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Poděkování

Vážení partneři,
rádi bychom vám touto cestou velmi poděkovali za výraznou podporu 
našeho projektu - hudebně vzdělávacího festivalu OUT of HOME se 
konal letos již počtvrté. V této prezentaci naleznete  základní informace 
o průběhu celé akce, a také se dozvíte, jak vypadala mediální kampaň. 
V současné době začínáme připravovat již 5. ročník a budeme potěšeni, 
pokud s námi do toho projektu půjdete znovu.

ZákLAdní ÚdAJe

Akce: 4. ročník OUT of HOMe

termín:15. května a 23. května 2010

Počet dětSkýcH domovů: 19

koncePce:
1. Zážitková hra po praze + hudební večer pro děti z DD a veřejnost (15.-16.5.)
2. Křest desky Clarinet Factory ve prospěch festivalu OOH (23.5.)

cíL ooH: 
Upozornit na celospolečenský problém, mediálně podpořit projekty řešící integraci, pobavit 
děti z DD

WeB: www.mimodomov.cz
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koncePce ooH 2010

umíte nALožit S voLným čASem? 
Festival Out of Home letos zjišťoval, jak jsou na tom děti z dětských domovů
Již počtvrté se v praze konal hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe (OOH). Tato akce 

upozorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří opouštějí v osmnácti dětské domo-
vy a začínají svůj samostatný život. Letos se OOH zúčastnilo asi 190 dětí z dětských domovů, 
pro které byla připravena celodenní hra. Ta by měla prověřit, jak umějí naložit se svým volným 
časem.

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a při-
rozený domov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. Jejich počet navíc ne-
ustále roste. Již téměř 8 000 dětí, jak uvádí česká tisková kancelář, vyrůstá v domácích dět-
ských domovech či výchovných a diagnostických ústavech. „návrat do reálného života ve chví-
li, kdy dosáhnou osmnáctého roku, je pro ně mnohdy velice obtížný. Tento nezvládnutý přechod 
do nové etapy mimo zdi dětského domova se podepisuje na kvalitě jejich dalšího uplatnění,“ 
říká Klára Chábová, organizátorka OOH.

ewa farná podpořila out of Home

rozhodli jsme se proto, upozornit na tuto problematiku veřejnost. v praze se 15. května ko-

nal aktivní víkend pro 190 dětí z dětských domovů z celé české republiky. Kromě toho, že po-
znávaly hlavní město a strávily celý víkend v prostředí mimo stěny domova, měly také možnost 
ukázat své schopnosti v rámci zážitkové hry. večer na ně čekal koncert ewy Farné.

Během letošního festivalu OUT OF HOMe bylo rovněž představeno několik neziskových orga-
nizací, které se zabývají projekty zaměřenými právě na zmíněnou integraci dětí z dětských do-
movů do běžného života. Jednou z nich je také obecně prospěšná společnost rozmarýna, kte-
rá provozuje CaFÉ rOZMar. Jde o první domácí sociální firmu zaměřenou na podporu a za-
městnávání mladých lidí po odchodu z dětských domovů. „Café rozmar nabízí vždy šesti mla-
dým lidem z dětského domova pracovní místo na pozicích pomocný kuchař, číšník, servírka. 
po dobu sedmi měsíců, které zde mohou strávit, se tito tzv. tréninkoví zaměstnanci učí osvojo-
vat pracovní návyky, zvládat běžné životní situace a získávají praxi,“ říká Simona Bagarová, pr 
manažerka rozmarýny.

Hru připravoval na klíč SeS

Další neziskovou organizací, která byla do festivalu OOH zapojena, je SeS,Sebe-Spolu.  
připravovala celodenní program pro děti z dětských domovů právě na téma volného času. „pro 
kolektivy dětí a mládeže realizujeme především zážitkové kurzy a workshopy, zaměžené na 
rozvoj osobnosti“, říká Ondřej Bárta, ředitel SeS. neziskovka dále pomáhá školám a dětským 
domovům s řešením problémových situací se žáky a klienty, především akreditovanými kurzy 
pro týmy učitelů a vychovatelů.

Festival byl letos rozdělený na dvě části. první se konala 15. května a kromě zážitkové hry si 
děti užily i večerní koncert v Kulturním centru vltavská. akce byla přístupná i veřejnosti. Druhá 
část projektu se konala 23. května v Divadle archa a muzikanti z Clarinet Factory zde pokřti-
li svou novou desku. Dalšími hosty byli navigators a Ivan Guttierrez se svou kapelou. Informace 
o OUT OF HOMe rovněž naleznete na internetové adrese www.mimodomov.cz.
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monitoring, kAmPAň, Pr

projekt Out of Home byl v průběhu února – května 2010 zaměřen na podporu informování ve-

řejnosti o problematice dětí z dětských domovů, a to zejména s ohledem na jejich uplatnění po 
odchodu z dětských domovů.

Pr aktivity zejména zahrnovaly tyto činnosti:

-       pr strategie projektu
-       Medialist relevantních médií a novinářů (celostátních, lokálních)
-       příprava a realizace Tiskové konference  (praha, 15. 4. 2009)
-       příprava obsahu press Kitu
-       příprava obsahu Tiskových zpráv a pozvánky na Tiskovou konferenci
-       Mediální lobbying spojený s účastí médií na Tiskové konferenci a pozitivní publicitou o pro-

jektu a jejích partnerech
-       redakční soutěže o vstupenky
-       příprava textů o projektu pro tzv. pr články
-       poradenství

na Pr aktivitách projektu out of Home se Pr agentura organizačně podílela třemi 
osobami (managing Partner, Account executive, Assistant). 

mediální ohlas Pr aktivit mimo jiné zahnoval:

-       Účast dvanácti relevantních novinářů na Tiskové konferenci v praze (česká tisková kance-
lář, Mediafax, Korzo, Sedm, Marie Claire, Metro, naše rodina, a2, Lidovky.cz, Topzine.cz, 
čro 2)

-       Zajištění kontinuální publicity v celostátních a lokálních médiích:

-       Isic.cz,
-       Denik.cz,
-       alive,
-       Lidovky.cz,
-       Lidové noviny,
-       český rozhlas,
-       Informuji.cz,
-       pragueout.cz,
-       Dama.cz,
-       Inok.cz,
-       Grand expres,
-       Grand Biblio,
-       parlamentní listy,

-       Metropolis,
-       Topzine.cz,
-       radio City,
-       Katka,
-       Marianne,
-       Hobulet,
-       Bravo,
-       Family Star,
-       Juicy,
-       kampvpraze.cz,
-       Metro,
-       Deníky Bohemia

Celkový počet a skladba mediálních výstupů dosáhl toho, že mediální zásah pr kampaně činil 
zhruba 2,1 milionu osob. Dalším z důkazů správně zvolené a realizované pr strategie byla re-
lativně vysoká účast novinářské obce na Tiskové konferenci projektu a samozřejmě také zájem 
široké veřejnosti o večerech 15.5. a 23.5., kde došlo k plynulému propojení dětí z dětských do-
movů s ostatními návštěvníky a hosty.
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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 ná-
vštěvníky. Ke zdaru letošního ročníku v neposlední řadě přispěla podpora vybraných mediál-
ních partnerů.

http://www.isic.cz/index.php/component/content/article/25-partneri/320-festival-out-of-home-bude-zjiovat-jak-jsou-na-
tom-dti-z-dtskych-domov

 

na out of Home zahrají clarinet factory či navigators

Úterý, 16. března 2010

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival out of Home. 
Tato akce upozorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí 
dětské domovy a začínají svůj samostatný život.

