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Vážení partneři,
rádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali za výraznou
podporu našeho projektu - hudebně vzdělávacího festivalu
OUT of HOME se konal letos již potřetí. V  této prezentaci
naleznete základní informace o průběhu celé akce, a také
se dozvíte, jak vypadala mediální kampaň. V současné době
začínáme připravovat již 4. ročník a budeme potěšeni, pokud
s námi do toho projektu půjdete znovu.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Akce: 3. ročník OUT of HOME
Termín: 5. – 7. června 2009
Počet dětských domovů: 17
Koncepce: Bojovka po Praze + hudební večer pro děti z DD a veřejnost
Cíl OOH: Upozornit na celospolečenský problém, mediálně podpořit projekty
řešící integraci, pobavit děti z DD

Web: www.mimodomov.cz
Pořadatel: o.s. Mimo domov
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KONCEPCE OOH 2009
Hudebně vzdělávací festival OUT of HOME se konal letos již potřetí. Tato akce
se skládala ze dvou částí – sobotní bojová hra po Praze pro 170 dětí z dětských
domovů a večerní kulturní program jak pro tyto děti, tak i pro veřejnost.
OUT of Home má za úkol upozornit na problematiku neřešené integrace dětí
z dětských domovů do společnosti ve chvíli, kdy tyto ústavy opustí. Zároveň zapojují organizátoři děti do příprav akce a snaží se podporovat mediálně neziskové
organizace, které se věnují integračním projektům na profesionální úrovni. OUT of
HOME je ojedinělý festival a v letošním roce se nám opět podařilo tuto myšlenku
posunout o kousek dál. Namísto sportovních her pro děti jsme přichystali bojovou
hru, která dětem suplovala na deseti stanovištích po Praze reální životní nástrahy
a překážky. Musely vést pracovní pohovory, zakládaly účty v bance, byly se podívat v azylovém domě. Menší děti ve věku od 7 do 14 let byly v ZOO, kde pro ně
byly připraveny vědomostní soutěže a pak se přesunuly na Pražský hrad.
Reakce dětí, vychovatelů i partnerů jsem v letošním roce opět velmi kladné. Je
kvitováno, že se o problematice takto mluví (letos i díky mediální podpoře TV
Nova), že děti mohou přijet do Prahy a strávit zde plnohodnotný víkend a zároveň
si odvezou cenné informace, které mohou v životě využít.
V tuto chvíli pracujeme již na koncepci dalšího ročníku.
Rádi bychom scénář bojové hry poupravili, plánujeme opět oslovit stejné partnery
a nové partnery mediální, aby byl dopad ještě větší. V příloze zasílám zprávu
týkající se monitoringu, aby bylo zřejmé, kde všude byla o akci zmínka. Další
informace k akci rádi doplníme.
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MONITORING, KAMPAŇ, PR Out of Home 2009
Projekt Out of Home byl pro rok 2009 koncipován v podobě, že na sobotu 5.
června byl pro děti ze 17 dětských domovů v Praze připraven celodenní program,
který zahrnoval bojovku, večerní vyhlášení výsledků a kulturní část probíhající
v klubu La Fabrika.
PR aktivity byly založeny na komunikaci propojení poslání a programu projektu
s jeho kulturní částí a vybranými Opinion Makers (například Lenka Dusilová, Tereza Nekudová, Michaela Maurerová, Ilona Svobodová a další). PR aktivity zejména zahrnovaly:
>> přípravu PR strategie
>> přípravu relevantního medialistu
>> přípravu a realizaci Tiskové konference
>> moderování
>> přípravu Press Kitu
>> přípravu dvou Tiskových zpráv
>> distribuci pozvánek, fotografií, Press Kitu a Tiskových zpráv
>> komunikaci s médii
>> monitoring médií
>> zajištění fotografií
>> poradenství
Přestože není problematika dětských domovů a filantropie přijímána domácími médií s příliš velkou vstřícností z důvodu relativně nízkého čtenářského/
posluchačského/uživatelského zájmu o tuto problematiku, díky zajištění proaktivních, kontinuálních a detailních PR aktivit a znalosti mediálního prostředí bylo
docíleno nadstandardního efektu komunikace. Omezujícím faktorem byl snad
pouze fakt, že v důsledku časového pousnutí termínu konání Tiskové konference
nebylo možné projekt efektivněji komunikovat s médii, které mají delší periodicitu
(měsíčníky, čtrnáctideníky, některé týdeníky). Mediální zásah prostřednictvím
PR aktivit zahrnoval TV, rádia, printy a internet.
Celkový počet a skladba mediálních výstupů dosáhl toho, že mediální zásah PR
kampaně činil zhruba 1,9 milionu osob. Dalším z důkazů správně zvolené a realizované PR strategie byla relativně vysoká účast novinářské obce na Tiskové
konferenci projektu a samozřejmě také zájem široké veřejnosti o večer v klubu
La Fabrika, kde došlo k plynulému propojení dětí z dětských domovů s ostatními
návštěvníky a hosty.
9

PŘEHLED MÉDIÍ S KAMPANÍ OOH 2009
Uvedený výsledek vytváří dobré východisko pro 4. ročník projektu Out of Home,
a to jak pro samotné organizátory a dětské domovy, tak pro stávající a potenciální partnery projektu a návštěvníky. Ke zdaru letošního ročníku v neposlední
řadě přispěla podpora vybraných mediálních partnerů.
Pro budoucí ročník doporučujeme připravit a realizovat jednotlivé kroky PR strategie s větším předstihem, díky čemuž dosáhne mediální zásah více než 2,5
milionů osob.

Šťastný Jim
Tipy
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Strana:
Rubrika:

0.77
Šťastný Jim
30.04.2009
Out of Home
32
Kultura

OUT OF HOME
Pomoci dětem z dětských domovů chce projekt Out of Home, v jehož rámci rovněž
proběhne hudební festival, kde například vystoupí Iva Bittová s australskou pianistkou Lisou Moore, Tomáš Klus a další. Festival se uskuteční v pražském klubu
La Fabrica v sobotu 6. června.
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AB Radio
Festival Out of Home
Hudebně-sportovní festival Out of Home je akce, která si klade za cíl pomoct
dětem odcházejících z dětských domovů najít svou cestu a zapojit se do běžného
života. Letos probíhá jeho 3. ročník. Finále se uskuteční v sobotu 6. června od
21:00 hodin v La Fabrika v Holešovicích.
Line Up (zdaleka ještě není finální): písničkář Tomáš Klus, zpěvačka, houslistka
a herečka Iva Bittová a australská pianistka Lisa Moore.
Už od začátku roku posílaly dětské domovy přihlášky na festival Out of Home a
organizátoři sháněli sponzory. Generálním partnerem je společnost RWE. Magistrát hlavního města Prahy podpořil festival částkou 50 000 Kč. Další sponzoři
a dárci: firma ENVY, TV Nova, Armáda ČR (armádní kuchaři se postarají o stravování dětí během bojové hry)...
Přihlášek dětských domovů se nakonec sešlo sedmnáct. Konkrétně jsou to: Aš,
Boršov, Budišov, Česká Kamenice, Dlažkovice, Frýdek Místek, Humpolec, Karlovy Vary, Krásná Lípa, Liptál, Litoměřice, Mladá Boleslav, Most, Písek, Strážnice,
Uherské Hradiště, Volyně.
Organizátoři festivalu se za dětmi do dětských domovů vydali na “výjezdy”, letos
byli v Karlových Varech a v Aši. Posádky měly s sebou i fotografa, aby mohly
návštěvy řádně zdokumentovat. Děti si pak jejich zprávy i fotogalerie mohly
prohlížet na webových stránkách Out of Home.
Ze sportovních aktivit vybíráme například: Bojovou hru pro děti z dětských
domovů. Tu pomohlo zajistit sdružení SES, které pro kolektivy dětí a mládeže
realizuje především zážitkové kurzy a intenzivní workshopy na bázi zážitkové
pedagogiky. Bojovka proběhne v Praze, konkrétní disciplíny zatím organizátoři
neprozradili, aby se děti měly na co těšit. Ale půjde o soutěžení mezi týmy i
jednotlivci. Výsledky budou vyhlášeny na pódiu v prostorách La Fabriky. Hra se
uskuteční 6. června od 8:30 do 17 hodin a areálu fotbalového klubu AC Sparta,
Praha 1 a 7. Před večeří si děti na Spartě zahrají fotbal, frisbee atd.
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Radio Praha ČRo 7
Festival nabídne koncerty a podporu dětem
z domovů
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Strana:
Rubrika:
Autor:

