
Pomáháme lidem s duševním 
onemocněním chytit balanc

V. KOLONA
K V Ě T E N  /  2 0 1 8

2. 5. ŠITKREDIT + BESEDA 
O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI
KINO + BESEDA STŘEDA 18:00 

Jak se vyhnout spirále půjček? Jak hospodařit s penězi? Kde 
hledat pomoc, když se dostanu do fi nančních problémů? 
Po půlhodinovém fi lmu bude následovat beseda s fi nanční 
manažerkou a pracovní konzultantkou organizace Green Doors, 

během které se tématům fi nanční gramotnosti budeme věnovat. 

3. 5. 12 SONGŮ BOBA DYLANA: 
VEČER IVANA DVOŘÁKA
KONCERT ČTVRTEK 19:00

Vybrané písně legendárního písničkáře Boba Dylana bude 
pouštět Ivan Dvořák, hudební producent a dramaturg, aktivní od 
sedmdesátých let a autor knihy Bezčasí, která pojednává 
o životě pořadatele hudebních koncertů s maniodepresivitou.

5. 5. JARNÍ BAZÁREK
BAZÁREK SOBOTA 13:00

Máš doma oblečení, které máš rád/a, ale už ho nenosíš nebo ho 
nechceš prostě vyhodit? Spálil jsi všechno jarní oblečení během 
dlouhé zimy? Přines, co už nenosíš nebo si přijď pro to, co už 
ostatní nenosí! Vše zdarma, all-friendly.

14. 5. MYKO JE MYKO JE 
MYKO
VERNISÁŽ PONDĚLÍ 18:00

Myko je renesanční umělec a autodidakt a toto je pozvánka je 
pozvánka je pozvánka na vernisáž jeho komiksem inspirované 
malby a kreseb s doprovodem výběrů z autorské hudby a poezie. 
Vítěz tomboly získá možnost tetování vybrané básně či kresby.

16. 5. BUDOVATELÉ ŘÍŠE 
+ DISKUZE
KINO + BESEDA STŘEDA 19:00

Tři roky vznikající snímek se týká vzestupu i poklesu popularity 
pravicově populistických stran, konkrétně sleduje neúspěšnou 
politickou dráhu Petra Hampla a Martina Konvičky. Prostor 
dostávají též zákulisní detaily z dění v Bloku proti islámu. 
Po fi lmu diskuze s režisérem Andranem Abramjanem.

klubvkolona.cz             
facebook.com/v.kolona

17. 5. EKŠARÍ
KONCERT ČTVRTEK 19:30

Výtvarnice, grafi k, designer, volné umění: kapela s přesahem…
Synergie. Alternative, progressive, retro.

18. 5. BUBNOVÁNÍ
BUBNOVÁNÍ PÁTEK 18:00

Květnové improvizační a relaxační bubnování pro malé i velké, 
zkušené i nezkušené, pod dohledem zkušeného „lektora“.

24. 5. MUSICAL Z LESA
MUZIKÁL ČTVRTEK 18:00

Aneb jak se zvířátka rozhodla vymýtit zlo civilizovaně. Život 
v lese mezi zvířátky je zdánlivě ideální: čistý vzduch, přírodní 
sluníčko, zdravá strava, svoboda slova a funkční demokracie. Jak 
však naložit se starým tchořem, který strašně smrdí? Osvědčená 
autorská dvojice uvádí maňáskový muzikál pro celou rodinu se 
strhujícím dějem a desítkou vlastních písniček!

30. 5. ÚSTAVA 
KINO STŘEDA 19:00

Vjeko (60) žije v zanedbaném bytě v centru Záhřebu se svým 
otcem Hrvojem. Jednou v noci ho přepadne skupina mladých 
mužů a nechá v bezvědomí ležet na ulici. V nemocnici se o něj 
stará Maja (48), zdravotní sestra žijící v suterénu stejného domu. 
Maja mu pomůže vrátit se domů a začne se starat o Vjeka 
i o jeho otce. Začíná příběh tří odlišných lidí, kteří žijí ve stejné budově 
a kteří se nečekaně sejdou a jsou na sobě navzájem závislí...

31. 5. ŽEN
KONCERT ČTVRTEK 19:00

Michael Bártek, dobrý holub hodoníské Pančavy, Brna, Prahy 
i  Vojtěchova na Vysočině. Mihl se v  počátcích Vítrholce, poté 
hrál pár let v uskupení „V obležení žen“. Po rozpadu kapely si 
ponechal tu významově atraktivnější část názvu.

V. kolona: Ústavní 91, Praha 8, 777 913 058, v.kolona@greendoors.cz
Otevřeno každý den od 13:00 do 20:00, v den konání akce do 22:00.
Spojení: bus 177 a 200 od stanice metra C Kobylisy na zastávku Odra. 
Kavárnu najdete v budově Divadla Za plotem v areálu PN Bohnice.