Zhruba 250 dětí z dětských domovů si 15. května vyzkouší hru, která by měla prověřit, jak umě-
jí naložit se svým volným časem.

Součástí projektu out of Home jsou dva koncerty, které jsou určeny jak dětem z dětských 
domovů z celé české republiky, tak široké veřejnosti. první koncert, kde vystoupí ewa farná,  
se bude konat 15. května v kd vltavská, druhý je naplánován na 23. května v divadle 
Archa. Svou novou desku tady pokřtí prestižní hudební uskupení clarinet faktory se svým le-
titým spolupracovníkem, hudebníkem Alanem vitoušem.

Jako hosté vystoupí Lenka dusilová a epogue Quartet. O malé překvapení se postarají 
navigators, kteří v arše představí premiérově svou úplně novou hudební polohu a přidá se i 
iván gutiérrez se svou kapelou mAderA.

Během letošního festivalu out of Home bude rovněž představeno několik neziskových 
organizací, které se zabývají projekty zaměřenými na integraci dětí z dětských domovů 
do běžného života. patří k nim například obecně prospěšná společnost rozmarýna, která 
provozuje CaFÉ rOZMar. Další informace naleznete na adrese www.mimodomov.cz

vstupenky na obě akce jsou v předprodeji v síti ticketpro, v kd vltavská a v divadle 
Archa.

http://www.denik.cz/reklama/out-of-home-hudebne-zazitkovy-festival-jiz-poctvrt.html
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out of Home, HudeBně Zážitkový feStivAL Již PočtvrtÉ

čr - umíte naložit s volným časem? 
out of Home bude letos zjišťovat, jak jsou na tom děti z dětských domovů.

Autor: Redakce
17.3.2010 15:38

Hudební uskupení Clarinet Factory na letošním OUT OF HOMe pokřtí svoji novou desku.
Autor: Tamara Černá

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe (OOH). Tato 
akce upozorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří opouštějí v osmnácti dětské do-
movy a začínají svůj samostatný život. Letos se OOH zúčastní téměř 250 dětí z dětských do-
movů ze všech koutů země.

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a při-
rozený domov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. Jejich počet navíc ne-
ustále roste. Již téměř 8 000 dětí, jak uvádí česká tisková kancelář, vyrůstá v domácích dět-
ských domovech či výchovných a diagnostických ústavech. „návrat do reálného života ve chví-
li, kdy dosáhnou osmnáctého roku, je pro ně mnohdy velice obtížný. Tento nezvládnutý pře-
chod do nové etapy mimo zdi dětského domova se podepisuje na kvalitě jejich dalšího uplat-
nění,“ říká Klára Chábová, organizátorka OOH. Organizátoři festivalu OUT OF HOMe se proto 
rozhodli, upozornit na tuto problematiku veřejnost. Kromě toho, že děti 15. května poznají hlavní 
město a stráví celý víkend v prostředí mimo stěny domova, budou mít také možnost ukázat své 
schopnosti v rámci zážitkové hry.
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cAfÉ roZmAr

v rámci letošního festivalu OUT OF HOMe bude rovněž představeno několik neziskových orga-
nizací, které se zabývají projekty zaměřenými právě na zmíněnou integraci dětí z dětských do-
movů do běžného života. Jednou z nich je také obecně prospěšná společnost rozmarýna, kte-
rá provozuje CaFÉ rOZMar. Jde o první domácí sociální firmu zaměřenou na podporu a za-
městnávání mladých lidí po odchodu z dětských domovů. „Café rozmar nabízí vždy šesti mla-
dým lidem z dětského domova pracovní místo na pozicích pomocný kuchař, číšník, servírka. 
po dobu sedmi měsíců, které zde mohou strávit, se tito tzv. tréninkoví zaměstnanci učí osvojo-
vat pracovní návyky, zvládat běžné životní situace a získávají praxi,“ říká Simona Bagarová, pr 
manažerka rozmarýny.

dALší neZiSkovou orgAniZAcí, 
která Je do feStivALu ooH ZAPoJenA, Je SeS (SeBe-SPoLu). 

připravuje celodenní program pro děti z dětských domovů právě na téma volného času. „pro 
kolektivy dětí a mládeže realizujeme především zážitkové kurzy a workshopy, zaměžené na 
rozvoj osobnosti“, říká Ondřej Bárta, ředitel SeS. neziskovka dále pomáhá školám a dětským 
domovům s řešením problémových situací se žáky a klienty, především akreditovanými kurzy 
pro týmy učitelů a vychovatelů.

Festival je letos rozdělený na dvě části

první část se bude konat 15. května a kromě zážitkové hry na děti čeká večerní koncert, na 
němž v Kulturním centru vltavská vystoupí ewa Farna. akce je přístupná i široké veřejnosti. 
Druhá část projektu se bude konat 23. května v Divadle archa a Clarinet Factory zde pokřtí 
svou novou desku. Dalšími hosty budou navigators a Ivan Guttierrez se svou kapelou.
Informace o OUT OF HOMe rovněž naleznete na internetové adrese www.mimodomov.cz.

Magazín alive

na out of Home zahrají clarinet factory či navigators

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe. Tato akce upo-
zorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domo-
vy a začínají svůj samostatný život.

Zhruba 250 dětí z dětských domovů si 15. května vyzkouší hru, která by měla prověřit, jak umě-
jí naložit se svým volným časem.

Součástí projektu OUT OF HOMe jsou dva koncerty, které jsou určeny jak dětem z dětských 
domovů z celé české republiky, tak široké veřejnosti. první koncert, kde vystoupí ewa Farná,  
se bude konat 15. května v KD vltavská, druhý je naplánován na 23. května v Divadle archa.  
Svou novou desku tady pokřtí prestižní hudební uskupení Clarinet Faktory se svým letitým spo-
lupracovníkem, hudebníkem alanem vitoušem.

Jako hosté vystoupí Lenka Dusilová a epogue Quartet O malé překvapení se postara-
jí navigators, kteří v arše představí premiérově svou úplně novou hudební polohu a přidá se i 
Iván Gutiérrez se svou kapelou MaDera.

Během letošního festivalu OUT OF HOMe bude rovněž představeno několik neziskových orga-
nizací, které se zabývají projekty zaměřenými na integraci dětí z dětských domovů do běžného 
života. patří k nim například obecně prospěšná společnost rozmarýna, která provozuje CaFÉ 
rOZMar. Další informace naleznete na adrese www.mimodomov.cz
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vstupenky na obě akce jsou v předprodeji v síti ticketpro, v kd vltavská a v divadle 
Archa.

http://www.lidovky.cz/ewa-farna-zazpiva-detem-z-detskych-domovu-na-festivalu-out-of-home-1ca-/ln_kultura.
asp?c=A100415_125427_ln_kultura_spa

ewa farna zazpívá dětem z dětských domovů na festivalu out of Home

15. dubna 2010  12:54

praHa - 250 dětí z dětských domovů přijede v květnu do prahy na hudebně-zážitkový festi-
val Out Of Home. čeká je den plný sportovních i kulturních zážitků. Kromě množství volnoča-
sových aktivit se mohou těšit i na popovou zpěvačku ewu Farnou, která dětem i návštěvníkům 
festivalu zazpívá na večerním koncertě.
“Hrozně se těším a nemůžu se dočkat. doufám, že třeba i pokecáme, protože myslím, že 
budeme zhruba ve stejném věku,” řekla Farna.