0.77
Radio Praha ČRo 7
26.05.2009
Festival nabídne koncerty
a podporu dětem z domovůů
1
Zprávy Radia Praha: Úterý,
26. květen, 2009
Peter Gabaľ

Bavit se na koncertech a zároveň podpořit děti z dětských domovů mohou
návštěvníci jednodenního festivalu Out of Home. Koná se v sobotu 6. června v
pražském klubu La Fabrika, součástí je i bojová hra po Praze pro děti ze sedmnácti domovů z celé ČR.
Podle organizátorky Kláry Chábové je hlavním smyslem akce upozornit na problematiku mladých lidí, kteří opouštějí ústavy, a nejsou moc připraveni na opravdový život. Nebudou chybět hudební vystoupení ani projekce filmů, dokumentů
a klipů nezávislých domácích i zahraničních umělců. Celou sobotu ale budou
zároveň děti z domovů hrát bojovou hru na stanovištích po celé Praze. Při ní
budou muset třeba do banky, kde se naučí vyplňovat složenky, uzavírat smlouvy
nebo se dozvědí, jak absolvovat pohovor. Naučí se tak praktické věci do života.
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Zoom
NEJVĚTŠÍ PŘEHLED LETNÍCH FESTIVALŮ
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Strana:
Rubrika:
Číslo:
Oblast:
Zpracováno:
Identifikace:
Klíčová slova:

0.77
Zoom
01.06.2009
NEJVĚTŠÍ PŘEHLED
LETNÍCH FESTIVALŮ
55
VELKÁ RADOST
6
Časopisy - společnost a
životní styl
10.06.2009 21:53
CZZO20090601010073 cz
Out of Home

ČERVEN
Vyšehraní 2009
KDY: 1.-17. 6.
HVĚZDY: Blue Effect, Lešek Semelka, Ivan Hlas
KDE: po několika krajích ČR
CENA: 100-250 Kč
www.vysehrani.cz

Planet Festival 2009
KDY: 5.-6. 6.
HVĚZDY: Klaxons (UK), Orbital (UK), White Lies (UK)
KDE: letiště aeroklubu, Tábor
CENA: 890-1100 Kč
www.planetfestival.cz
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Festival Habrovka 2009
KDY: 5.-6. 6.
HVĚZDY: Yvonne Sánchez, Parno Graszt (HUN), Terne Čhave
KDE: zahrada kostela sv. Františka, Praha
CENA: 120-160 Kč
www.habrovka.cz

Out of Home 2009
KDY: 6. 6.
HVĚZDY: Tomáš Klus, Iva Bittová, Lisa Moore (AUS)
KDE: La Fabrika, Praha
CENA: 290 Kč
www.mimodomov.cz

Zpravydne.cz
Out of Home – festival na podporu integrace dětí z dětských
domovů
V Praze se 6. června 2009 bude konat třetí ročník charitativního hudebně- sportovního festivalu Out of Home - Mimo domov. Akce chce upozornit na problém
integrace dětí z dětských domovů do společnosti.
“http://www.praha-mesto.cz/default.aspx?id=80821&sh=-1458786344” \t “_blank”
zobrazit celý článek
datum: 26.05. 16:23
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Magistrat.eu
Out of Home – festival na podporu integrace dětí z dětských
domovů
V Praze se 6. června 2009 bude konat třetí ročník charitativního hudebněsportovního festivalu Out of Home - Mimo domov. Akce chce upozornit na
problém integrace dětí z dětských domovů do společnosti.
„V České republice je nejvíce dětských domovů ze zemí Evropské unie na počet
obyvatel. V současné době v nich žije 6 500 dětí a kolem 5 000 pak přebývá ve
výchovných ústavech. Jen dvě procenta z nich jsou skutečnými sirotky. Jak nestátní subjekty, které se zabývají následnou péči o ohroženou mládež, tak Magistrát hlavního města Prahy mají stejný cíl – usnadnit těmto dětem jejich vstup
do společnosti dospělých. Zabránit tomu, aby tyto děti skončily na ulici,“ řekla
na tiskové konferenci k blížícímu se festivalu Marie Kousalíková, náměstkyně
primátora pro oblast školství a mládeže.
Loňský ročník tohoto festivalu proběhl na ostrově Štvanice a předcházel mu
sportovní den na stadionu Sparta v Praze na Letné. Festival Out of Home spolupracuje s o. p. s. Rozmarýna a podporuje projekty tohoto sdružení. Největším
„tahákem“ letošního ročníku je bezesporu vystoupení zpěvačky Ivy Bittové a pianistky Lisy Moore v hudebním klubu La Fabrika v Holešovicích.
Záštitu nad festivalem Out of Home přebírá hlavní město Praha od jejího začátku
v roce 2007.
V Praze 26. 5. 2009
Ing. Marie Kousalíková – náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro školství,
vzdělávání a volný čas do funkce zvolena 30. 11. 2006. Působnost v oblasti
pražského školství a vzdělávání, rozvoje školství včetně školství alternativního,
sledování a hodnocení kvality vzdělávání, činnost v oblasti správy školních a
předškolních zařízení. V oblasti volného času spolupráce s organizacemi mládeže,
občanskými sdruženími a organizacemi, které se zabývají péčí o mládež, zejména v oblasti volného času mládeže.
Vloženo: 26.5.2009 | Administrator, OPR | Přečteno: 1261 x
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Praha.eu
Chystá se festival Out of Home
“http://www.praha.eu/public/60/9f/e3/158191_124837_out_of_home_festival.jpg”
“Trio Maurerová, Dusilová a Nekudová zvou na festival.”
Trio Maurerová, Dusilová a Nekudová zvou na festival.
Už třetí ročník festivalu Out of Home proběhne v Praze 6. června a zahrne celodenní soutěže pro děti ze 17 dětských domovů.
26. května 2009
Pomoci dětem z dětských domovů, aby se dovedly začlenit do běžného života
české společnosti, je hlavním smyslem festivalu Out of Home, na němž vystoupí jako headliner Iva Bittová společně s australskou pianistkou Lisou Moore,
domácí písničkář Tomáš Klus a skupina 4signs. Nebude chybět ani projekce
filmů, dokumentů a klipů nezávislých domácích i zahraničních umělců. Festival
se koná v pražském klubu La Fabrika a podporuje ho hlavní město Praha, Zoo
Praha a další městské instituce.
„Propojení soutěží, které proběhnou na různých místech hlavního města, s kulturním programem pomůže dětem z dětských domovů, aby lépe poznaly běžný
život. Podle statistik je Česká republika v rámci Evropské unie na prvním místě
v počtu dětských domovů na počet obyvatel. Okolo 35 procent dětí z dětských
domovů je přitom poprvé odsouzeno ještě předtím, než dosáhnou svých dvaceti
let. Zhruba 60 procent má problémy s alkoholem,“ uvedla Klára Chábová, členka
sdružení Out of Home.
Vyvrcholením celodenního programu Out of Home bude vyhlášení cen jednotlivých
soutěžních disciplín a vystoupení celé řady hudebních interpretů v pražském klubu La Fabrika. Pravděpodobně největším uměleckým magnetem bude zpěvačka
a houslistka Iva Bittová, která patří k mezinárodně nejuznávanějším českým kulturním osobnostem posledních dvaceti let. Bittová vystoupí společně s pianistkou
Lisou Moore. Australská umělkyně s Bittovou spolupracovala již na albu ELIDA,
kdy byla součástí skupiny The Bang On A Can All Stars – jinak také držitele
prestižního ocenění Ensemble Of The Year 2005. „Je to užitečná myšlenka a
ráda tuto snahu podpořím,“ říká Iva Bittová.
Další interpretem je Tomáš Klus, který je novým objevem hudební scény. Svoji
první desku Cesta do záhu(d)by vydal vloni. Ještě předtím zvítězil v soutěži
Czechtalent Zlín. Klus navazuje na bohatou českou písničkářskou tradici a ve
svých skladbách propojuje lehkost a vtip.
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Skupina 4signs patří ke klubovým kapelám, které však pravidelně účinkují i na
velkých domácích hudebních akcích (např. Rock for People, Hrachovka a další).

