
CERVEN / 2019

3. 6.

PONDELI’ 15:00
Méte duéevnr’ onemocnénr’ a potrebujete poradit, jak ziskat nové
zaméstnénr’? Jak se zbavit dluhu? Sociélnr’ poradna je tu pro vés
v kavérné, kaidé prvni' pondéll' v mésici od 15:00 do 17:00.

CTVRTEK 18:00
Seznémr’te se 3 uiiteénYmi technikami pro kaidodennr’
zvlédénl’ chovy v rodiné - pri chové klukfl zvléété. Dozvite
se 0 kliéovy’lch obdobl’ch ve vyichové syna, o vyivoji muiského
mozku a d0vodech takjiného chovénr’ chlapcfl. Podivéme se také
na nezastupitelnou roli muie v kliéovy’rch obdobl’oh vyichovy klukfl
i na matefsky neklid a Uzkost, kdyi chlapi délajl' nebezpeéné véci.

Pfednééku povede Iektorka Mgr. et Mgr. Vlad'ka Bartékové, PhD.,
psycholoika a psychoterapeutka.

8. 6.

SOBOTA 18:30
Jindrich Jaér’k byl v roce 2009 hospitalizovén na uzavreném
oddélenl’ psychiatrické lééebny s diagnézou paranoidni’
schizofrenie. Slyéenr’ hlasfl v hlavé byvalo béinou souééstl'
jeho iivota. Po propuéténr’ se rozhodl odml’tnout psychofarmaka
a najl’t cestu zpét do normélnr’ho svéta bez jejich pomoci. Dnes
iije se svojl’ 2enou a dvéma détmi spokojenyIm iivotem.

13. 6.

CTVRTEK 16:30
Literérnl' dI'Iny vedené bésnickyIm uskupenl'm Bezejmenna’
generace se zaméfovaly na jednotlivé témata jako napr. domov
v poezii, sny, rozebl'raly se jednotlivé umélecké sméry éi zkouéely
konkrétni techniky psanl'. Tvofivé a debatnl' dl’lny po 0e rok
pravidelné probI'haly v prostoréch Divadla Za Plotem. Cteny
budou bésné vzniklé na di’lnéch, ale i ty, jimi di’lny byly impulsem.
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15. 6.

SOBOTA 13:00
Pfines, co uz“ nenosr’é, odnes si, co unosr’é! Kromé samotné akce
Ize donééet obleéenr’jii ted' v béinou otevr’racr’ dobu kavérny,
dékujeme! Veékeré bazérkové obleéenr’je zdarma.

Ten den probéhne symbolicky také slavnostni’ otevrenI'VElvREJNE
SKfilNE: do té budete moot odloiit obleéenr’ nebo knihy, které
jsou v dobrém stavu a jeété nékomu mfliou udélat radost
a stejné tak si kdykoliv néco odnést. A to celoroéné!

21. 6.
PATEK 18:00

Tradiénl' bubnovénl'v Koloné, pro malé i velké, zkuéené
i nezkuéené, pod dozorem Iektora. Chyt’te rytmus! Bubl’nky
a daléi rytmické néstroje budou na misté k zapfijéeni.

26. 6.
STREDA 19:00

Frantiéek nikdy nic nepoznal ani nezaiil. Svfij dospély Zivot
strévil za zdmi lééebny a tak mé ze véeho jen prvnl' dojmy. Vracr’
se ke svym jedinym blizkym, ktefi' o jeho existenci neméli zdénl'.
Ti majl' véak svflj Zivot a své vztahy - tak propletené a zapeklité, 2e
v nich Frantiéek uvr’zne jako v siti... Ceské romantické komedie
se skvélflm herecky’lm obsazenl'm, které byla za Ceskou republiku
nominovéna i na Oscara, slavi presné 20 let od premiéry, stejné
jako naée kavérna V. kolona!

28. 6.
PATEK 13:00

Minifestival kavérny V. kolona, konajl’ci se tentokrét pfi
pfl’leiitosti Wroél’ 20 let existence V. kolony! Pfijd'te si uil’t
program pro malé i velké nebo tfeba jen opéct bufta:

> od 13:00 dl’lniéky (ékoliéka surrealistické malby,
eoba nééivek, vyiroba slizu)
> odpoledne bude k tanci a poslechu hrét Nachtigeil Collective
> od 15:00 divadlo Loutky bez hranic: Tfi medvédi a drzé Mééa
> od 19:00 kapela Olaf Olafsonn and the big bad trip
> od 20:30 koncert — Beps’n'Johnnies
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