2. ročník festivalu OUT OF HOME 2008
hudební festival pro veřejnost, který podporuje
integraci dětí z dětských domovů do společnosti
KDY: 17. května od 13 hodin
KDE: ostrov Štvanice, Praha
V sobotu 17. května se uskuteční již druhý ročník hudebně-sportovního festivalu
Out of Home 2008 zaměřeného na podporu integrace dětí z dětských domovů do
společnosti. Headlinerem festivalu, který se letos koná na pražském ostrově
Štvanice, bude britská world danceová kapela Fun-Da-Mental, z dalších interpretů
vystoupí například Iva Frühlingová, Lenka Dusilová a kapely Gipsy.cz, Roe-Deer,
Southpaw, Eggnoise, Post It a Tempramento. Kapela Gipsy.cz navíc na hlavním
pódiu festivalu pokřtí svou novou desku. „Vím moc dobře, co znamená Out of
Home,” říká Gipsy. „Sám jsem byl několik let „out of home“ na ulici a dnes zase s
kapelou „out of home” cestujeme,”. Kolikrát už skoro nevíme, kde vlastně to naše
„home“, neboli domov, je. Na festivalu Out of Home jsme hráli již loni a rádi se sem i
letos vrátíme,“ dodává Gipsy.

Hudební části festivalu bude předcházet sportovní klání pro děti z dětských
domovů, které proběhne v dopoledních hodinách v areálu AC Sparta Praha. Týmy
dětských domovů se utkají ve fotbale a přetahované, program jim zpestří fotbalová

exhibice a autogramiáda fotbalových profesionálů. Po skončení sportovních her
kolem 17h odpoledne se děti přesunou na hudební část festivalu na pražské
Štvanici.
Sportovní hry Out of Home jsou jedním z největších setkání dětských domovů v
České republice. Děti mají unikátní možnost reprezentovat svůj domov na prestižní
akci, díky které vítězné týmy získávají řadu motivačních a věcných cen. Organizátoři
počítají s účastí 220 dětí z dětských domovů z celé republiky.
Festival Out of Home se od ostatních akcí svého druhu liší podstatnou skutečností –
výtěžek z akce bude věnován na konto projektů o.p.s. Rozmarýna. „Rozmarýnu
jsme vybrali a oslovili z toho důvodu, že jde o velmi sympatické a činorodé sdružení,
které má snahu řešit daný problém a věnuje se integraci dětí z dětských domovů do
společnosti velmi seriózně a na profesionální úrovni," říká spoluorganizátorka
festivalu Out of Home Klára Chábová. Organizátory k myšlence a realizaci festivalu
„vyburcoval“ fakt, že je v České republice nejvíce dětských domovů ze zemí v
Evropské unii na počet obyvatel. „V současné době v nich žije 4500 dětí,“ říká Klára
Chábová. „Dle dostupných statistik bude 36 procent z nich pravděpodobně poprvé
odsouzeno před dovršením dvaceti let a 61 procent se stane závislými na
alkoholu.Většina dětí má totiž velký problém s integrací do společnosti ve chvíli, kdy
opustí dětský domov,“ dodává Chábová.
Organizátoři festivalu se spolu s členy o.p.s. Rozmarýna zúčastňují celoročních
výjezdů do dětských domovů, kam vozí dětem víkendové programy a tráví s nimi
volný čas. „Součástí letošní výjezdové kampaně jsou také diskuse s dětmi ve věku
15 až 18 let, na kterých jim představujeme různé profese, jako je barman, kadeřník či
umělecký kovář. Při výběru profese je potřeba stát na zemi, umět ohodnotit své
schopnosti. Ne každý může být modelka, nebo herec. Je dobré, když se v dětech
posiluje sebevědomí, ale na druhou stranu je potřeba, aby poznaly realitu,“ doplňuje
koordinátorka výjezdů Markéta Smetanová z týmu Out of Home. „S dětmi si na
výjezdech o jejich budoucnosti povídáme, sdělujeme jim životní zkušenosti a
snažíme se jim poradit. Na závěr pak vyplňují dotazník týkající se jejich představ o
životě, který budou muset žít, až opustí dětský domov," dodává Smetanová.
Dotazník bude zpracován do ucelené publikace, kterou organizátoři festivalu a
členové o.p.s. Rozmarýna v brzké době představí odborné veřejnosti a odpovědným
politikům. Festival Out of Home slouží především jako komunikační nástroj problému
integrace dětí, sami organizátoři se pak snaží děti z domovů do jeho organizace
zapojovat.