Zaměřuje se na směs dancu, funky ale také třeba popu. K filmům, které budou moci návštěvníci Out of Home shlédnout, patří například Nenasyta od Jana
Hřebejka nebo pohádka Nejkrásnější hádanka. Vedle toho se zde budou promítat
zábavné, sportovní a kulturní dokumenty. Večerní program festivalu bude určený
jak dětem z dětských domovů, tak široké veřejnosti.
Podrobnosti na www.mimodomov.cz.
Aktualizováno: 26. května 2009
Oskar Exner, redakce portálu
“http://praha.1440.cz/” \o “[Go to homepage]” Praha aktuálně
“http://praha.1440.cz/774/” \l “content#content” content,
“http://praha.1440.cz/774/” \l “nav#nav” navigation,
“http://praha.1440.cz/774/” \l “search#search” search.
“http://www.praha-mesto.cz/default.aspx?id=80821&sh=-1458786344” Out of
Home – festival na podporu integrace dětí z dětských domovů
26.05.
V Praze se 6. června 2009 bude konat třetí ročník charitativního hudebně- sportovního festivalu Out of Home - Mimo domov. Akce chce upozornit na problém
integrace dětí z dětských domovů do společnosti.
“http://www.praha-mesto.cz/default.aspx?id=80821&sh=-1458786344”
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tn.cz
27.5.

Celebrity z Ulice pomohou dětem na festivalu Out of Home
“http://image.tn.nova.cz/media/images/440x248_video/May2009/511970.jpg”
Video: HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1
27.05. 13:10 | tn.cz / Kateřina Lang
Třetí ročník festivalu pro děti z dětských domovů se koná v Praze už 6. června.
Hlavním smyslem festivalu Out of Home, na který je pozváno tři sta dětí ze sedmnácti dětských domovů z celé republiky, je začlenit dospívající mládež do běžného
života české společnosti.
Program proběhne v hlavním městě formou bojové hry, do které se zapojí i hrdinové ze seriálu Ulice. “Já se už hrozně těším, doufám, že to bude děcka bavit a
mě taky,” řekla Tereza Nekudová alias barmanka Saša z Ulice.
“http://image.tn.nova.cz/media/images/750x750/May2009/511973.jpg”
“http://image.tn.nova.cz/media/images/440xX/May2009/511973.jpg”
malování na loňském ročníku festivalu OUT OF HOME
Spoluorganizátorka Out of Home Klára Chábová se do projektu pustila už potřetí.
„Skvělé je, že díky partnerům můžeme pozvat tolik dětí a zároveň jim uhradit
veškeré náklady jako je cesta, ubytování a strava. Starším dětem jsme na celou
sobotu připravili bojovou hru, která jim pomůže zvládat situace v běžném životě
a ty menší zabavíme v zoo,” prozradila Chábová.
Bojová hra, která je hlavní náplní programu, je vlastně takové sociální kolečko
pro dospívající mládež. Děti budou muset sami zvládnout návštěvu banky, vyplnit
různé formuláře nebo zajít na úřad. Věci, které se zdají naprosto běžné, jsou pro
ně leckdy velkým oříškem.
“http://image.tn.nova.cz/media/images/750x750/May2009/511970.jpg”
“www.mimodomov.cz”
“http://image.tn.nova.cz/media/images/440xX/May2009/511970.jpg”
www.mimodomov.cz
Večer pak organizátoři připravili obří koncert v pražském klubu La Fabrika, na
kterém vystoupí Iva Bittová společně s australskou pianistkou Lisou Moore. Zahraje i Tomáš Klus nebo formace 4sings. Večerní program je přístupný i veřejnosti.
Festivalu Out of home se zúčastní i čerstvá maminka Míša Maurerová.
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„Absolvovala jsem i loňský ročník a jelikož mám blízko k problematice dětí bez
domova, tak mi přišlo jako samozřejmost se takové akce zúčastnit. Teď, když
mám dvojčátka, tak to vnímám ještě daleko citlivěji,“ dodala Míša.

Festival přijel do Prahy představit i mladý muž, který sám dětským domovem
prošel a dnes se snaží dětem se stejným osudem pomáhat. “Do dětského domova jsem se dostal až v patnácti letech, byl jsem hrozně vystrašený, protože
jsem vůbec nevěděl, co mám čekat. Mamku jsem už osm let neviděl a s otcem
nejsem v kontaktu vůbec,” řekl Juraj Bartoš. Juraj vystudoval střední školu, udělal
maturitu a dnes se věnuje produkci.
“http://image.tn.nova.cz/media/images/440x248_video/May2009/511902.jpg”
Video: Kateřina Lang HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1
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OUT OF HOME, festival podporující integraci dětí z dětských domovů do
společnosti. Tomáš Klus, Iva Bittová, Madfinger, 4 signs, Shopsky sound aj.
Kde: Praha, La Fabrika
Kdy:6. 6. 2009 www.lafabrika.cz
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6. června
Večerem v pražském klubu La Fabrica, na němž vystoupí IVA BITTOVÁ, Tomáš
Klus a další, vyvrcholí celodenní soutěže, jež proběhnou po celé Praze a mají
pomoci dětem z dětských domovů.
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NOVA
Snídaně s Novou / 2. 6. 2009
http://archiv.nova.cz/multimedia/snidane-s-novou-2-6-2009-cesky-tanecni-uspech-i.html”
“http://image.tn.nova.cz/media/images/original/Apr2009/497636.jpg”

7.45- 8.15
Out of Home
Festival Out of Home 2009 se koná 6. června a zúčastní se ho asi 200 dětí z
dětských domovů z celé České republiky. Hlavní myšlenkou festivalu je upozornit na problém, kterým se ve společnosti zabývá jen málokdo, a tím je integrace
dospívajících dětí z dětských domovů do společnosti poté, co ústavy opustí.

