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3. 9. babí léto: waxwing: 
smysl kura / pohádka 
pro děti a jejich rodiče
FESTIVAL + DIVADLO PONDĚLÍ 16:30 

Smysl Kura je místy komické, jímavé a kruté představení divadla 
Waxwing, které kombinuje loutky, masky a hudbu, aby vyprávělo 
moderní pohádku pro děti i dospělé. V rámci festivalu Babí léto. 

5. 9. kinokolona: coco (2017)
KINO STŘEDA 19:00

Navzdory rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát 
uznávaným hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. 
V touze dokázat svůj talent se Miguel ocitne v překrásné Říši 
mrtvých. Animovaný majstrštyk s mexickou náladou.

6. 9. babí léto: jaromír 
františek fumas palme  
KONCERT + DERNISÁŽ ČVRTEK 13:00

V rámci festivalu Babí léto proběhne dernisáž výstavy, která byla 
v prostorách V. kolony v průběhu léta. Akustický samostatný set 
následně odehraje autor obrázků a frontman skupiny Původní 
Bureš: Jaromír František Fumas Palme.

8. 9. babí léto: lidi krve 
+ pátí na světě
KONCERT SOBOTA 19:30

Večerní program festivalu Babí léto. Zahrají Pátí na světě, 
fundamentální pop z Brna, který vypráví mj. o lásce/zradě, 
nezadatelném právu na negativní emoce nebo o radosti 
z maličkostí a Lidi krve, kapela z kraje kolem řeky Sázavy, 
která se inspiruje jak kramářskými písněmi, tak českým 
předlistopadovým undergroundem.

13. 9. vernisáž výstavy
VERNISÁŽ ČTVRTEK 14:00

Vernisáž výstavy prací klientů Centra duševního zdraví Praha 8.

klubvkolona.cz             
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13. 9. hošty a další
KONCERT ČTVRTEK 19:30

Začíná série koncertů mladých, okrajových a více či méně ne-
objevených raperů a raperek. První se představí Hošty, který se 
ve scéně vymyká standardu nejen díky excentrickému a zdravě 
šílenému vizuálnímu i textovému projevu. Dravě kombinuje žánry 
i nálady a hip-hop osvobozuje od otravné maskulinní pózy.

19. 9. kinokolona: já, tonya (2017)
KINO STŘEDA 19:00

Tonya Harding patřila svého času mezi nejlepší krasobruslařky 
světa, všichni si ji ale budou navždy pamatovat kvůli šokujícímu 
útoku na její soupeřku Nancy Kerrigan. Černočerná komedie 
ukazuje vzestup od nuly až na vrchol, touhu, vášeň, pád na 
samotné dno a jeden z největších skandálů sportovní historie.

21. 9. bubnování
BUBNOVÁNÍ PÁTEK 18:00

Tradiční kolektivní bubnování pro malé i velké, zkušené 
i nezkušené, na podiu V. kolony. 

27. 9. xxx
KONCERT ČTVRTEK 19:30

Čtvrteční koncert, bude upřesněno.

další události v koloně
sociální poradna / 3. 9. pondělí / 15:00-17:00

Jako každé první pondělí v měsíci, i v září bude v Koloně od tří hodin 
k dispozici sociální poradna: otázky bydlení, práce, sociálních dávek 
či ID můžete probrat s konzultantkou z GreenDoors.

právník / 18. 9. čtvrtek / 16:00

Finance, exekuce, dluhy či jiné právní záležitosti. Přijďte se zeptat 
na to, co vás zajímá. K dispozici pro vás od 16:00 bude právník 
Jiří Rokoský. Pořádá GreenDoors ve spolupráci s pavilonem 4. 

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.