Koncert se odehraje přesně za měsíc 15. května v Kulturním centru vltavská v praze. Kromě 
Farne vystoupí i další kapely jako například Sunflower Karavan nebo 4sings. O týden pozdě-
ji se uskuteční ještě další vystoupení hudebního kvarteta Clarinet Factory v Divadle archa, kde 
kapela pokřtí svoji novou desku nesoucí stejný název jako název festivalu - Out Of Home.

do fitcentra nebo na breakdance

Kromě kulturní části je pro zhruba 250 dětí z dětských domovů  přichystaný celodenní sportov-
ní program. Zúčastní se hry, která by měla prověřit, jak umějí naložit se svým volným časem. 
vyzkouší si různé aktivity jako jízdu na kole nebo kolečkový bruslích, navštíví fitcentrum nebo 
se budou moct naučit základy breakdance.

Chceme je motivovat k tomu, aby odešli od počítačů a od televizí, a ukázat jim, co všechno je 
možné dělat,” uvedla organizátorka festivalu Klára Chábová. Zájem dětí o volnočasové aktivity 
má dětem napomoci k tomu, aby se vyhnuly aktivit, které by je mohly přivést k užívání návyko-
vých látek.

Cílem festivalu je tak upozornit na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouště-
jí dětské domovy a začínají svůj samostatný život. podle informací čTK vyrůstá v dětských do-
movech v česku kolem osmi tisíc dětí.

http://www.lidovky.cz/na-festivalu-pro-deti-bez-domova-zazpiva-ewa-farna-fv8-/ln_noviny.
asp?c=A100416_000096_ln_noviny_sko&klic=236502&mes=100416_0

na festivalu pro děti bez domova zazpívá ewa farna

16. dubna 2010

praHa na 250 dětí z dětských domovů přijede v květnu do prahy na hudebně-zážitkový fes-
tival Out Of Home. Kromě množství volnočasových aktivit se mohou těšit i na populární ewu 
farnou, která dětem zazpívá na večerním koncertě.

na koncertě v pražském Kulturním centru vltavská se 15. května představí také kape-
la Sunflower karavan či 4sings. O týden později vystoupí ještě hudební kvarteto clarinet 
factory v divadle Archa. Kromě kulturní části je pro děti z dětských domovů přichystaný ce-
lodenní sportovní program. vyzkouší si jízdu na kole, kolečkových bruslích, navštíví fitcentrum 
nebo se budou moct naučit základy breakdance. „chceme je motivovat k tomu, aby odešly 
od počítačů a televizí, a ukázat jim, co všechno je možné dělat,“ uvedla organizátorka fes-
tivalu Klára Chábová.
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praHa na 250 dětí z dětských domovů přijede v květnu do prahy na hudebně-zážitkový fes-
tival Out Of Home. Kromě množství volnočasových aktivit se mohou těšit i na populární ewu 
Farnou, která dětem zazpívá na večerním koncertě. 

na koncertě v pražském Kulturním centru vltavská se 15. května představí také kape-
la Sunflower karavan či 4sings. O týden později vystoupí ještě hudební kvarteto clarinet 
factory v divadle Archa. Kromě kulturní části je pro děti z dětských domovů přichystaný ce-
lodenní sportovní program. vyzkouší si jízdu na kole, kolečkových bruslích, navštíví fitcentrum 
nebo se budou moct naučit základy breakdance. “chceme je motivovat k tomu, aby odešly 
od počítačů a televizí, a ukázat jim, co všechno je možné dělat,” uvedla organizátorka fes-
tivalu Klára Chábová.

ewa farna a clarinet factory pro děti z dětských domovů
Skóre: 0.77
název zdroje: český rozhlas
Datum vydání: 16.04.2010
Zpracováno: 16.04.2010 15:20
Identifikace: DCLn20100416010095 cz
Klíčová slova: Out Of Home

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival Out of Home. Tato akce upozor-
ňuje především na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domovy 
a začínají svůj samostatný život.

Součástí Out of Home budou také dva koncerty, které jsou určeny jak dětem z dětských do-
movů z celé české republiky, tak široké veřejnosti. první koncert, kde vystoupí ewa farna,  se 
bude konat 15. května v kulturním centru vltavská, druhý je naplánovaný na 23. května 
v divadle Archa.  Letošní ročník bude navíc propojen i s hrdinou nového filmu Jana Svěráka 
“kuky se vrací”.

http://www.informuji.cz/clanky/117-festival-out-of-home-podpori-ewa-farna-clarinet-factory-navigators/
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festival out of Home podpoří ewa farna, clarinet factory, navigators...

Festival OUT OF HOMe bude letos zjišťovat, jak umí naložit děti z dětských domovů se svým 
volným časem, zahrají a zazpívají k tomu ewa farna, clarinet factory, navigators a další
OUT OF HOMe

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe. Tato akce upo-
zorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domo-
vy a začínají svůj samostatný život. Zhruba 250 dětí z dětských domovů si 15. května na růz-
ných místech hlavního města vyzkouší hru, která by měla prověřit, jak umějí naložit se svým 
volným časem. na více než deseti stanovištích bude na účastníky celodenního klání čekat celá 
řada dovedností a aktivit, se kterými se mohou setkat i v běžném životě, ale doposud o nich ne-
věděly, nebo neměly příležitost na ně narazit. Hlavním cílem hry je ukázat dětem, jak mohou 
trávit efektivně svůj volný čas, aniž by musely za tyto koníčky utrácet mnoho peněz a zároveň 
měly možnost navázat kontakt s okolím a získat například nové přátele. Kromě toho, že navští-
ví například galerii nebo kino, zkusí si také in-liny, boulder, jízdu na kole a breakdance.  v sou-
vislosti s evropskou akcí o drogách (eaD), do které se zapojil i organizátor festivalu – o.s. Mimo 
domov,  se v rámci zážitkové HrY bude také hovořit o drogách, rizicích spojených s jejich uží-
váním a možné prevenci. právě plnohodnotné trávení volného času může mladým lidem napo-
moci k tomu, aby neměli potřeby a tendence užívat návykové látky.

Součástí projektu OUT OF HOMe jsou dva koncerty, které jsou určeny jak dětem z dětských 
domovů z celé české republiky, tak široké veřejnosti. první koncert, kde vystoupí ewa farna,  
se bude konat 15. května v kc vltavská, druhý je naplánovaný na 23. května v divadle 
Archa.

Svou novou desku, která se bude také jmenovat OUT OF HOMe, na festivalu pokřtí prestižní 

hudební uskupení clarinet factory se svým letitým spolupracovníkem, hudebníkem Alanem 
vitoušem. Jako hosté vystoupí Lenka dusilová a epogue Quartet. O malé překvapení se po-
starají navigators, kteří v arše představí premiérově svou úplně novou hudební polohu a přidá 
se i iván gutiérrez se svou kapelou mAderA. 

„naše připravovaná deska bude zcela mimo zavedené vnímáni žánru, je doopravdy také 

out of Home, není zařaditelná do žádných šuplíků  nebo žánrů. Ale komunikuje srozumi-
telně s lidmi, jen se snažíme ukázat, že hudba nemusí mít hranice. out of Home jako 
název desky rovněž symbolizuje i dnešní stav naší krajiny, lidí a měst, kdy již mizí hrani-
ce mezi přírodou a civilizaci, mezi tradicí a hledáním nového, mezi ryze českým a impor-
tovaným,“ vysvětluje Jindřich pavliš z clarinet factory.

