
Vážené dámy, pánové, přátelé, 

   dovolte mi, abych vám v následujících řádkách popsal projekt právě založené obecně prospěšné společnosti „Ulice dětem“ 
– ULICE DĚTEM ON TOUR 2013. 
Ulice dětem o.p.s. vyšla v roce 2012 z myšlenky „Chocolate City“. Tato si již v roce 2005 jako první uskupení v České 
republice plně uvědomovala význam streetartové kultury a jejího sociálního dopadu. Proto se už tenkráte významní 
představitelé a reprezentanti jednotlivých uměleckých, sportovních či jinak kreativních odvětví streetartu semkli do 
komunity, která od té doby zcela novodobým přístupem pracovala s dětmi a mládeží. Naše poselství bylo vždy jasné: 
trénink, práce, píle, poctivost, upřímnost, rovnocennost, zábava, přátelství, kolektiv, spolupráce – hodnoty, které mají 
nahradit zájmy negativního charakteru, které číhají na každém rohu jinak úžasného 21. století.  
Naše práce nejde proto ruku v ruce jen s prevencemi alkoholu, užíváním drog a omamných látek, kriminality, rasismu a 
xenofobie, ale i kouření cigaret, poflakování se po ulicích a hospodách, oddávání se hazardu či jiným nelegálním aktivitám, 
šikany na školách či v kolektivu, a jiných, podobných… S rokem 2013 a neustále se zhoršující společenskou situací a 
konsekvencemi pro ty, kteří za vše mohou nejméně, jsme se proto rozhodli dát nejen hlavy, ale i své znalosti, zkušenosti, 
dovednosti, úsilí a práci dohromady pro jednu společnou věc – Ulice dětem on Tour 2013. 

Koncept Ulice dětem on Tour 2013 je velmi prostý, už v roce 2005 jsme věděli, že pomáhat dětem a mládeži můžeme i my, 
mladí a nemajetní, a to zcela novodobým způsobem. Streetarts/Streetsports (pouliční umění/pouliční sporty) se dohromady 
s lidským a technologickým pokrokem staly velmi populární pro miliony dětí po celém světě. A právě mé ročníky a ročníky 
mých kolegů byly ty, které jako z prvních začali tyto aktivity prosazovat v České republice a věnovat se jim od té doby 
dodnes, často již na profesionálních/mezinárodních úrovních. Díky medializaci a internetu jsme se s časem stali „hvězdami“ 
kulturních/sportovních akcí po celé republice a na různých mediálních kanálech. V některých případech jsme sledováni až 
desítky tisíc dospívajících nejen u nás, ale i u našich slovenských sousedů. A tak, jako jsme my v mládí vzhlíželi 
k osobnostem, sportovcům, umělcům, vzhlížejí k nám dnešní děti, adolescenti i mládež. Tohoto vlivu a rolí autorit my 
zpětně pak používáme k přenášení hodnot, které zastáváme již řadu let. Smyslem této akce je nejen divákům podat 
velkolepou a svého způsobu první originální „přehlídku“ aktivit jako je zpěv, rap, beatbox, freestyling, Dj-ing, tanec 
v podobě Streetdance, Breakdance a akrobacie, žonglování, BMX Flatland, sebeobrana a sebepoznání, a to v zastoupení 
těch bezpochyby jedněch z nejlepších zástupců, které Česká republika aktuálně může nabídnout. Po jejich boku budou 
zároveň vystupovat ve všech možných disciplínách i jejich mladí kolegové, a to od věku již sedmi let.  

Poselství Ulice dětem on Tour 2013 je tudíž velice jasné: 

• Ukázat, že nezáleží na věku, pohlaví, velikosti či barvě pleti 
• Dát dětem a mládeži příležitost být naživo s jejich oblíbenými hvězdami z Tv či internetu, popovídat si/vyfotit se 

s nimi, nechat si podepsat plakát či fotku, nechat se od jejich vzorů inspirovat 
• V takzvaných „workshopech“(zkušebních lekcích) přímo na místě se naučit či si jen vyzkoušet nejrůznější aktivity 

a pochopit tak principy trávení volného času tréninky, pílí a prací, zdravé soutěživosti namísto užívání drog, 
alkoholu, cigaret, přidružování se k nebezpečným/ nelegálním/ radikálním spolkům či aktivitám 