Fun-Da-Mental

Součástí hudebního festivalu Out of Home v areálu Štvanice bude také již tradičně
sportovní, divadelní a filmová zóna, nabízející mnoho zajímavých aktivit. K vidění
zde budou pohádková představení pro děti, které odehrají členové divadla DISK –
studenti DAMU. Ve filmovém stanu diváci uvidí filmy z tvůrčí dílny filmové společnosti
PETHON, promítat se bude např. dokument o Járu Cimrmanovi a jeho cestě na Altaj,
který uvedla i ČT2.
Chybět nebudou ani exhibice extrémních sportů, například skateboarding a BMX na
rampě, zájemci si budou moci vyzkoušet skákací boty Poweriser. Připravena je také
barmanská show a pro zájemce služby profesionálního kadeřníka.
Festival nezapomíná ani na dětské návštěvníky, pro které je připravena například
skládání Mega puzzle na čas o zajímavé ceny, soutěžní kvízy pro děti i dospělé,
malování, skákání v pytlích či petanque.
Doprava:
Metro "C" stanice Vltavská, dále po Hlávkově mostě a na jeho konci doleva
Metro "B"/"C" stanice Florenc, směrem ke Hlávkovu mostu a hned za jeho ústím
doprava. V areálu není parkoviště!

Gipsy.cz

Vstupenky na festival Out of Home lze zakoupit v předprodeji v síti Ticketpro a
Ticketstream za 250 Kč či na místě za 350 Kč. Vstupné pro děti od 6 do 12 let 170
Kč, dítě do 5 let zdarma, návštěvníci s průkazem ZTP včetně doprovodu 200 Kč.
Celkový výtěžek ze vstupného půjde na projekty podporující integraci dětí z
dětských domovů do společnosti. V letošním roce festival Out of Home
podporuje projekty a aktivity o.p.s. Rozmarýna. Další informace o festivalu Out of
Home 2008 lze nalézt na stránkách www.mimodomov.cz.
Generální partner festivalu Out of Home:
RWE
Hlavní partneři:
Hlavní město Praha
AC Sparta Praha
GTS Alive
Impuls
X Zone Media
Newton Media
Partneři festivalu Out of Home:
Sdružení Rozmarýna, o.p.s. pomáhá lidem, kteří: vyrůstají v dětském domově,
výchovném ústavě apod., během jednoho roku budou muset výchovné zařízení
opustit a postavit se na vlastní nohy, dětský domov opustili a snaží se naučit žít v
normální společnosti, pochází z nefunkčních rodin, ulice. Nabízí rozvoj
komunikačních dovedností, motivace, zodpovědnosti, podporu při získání trvalého
zaměstnání, podporu při získání trvalého bydlení, podporu dalšího vzdělávání, při
rozvoji osobních zájmů – pomoc úspěšně se integrovat do společnosti.

www.rozmaryna-ops.cz
tiskový servis festivalu Out of Home:
Martina Reková

martina.rekova@4press.cz
Klára Mixová

klara.mixova@4press.cz
tel.: 731 514 462
Za organizátory festivalu Out of Home:
Klára Chábová

kchabova@seznam.cz
tel.: 602 122 441
Robin Čumpelík

robin@xstream.cz
www.mimodomov.cz
www.rozmaryna-ops.cz

PROGRAM FESTIVALU
Sportovní program pro děti z dětských domovů
8.00 – 17.00 hodin (areál fotbalového klubu AC Sparta Praha, ul. Milady Horákové,
Praha 7)
Časový harmonogram:
8:00 – příjezd a akreditace dětských domovů
9:00 – oficiální zahájení 2. ročníku sportovních klání Out of Home 2008
9:10 – začátek fotbalového turnaje
11:00 – 12:00 – Fotbalová exhibice V.I.P. osobností + autogramiáda
12:00 – 14:00 - oběd
14:00 – vyřazovací část fotbalového turnaje
15:30 – finále fotbalu
16:00 – začátek přetahované
16:50 – konec přetahované
17:00 – přesun do festivalového areálu Out of Home
Sportovní program spojený se setkáním dětí z dětských domovů jsou nosnou a velmi
důležitou součástí festivalu Out of Home 2008. Jedná se o jedno z největších setkání
dětských domovů v České republice. Děti mají možnost reprezentovat svůj dětský
domov a vítězné týmy získávají řadu motivačních nebo věcných cen společně s
řadou dalších výhod pro svůj domov.