Letošní OUT OF HOMe bude navíc propojen i s hrdinou nového filmu Jana
Svěráka “kuky se vrací”. příběh medvídka, kterého vyhodí maminka malého astmatické-
ho chlapce Ondry do popelnice, je plný zvratů a napínavých dobrodružství. Kuky se na ces-
tě domů setkává s nejrůznějšími postavami, potká dobro i zlo, čelí nástrahám. Každý se musí 
vypořádat s životními překážkami po svém, stejně tak i děti, které odcházejí z dětských domo-
vů v osmnácti letech. “vstupují do neznámého světa, mohou se spolehnout pouze samy 
na sebe, nemají zázemí a oporu,” říká organizátorka OUT OF HOMe Klára Chábová. Jan 
Svěrák věnuje festivalu figurky Kukyho, které získají děti z dětských domovů. Oba projekty si 
také pomohou se vzájemnou propagací. “nabídli jsme panu Svěrákovi, že bychom zajistili 
také promítání kukyho pro dětské domovy. o této možnosti spolupráce ještě jednáme,” 
dodává Chábová.
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česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přiro-
zený domov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. Jejich počet navíc neu-
stále roste. podle informací čTK vyrůstá v dětských domovech a výchovných a diagnostických 
ústavech kolem 8 000 dětí . „návrat do reálného života ve chvíli, kdy dosáhnou osmnác-
tého roku, je pro ně velice obtížný. tento nezvládnutý přechod do nové etapy mimo zdi 
dětského domova se podepisuje na kvalitě jejich dalšího uplatnění,“ říká Chábová.

Během letošního festivalu bude proto rovněž představeno několik neziskových organizací, které 
se zabývají projekty zaměřenými na integraci dětí z dětských domovů do běžného života. patří 
k nim například obecně prospěšná společnost rozmarýna, která provozuje CaFÉ rOZMar. 
Jde o první domácí sociální firmu zaměřenou na podporu a zaměstnávání mladých lidí po od-
chodu z dětských domovů. „café rozmar nabízí vždy šesti mladým lidem z dětského do-
mova pracovní místo na pozicích pomocný kuchař, číšník, servírka. Po dobu sedmi mě-
síců, které zde mohou strávit, se tito tzv. tréninkoví zaměstnanci učí osvojovat pracov-
ní návyky, zvládat běžné životní situace a získávají praxi,“ vysvětluje Simona Bagarová, pr 
manažerka rozmarýny.

Další neziskovou organizací, která je do festivalu OOH zapojena, je SeS,Sebe-Spolu. Tato 
„neziskovka“ v rámci OUT OF HOMe připravuje celodenní program pro děti z dětských domo-
vů právě na téma volného času. „Pro kolektivy dětí a mládeže realizujeme především zá-
žitkové kurzy a workshopy, zaměžené na rozvoj osobnosti,“ dodává Ondřej Bárta, ředitel 
SeS. Organizace dále pomáhá školám a dětským domovům s řešením problémových situací 
se žáky a klienty, především akreditovanými kurzy pro týmy učitelů a vychovatelů.

kuLturní ProgrAm feStivALu out of Home

15. květnA 2010 – kc vLtAvSká
19:00 - 19:45 / eddie Stoilow
20:15 - 21:15 / ewa farna
21:45 – 22:45 /Sunflower karavan
22:45 – 23:30 / 4signs
23:30 - dJ friky

23. květnA 2010 – ArcHA
20:00 – ivan gutierrez a madera
20.45 - křest desky cLArinet fActorY  - Hosté: Lenka dusilová, epoque kvartet 
21.45 - navigators unplugged

http://www.mimodomov.cz
http://www.pragueout.cz/mesto/articles/out-of-home-festival
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feStivAL out of Home 2010

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe. Tato akce upo-
zorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domo-
vy a začínají svůj samostatný život. Zhruba 250 dětí z dětských domovů si 15. května na růz-
ných místech hlavního města vyzkouší hru, která by měla prověřit, jak umějí naložit se svým 
volným časem. na více než deseti stanovištích bude na účastníky celodenního klání čekat celá 
řada dovedností a aktivit, se kterými se mohou setkat i v běžném životě, ale doposud o nich ne-
věděly, nebo neměly příležitost na ně narazit. Hlavním cílem hry je ukázat dětem, jak mohou 
trávit efektivně svůj volný čas, aniž by musely za tyto koníčky utrácet mnoho peněz a zároveň 
měly možnost navázat kontakt s okolím a získat například nové přátele. Kromě toho, že navští-
ví například galerii nebo kino, zkusí si také in-liny, boulder, jízdu na kole a breakdance. v sou-
vislosti s evropskou akcí o drogách (eaD), do které se zapojil i organizátor festivalu – o.s. Mimo 
domov, se v rámci zážitkové HrY bude také hovořit o drogách, rizicích spojených s jejich užívá-
ním a možné prevenci. právě plnohodnotné trávení volného času může mladým lidem napomo-
ci k tomu, aby neměli potřeby a tendence užívat návykové látky.

Součástí projektu OUT OF HOMe jsou dva koncerty, které jsou určeny jak dětem z dětských 
domovů z celé české republiky, tak široké veřejnosti. první koncert, kde vystoupí ewa Farna, 
se bude konat 15. května v KC vltavská, druhý je naplánovaný na 23. května v Divadle archa. 

„vždycky ráda podpořím dobrou věc. Přijde mi, že se hodně podporují dětské domovy, 
ale nikdo moc nemyslí na to, co bude s dětmi potom. Jsem ve věku, kdy si sama začí-
nám organizovat vlastní věci a není to pro mne vždy lehké. tím spíš si neumím předsta-
vit, jak těžké je to pro tyto děti. A tak mám velkou radost, a moc se těším na koncert, kte-
rým mohu podpořit tento dobrý záměr, “ říká ewa Farna.

Svou novou desku, která se bude také jmenovat OUT OF HOMe, na festivalu pokřtí prestižní 
hudební uskupení clarinet factory se svým letitým spolupracovníkem, hudebníkem Alanem 
vitoušem. Jako hosté vystoupí Lenka dusilová a epogue Quartet. O malé překvapení se po-
starají navigators, kteří v arše představí premiérově svou úplně novou hudební polohu a přidá 
se i iván gutiérrez se svou kapelou mAderA.

„naše připravovaná deska bude zcela mimo zavedené vnímáni žánru, je doopravdy také 
out of Home, není zařaditelná do žádných šuplíků nebo žánrů. Ale komunikuje srozumi-
telně s lidmi, jen se snažíme ukázat, že hudba nemusí mít hranice. out of Home jako 
název desky rovněž symbolizuje i dnešní stav naší krajiny, lidí a měst, kdy již mizí hrani-
ce mezi přírodou a civilizaci, mezi tradicí a hledáním nového, mezi ryze českým a impor-
tovaným,“ vysvětluje Jindřich pavliš z Clarinet Factory.

Letošní OUT OF HOMe bude navíc propojen i s hrdinou nového filmu Jana Svěráka “kuky 

se vrací”. příběh medvídka, kterého vyhodí maminka malého astmatického chlapce Ondry do 
popelnice, je plný zvratů a napínavých dobrodružství. Kuky se na cestě domů setkává s nej-
různějšími postavami, potká dobro i zlo, čelí nástrahám. Každý se musí vypořádat s životními 
překážkami po svém, stejně tak i děti, které odcházejí z dětských domovů v osmnácti letech. 
“vstupují do neznámého světa, mohou se spolehnout pouze samy na sebe, nemají záze-
mí a oporu,” říká organizátorka OUT OF HOMe Klára Chábová. Jan Svěrák věnuje festivalu fi-
gurky Kukyho, které získají děti z dětských domovů. Oba projekty si také pomohou se vzájem-
nou propagací. “nabídli jsme panu Svěrákovi, že bychom zajistili také promítání kukyho 
pro dětské domovy. o této možnosti spolupráce ještě jednáme,” dodává Chábová.
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čeSká rePuBLikA

patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přirozený domov, jak 
vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. Jejich počet navíc neustále roste. podle 
informací čTK vyrůstá v dětských domovech a výchovných a diagnostických ústavech kolem 8 
000 dětí . „návrat do reálného života ve chvíli, kdy dosáhnou osmnáctého roku, je pro ně 
velice obtížný. tento nezvládnutý přechod do nové etapy mimo zdi dětského domova se 
podepisuje na kvalitě jejich dalšího uplatnění,“ říká Chábová. 