Deníky Bohemia a Moravia
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Praha/Australskou pianisku Lisu Moore přizvala Iva Bittová na své koncertní turné,
které zahájí 6. 6. na 3. ročníku festivalu Out of Home v pražské La Fabrice. Iva
Bittová prošla mnoha hudebními žánry od alternativy přes jazz, rock, klasickou
hudbu včetně hostování v opeře. Jak sama říká, dodnes prý hledá pojmenování
svého hudebního jazyka, který je pro mnohé naprosto originální.
“Mé skladby a kompozice vznikají z podnětu všedního života. Důležité je ticho
a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby vtiskne,” popisuje Iva.
Organizátoři festivalu ji požádali, aby vystoupila na akci, která upozorňuje na
neřešený problém integrace dětí z dětských domovů do společnosti ve chvíli, kdy
dosáhnou plnoletosti.
“Tito mladí lidé jsou odkázáni pouze na sebe, nemají se na koho obrátit. Mají
problém se zorientovat, velmi často končí v sociální síti. Chceme na to upozornit a podpořit projekty, které se jejich zapojení do společnosti věnují,” říká Klára
Chábová, organizátor festivalu. “Máme v Čechách nejvíce dětských domovů
z EU. Dokud se toto nezmění, je potřeba vycházet ze stávající situace a dětem
maximálně pomoci, aby dostaly šanci prožít normální život,” dodává. V rámci
letošního ročníku podporuje festival neziskovou organizaci Rozmarýna, která
chystá v Praze otevření kavárny Rozmar, kde budou zaměstnány děti z dětských
domovů.
Festival Out of Home se snaží pobavit nejen širokou veřejnost, ale také děti z
dětských domovů. “Do Prahy přijede asi 200 dětí, které se během soboty zúčastní
bojovkové hry. S přípravou nám pomáhá o. s. SES. V rámci několika stanovišť
rozmístěných po celém městě plní děti speciální úkoly,” dodává Chábová.
Vyhlášení vítězů se bude konat v La Fabrice v 19 hodin. Pro děti je připravený
koncert kapely 4signs a zazpívá jim i Tomáš Klus. Koncert Ivy Bittové pak začíná
ve 21 hod., cena vstupenky v předprodeji je 290 Kč, na místě pak 320 Kč. Více
informací na internetových stránkách www.mimodomov.cz.
(kul)
Foto - ORIGINÁLNÍ. Houslistka Iva Bittová přizvala na zahájení svého koncertního turné i australskou pianistku Lisu Moore.
Foto - Out of Home
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KONCERT
Iva Bittová vystoupí s australskou pianistkou
Australskou pianistku Lisu Moore přizvala Iva Bittová na své koncertní turné,
které zahájí v sobotu 6. června na 3. ročníku festivalu Out of Home v La Fabrice.
Koncert začíná ve 21 hodin.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Praha
“http://praguemonitor.com/”
“http://praguemonitor.com/sites/all/themes/zen/jill/logo.png” \*
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Prague Writers’ Festival, Lisa Moor, Garbage
Warrior and Earth from above
BY KATEŘINA HEILMANN | PRAGUE DAILY MONITOR | 3 JUNE 2009
“HTTP://PRAGUEMONITOR.COM/
SITES/DEFAULT/FILES/STANDARD-HORIZONTAL/HOME.JPG?1245186295”
Home documentary offers unique shots of the Earth. (COURTESY)
The Czech Republic’s largest literary event, the “http://www.pwf.cz/en/praguewriters-festival-2009/program/” Prague Writers’ Festival is set to begin on Sunday
offering five days of authors’ readings, artistic performances, film screenings and
discussions with acclaimed authors from all over the world about topics brought
to live on pages of their books. The art of story-telling is the focus of the 19th edition, whose guests, among others, are Syrian poet Adonis, Chinese Literature
Nobel Prize winner Gao Xingjian, US author Robert Crumb and American poet
Anne Waldman. All events and public reading are simultaneously translated to
English.
Today Palác Akropolis is hosting RefuBenefit, a benefit evening organised by
“http://www.berkat.cz/sekce.php?id=19” Berkat, a civic association, whose aim is
to help and support communities and social enterprising in Chechnya, Afghanistan and the Czech Republic while using creativity and traditional cultural skills.
A documentary about Afghanistan, Afghánská Šangrila, will open the event at
6pm followed by a concert featuring Armenian singer Alvina Aghajanyan, Mr.
Cocoman & The Solid Vibes and United Flavour with Spanish singer Carmen.
Throughout the evening you can buy dolls made by Afghanis and taste exotic
meals from around the world. The money raised at the event will cover cornea
transplants within Berkat’s Adžamal project.
Another benefit is planned for Saturday, this time supported by the Czech singer
and violinist Iva Bittová and the New York-based Australian avant-garde pianist
Lisa Moor. Following their great success at last year’s Sounds Alive festival in
Canberra, the artists will meet again at “http://www.lafabrika.cz/program.php?su
bsect=read&co=bude&pid=284” Holešovice club La Fabrika to play for the third
“http://www.mimodomov.cz/festival.html” Out of Home festival for children from
crèche.
Mestizo is what you get when you mix Cuban salsa, Rumba Catalana, Colombian
Cumbia, flamenco, Brazilian bossa, Mexican mariachi and other Latin American
music styles. On Sunday, 7 June accordion player Joan Garriga and his “http://
www.latrobakungfu.net/mosaic.html” La Troba Kung-fu from Barcelona will bring
this energetic show to Palác Akropolis.
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To mark the World Environment Day on 5 June, many movie theatres around the
world will be showing “http://www.youtube.com/homeproject” Home, a feature
documentary offering unique shots of the Earth. Director and famed aerial photographer Yann Arthus-Bertrand shot entirely from the air, over a two-year period
and in 54 countries showing how everything on our planet is interconnected and
how we should protect it. Prague’s Lucerna and Village Cinemas Anděl will show
the film on Friday.
Sustainable living and an environmentally-friendly approach is also a topic of
another movie entering Czech cinemas this week. “http://www.imdb.com/title/
tt1104694/officialsites” Garbage Warrior alias Michael Reynolds is an architect
who has been designing homes from garbage and natural objects for major part
of his life. The documentary shows his projects and visions and him battling the
US authorities over the permission to make them happen.
Speaking of environment, Prague may not have the best air conditions and the
weather here has not been very warm recently. But it doesn’t mean we should
only be hidden in clubs and movie theatres. The city is offering various outdoor
activities for the next seven days. Above the river on Vyšehrad, the “http://www.
vysehrani.cz/program.html” Vyšehraní music festival is underway, featuring music styles from folk and country to jazz, rock and blues. Czech musicians, including Vlasta Redl, Lenka Dusilová, Robert Křesťan and his bluegrass band Druhá
tráva, as well as foreign guests, trumpet player Laco Deczi and the Celula New
York, will be performing here until 17 June.
Another Prague hill, Žižkov, is the venue of street theatre, circus and puppetry
festival “http://www.zizkovsobe.cz/?id=5” Žižkov Sobě, running at different places of the district through the end of the month. Street theatre projects is the
focus of Prague-based international art group, “http://www.continuo.cz/aj/continuo.html” Divadlo Continuo. Their performance Finis Terrae, nearby the Viktorka
football stadium, is scheduled for Sunday, 9:30pm. Reggae Juggling Open Air
with juggling star Lena Köhn from Germany is on the list for Saturday, 6 June.
And if you wait little longer, you can hear Belgium’s critically acclaimed brass
band L’Orchestre International du Vetex showing their skills on Jiřího z Poděbrad
square 22 June.
From Prague hills down to the river. Two islands on the Vltava river, Dětský ostrov
and Střelecký ostrov, as well as the area in front of the Svatý Václav church near
Anděl, will host a four-day “http://www.bambiriada.cz/2009.php?goto=en&lng=cz”
Bambiriáda children’s festival starting Thursday, 4 June.
If none of Prague hills and islands offers the right cup of tea, you can take a trip
to history and walk with the royal procession of Charles IV and his wife Eliška
from Prague Castle to Karlštejn. The goal of the two-day event, organised by the
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“http://www.karlstejnsko.info/kralovsky-pruvod-2009/” Karlštejnsko municipality,
is to symbolically deposit the coronation jewels at the castle and to enjoy a fun
weekend.
“http://praguemonitor.com/look/pdm/katy-heilmann.gif”
Kateřina Heilmann is a staff writer and translator at the Monitor. She likes writing
about cycling and culture.
You can reach her at katerina@praguemonitor.com. You can read more of her
stories “http://praguemonitor.com/category/byline/kate%C5%99ina-heilmann”
Rubrika: “file:///C:\\” Denik.cz - “file:///C:\\souteze\\” Soutěže

