce

Divadlo Pod čepicí přejmenováno na Pod kloboukem
Vydavatelská činnost

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

Rozvědčík
č.13
Revolver Praga revír
sbírka „27“

č. 14

Správá autorského archivu scénářů

Umělecká činnost
Rodinné Divadlo (sociální divadlo)

Chron
č. 1 - 6
Pořádání akcí

Uvedení nových her:
Pinocchio, Šípková Růženka, Ztracená hvězdička

Divadlo Pod kloboukem (edukační divadlo)
Audio laboratoř Ether kolektiv

komponované večery
Vyšehrad (kapela 3XT + Rodinné divadlo)

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

Charitativní sbírky a transfery
sbírka pro Diagnostický ústav Praha 4
sbírka pro Diagnostický ústav Praha 4
sbírka pro Středisko výchovné péče Praha 4
tři sbírky pro Diag. ústav Praha 4
transfer pro Diag. ústav Praha 4

(DPVJU
Sen
+ Ó divadlo) chron

tři sbírky
pro Diag. ústav
Praha 4
7 sbírek pro
Diag. ústav
Praha 4
Pořádání odborných setkání (L. Klíma)
18. 5., 26. 6., 4. 9., 29. 9. - 15. 11.

14 sbírek

4 sbírky
transfer z Spol. E

Praha bez revizorů

Migréna-help

recykloserver siknese.cz
Reduce, Reuse, Recycle

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

Audio
laboratoř
Ether kolektiv

Z pokoje do pokoje
Výzkumné centrum

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Představení jednotlivých realizovaných projektů:
Charitativní sbírky + výměnný bazar (4 bazary s divadelním představením
tj. 4 sbírky hraček a šatů)

Realizace
spočívala
v
nabídnutí
edukativního
divadelního
představení
O
ztracené
hvězdě
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).

Migréna-help

Projekt, respektive budoucí nezisková tzv. pacientská organizace Migréna-help, je tu pro osoby s migrénou
a jejich blízké, obecně však pro společnost jako celek, neboť migréna je natolik rozšířené onemocnění, že se
nějakým způsobem dotýká téměř každého člena společnosti. Migréna-help se snaží působit na úrovni celé České
republiky a různými prostředky usilovat o zlepšení života osob s tímto onemocněním.

Vydavatelská činnost
Vydali jsme III. vydání + 2 dotisky Malé knihy noci.

Audio laboratoř Ether kolektiv
pokračuje experimentování v rámci zvuků, barev a jiných projevů univerza

Komunitní zahrada Zebra
Komunitní zahrada ZEBRA v Braníku existuje již 7. rokem
a je stále aktivní.

Rodinné divadlo - sociální divadlo (v roce 2019 15 odehraných her)
• premiéra her: Pinocchio, Šípková Růženka, Ztracená hvězdička
• celkem jsme v roce 2019 odehráli 14 pohádek a 1 hru pro dospělé
• navázali jsme spolupráci s divadlem Kix (Buštěhrad)

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

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

Rozvaha, výsledovka a přehled všech dotačních prostředků
MČ Libuš (5 000 kultura-Sokol, tradiční pohádky), MČ Libuš (5 000 kultura-Sokol, Pinocchio), MČ Praha 12 (4 000 kultura,
loutkoherecká tradice), MČ Praha 12 (14 000 ekologie, výměnné bazary) 
granty celkem:28 000 Kč
rok
příjmy jiné granty a dotace
2019 2 151 578
28 000			

čl. příspěvky
31 091			

příjmy celkem
2 211 000		

výdaje celkem
2 337 000		

účetní
Prodimo Acc.		

datum
30. 7. 2020