Během letošního festivalu bude proto rovněž představeno několik neziskových organizací, které 
se zabývají projekty zaměřenými na integraci dětí z dětských domovů do běžného života. patří 
k nim například obecně prospěšná společnost rozmarýna, která provozuje CaFÉ rOZMar. 
Jde o první domácí sociální firmu zaměřenou na podporu a zaměstnávání mladých lidí po od-
chodu z dětských domovů. „café rozmar nabízí vždy šesti mla-
dým lidem z dětské- ho domova pracov-

ní místo na pozicích 
pomocný kuchař, číš-
ník, servírka. Po dobu 
sedmi měsíců, které 
zde mohou strávit, se 
tito tzv. tréninkoví za-
městnanci učí osvo-
jovat pracovní návy-
ky, zvládat běžné ži-
votní situace a získá-
vají praxi,“ vysvětluje 

Simona Bagarová, pr manažerka rozmarýny. 

Další neziskovou organizací, která je do festivalu OOH zapojena, je SeS,Sebe-Spolu. Tato 
„neziskovka“ v rámci out of Home připravuje celodenní program pro děti z dětských 
domovů právě na téma volného času. „Pro kolektivy dětí a mládeže realizujeme přede-
vším zážitkové kurzy a workshopy, zaměžené na rozvoj osobnosti,“ dodává Ondřej Bárta, 
ředitel SeS. Organizace dále pomáhá školám a dětským domovům s řešením problémových si-
tuací se žáky a klienty, především akreditovanými kurzy pro týmy učitelů a vychovatelů.

Informace o OUT OF HOMe rovněž naleznete na internetové adrese www.mimodomov.cz. 
Stránky rozmarýny pak jsou na adresách www.rozmaryna-ops.cz a www.cafe-rozmar.cz.
vstupenky na oba koncerty je možné zakoupit v předprodeji v síti Ticketpro, Ticketportal, v KC 
vltavská a v Divadle archa.

http://kultura.dama.cz/clanek.php?d=12236

4. ročník feStivALu out of Home

Festival OUT OF HOMe bude letos zjišťovat, jak umí naložit děti z dětských domovů se svým 
volným časem, zahrají a zazpívají k tomu ewa farna, clarinet factory, navigators, eddie 
Stoilow a další.

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe. Tato akce upo-
zorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domo-
vy a začínají svůj samostatný život. 

Zhruba 250 dětí z dětských domovů si 15. května na různých místech hlavního města vyzkou-
ší hru, která by měla prověřit, jak umějí naložit se svým volným časem. na více než deseti sta-
novištích bude na účastníky celodenního klání čekat celá řada dovedností a aktivit, se kterými 
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se mohou setkat i v běžném životě, ale doposud o nich nevěděly, nebo neměly příležitost na ně 
narazit. 

Hlavním cílem hry je ukázat dětem, jak mohou trávit efektivně svůj volný čas, aniž by musely za 
tyto koníčky utrácet mnoho peněz a zároveň měly možnost navázat kontakt s okolím a získat 
například nové přátele. Kromě toho, že navštíví například galerii nebo kino, zkusí si také in-liny, 
boulder, jízdu na kole a breakdance. 

v souvislosti s evropskou akcí o drogách (eaD), do které se zapojil i organizátor festivalu – o.s. 
Mimo domov, se v rámci zážitkové HrY bude také hovořit o drogách, rizicích spojených s jejich 
užíváním a možné prevenci. právě plnohodnotné trávení volného času může mladým lidem na-
pomoci k tomu, aby neměli potřeby a tendence užívat návykové látky. 

Součástí projektu OUT OF HOMe jsou dva koncerty, které jsou určeny jak dětem z dětských 
domovů z celé české republiky, tak široké veřejnosti. první koncert, kde vystoupí ewa Farna, 
se bude konat 15. května v KC vltavská, druhý je naplánovaný na 23. května v Divadle archa. 

„vždycky ráda podpořím dobrou věc. Přijde mi, že se hodně podporují dětské domovy, 
ale nikdo moc nemyslí na to, co bude s dětmi potom. Jsem ve věku, kdy si sama začí-
nám organizovat vlastní věci a není to pro mne vždy lehké. tím spíš si neumím předsta-
vit, jak těžké je to pro tyto děti. A tak mám velkou radost, a moc se těším na koncert, kte-
rým mohu podpořit tento dobrý záměr, “ říká ewa Farna. 

Svou novou desku, která se bude také jmenovat OUT OF HOMe, na festivalu pokřtí prestižní 

hudební uskupení clarinet factory se svým letitým spolupracovníkem, hudebníkem Alanem 
vitoušem. Jako hosté vystoupí Lenka dusilová a epogue Quartet. O malé překvapení se po-
starají navigators, kteří v arše představí premiérově svou úplně novou hudební polohu a přidá 
se i iván gutiérrez se svou kapelou mAderA. 

Letošní OUT OF HOMe bude navíc propojen i s hrdinou nového filmu Jana Svěráka “kuky se 
vrací”. příběh medvídka, kterého vyhodí maminka malého astmatického chlapce Ondry do po-
pelnice, je plný zvratů a napínavých dobrodružství. Kuky se na cestě domů setkává s nejrůzněj-
šími postavami, potká dobro i zlo, čelí nástrahám. Každý se musí vypořádat s životními překáž-
kami po svém, stejně tak i děti, které odcházejí z dětských domovů v osmnácti letech. 

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přiro-
zený domov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. Jejich počet navíc neu-
stále roste. podle informací čTK vyrůstá v dětských domovech a výchovných a diagnostických 
ústavech kolem 8 000 dětí. „návrat do reálného života ve chvíli, kdy dosáhnou osmnác-
tého roku, je pro ně velice obtížný. tento nezvládnutý přechod do nové etapy mimo zdi 
dětského domova se podepisuje na kvalitě jejich dalšího uplatnění,“ říká Chábová. 

Během letošního festivalu bude proto rovněž představeno několik neziskových organizací, které 
se zabývají projekty zaměřenými na integraci dětí z dětských domovů do běžného života. patří 
k nim například obecně prospěšná společnost rozmarýna, která provozuje CaFÉ rOZMar. 
Jde o první domácí sociální firmu zaměřenou na podporu a zaměstnávání mladých lidí po od-
chodu z dětských domovů. „café rozmar nabízí vždy šesti mladým lidem z dětského do-
mova pracovní místo na pozicích pomocný kuchař, číšník, servírka. Po dobu sedmi mě-
síců, které zde mohou strávit, se tito tzv. tréninkoví zaměstnanci učí osvojovat pracov-
ní návyky, zvládat běžné životní situace a získávají praxi,“ vysvětluje Simona Bagarová, pr 
manažerka rozmarýny.

www.inok.cz
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feStivAL out of Home
ewa farna
Festival OUT OF HOMe bude letos zjišťovat, jak umí naložit děti z dětských domovů se svým 
volným časem, zahrají a zazpívají k tomu ewa Farna, Clarinet Factory, navigators a další.
 
Hlavním cílem hry je ukázat dětem, jak mohou trávit efektivně svůj volný čas, aniž by musely za 
tyto koníčky utrácet mnoho peněz 
a zároveň měly možnost navázat kontakt 
s okolím a získat například nové přátele.
 