Soutěž s festivalem Out of Home 2009 - již ukončeno
Vyhrajte tričko vstupenky na festival Out of Home 2009
Autor: Redakce
- soutěž probíhá 3.6.2009 od 7:00 do 15:00
- otázka: kolik dětí v ČR v současnosti přebývá ve výchovných ústavech?
- odpovědi spolu s Vaším jménem a korespondenční adresou zasílejte na mail:
libuse.petrzilkova@denik.cz s předmětem zprávy soutez_OOH_2009
Tričko vyhrává každá 25. správná odpověď, maximální počet výherců je 5. 2 vstupenky na festival vyhrává každá 30. správná odpověď, maximální počet výherců
je 3.
- Trička budou výhercům zaslána poštou, vstupenky budou zajištěny formou
akreditace na festival.
- úplně znění všeobecných pravidel naleznete na adrese:
“http://www.denik.cz/souteze/vseobecna-pravidla-internetovychsoutezi-20090602.html”
Potřebuje nápovědu?
“http://mm.denik.cz/1/07/ooh.pdf”

26

Sedm
KAM VYRAZIT
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Strana:
Rubrika:

0.77
Sedm
04.06.2009
Co se děje
8
Ve městě

Out of Home 6.6. La Fabrika, 19.00, www.mimodomov.cz
Charitativní hudebně-sportovní festival upozorňuje na problém integrace dětí
z dětských domovů. Vystoupí i pianistka Lisa Mooreová.

Právo
Lenka Dusilová: Máma je fanynka
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Strana:
Pořadí:
Mutace:
Rubrika:
Ročník:
Číslo:
Náklad:
Odkaz:
Oblast:
Zpracováno:
Identifikace:

0.82
Právo
04.06.2009
Lenka Dusilová: Máma je
fanynka
3
1
Styl
Hudba
19
129
147 980
“http://pravo.novinky.cz/” \t
“_blank”
www.pravo.novinky.cz

Celostátní deníky
04.06.2009 06:33
DCPR20090604030007 cz

27

Zpěvačka Lenka Dusilová (33) sklízí úspěchy s projektem Eternal Seekers
a chystá své sólové album. Je rovněž tváří akce Out Of Home, která pomáhá
mladým lidem z dětských domovů začlenit se do normálního života. V sobotu se
uskuteční její třetí ročník.
* Je pro tebe projekt Out Of Home důležitý?
Ano. Když pominu to, že pomáhá mladým lidem na cestě z dětského domova
do normálního života i osobní zkušenost, kterou jsem před časem měla s jednou dívkou z dětského domova, jež si mě vyhledala, oblíbila a čtyři měsíce u
mě dokonce bydlela s tím, že Praha pro ni znamenala opravdovou svobodu,
pak je tu ještě jedna důležitá věc. Když se před dvěma lety konal první ročník,
chtěli pořadatelé představit na festivalu nějaké speciální hudební spojení. Oslovili
Clarinet Factory, zda by je zajímalo nějaké jméno z tehdejšího line-upu. Volba
byla jasná. Z toho vzniklo pro obě strany zajímavé a příjemné vystoupení a spolupráce vlastně trvá pod hlavičkou Eternal Seekers dodnes.
* Před dvěma lety jste se setkali poprvé?
S Clarinet Factory jsme se sešli už dva roky předtím. Každoročně dělají v lomu v
Něčíně u Dobříše koncert, na který si zvou hosty. Tenkrát oslovili mě, jenže jsme
si schůzku dali v hospodě, kde jsme se dost opili. Oni i já jsme se za ten večer
asi strašně styděli, takže jsme si až do Out Of Home nikdy nezavolali. Teprve
tam jsme si měli možnost tohle nedorozumění vysvětlit. Během koncertu jsem
zahořela touhou se s nimi umělecky spojit a půl roku poté mě napadlo založit
Eternal Seekers, do kterých jsem počítala i s Beatou Hlavenkovou. Všichni do
toho šli a dnes si ten projekt žije vlastním životem.
* Tušila jsi, že by mohl být tak úspěšný?
Těžko říct, ale opravdu bereme naše setkání jako úspěch. Od začátku nám to
hudebně dobře fungovalo. Našli jsme způsob spolupráce a skládání, který nese
velký potenciál. Máme navíc entuziasmus pokračovat dál, protože nás to baví.
* I když to pro lidi není úplně nejjednodušší hudba
Člověk při ní ale umělecky roste a posouvá se dál. Nutí ho k větší koncentraci a
učení se dalších věcí.
* Budeš tedy na svém dalším albu obklopena Clarinet Factory a Beatou Hlavenkovou?
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Eternal Seekers nepovažuju za svou sólovou desku. Je to paralelní projekt vedle
mého solitérství a myslím, že to podobně mají i Beata a Clarinet Factory. Pro mě