Hudební program
13.00 – 0.00 hodin (ostrov Štvanice, Praha 7)
Hlavní stage
13:00 – 13:30 Niceland
14:00 – 14:30 Eggnoise
15:00 – 15:45 Southpaw
16:15 – 17:00 Temperamento
17:30 – 18:15 Iva Frühlingová
18:40 vyhlášení vítězů sportovních her Out of Home
19:00 – 19:40 Gipsy.cz – křest nového alba
20:10 – 21:00 Fun da Mental /UK/
21:20 – 22:00 Eddie Stoilow

Druhá stage:
13.30 – 14:00 Lykke Til
14:30 – 15:15 Post It
15:45 – 16:15 4signs
16:50 – 17:40 One Night Band
18:10 – 19:00 Navigators
19:30 – 20:20 Lenka Dusilová
20:50 – 21:45 Roe-Deer
FILMOVÁ ZÓNA
•
•

Projekce nezávislé filmové produkce PETHON a X ZONE MEDIA (dokument
Jára Cimrman na Altaji, hudební klipy…)
Projekce zábavných, kulturních a sportovních klipů a dokumentů z archivu X
Zone Media

DIVADELNÍ ZONA
•

Alternativní divadelní scéna ve spolupráci s divadlem DISK (DAMU)

SPORTOVNÍ ZÓNA
•

Author gang arena
exhibice na rampě - na BMX se představí jezdci Jakub 'FOX' Skupin, Dominik
Rothschein a David Pánka, na skateboardu Mirek Tovariš

•

Poweriser exhibice skákacích bot! Skákací boty s názvem Poweriser jsou
absolutní novinkou mezi sportovním náčiním. Díky využití nejnovější
technologie Poweriser poskytne nevídané pohybové možnosti. Vyskočíte až
2 metry do výšky! Každý si je může vyzkoušet!

•
•

Lanové centrum
Airsoft

RWE ZÓNA
•
•
•
•
•
•

Házení míčků na cíl – malovaná lví hlava s otvorem
Petanque – pro rodiny i jednotlivce
Mega puzzle – rodinné týmy skládají mega puzzle na čas. Zúčastnění
dostanou dárky ve formě reklamních předmětů.
Kvíz – hosteska bude v RWE městečku vydávat soutěžní kvízy pro děti i
dospělé, reklamní dárek obdrží Ti, kteří získají předepsané počty bodů.
Malování s dětmi
Skákání v pytlích – pro děti

KÁVARNA ROZMARÝNA
Přijměte pozvání do netradiční kavárny Rozmarýna.

Fun-Da-Mental
World danceová kapela Fun-Da-mental byla původně založena v Bradfordu v roce
1991, aby zahrála pouze na karnevalu v Notting Hill. Přestože všichni zakládající
členové se narodili v Pákistánu nebo v Indii, vyrostli v severoanglických městech.
Debutový singl Janaam - The Message okamžitě upoutal pozornost hudebního tisku,
především tanečních magazínů. Následovaly další singly Gandhi's Revenge a Sister
India. Takový úspěch předznamenával veliký průlom na poli taneční hudby, ale
kapela se rozpadla během natáčení videoklipu po hádkách kvůli autorským
honorářům. Zbytky Fun-Da-Mental pokračují dál, ale v jiném složená. Jejich první
deska po personálních změnách byla Countryman v listopadu 1993. Na nahrání
antirasistické "Ich bin ein Ausländer" se spojují s kapelou Pop Will Eat Itself. Dalším
kontroverzním singlem se stává v roce 1994 singl Dog Tribe, který začíná vzkazem
nahraným na záznamníku kanceláře Youth Against Racism anonymním členem
rasistické skupiny Combat 18. Na Fun-Da-Mental osobně se zaměřili lidé z Britské
Národní Strany, kteří se jim museli omluvit za to, že otiskli ve svém časopise
fotografii kapely s podtitulem "gang asijských kriminálníků". Fun-Da-Mental byli také
jednou z prvních kapel, které navštívili Jižní Afriku, která na ně udělala veliký dojem
před vydáním jejich debutového alba. To bylo nazvané Černém Pantherovi Bobby
Sealeovi a mimo jiné obsahuje remixy skladeb "Wrath Of The Black Man" a
"Countryman", a spolupracují na něm hosté jako Neil Sparkes z Transglobal
Underground apod. Na následujících albech kapely nekompromisně sledují své
politické ideály, přičemž jejich hudby ukazuje zvyšující se zájem v tradičních
Asijských hudebních stylech. V roce 1999 vydávají skvělé remix-set album "Why
America Will Go To Hell".

http://www.fun-da-mental.co.uk

Mapka areálu