 

kuLturní ProgrAm feStivALu out of Home

15. května 2010 – kc vltavská
19:00 - 19:45 / eddie Stoilow
20:15 - 21:15 / ewa farna
21:45 – 22:45 /Sunflower karavan
22:45 – 23:30 / 4signs
23:30 - dJ friky
23. května 2010 – Archa
20:00 – ivan gutierrez a madera
20.45 - křest desky cLArinet fActorY - Hosté: Lenka dusilová, epoque kvartet 
 

out of Home

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe. Tato akce upo-
zorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domo-
vy a začínají svůj samostatný život.

Zhruba 250 dětí z dětských domovů si 15. května na různých místech hlavního města vyzkou-
ší hru, která by měla prověřit, jak umějí naložit se svým volným časem. na více než deseti sta-
novištích bude na účastníky celodenního klání čekat celá řada dovedností a aktivit, se kterými 
se mohou setkat i v běžném životě, ale doposud o nich nevěděly, nebo neměly příležitost na ně 
narazit.
 

JAk efektivně trávit voLný čAS

Hlavním cílem hry je ukázat dětem, jak mohou trávit efektivně svůj volný čas, aniž by musely za 
tyto koníčky utrácet mnoho peněz a zároveň měly možnost navázat kontakt s okolím a získat 
například nové přátele. Kromě toho, že navštíví například galerii nebo kino, zkusí si také in-liny, 
boulder, jízdu na kole a breakdance. 

v souvislosti s evropskou akcí o drogách (eaD), do které se zapojil i organizátor festivalu – o.s. 
Mimo domov, se v rámci zážitkové HrY bude také hovořit o drogách, rizicích spojených s jejich 
užíváním a možné prevenci. právě plnohodnotné trávení volného času může mladým lidem na-
pomoci k tomu, aby neměli potřeby a tendence užívat návykové látky. 
Součástí projektu OUT OF HOMe jsou dva koncerty, které jsou určeny jak dětem z dětských 
domovů z celé české republiky, tak široké veřejnosti. první koncert, kde vystoupí ewa Farna, 
se bude konat 15. května v KC vltavská, druhý je naplánovaný na 23. května v Divadle archa. 
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Pro dobrou věc

„vždycky ráda podpořím dobrou věc. Přijde mi, že se hodně podporují dětské domovy, 
ale nikdo moc nemyslí na to, co bude s dětmi potom. Jsem ve věku, kdy si sama začí-
nám organizovat vlastní věci a není to pro mne vždy lehké. tím spíš si neumím předsta-
vit, jak těžké je to pro tyto děti. A tak mám velkou radost, a moc se těším na koncert, kte-
rým mohu podpořit tento dobrý záměr, “ říká ewa Farna.
Svou novou desku, která se bude také jmenovat OUT OF HOMe, na festivalu pokřtí prestižní 
hudební uskupení clarinet factory se svým letitým spolupracovníkem, hudebníkem Alanem 
vitoušem. Jako hosté vystoupí Lenka dusilová a epogue Quartet. O malé překvapení se po-
starají navigators, kteří v arše představí premiérově svou úplně novou hudební polohu a přidá 
se i iván gutiérrez se svou kapelou mAderA. 

kuky se vrací

Letošní OUT OF HOMe bude navíc propojen i s hrdinou nového filmu Jana Svěráka “Kuky se 
vrací”. příběh medvídka, kterého vyhodí maminka malého astmatického chlapce Ondry do po-
pelnice, je plný zvratů a napínavých dobrodružství. Kuky se na cestě domů setkává s nejrůzněj-
šími postavami, potká dobro i zlo, čelí nástrahám.

Každý se musí vypořádat s životními překážkami po svém, stejně tak i děti, které odcházejí z 
dětských domovů v osmnácti letech. “vstupují do neznámého světa, mohou se spolehnout pou-
ze samy na sebe, nemají zázemí a oporu,” říká organizátorka OUT OF HOMe Klára Chábová. 
Jan Svěrák věnuje festivalu figurky Kukyho, které získají děti z dětských domovů. Oba projekty 
si také pomohou se vzájemnou propagací.

“nabídli jsme panu Svěrákovi, že bychom zajistili také promítání kukyho pro dětské do-
movy. o této možnosti spolupráce ještě jednáme,” dodává Chábová.

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a přiro-
zený domov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. Jejich počet navíc neu-
stále roste. podle informací čTK vyrůstá v dětských domovech a výchovných a diagnostických 
ústavech kolem 8 000 dětí . „návrat do reálného života ve chvíli, kdy dosáhnou osmnác-
tého roku, je pro ně velice obtížný. tento nezvládnutý přechod do nové etapy mimo zdi 
dětského domova se podepisuje na kvalitě jejich dalšího uplatnění,“ říká Chábová. 

Představení neziskových projektů 

Během letošního festivalu bude proto rovněž představeno několik neziskových organizací, které 
se zabývají projekty zaměřenými na integraci dětí z dětských domovů do běžného života. patří 
k nim například obecně prospěšná společnost rozmarýna, která provozuje CaFÉ rOZMar. 
Jde o první domácí sociální firmu zaměřenou na podporu a zaměstnávání mladých lidí po od-
chodu z dětských domovů. „café rozmar nabízí vždy šesti mladým lidem z dětského do-
mova pracovní místo na pozicích pomocný kuchař, číšník, servírka. Po dobu sedmi mě-
síců, které zde mohou strávit, se tito tzv. tréninkoví zaměstnanci učí osvojovat pracov-
ní návyky, zvládat běžné životní situace a získávají praxi,“ vysvětluje Simona Bagarová, pr 
manažerka rozmarýny. 

Další neziskovou organizací, která je do festivalu OOH zapojena, je SeS,Sebe-Spolu. Tato „ne-
ziskovka“ v rámci OUT OF HOMe připravuje celodenní program pro děti z dětských domovů 
právě na téma volného času. „Pro kolektivy dětí a mládeže realizujeme především zážitko-
vé kurzy a workshopy, zaměžené na rozvoj osobnosti,“ dodává Ondřej Bárta, ředitel SeS. 
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Organizace dále pomáhá školám a dětským domovům s řešením problémových situací se žáky 
a klienty, především akreditovanými kurzy pro týmy učitelů a vychovatelů.

Informace o OUT OF HOMe rovněž naleznete na internetové adrese

www.mimodomov.cz. 

Stránky rozmarýny pak jsou na adresách 

www.rozmaryna-ops.cz a www.cafe-rozmar.cz.
 

clarinet factory

clarinet factory jsou vítězi international Songwritting competition (2005) v katego-
rii Instrumental a účastníkem celé řady dalších prestižních mezinárodních festivalů (například 
Jazz peak Sofia, Struny podzimu, Mezinárodní jazzový festival, Inalfa festival, Jazzlent Maribor 
a další). Uskupení kromě toho také například koncertovalo s Bobby McFerrinem. Soubor se 
původně jmenoval české klarinetové kvarteto. clarinet factory hrají ve složení tři klarinety a 
basklarinet. v současné době je jejich stálým spolupracovníkem perkusista alan vitouš.

mediáLní PArtner – grAnd Princ

Grand expres č.4 a 5
Grand Biblio č. 5
parlamentní listy č. 4

umíte naložit s volným časem? 
out of Home bude letos zjišťovat, jak jsou na tom děti z dětských domovů

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe (OOH). Tato 

akce upozorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří opouštějí v osmnácti dětské do-
movy a začínají svůj samostatný život. Letos se OOH zúčastní asi 230 dětí z dětských domo-
vů, pro které si organizátoři připravili hru. Ta by měla prověřit, jak umějí naložit se svým volným 
časem.