• Předávání rad, zkušeností, kontaktů, termínů soutěží, možnosti tréninků a informací, které napomáhají 
možnostem vývoje jedince a jeho začlenění do plnohodnotné společnosti 

Přesné termíny jednotlivých vystoupení stále ještě nejsou uzavřeny, vzhledem k jednání s mnoha možnými regionálními 
partnery jsme nadále schopni některé zastávky přesunout či přizpůsobit požadavkům angažovaných subjektů. Tour 
plánuejme odstartovat v druhé polovině října a ukončovat ji chceme koncem listopadu. Začátek je předběžně naplánován 
v Praze. Chceme do Tour zahrnout třináct měst a zasáhnout s ní jedenáct krajů. Plánujeme tato města: Praha, České 
Budějovice, Jihlava, Brno, Pardubice, Hradec Králové, Mladá Boleslav, Jablonec nad Nisou, Liberec, Kladno, Ústi nad Labem, 
Chomutov, Karlovy Vary a Plzeň.  
Každá zastávka Tour se bude skládat ze dvou vstupů hlavního programu s časovou mezerou přibližně tří hodin. Tato bude 
vyplněna doplňkovým programem, autogramiádami, workshopy, přednáškami pro rodiče a vystoupeními regionálních 
umělců a spolků 
V současné době akci podporují &Flux studio, Kv2Audio, Narimodels, GoldProjekt s.r.o., Lightshop.cz, Bus Párty, Eduin, 
„Déčko“ České televize a regionální stanice Českého rozhlasu. Také se jedná s dalšími tiskovými mediálními partnery, GE 
Money bank, zastupiteli jednotlivých krajů a starosty zmíněných měst.   
26. září staruje mediální kampaň na Českém rozhlase, paralelně s tím se plánuje spuštění webu, již dva měsíce jsou spuštěny 
facebookové stránky (www.facebook.com/UliceDetemOnTour2013), všichni účinkující do konce srpna zveřejní tiskové 
podklady na svých webech a kanálech. Akce jedále podpořena tiskovými partnery a weby našich obchodních partnerů. 
Finalizuje se videotrailer. 
 

http://www.facebook.com/UliceDetemOnTour2013


Na celé Tour podporujeme projekt Eduinu, „Česko mluví o vzdělávání“. 
 
Několik akcí, které máme za sebou: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Někteří z, na Tour se podílejcích, umělců: 

Nikola Zvěřinová – mediální tvář Tour 
Petr Zvěřina – moderátor, Dj 
Petr Srna – moderátor, divadelní herec 
Dj Rockstar – Dj, moderátor 
Dj Saybon -Dj 
Beat Solčy - beatbox 
Herky - beatbox 
Pavlík - beatbox  
Nironic - rap 
Shawn - rap 
Rebeca - zpěv 
Pluto - rap 
Metoděj – freestyle rap, divadelní herec 
Dozer – freestyle rap, divadelní herec 
Geta – Gamby – rap Crew 
           - Ricco 
Kačka - rap  
Madalena Joao - zpěv 
Michaela Nosková - zpěv 
Jarek Šimek - zpěv 
Genny Ciatti - zpěv 
Jaroslav Parči - zpěv 
Klára Kolomazníková - zpěv 
Petr Dvořák - zpěv 
Helena Hamplová - zpěv 
Eddie Stoilow – zpěv, instrumentální hudba 
Barbora Cinová - zpěv 
 

 
Léňa Méďa Nedvědilová - tanec 
Deen - tanec 
Káka - tanec 
Máka – tanec 
Rafi - tanec 
Shahen - tanec 
Jenda Hlaváček - tanec 
Pentifull – Honza – breakedance crew 
              - Saša 
              - Zuba 
              - Mike 
              - Mates 
              - Otys 
              - Kuře 
Mateo – breakedance, cappuerra 
Treff & Rossa - breakedance  
Taz – breakedance 
Míra Zeidler – BMX freestyle flatland 
Frenky (Fu-Lang) HSCP – sebeobrana, fyzický a duševní 
rozvoj  
Klára Babínková – společenské tance 
Kyshka - zpěv 
Edita Gollová – facepainting 
Pavel Dolejška – kouzelnictví, iluze 
Jiří zavadil - YoYo 
Fingerboarding   

 