je takový malý zázrak, že se něco takového stalo. Myslím, že by tahle kapela
mohla mít dlouhou životnost. Minimálně jednu další desku. V Eternal Seekers
jsme všichni rovnocenní partneři.
* Při vystoupení Eternal Seekers ve Švandově divadle v Praze jsem seděl vedle
tvé maminky. Je to tvá velká fanynka?
Určitě. V Praze chodí na všechno, a když jedeme do míst, ke kterým má nějakou
vazbu, jede také. Mou fanynkou je odmalička. Myslím, že si skrz mě trochu naplnila své ambice z mládí, protože byla velmi talentovaná houslistka i zpěvačka.
Díky rodinným konstelacím ale nebylo možné, aby šla studovat hudbu.
* Při koncertech ovšem v promluvách k písničkám týkajícím se tvého osobního
života nejsi směrem ke své rodině právě vlídná. Jak to snáší?
Není to nic nevlídného. To, co se stalo a jak jsou karty rozdané, je realita a já i o ní
píšu. Ta realita je inspirativní. Vyrůstala jsem v určité rodinné situaci, nepochybně
si řeším vztah k otci, respektive prázdné místo po něm. Myslím si, že když člověk
o těchto zdánlivě negativních věcech přemýšlí a píše o nich písničky, může mu
to v ledasčems pomoci. Na desce Eternal Seekers je například skladba Louče,
kterou jsem vystrojila pohřeb svému otci, jehož asi nikdy nepotkám. Hodně jsem
se jím v myšlenkách zabývala a nakonec mi vytanulo, že je to takové tančení nad
hrobem. Doufám, že mámě neubližuje, když nad tím takhle uvažuju.
* Tvůj otec zemřel?
Omlouvám se, nechci se do těchto věcí víc pouštět. Je to docela horké téma.
* Jak se tvá maminka dívá na hudbu, kterou děláš?
Samozřejmě mi skoro na všechno řekne, že je to dobré. Přesto vím, že se na ní
dá docela dobře vyzkoušet, které nápady jsou kvalitní. Podle výrazu z její tváře
poznám, co se jí opravdu upřímně líbí, a co zas tolik ne. V hudebním vkusu jsme
si velmi podobné. I ona v muzice hledá pravdivé pocity a emoce.
* Kdy vyjde tvá nová sólová deska?
Připravuju ji, dlužím ji sobě, svým muzikantům i fanouškům. Nemám ale ještě docela jasno v tom, jak hudba na ní bude vypadat. Jsem věčný hledač a mám neustále štěstí potkávat spoustu inspirativních muzikantů, které mám touhu zkoušet v
různých hudebních spojeních. Ráda bych novou desku dokončila příští rok.
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Hlavním lákadlem sobotního festivalu Out of Home bude vystoupení Ivy Bittové, která v pražské La Fabrice zazpívá v doprovodu pianistky Lisy Mooreové.
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Praha - O jednu zastávku více má pražská hromadná doprava. Od včerejšího dne
totiž zastavují všechny tramvaje na Střeleckém ostrově. Uprostřed mostu Legií
vznikla nová stanice pro návštěvníky přehlídky dětských organizací Bambiriáda.
Střeleckým ostrovem zní hudba, na pódiu vystupují dětské taneční a hudební
skupiny. Své stánky tu otevřel třeba Junák, Pionýr, debrujáři nebo Dětská tisková
agentura. “Chceme dětem ukázat neobvyklé aktivity, představit skauty jako živou
organizaci,” vysvětluje Alena Stibralová z Junáka.
Starší děti a mládež se mohou zabavit u stolního fotbálku nebo u stánku ministerstva vnitra, kde si mohou vyzkoušet vyhledávačku min nebo výzbroj pro
potápěče.
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Bambiriáda, která potrvá až do neděle, však není jedinou dětskou akcí. I týden
po Svátku dětí bude sobota a neděle patřit v metropoli dětem. Myšpulín, Fifinka, Pinďa a Bobík, postavičky z legendárního komiksu Čtyřlístek, budou slavit
v neděli 7. června ve Žlutých lázních své čtyřicáté narozeniny. Malí návštěvníci
se mohou těšit na soutěže a hry na čtyřech stanovištích, symbolicky pojmenovaných podle postaviček Čtyřlístku.
“Kromě Bobíkova sportoviště, Fifinčiny výtvarné dílny a Myšpulínovy vědecké
laboratoře vyroste v areálu lázní také Pinďova aréna a uskuteční se olympiáda Čtyřlístku,” vyjmenovává atrakce Libuše Pardubská, manažerka dětských
programů ve Žlutých lázních. Pokračování na str. B3
Na nedělní oslavu Čtyřlístku zavítá do areálu Žlutých lázní také autor slavného
komiksu Jaroslav Němeček, který zájemcům přiblíží svět kreslených hrdinů a u
této příležitosti pokřtí v 11 hodin knihu “4 tajemství Čtyřlístku”.
“Chceme všem návštěvníkům, a především dětem, představit historii a současnost
časopisu, který čte už třetí generace čtenářů,” říká manažerka areálu Libuše Pardubská. Na každého účastníka oslav navíc čeká sladká odměna. Oslava kulatých
narozenin Čtyřlístku potrvá od 10 do 18 hodin.
Bojovka v centru města Centrum města bude v sobotu patřit i festivalu Out of
Home, pro děti z dětských domovů. “Do Prahy dorazí děti ze 17 dětských domovů
od Aše po Uherské Hradiště. Ze všech domovů nepřijedou jen proto, že by jim
volná kapacita dostupného ubytování ve městě ani nestačila,” vysvětluje Klára
Chábová ze sdružení Out of Home.
Pro děti bude v Praze připravena celodenní bojovka, která je zavede na řadu
známých míst metropole. Soutěže a hry pro děti z dětských domovů se mají konat
na Pražském hradě, v trojské zoo, v areálu fotbalové Sparty, ale i na velkých
nádražích, kde budou děti hledat nejlepší dopravní spojení, jak se dostat domů.
U poboček bank na Václavském náměstí si také zkusí poprvé založit vlastní
bankovní účet.
Večerní vyhlášení výsledků dětem zpestří multikulturní festival v klubu La Fabrika, kde vystoupí třeba Iva Bittová nebo zpěvák Tomáš Klus.
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www.pragueout.cz 05/06/09