česká republika patří mezi země s nejvyšším počtem dětí, které žijí mimo svůj původní a při-
rozený domov, jak vyplývá z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání. Jejich počet navíc ne-
ustále roste. Již téměř 8 000 dětí, jak uvádí česká tisková kancelář, vyrůstá v domácích dět-
ských domovech či výchovných a diagnostických ústavech. „návrat do reálného života ve 
chvíli, kdy dosáhnou osmnáctého roku, je pro ně mnohdy velice obtížný. tento nezvlád-
nutý přechod do nové etapy mimo zdi dětského domova se podepisuje na kvalitě jejich 
dalšího uplatnění,“ říká Klára Chábová, organizátorka OOH.

Organizátoři festivalu OUT of HOMe se proto rozhodli, upozornit na tuto problematiku veřej-
nost. v praze se pro také bude 15. května konat aktivní víkend pro 230 dětí z dětských domovů 
z celé české republiky. Kromě toho, že děti poznají hlavní město a stráví celý víkend v prostře-
dí mimo stěny domova, budou mít také možnost ukázat své schopnosti v rámci zážitkové hry.
v rámci letošního festivalu OUT OF HOMe bude rovněž představeno několik neziskových or-
ganizací, které se zabývají projekty zaměřenými právě na zmíněnou integraci dětí z dětských 
domovů do běžného života. Jednou z nich je také obecně prospěšná společnost rozmarýna, 
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která provozuje CaFÉ rOZMar. Jde o první domácí sociální firmu zaměřenou na podporu a 
zaměstnávání mladých lidí po odchodu z dětských domovů. „café rozmar nabízí vždy šes-
ti mladým lidem z dětského domova pracovní místo na pozicích pomocný kuchař, číšník, 
servírka. Po dobu sedmi měsíců, které zde mohou strávit, se tito tzv. tréninkoví zaměst-
nanci učí osvojovat pracovní návyky, zvládat běžné životní situace a získávají praxi,“ říká 
Simona Bagarová, pr manažerka rozmarýny.

Další neziskovou organizací, která je do festivalu OOH zapojena, je SeS. Ta připravuje celo-
denní program pro děti z dětských domovů právě na téma volého času. „Pro kolektivy dětí a 
mládeže realizujeme především zážitkové kurzy a workshopy, zaměžené na rozvoj osob-
nosti“ říká Ondřej Bárta, ředitel SeSu. neziskovka dále pomáhá školám a dětským domovům 
s řešením problémových situací s žáky a klienty, především akreditovanými kurzy pro učitele a 
vychovatele.

Festival je letos rozdělený na dvě části. první se bude konat 15. května a kromě zážitkové hry 
na děti čeká večerní koncert, na němž v Kulturním centru vltavská vystoupí ewa farna. akce 
je přístupná i široké veřejnosti.

Druhá část projektu se bude konat 23. května v divadle Archa a clarinet factory zde pokřtí 
svou novou desku. Dalšími hosty budou navigators a ivan guttierrez se svou kapelou.

Informace o OUT OF HOMe rovněž naleznete na internetové adrese www.mimodomov.cz
prestižní hudební uskupení clarinet factory pokřtí v rámci festivalu OUT OF HOMe svoji no-
vou desku.

Autor fotografie: Tamara Černá
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metroPoLiS

 OUT OF HOMe

Již počtvrté se bude v praze konat hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe. Tato akce upo-
zorňuje především na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domo-
vy a začínají svůj samostatný život. Zhruba 250 dětí z dětských domovů si 15. května na růz-
ných místech hlavního města vyzkouší hru, která by měla prověřit, jak umějí naložit se svým 
volným časem.

Součástí projektu OUT OF HOMe jsou dva koncerty, které jsou určeny jak dětem z dětských 
domovů z celé české republiky, tak široké veřejnosti. první koncert, kde vystoupí ewa farna,  
se bude konat 15. května v kc vltavská, druhý je naplánovaný na 23. května v divadle 
Archa. 

„vždycky ráda podpořím dobrou věc. Přijde mi, že se hodně podporují dětské domovy, 
ale nikdo moc nemyslí na to, co bude s dětmi potom, “ říká ewa Farna.

Svou novou desku, která se bude také jmenovat OUT OF HOMe, na festivalu pokřtí prestižní 
hudební uskupení clarinet factory se svým letitým spolupracovníkem, hudebníkem Alanem 
vitoušem. Jako hosté vystoupí Lenka dusilová a epogue Quartet.

„naše připravovaná deska bude zcela mimo zavedené vnímáni žánru, je doopravdy také 
out of Home, není zařaditelná do žádných šuplíků  nebo žánrů. Ale komunikuje srozu-
mitelně s lidmi, jen se snažíme ukázat, že hudba nemusí mít hranice,“ vysvětluje Jindřich 
pavliš z Clarinet Factory.

O malé překvapení se postarají navigators, kteří v arše představí premiérově svou úplně no-
vou hudební polohu a přidá se i Iván Gutiérrez se svou kapelou MaDera. 

Letošní OUT OF HOMe bude navíc propojen i s hrdinou nového filmu Jana Svěráka “kuky se 
vrací”. Jan Svěrák věnuje festivalu figurky Kukyho, které získají děti z dětských domovů. Oba 
projekty si také pomohou se vzájemnou propagací.

http://www.topzine.cz/festival-out-of-home-2010-se-letos-uskutecni-poctvrte/
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feStivAL out of Home 2010 Se LetoS uSkuteční PočtvrtÉ

21. květen 2010, 18:03

Hlavní město praha přivítá již počtvrté hudebně-zážitkový festival Out of home, který upozorňu-
je na úskalí problémů mladých lidí, kteří odejdou v osmnácti letech z dětských domovů. ale ne-
jen jim je festival určen.

Součástí Out of home je hra, kde si přes dvě stovky dětí zkouší, jak umí naložit se svým volným 
časem. Festival také přináší dva koncerty. Jeden je již minulostí a ten druhý se koná 23. květ-
na 2010 v divadle Archa. Svou desku zde pokřtí clarinet factory se svým dlouholetým spo-
lupracovníkem Alanem vitoušem, která se jmenuje shodně Out of home.

na hosty, Lenku dusilovou a epoque Quartet, se může těšit každý, kdo festival Out of home 
navštíví. O překvapení se postará ivan gutiérrez s kapelou madera a skupina navigators.
Během letošního festivalu bude rovněž představeno několik neziskových organizací, které se 
zabývají integrací dětí z dětských domovů do běžného života.

out of Home pomůže dětským domovům
Skóre: 0.77

název zdroje: radio City

Datum vydání: 27.04.2010

Zpracováno: 27.04.2010 11:21

Identifikace: DCLn20100416010095 cz

Klíčová slova: Out Of Home

Hudebně-zážitkový festival Out of Home se bude letos konat 15. května v kulturním centru 
vltavská, vystoupí na něm ewa farna. Druhý koncert je naplánovaný na 23. května v divadle 
Archa, kde zahrají clarinet factory, navigators a další.  Out of Home upozorňuje především 
na problematiku mladých lidí, kteří v osmnácti letech opouštějí dětské domovy a začínají svůj 
samostatný život. na různých místech hlavního města si navíc děti z dětských domovů vyzkou-
ší hru, která by měla prověřit, jak umějí naložit se svým volným časem.

                    katka                                                   marianne

http://www.supraphon.cz/cs/novinky/aktualne/?item=527
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Soutěžte o novinku cLArinet fActorY: out of Home!
křeSt cd ProBěHL v neděLi 23. květnA!

clarinet factory vydává u Supraphonu nové album s Alanem vitoušem a hosty: Lenkou 
dusilovou a epoque Quartet…..

