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3. ročník festivalu OUT OF HOME 
 

www.mimodomov.cz 
 

17 dětských domovů z celé ČR,  

Iva Bittová a Lisa Moore, Tomáš Klus, 4signs,  

nezávislé umělecké filmy, dokumenty, klipy a další 

 

 

 

Praha – 26. května 2009 



 

Pomoci dětem z dětských domovů, aby se dovedly začlenit do běžného 

života české společnosti, je hlavním smyslem 3. ročníku festivalu Out of 

Home. Program proběhne v Praze 6. června a zahrne celodenní soutěže pro 

děti ze 17 dětských domovů a večerní festival, na kterém vystoupí jako 

headliner Iva Bittová společně s australskou pianistkou Lisou Moore, domácí 

písničkář Tomáš Klus, skupina 4signs. Nebude chybět ani projekce filmů, 

dokumentů a klipů nezávislých domácích i zahraničních umělců. 

 

„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 % dětí z dětských domovů je přitom poprvé 

odsouzeno ještě předtím, než dosáhnou svých dvaceti let. Zhruba 60 % má 

problémy s alkoholem,“ říká Klára Chábová, členka sdružení Out of Home. 

Vyvrcholením celodenního programu Out of Home bude vyhlášení cen jednotlivých 

soutěžních disciplín v pražském klubu La Fabrika a vystoupení celé řady hudebních 

interpretů. 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. 

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, například patří 

Nenasyta od Jana Hřebejka, nebo pohádka Nejrásnější hádanka. Vedle toho se zde 

budou promítat zábavné, sportovní a kulturní dokumenty. Uvedená audiovizuální 

tvorba bude na Out of Home součástí „Filmové zóny RWE“.  



Večerní program festivalu bude určený jak dětem z dětských domovů, tak široké 

veřejnosti. 

 

Hlavní cíle projektu Out of Home 

 

- zprostředkovat integraci dětí z dětských domovů do společnosti  

- dětem z dětských domovů zpříjemňovat jejich čas a motivovat a ukazovat na 

věci a činy, které mají v životě smysl 

- prostřednictvím ojedinělého projektu, který je založený na moderních 

principech, přinést dětem z dětských domovů jeden den v roce spoustu 

emotivních zážitků   

- upozorňovat na problém dětí z dětských domovů a podílet se na jejich řešení 

 

 

Přihlášené dětské domovy: 

• Aš  

• Boršov  

• Budišov  

• Česká Kamenice  

• Dlažkovice  

• Frýdek Místek  

• Humpolec  

• Karlovy Vary  

• Krásná Lípa  

• Liptál  

• Litoměřice  

• Mladá Boleslav  

• Most  

• Písek  

• Strážnice  

• Uherské Hradiště  

• Volyně  

 

Dětské domovy v České republice 



Nejvíce dětských domovů na počet obyvatel je ze všech zemí Evropské unie právě u nás. 

Žije v nich aktuálně okolo 6 500 dětí. Dalších zhruba 5 000 dětí přebývá ve výchovných 

ústavech. 

 

 

Umělci Out of Home 

Iva Bittová 

Česká zpěvačka, houslistka a herečka patří k nejvýraznějším osobnostem české 

umělecké scény. Od roku 1978 byla členkou brněnského Divadla na provázku (dnes 

Husa na provázku), od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka a houslistka. Úspěchů 

na evropské alternativní scéně dosáhla  díky spolupráci se skladatelem a bubeníkem 

Pavlem Fajtem. Bittová se zaměřuje na experimentální jazz, rock, houslové aplikace 

skladeb vážné hudby a operní zpěv.  Roce 2004 také účinkovala v Mozartově opeře 

Don Giovanni, která se hrála v newyorské Carnegie Hall. Další informace najdete na 

www.bittova.com. 

