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Obecně:

Revizní
komise

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

Rada
spolku

Konkrétně:
V tomto roce Spojené hlavy zrealizovaly následující projekty:

Reduce, Reuse, Recycle

Nekomerční recykloserver siknese.cz
Umělecko-recyklační dílna Los odpadosformers
Vývoj 3D tiskárny
Komunitní zahrada Zebra
Ekologicko-společenský projekt Zdrojovna
založení FreeShopu
EkoŠkolka Vidoule

Pořádání akcí

Charitativní sbírky+výměnný bazar (3x)
Přednáškové turné Praha bez revizorů
Odborné setkání - L. Klíma (2 setkání)

Vydavatelská činnost

Tiskovina Chron (6 čísel)

Divadelní činnost
Rodinné Divadlo (sociální divadlo)

Uvedení nové hry pro děti: Malý čaroděj
Uvedení nové hry pro dospělé: Padlá Bohyně a pokorný vítěz

Divadlo Pod čepicí (edukační divadlo)

Valná
hromada

Projekty
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Představení jednotlivých realizovaných projektů:
Inzertní server šikne se!
od května 2012 provozujeme
recyklo inzertní server - www.siknese.cz
Do listopadu 2015 jsme zaznamenali:
- 385 zaregistrovaných uživatelů
- denní návštěvnost cca 17 originálních IP adres
- 1648 inzerátů
Používání serveru je bezplatné.
Jako podporu serveru provozujeme fórum
forum.siknese.cz a FB profil projektu
(www.facebook.com/Siknese).
Charitativní sbírky + výměnný bazar (3 bazary + 3 divadelní představení)
Propojili jsme naši benefičně-recyklační aktivitu s kulturou a účastníkům benefičních
výměnných bazarů v MŠ Pod Sady (14.10., 5.11. a 10.12.) poskytli navíc kulturní
zážitek (pohádka od Šolmese, Mravenec a Termitka, pohádka divadla Pod Čepicí).
Získané hračky jsme odvezli klientkám Specializovaného pracoviště
– odd. M (matky s dětmi) Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče
(Na Dlouhé mezi 69/19, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky).
Rodinné Divadlo - sociální divadlo (28 odehraných her)
• premiéra hry pro děti: Malý čaroděj
• premiéra hry pro dospělé: Padlá Bohyně a pokorný vítěz
• pokračuje spolupráce se Sokolem Libuš, kde realizujeme již 2. zimní sezónu,
tj. od prosince do března, 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,
bližší info viz www.podcepici.com
EkoŠkolka Vidoule
tento projekt byl připojen k činnosti Spojených hlav
a to formou pobočného spolku,
bližší info viz www.ekoskolkavidoule.cz

Vydavatelská činnost
časopis Chron (v roce 2015 vyšlo 6 čísel),
má i virtuální podobu tj. www.chron.cz
Vývoj 3D tiskárny
testujeme 3D tiskárnu
Praha bez revizorů
běží webové a FB stránky
Ekologicko-společenský projekt Zdrojovna
V současnosti jsou hlavní aktivitou Zdrojovny recyklační workshopy pro veřejnost. Za dobu svého působení Zdrojovna dosáhla značného povědomí
mezi obyvateli Prahy – má přes 5000 aktivních fanoušků na Facebookových stránkách a jednotlivých akcí se obvykle účastní 150-200 lidí.
Worshopy Zdrojovny - na workshopech vedeme návštěvníky k šetrnému nakládání s odpadovými materiály (stanoviště pro upcyklaci – vytvoření
dekorací z odpadového materálu, PVC či Tetrapack) a znovupoužití starého vybavení, čímž redukujeme vznik odpadu.
Dilna pro opravy - Zdrojovna má k dispozici nářadí, zkušené lektory a materiál, aby si návštěvníci mohli dovezený nábytek opravit a následně odnést
za částku pokrývající náklady. V současnosti dílna funguje jen v průběhu workshopů.
Freeshop – 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. Freeshop se v poslední
době několikrát ocitl v médiích jako jedinečný koncept - článek Respekt č.46/2015.
Odborné setkání (Krajinná inspirace: Ladislav Klíma v Modřanech, Kamýku a Cholupicích)
proběhla 2 odborná setkání (15.11., 10.12.) jako příprava sympózia a konference (výstavy, přednášky, vztyčení sochy)
Komunitní zahrada Zebra
Komunitní zahrada ZEBRA ve třetím roce svého působení vyrostla a přibrala nové zahradníky. Díky podpoře Nadace VIA se nám podařilo
zabezpečit provoz zahrady a setkat se na několika zajímavých akcí. V současné době v zahradě zahradničí nebo kompostuje 13 lidí s rodinami,
kromě toho je součástí zahrady jeden bezdomovec, který obývá zahradní domek, s ním se snažíme spolupracovat. V zahradě se mimo
pěstování uskutečnil výtvarný workshop, potom několik společných grilování. Za úspěch považujeme, že se podařilo spolupracovat s radnicí
Prahy 4 a povedlo se nám změnit smluvní vztah z pronájmu zahrady na výpůjčku na dobu 10 let. V příštím roce spolupráci s místními spolky a
vzdělávacími zařízeními ještě více prohloubíme.
Umělecko-recyklační dílna Los odpadosformers
je kreativně recyklační projekt, zaměřující se na zpracování odpadu různého původu, v tomto roce byl projekt nominován na Cenu Gratias TIBI za
občanskou aktivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Dílna byla využita v rámci příprav divadelního představení Malý čaroděj