Úspěšné experimentální hudební kvarteto cLArinet fActorY v neděli 23. května 2010 vy-
stoupí v divadle Archa na festivalu Out of Home, kde pokřtí stejnojmenné CD!

clarinet factory za dobu své existence urazilo dlouhou cestu od tradice - klasiky a jazzu, přes 
etnickou hudbu a minimalismus - až k vlastní tvorbě.

na té cestě lze - vedle řady významných zahraničních festivalů - zahlédnout další zajímavé mil-
níky: vítězství v International Songwritting Competition 2005 (USa, v porotě mj. Tom Waits a 
Jerry Lee Lewis), koncertování s Bobby McFerrinem, eternal Seekers - úspěšný nadžánro-
vý projekt s Lenkou dusilovou a Beatou Hlavenkovou, ale také inspirativní cestu s jazzovou 
zpěvačkou Janou koubkovou do Senegalu, spolupráci na filmové a baletní hudbě či setkávání 
s Alanem vitoušem, jež trvá i na této nahrávce.

Každá zkušenost se otiskne a přetaví, od několika taktů z Dvořákovy novosvětské až po hi-
p-hop na ulici... Leitmotivem je hledání, cesta samotná. Škála rytmů a barev bez použití elek-
tronických nástrojů, místy oživená smyčcovým kvartetem, jemně okořeněno vokálem Lenky 
dusilové...

Dokážeme na chvíli přestat myslet na definice a šuplíky a užít si cestu, neznámo kam, Out of 
Home?

Dan BárTa O CLarIneT FaCTOrY: “když někteří ovládají své nástroje a přitom se ob-
čas neovládnou a nechají se ovládnout jimi, mohou vytvořit mnoho světů, jakkoliv ma-
lých až minimalistických. těm pak nevládne nic než zvuk. Birdsong rules!”

www.kamvpraze.cz

out of Home

Již počtvrté se v praze koná hudebně-zážitkový festival OUT OF HOMe. první koncert, kde vy-
stoupila ewa farna,  proběhl 15. května v kc vltavská, druhý je naplánovaný na 23. května 
v divadle Archa. 

Svou novou desku, která se bude také jmenovat OUT OF HOMe, na festivalu pokřtí prestižní 
hudební uskupení clarinet factory se svým letitým spolupracovníkem, hudebníkem Alanem 
vitoušem. Jako hosté vystoupí Lenka dusilová a epogue Quartet. Dále vystoupí navigators 
a iván gutiérrez se svou kapelou mAderA. 
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Kateřině bude v červnu 18 let. na den, kdy bude dospělá, se těší, tíží ji ovšem jiná věc. “ Brzy 
po svých narozeninách musím odejít z našeho dětského domova. A přitom jiný nemám. 
tety i kamarádi jsou moje jediná rodina. toho nového začátku se hrozně bojím,” říká. 
a není sama. na problematiku dětí, které v osmnácti opouštějí zdi dětských domovů, upozorňu-
je občanské sdružení Mimo domov. To mimo jiné letos již počtvrté v praze organizuje hudebně 
zážitkový festival OUT OF HOMe. 

“ děti náhle vstupují do neznámého světa, nemají oporu ani zázemí. někdy se neumí vy-
pořádat ani s tak běžnými věcmi, jako je pořízení bydlení, placení složenek nebo třeba 
jak smysluplně trávit volný čas,” vysvětluje Klára Chábová, organizátorka OUT OF HOMe. a 
právě to mohou pochopit díky festivalu. v sobotu 15. května si tak 250 dětí z dětských domo-
vů vyzkouší hru, která má prověřit, jak umí naložit se svým volnem. “ chceme jim tak pomoci 
zvládnout přechod do reálného života,” dodala Chábová.         

Zuzana Aidomoan
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- Svou novou desku Out Of Home pokřtí zítra v divadle Archa v rámci stejnojmenného festiva-
lu prestižní hudební uskupení clarinet factory se svým letitým spolupracovníkem, hudební-
kem Alanem vitoušem. Jako hosté vystoupí Lenka dusilová a epogue Quartet. O malé pře-
kvapení se postarají navigators, kteří v arše představí premiérově svou úplně novou hudební 
polohu, a přidá se i iván gutiérrez se svou kapelou madera. “naše deska bude zcela mimo 
zavedené vnímání žánru, je doopravdy také out of Home, není zařaditelná do žádných 
šuplíků nebo žánrů. Ale komunikuje srozumitelně s lidmi, jen se snažíme ukázat, že hud-
ba nemusí mít hranice,” vysvětluje Jindřich pavliš z Clarinet Factory. 

(kul) 

vyšlo také v: českobudějovický deník, českokrumlovský deník, českolipský deník, Děčínský 
deník, Havlíčskobrodský deník, Hradecký deník, Chomutovský deník, Chrudimský deník, 
Jablonecký deník, Jičínský deník, Jihlavský deník, Jindřichohradecký deník, Krkonošský de-
ník, Litoměřický deník, Mostecký deník, náchodský deník, Orlický deník, pardubický de-
ník, pelhřimovský deník, písecký deník, rychnovský deník, Strakonický deník, Svitavský de-
ník, Táborský deník, Teplický deník, Třebíčský deník, Ústecký deník, Žatecký a lounský deník, 
Žďárský deník
 

Bannerové kampaně – celkem 20 bannerových kampaní včetně 14ti denní na Denik.cz

rozhovory v médiích – celkem 15 rozhovorů – převážně rádia

tv – organizátoři byli hosty ve Snídani s novou – dva vstupy
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organizační tým ooH

klára chábová - organizátor festivalu, pr, smlouvy, partneři
e-mail: klara@mimodomov.cz
gsm: 602 122 441
martina Prášilová  - Koordinace, hlavní produkční bojovky
e-mail: martina@mimodomov.cz
gsm: 737 760 339
markéta Smetanová - produkce bojovky
e-mail: marketa@mimodomov.cz
tereza šafránková  - Komunikace s interprety, stage manager
e-mail: tereza@mimodomov.cz
gsm: 777 851 858
radek Polák - pr, novináři
e-mail: rap@post.cz
gsm: 736 510 222
tamara Pižlová - Hlavní koordinátor dětských domovů
e-mail: tamaralucia@seznam.cz
gsm: 737 383 086
ondřej Bárta - příprava bojovky, koordinace týmu
e-mail: ondrej@sebespolu.net
gsm: 739 073 178
renata ulvrová - Koordinace asistenti týmů DD
e-mail: renata.ulvrova@seznam.cz
gsm: 731 108 827
kristýna Juřinová - Koordinace koncerty, produkce
e-mail: miumiu96@gmail.com
gsm: 777 825 552
olina mistrová - produkce
e-mail: omistrova@seznam.cz
gsm: 731 063 271
michal grundza - agenturaMG  - Marketing / Obchod / Dárky
e-mail: agenturamg@seznam.cz
gsm: 736 480 663
marek Landštof - Dobrovolníci
e-mail: marek@mimodomov.cz
gsm: 721 804 503
roman kastl - Grafika a příprava tiskových podkladů
e-mail: ekd.studio@gmail.com
ruda Hanusek  - Fotograf
e-mail: hanusek@hanusek.cz
radim Hašek  - Webmaster mimodomov.cz
e-mail: webmaster@mimodomov.cz

Lenka Háková - zpracování účetnictví i daňové evidence
InCOMe TaX CLaIMe
Toušická 558
190 16 praha 9
tel: 777 246 441
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