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KLUB 007 Cibulka

VENKU  
U JEDNOHO 
OHNe
„Byli jsme mladý a naproti na kopci hnil statek,“ 
začíná vyprávění Michal Kouďa. Na mysli má 
košířskou Cibulku (na adrese U Cibulky 118/1) 
a konec devadesátého roku. „Byli jsme parta 
z Motola, kam jsme chodili na základku. Byli 
jsme čtyři a dali dohromady kapelu. Jmenovala se 
Ozubené děti. Odpovídalo to našemu tehdejšímu 
duševnímu obzoru. Měli jsme dvě kytary, kýbl místo 
bicích, a mlátili jsme do toho v jedný garáži.“

foto
Tomáš Chlíbec
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Lubor Maťa
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Revolta proti rodičům, proti společnosti? „Ani ne. Moji rodiče byli dost 
tolerantní. Hlavní byl zájem o muziku. Chodili jsme na Klamovku, kde 
u vedlejšího stolu seděli Jiří Kabeš a Mejla Hlavsa z Plastiků, a dost jsme je 
sledovali. Tímhle disidentským undergroundem jsme byli ovlivněný spíš než 
nějakou anarchií a punkem.“ A protože neměly Ozubené děti kde hrát, zašly 
to očíhnout na Cibulku. „Chodili jsme tam už jako děti, měli jsme to tam 
prozkoumaný, takže jsme se dohodli, že zkusíme něco udělat.“ Stačilo pár 

telefonátů z pevné linky, 
a festival alternativní 
kultury byl na světě: 
v jedné místnosti galerie 
s obrazy a jednou instalací, 
ve sklepě bar se dvěma 
sudy piva, ve stodole 
plac na koncerty. Taky se 
četly básně: „To je ňáká 
kultůra, / když je pivo za 
bůra?“ Vybavení ve stylu 
do-it-yourself: gramofon 
od babičky předělaný na 
kombo, bicí vylovené 
v Třebešíně po nějaké 

dechovce, padesátimetrová prodlužovačka. „Punk to byl, ale jen v tý rovině 
neprofesionality, ideově se proti systému nikdo z nás nevymezoval.“ Takže 
hudebně spíš OTK a Tata Bojs než Stalinovy oběti. Hlavička: „Underground 
beer-fest.“ Produkce: Osten Production. A protože první akce z jara 
jednadevadesát měla úspěch, přišlo třikrát repete. Až do dvaadevadesátého. 
Návštěvnost: první akce zhruba stovka lidí, druhá dvojnásobek, a na třetí 
a čtvrtou se publikum už skoro nevešlo.

„Undergroundové pivní festivaly“ ale nerovnaly se skvot: podle Michala 
Koudi tenkrát ve statku nikdo natrvalo nežil. Jinou vzpomínku má legendární 
traveller po pražských skvotech, tehdy ještě nezletilý Ivo Mathé: „Cibulka bylo 
to místo, kam jsme věděli, že se má jít. Jenže kapely začínaly hrát ve chvíli, 
kdy já už musel utíkat domů. Vzpomínám si ale, že tam tehdy bydleli ještě 
původní obyvatelé. V tom spodním domě, kterej je nejvíc zdevastovanej. Nějaký 
obyčejný rodiny, měli tam pověšený prádlo a koukali na tu akci a vypadali 
spokojeně.“ Nějaké problémy s vlastníkem, s policajty? „Policajti přijeli asi 
dvakrát, a nechali si úplně normálně vysvětlit, co tam probíhá, dokonce si to 
prohlídli – a odjeli,“ pokračuje Michal Kouďa. „Tehdy byli policajti buď těm 
aktivitám i trochu nakloněný, nebo se báli, protože bylo krátce po revoluci.“ 
Navíc statek měl výhodu: je úplně na samotě, skrytý v lese. První éra Cibulky 
se uzavřela s dvaadevadesátým, s rozpadem Československa. Po čtvrté akci se 

