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4. 2. SOCIÁLNÍ PORADNA
PORADNA PONDĚLÍ 15:00 

Máte duševní onemocnění a nevíte, jakým směrem vykročit? 
Ztrácíte se v množství paragrafů? Potřebujete poradit, jak 
získat nové zaměstnání? Nevíte, jak se zbavit dluhu? Chcete 
vyřešit svízelnou situaci s bydlením? Každé 1. pondělí 
v měsíci je v kavárně V. kolona sociální poradna, od 
15:00 do 17:00.

6. 2. KINOKOLONA: 
MANIFESTO (2015)
KINO STŘEDA 19:00 

Snímek Juliana Rosefeldta skládá hold proměnlivé tradici 
a literární kráse uměleckých manifestů a zároveň kriticky 
zkoumá roli umělce v dnešní společnosti. Manifesto čerpá 
z textů psaných futuristy, dadaisty, členy hnutí Fluxus 
a dalších. Třináct koláží, které pojednávají o uměleckých 
manifestech, se prostřednictvím Cate Blanchett proměňuje 
v moderní výzvu k akci.

18. 2. HUMAN BEHAVIOR 
/ NUSLE SOUND SYSTEM / 
POSTEA
KONCERT PONDĚLÍ 19:00 

Humen behavior: hardcore-punkový špinavý noisy na trase 
Berlín/Vídeň. Akorát distortion na base & dravý škopky. 
Bude palba. Nusle sound system: noisovej bigbít z Hnuslí. 
Postea: crust-hardcore záležitost. Nově venku LP Město!

19. 2. BROM
KONCERT ÚTERÝ 20:00

Kvarteto z Moskvy hrající experimentální mix jazzu a punku. 
Avantgardní jazz s agresivními rytmy a pronikavými 
saxofónovými sóly, za deset let fungování vydali několik 
alb, posledním z nich je Sunstroke vydané na rakouském 
labelu Trost v říjnu minulého roku.

klubvkolona.cz             
facebook.com/v.kolona

20. 2. KINOKOLONA: 
BLACK PANTHER (2018)
KINO STŘEDA 19:00

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím 
válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále 
Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky 
vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným 
králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel, 
jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera 
podrobeny těžké zkoušce, neboť T’Challa je vtažen do 
konfl iktu ohrožujícího nejen Wakandu, ale i celý svět.
 

22. 2. BUBNOVÁNÍ
BUBNOVÁNÍ PÁTEK 18:00

Tradiční bubnování v Koloně, pro malé i velké, zkušené 
i nezkušené, pod dozorem zkušeného lektora. Chyťte 
rytmus! Bubínky a další rytmické nástroje na místě k 
zapůjčení.

28. 2. BOHNICKÁ DIVADELNÍ 
SPOLEČNOST: LOMIKEL
DIVADLO ČTVRTEK 19:00

Literární kabaret zaměřující se na život a dílo českého 
básníka a satirika T. R. Fielda, současníka generace 
Jaroslava Haška. T. R. Field, jak zní jeho nejznámější 
pseudonym, byl spisovatelský nýmand, místy až 
dadaistického, morgensternovského vidění světa, 
občasný génius, souputník prvorepublikové bohémy, 
Haškových kumpánů, vymetajících slavné pražské lokály. 
Field se, jako mnozí z nich, propíjel do chudoby, deliria 
a psychiatrických pavilónů, odkud čerpal svou 
nemilosrdnou satiru pro svou sbírku Morodochium.

V. kolona: Ústavní 91, Praha 8, 777 913 058, v.kolona@greendoors.cz
Otevřeno každý den od 13:00 do 19:00, v den konání akce do 22:00.
Kavárnu najdete v budově Divadla Za plotem v areálu PN Bohnice.

Kavárna je místem bez možnosti koupit 
a konzumovat alkohol, děkujeme za pochopení.