pragueout.cz
TIPY NA VÍKEND – MIMO DOMOV A BEZ BARIÉR!
Začít si konečně žít po svém. To byla samozřejmě první věc, kterou jsem po střední
chtěla udělat. Je tak jednoduché vymezovat se vůči někomu, kdo vás v případě
tísně přijme s otevřenou náručí. Ne každý má ale takové štěstí a řada mladých
lidí se na prahu dospělosti ocitá v úplně jiné situaci. Podpořit děti odcházející
z dětských domovů a hledající nový pevný bod ve svém životě můžete právě o
tomto víkendu. Můžete ale také na pochod proti rakovině prsu nebo prostě jenom
z Prahy na Karlštejn.
V sobotu 6.6. se můžete zúčastnit již 3. ročníku festivalu Out of Home, který chce
upozornit na problematiku začleňování dětí opouštějící dětské domovy a podobná zařízení do společnosti. Během slavnostního večera v holešovické “file:///C:\\
Users\\Radek\\divadlo\\divadla\\la-fabrika” \t “_blank” La Fabrice proběhne jednak vyhlášení výsledků odpolední Bojovky, které se zúčastní děti z celé republiky, a jednak se při této příležitosti můžete potěšit například zpěvem Ivy Bittové.
“http://www.mimodomov.cz/” \t “_blank” Více informací o festivalu najdete tady.
V pátek a v sobotu proběhne další festival upozorňující na problémy, které dokáží
dost zkomplikovat život. Mezi ně patří například zdravotní postižení. Festival Žiju
stejně jako ty můžete navštívit během těchto dvou dnů v Centrálním parku Pankrác. Vstup je zdarma a zahrají tu například Tam tam orchestra, Lenka Dusilová,
Sestry Steinovy a řada dalších. Program je opravdu slibný. “http://www.zijustejnejakoty.cz/” \t “_blank” Více se o celé akci dozvíte zde.
Dalším z chvályhodných projektů nadcházejícího víkendu je bezpochyby už
tradiční pochod kosmetické značky Avon věnovaný boji proti rakovinně prsu.
Podporuje ho řada známých osobností a v celém centru města k němu budou
vaši pozornost svádět poletující růžové balónky. Vyráží se ve 14.00 v sobotu
z náměstí Republiky a po pěti kilometrech v Erpet Golf Centru bude pochod
završen předáním částky 9 mil korun na projekty snažící se čelit této zákeřné
chorobě. Vy sami můžete přispět zakoupením trička v hodnotě 3OO korun, které
je zároveň vstupenkou k účasti v pochodu. “http://www.zdravaprsa.cz/” \t “_blank”
Více se dozvíte zde.
Pokud vás neláká zasvětit své kroky o prvním červnovém víkendu úsilí v boji s rakovinou, přesto se můžete vydat na pěknou procházku. Tu slibuje další ročník dvou
denního Královského průvodu na Karlštejn. V průvodu vás čeká celá královská
rodina, na jednotlivých zastávkách pak hudební a divadelní představení. Stejně
jako ve středověku je to i dnes rozhodně velká událost. “http://www.karlstejnsko.
info/kralovsky-pruvod-2009/” \t “_blank” Celou jeho historii i současnou trasu najdete tady.
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Další festivaly a události zmíníme už jen ve zkratce. Pražská společnost bloumající veřejnosti pořádá o víkendu festival Habrovka. Koná se v areálu při kostele sv.
Františka z Assisi v Praze Krči a mezi jeho hvězdy patří třeba Peter Lipa, Yvonne
Sanchez, nebo band temného básníka J. H. Krchovského. Všechny potřebné
“http://www.habrovka.cz/” \t “_blank” informace najdete tady včetně té, že své psí
miláčky máte letos nechat raději doma.
Milovníci sladkého na jazyku by si určitě neměli nechat ujít 12. ročník mezinárodního setkání sběratelů baleného cukru, které se uskuteční v sobotu 6. 6. v kulturním domě Krakov. “http://www.ksbc.cz/view.php?cisloclanku=2009010003” \t
“_blank” Více zde. Nuda ovšem nebude ani na dalším, v pořadí již “http://www.
salsafestival.cz/” \t “_blank” osmém ročníku festivalu salsy v Praze. Tance si také
užijete na unikátní “file:///C:\\Users\\Radek\\novinka\\sensation-the-ocean-ofwhite-5471” \t “_blank” party Sensation White v O2 Aréně, na kterou budete teď
už shánět lístky ale dost problematicky.
Vrcholící jaro ovšem nemusíte slavit jen tancem. Jak se slaví v Japonsku takzvaný “http://www.japan.cz/vysehrad2009/” \t “_blank” svátek Lip se můžete
dozvědět, když se ještě dnes vydáte procházkou na Vyšehrad. Pokud to ale už
nestihnete, nenechte si ujít zítra a další dny “http://www.vysehrani.cz/program.
html” \t “_blank” Vyšehraní.
Děti pak určitě ocení oslavu padesátých narozenin slonice Gulab a třiatřicátých
narozenin její kolegyně slonice Shanti ve zdejší “file:///C:\\Users\\Radek\\deti\\
zoo-botanicka\\zoopraha” \t “_blank” Zoo. Na dětičky se ale také připravili v
“file:///C:\\Users\\Radek\\deti\\planetarium-hvezdarna\\planetarium_praha” \t “_
blank” planetáriu, kde na ně čeká “http://www.planetarium.cz/” \t “_blank” skřítek
a bohatý program sobotního dne.
Pěkný víkend! kacab
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MF DNES
PRO MLADÉ
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Strana:
Pořadí:
Mutace:
Rubrika:
Ročník:
Číslo:
Náklad:
Odkaz:
Oblast:
Zpracováno:
Identifikace:

0.80
Mladá fronta Dnes
06.06.2009
PRO MLADÉ
5
4
Praha
Praha
20
131
300 595
“http://www.idnes.cz/” \t “_
blank”
www.idnes.cz/

Celostátní deníky
06.06.2009 06:35
DCMF20090606140016 cz

AKCE
Out Of Home 2009
Dnes se koná v La Fabrice (Komunardů 30) III. ročník festivalu Out Of Home 2009
na podporu dětí z dětských domovů. Těšit se můžete na projekci zábavných,
kulturních a sportovních klipů a dokumentů, vystoupí Tomáš Klus, Iva Bittová,
Madfinger, 4 signs a další.
Vstupenky lze zakoupit v síti Ticketpro a Ticketstream v hodnotě 290 korun,
na místě zaplatíte 320 korun. Více informací naleznete na stránkách
www.mimodomov.cz.
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NOVA
Festival pro děti z dětských domovů
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Pořadí:
Relace:
Autor:
Moderátor:
Oblast:
Zpracováno:
Identifikace:

0.77
Nova
07.06.2009
Festival pro děti z dětských
domovů
11
Odpolední Televizní noviny
Neuveden
Michaela Ochotská,
Pavel Dumbrovský
Televize
08.06.2009 04:13
TVT320090607020010 cz

Moderátor
Do Prahy se o víkendu sjely stovky dětí z dětských domovů. Konal se tu včera
festival Out of home, který je má formou bojové hry připravit na začlenění do
běžného života. Projekt podpořila naše televize a tak dětem přišly pomoci
i hvězdy ze seriálu Ulice.

Autor
Zajít na úřad nebo do banky, vyplnit složenku, najít si na internetu práci, to, co je
pro většinu lidí hračka, bývá pro řadu dospívajících z˙dětských domovů celkem
tvrdý oříšek.

Daniel Brown, herec:
Ty děti nemají vůbec zkušenosti v takových věcech.

Autor
Právě takové úkoly na dětské týmy při cestě Prahou čekaly.

Ondřej Bárta, organizátor závodu:
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Snažíme se tím dětem ukázat, co budou potřebovat ve svém životě, až dětský
domov opustí.

Autor
Že toho nebude málo, soutěžící poznali např. při zastávce v bance.

Tereza Nekudová, herečka:
Vše, co je potřeba k˙tomu, aby si zavedli účet, kolik to stojí, kolik je minimální
vklad.

Neuveden:
Na nájem, na elektřinu atd.

Autor
Ti mladší, kteří se bojovky nezúčastnili, šli alespoň poznávat zvířata do zoo.

Anketa:
Bylo to dobré.

Autor
Běžný život také totiž někdy bývá pořádná džungle či soutěž. A kdo je na ní
připraven nejlépe? Dětský domov Most. Jak organizátoři, tak soutěžící se ale
shodují, že vítězem nakonec byli všichni. Odměnou jim byl večerní koncert.
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Pražský deník
Věnovali se dětem z dětských domovů
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Podtitulek:
Strana:
Rubrika:
Autor:
Ročník:
Číslo:
Náklad:
Odkaz:
Oblast:
Zpracováno:
Identifikace:

0.77
Pražský deník
08.06.2009
Věnovali se dětem
z dětských domovů
UDÁLOSTI V METROPOLI
2
Z METROPOLE
(red)
4
132
273 166
“http://www.prazsky.denik.
cz/” \t “_blank”
www.prazsky.denik.cz/
Regionální deníky - Praha
08.06.2009 06:01
VPPA20090608010004 cz

Praha
Herečky Ilona Svobodová, Magdaléna Bianka Ištoková, Aneta Krejčíková a Tereza Nekudová nebo zpěváci Iva Bittová a Tomáš Klus o víkendu podpořili projekt Out of Home. Na Pražském hradě, v trojské zoo, areálu fotbalové Sparty či
třeba v klubu La Fabrika se setkali s dětmi ze 17 dětských domovů, aby jim pomohli se začleněním do reálného života. Program zahrnoval celodenní znalostní
soutěže, simulace běžných aktivit, jako je hledání práce přes internet, nejlepšího
dopravního spoje či založení bankovního účtu, a večerní kulturní festival.
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NOVA
TV Nova je mediální partner festivalu Out of
Home
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Pořadí:
Relace:
Autor:
Moderátor:
Oblast:
Zpracováno:
Identifikace:

0.82
Nova
13.06.2009
TV Nova je mediální partner
festivalu Out of Home
9
Volejte Novu
Neuveden
Kristina Bastienová
Televize
15.06.2009 04:08
TVT320090613030008 cz

Moderátor
Televize Nova je generální mediální partner a tn.cz, Nova.cz jsou hlavními mediálními partnery třetího ročníku festivalu Out of Home. Pomoci má dětem, které
opouštějí v˙plnoletosti dětský domov, zvládnout běžné situace jako např. jednání
s úřady při hledání práce, brigády anebo bydlení.