 

Lisa Moore 

Australská pianistka je zákládající členkou skupiny The Bang On A Can All Stars. Ve 

své sólové tvorbě například využívá děl a textů Randy Newmana, Leoše Janáčka či 

Oscara Wilda. V soutěži Carnegie Hall International American Music Competition 

získala stříbrnou medaili.  Spolupracuje s celou řadou hudebních uskupení, jako jsou 

například New York City Ballet, Chamber Music Society of Lincoln Center, Don Byron 

Adventurers Orchestra a další. Lisa Moore také vyučuje na Yale-Norfolk New Music 

Workshop Summer Festival a Wesleyan University. Další informace najdete na 

www.lisamoore.org. 

 

Tomáš Klus 

23-letý písničkář řadí mezi své inspirátory například skupinu Mňága a Žďorp a 

Jaromíra Nohavicu. Skladby si nahrává sám, kouzlo nahrávek tkví v jejich syrovosti. 

První dlouhohrající desku Cesta do záhu(d)by vydal vloni. V současnosti studuje 

DAMU v Praze. Další informace najdete na www.tomas-klus.cz. 

 

4signs 

Představitel domácí klubové scény nabízí líbivou a energickou hudbu, jejíž repertoár 

pochází od zpěváka Roberta Odvárky. Kořeny 4signs sahají až do roku 1998. Kapela 



v minulosti vystupovala pod názvem The Loou. Další informace najdete na 

http://bandzone.cz/4signs. 

 

a další. 

 

Partneři Out of Home 

Generální partner 

 

RWE 

RWE podporuje Out of Home již třetím rokem. Kromě toho, že poskytuje finanční 

prostředky na realizaci akce, pomáhá také s realizací vzdělávacích kurzů. Prvním 

vítězným týmů v rámci prvního ročníku například společnost věnovala šeky na pořízení 

počítačů a počítačových kurzů. Ty pak byly realizovány v rámci výjezdů.  

 

NOVA 

V letošním roce podpořila Nova festival Out of Home nejen finančně – Nadace Nova 

darovala projektu 150 000 Kč, ale akce získala také výraznou mediální podporu. 

Partnerství s podobnými významnými společnostmi může pomoci k řešení daného 

problému a organizátoři mají možnost oslovit širokou veřejnost.  

 

Hlavní partneři 

Hlavní město Praha 

Magistrát hlavního města Praha podporuje Ooh již třetím rokem. Každoročně získává 

projekt záštitu primátora Pavla Béma, kromě toho Praha dává k dispozici reklamní plochy 

na propagaci akce a  zároveň podávají organizátoři žádost o grant. 

 

Envy sport 

Společnost ENVY věnovala dětem a organizátorům dresy a týmová trika potištěna logem 

OOH. Pro organizátory jde o výraznou pomoc, protože se jedná o velkou část z celkového 

rozpočtu. Dresy zůstávají dětem na památku.  

 

Sdružení SES 

Pro realizaci bojovky oslovili organizátoři o.s. SES, které se věnuje aktivitám především v 

oblasti zážitkové pedagogiky, osobnostního rozvoje v rámci výchovy a vzdělávání a 

především týmové spolupráci. Od roku 2001 realizuje vzdělávání pedagogických 

pracovníků v programu SES TEACHER, spolupracuje s Domem dětí a mládeže v Praze, 

kde lektoři SES pracují na vzdělávacích modulech Týmová spolupráce a Komunikace. Pro 



kolektivy dětí a mládeže realizují především zážitkové kurzy a intenzivní workshopy na 

bázi zážitkové pedagogiky. Další informace o SES se dozvíte na www.sebespolu.net.  

Veolia Transport 

Novým partnerem OOH se stala společnost Veolia Transport. Poskytne dětem autobusy, 

které je budou přemisťovat po Praze. Pokud se tato spolupráce osvědčí, podpořila by 

společnost také celoroční výjezdy do dětských domovů.  

 

AC Sparta Praha 

Fotbalový klub je partnerem akce již potřetí. Dává k dispozici nejen areál a přidružené 

prostory, ale pomáhá také s propagací festivalu v rámci svých komunikačních kanálů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty 

 

PR  

Radek Polák – Marketing Communications 

rap@post.cz  

tel.: 736 510 222 

 

Organizace  

Klára Chábová  

klara.chabova@gmail.com 

tel.: 602 122 442 

Robin Čumpelík 

robin@xzonemedia.cz 

tel.: 602 122 442 

 