Ondřej Bárta, organizátor:
Začíná bojovkou, začíná hrou pro 170 dětí z˙dětských domovů ve věku od 8 do
18 let. Ti mladší se vydají do zoo, vydají se na hrad, prohlédnou si Prahu a budou
závodit a soutěžit spíš zábavnou formou, aby si užili legraci, ale ty starší, tak ty
se tou bojovkou mají také něco naučit. Podívají se s˙námi do různých organizací,
které poskytují bydlení, vyzkouší si dělat pohovor, který bude také bodovaný.

Autor
Na stanovištích čekaly děti nejen úkoly, ale i tváře seriálu Ulice.

Blanka Ištoková, “Magda”:

My se právě nacházíme v pražské zoo, já jsem dneska dostala na starost děti
z dětského domova v Mostě a právě tady plníme jeden z˙dnešních úkolů.
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Blanka Ištoková, “Magda”:
Lemuři Kata žijí: a) v Himalájích, b) na Madagaskaru, nebo c) v Austrálii.

Anketa:
V Austrálii.

Autor
Správná odpověď zní...

Michaela Badinková, „Lenka Drápalová”:
Za chvilku se sem přiřítí 50 dětí a já je budu strašit, ale ne tak úplně, protože jsem
si měla vymyslet, jaký budu strašidlo, takže budu strašidlo-lechtidlo a když tak je
budu lechtat. No a takhle straším. A pak budou oni soutěžit.

Tereza Nekudová, “Saša”:
Na tomhle stanovišti se děti učej zakládat účty, ptát se na půjčky a vůbec zjišťovat,
jaká je komunikace s cizími lidmi v bankách a pojišťovnách, a jaký to je oficielní
cestou jednat s lidma za přepážkou, protože k tomu asi neměli moc možností
v dětským domově, kde vyrůstaly, tak aby aspoň jedna z těch věcí, kterou budou
v tom dalším životě potřebovat, tak aby aspoň jedna jim byla dneska osvětlená na
tom našem stanovišti teda. A jde jim to moc dobře, jsou hrozně šikovný, rozhodně
šikovnější než já, když mi bylo 15 teda.

Autor
Koncem bojové hry ale festival Out of Home neskončil, děti ještě čekala hudební produkce v podání Ivy Bittové a Tomáše Kluse. A také slavnostní vyhlášení
vítěze.

Neuvedena:
Most.

Autor
A proč právě tento dětský domov?

Anketa:
Protože jsme ty dobrý a ty, co se nejvíc snažili.
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Romano vodi
Iva Bittová zazpívala dětem odcházejícím
z dětských domovů
Skóre:
Název zdroje:
Datum vydání:
Nadpis:
Strana:
Rubrika:
Autor:
Ročník:
Číslo:
Odkaz:
Oblast:
Zpracováno:
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0.77
Romano vodi
18.06.2009
Iva Bittová zazpívala dětem
odcházejícím z dětských
domovů
25
KULTURNÍ STŘÍPKY
Radka Steklá
7
6
“http://www.romea.cz” \t
“_blank”
www.romea.cz
Časopisy - společnost a
životní styl
25.06.2009 01:50
CZRM20090618010048 cz

Muzikantka a zpěvačka Iva Bittová spolu s pianistkou Lisou Moore podpořily projekt OUT of HOME, jeho cílem je podpora integrace dětí z dětských domovů do
společnosti. Bohatý program se uskutečnil 6. 6. v pražské La Fabrika.
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Příloha/ Tisková konference Out of Home 2009
Česká tisková kancelář - Adéla Klimešová
Korzo - Josef Dvořák
E15 - Aleš Borovan
Právo - Lucie Hloušková, Jaroslav Špulák
Blesk - Hadač, Lucie Špaková
Aha! - Nikol Klevcovová, Pátek
Prague Monitor - Kateřina Heilmann
TN.CZ - Kateřina Lang
Vlasta - Jiří Karban
Květy - Blanka Kubíková
Šťastný Jim - Kristýna Kovářová
TV Óčko - Daniela Salačová
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ORGANIZAČNÍ TÝM Out Of Home 2009
Hlavní organizátoři festivalu

Produkce

Klára Chábová - organizátor festivalu, PR,
smlouvy, partneři
e-mail: klara@mimodomov.cz
gsm: 602 122 441
Robin Čumpelík - Organizátor festivalu,
partneři, produkce
e-mail: robin@mimodomov.cz

Esterka Tomášková
e-mail: ester@mimodomov.cz
gsm: 605 903 839

Hlavní koordinace bojovky
Martina Prášilová
e-mail: martina@mimodomov.cz
gsm: 737 760 339

Hlavní produkční Out of Home
Markéta Smetanová
e-mail: marketa@mimodomov.cz

Komunikace s interprety,
stage manager

Marketing / Obchod / Dárky
Michal Grundza - agenturaMG
e-mail: agenturamg@seznam.cz
gsm: 736 480 663

Dobrovolníci
Marek Landštof
e-mail: marek@mimodomov.cz
gsm: 721 804 503

Grafika a příprava tiskových
podkladů
Roman Kastl
e-mail: ekd.studio@gmail.com

Fotograf

Tereza Šafránková
e-mail: tereza@mimodomov.cz
gsm: 777 851 858

Ruda Hanusek
e-mail: hanusek@hanusek.cz

PR, novináři

Webmaster mimodomov.cz

Radek Polák
e-mail: rap@post.cz
gsm: 736 510 222

Radim Hašek
e-mail: webmaster@mimodomov.cz

Hlavní koordinátor dětských
domovů
Tamara Pižlová
e-mail: tamaralucia@seznam.cz
gsm: 737 383 086

Koordinace bojovky, organizace
týmu
Petr Mach
e-mail: petr@xstreamracing.com
gsm: 608 968 989

Koordinace asistenti týmů DD
Renata Ulvrová
e-mail: renata.ulvrova@seznam.cz
gsm: 731 108 827

Zpracování účetnictví i daňové
evidence
Lenka Háková
INCOME TAX CLAIME
Toušická 558
190 16 Praha 9
tel: 777 246 441

Přípravu, realizaci a vyhodnocení
PR aktivit zajišťovala
agentura Amplion PR s.r.o.,
Radek Polák, Managing Partner
gsm: 736 510 222,
e-mail: rap@post.cz

Koordinace La Fabrika, produkce
Kristýna Juřinová
e-mail: miumiu96@gmail.com
gsm: 777 825 552
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PODPOŘILI NÁS
generální partner:

generální mediální partner:

partneři:

hlavní mediální partneři:

mediální partneři:

44

design a dtp
ekd studio 2009 c)