Cibulka
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Ivo Mathé dává Cibulku do souvislosti nejvíc s techno-parties. 
Techno, přesněji free-tekno bylo v druhé polovině „devadesátek“ na vrcholu. 
Kontaminovalo hardcore-punkovou scénu a postupně z ní odsálo dlouhou řadu 
fanoušků. A nejen tu, taky obecnou myšlenku, že pod touhle střechou je teď víc 
undergroundu, víc volnosti, víc sounáležitosti. Jedna subkultura prostě vytlačila 
druhou z pódia. Byla to v něčem drastická výměna: místo spartánských straight-
-edge kids nastoupili nekoneční hltači extáze a základních rytmů v ultrarychlém 
tempu. Mathé spoluzaložil soundsystémovou tlupu Cirkus Alien. Domicil měli 
na Ladronce, ale svoje akce realizovali často i jinde: v Roxy, na Buďánkách, na 
Cibulce. Tam je prý Juráček někdy v sedmadevadesátém ochotně přizval, tam 
„mohlo hrát techno celou noc a nikomu to vůbec nevadilo. Střechy byly přitom 
bez izolace. Někdy bývalo techno i na třech místech naráz: v konírně, v hlavní 
budově a občas i na malým sále, kterej jsme museli ale nejdřív vyklidit,“ 
vzpomíná Mathé. Pořádně živo bylo i na dvoře usedlosti, kde parkovaly 
autobusy a náklaďáky narvané nutnou techno-technikou. „To trvalo tak tři 
roky,“ pokračuje Mathé. „Cibulka pro nás byla místo, kde si šlo vydělat nějakou 
korunu, abychom vůbec mohli postavit zvuk.“ Martin Juráček s tou převahou 

techna na Cibulce nesouhlasí. Podle 
něj bylo techno jednou z mnoha fazet. 
Jeho záměrem bylo mít na místě 
všechny, koho měl rád. Chtěl, aby se 
příznivec alternativního divadla, fanda 
world-music, dredatý nadšenec reggae 
a ska, rozervaný pankáč i free-teknař 
potkali „venku u jednoho ohně“.

Poslední slovo měli ale čiperní 
starousedlíci. Začala jim vadit vysoká 
návštěvnost akcí, která generovala 
v první řadě nadměrný hluk. 
A starousedlíci se obrátili na majitele, 

že na takovéhle věci nemá přece objekt zkolaudovaný a že musí Juráčkovi 
vypovědět smlouvu. „Smlouva byla vždycky na dobu určitou, třeba na půl roku, 
abychom se tam náhodou nezabydleli. Takže jsme byli rázem v prdeli, a státní 
správa měla klid,“ říká Martin Juráček. Dodává ovšem, že jistý podíl na konci 
aktivit na přelomu let 1999 a 2000 měla taky jeho únava jako organizátora. 
Cibulka ožívala přetržitě i po roce 2000. Střídavě se tady skvotovalo a kulturně 
žilo. Šestého května 2015 byla usedlost definitivně vyklizena. Sto třicet 
ozbrojených policistů nastoupilo v plné polní na deset skvoterů a dvacet jejich 
podporovatelů. Akce stála přes čtvrt milionu korun. V dubnu 2021 Cibulku 
koupila nadace rodiny Vlčkových, která má za cíl místo zrekonstruovat 
a zprovoznit jako dětský hospic a paliativní středisko.

Cibulka
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KLUB 007 
Sochorka+Papírna

A kdo ho vyseje? 
Nejdřív (od roku 1888) se ta ulice v pražských 
Holešovicích jmenovala U Záložny. V roce 1897 
byla poprvé přejmenována, podle matematika 
Rudolfa Skuherského (1828–1863), prvního 
profesora deskriptivní geometrie na pražské 
polytechnice. Podruhé a naposledy byla 
přejmenována pět let po druhé válce: od padesátého 
roku nese jméno podplukovníka Sochora. 

foto
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KLUB 007 P ro pa s t
Ze srandy  
jim nastříhali 
molitan…
Kdo chtěl zajít do Propasti, musel buď do kopce, 
anebo z kopce. Třípatrový barák v Lipanské ulici 
835/3, postavený nejspíš v osmdesátých nebo 
devadesátých letech předminulého století, má sklep, 
a rovnou dvoupatrový. 

foto
Jakub Geisler
Michal Schwub
Štěpán Stejskal
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O Miladě se referovalo v alternativních i mainstreamových médiích, a jak 
doma, tak v zahraničí. Mainstream hulákal, že státní aparát konečně zatnul 
těm asociálním živlům tipec, že sousedé můžou po jedenácti letech bezesných 
nocí konečně v klidu spát a odložit svou existenciální úzkost, kterou jistě 
zažívali, když se jim na procházce připletlo do cesty nějaké to odrbané strašidlo 
vyzbrojené jiným názorem na život a svět než oni. Citlivější zprávy pak 
zmiňovaly druhou stranu mince: skvoteři obsadili dům, který nikoho nezajímal. 
A nejen obsadili, snažili se mu vrátit původní smysl – žít v něm, ideálně po 

svém. Ve zprávě, 
kterou vydalo 
osazenstvo 
Milady den 
po vyklizení 
baráku, je to 
jasně řečeno: 
„… došlo 
k násilnému 
vyklizení 
jedenáct let 
fungujícího 
kulturně- 
-sociálního 
centra, které 
představovalo 
v České 
republice 

poslední místo svého druhu. Tímto okamžikem se v nás všech cosi změnilo: 
náckové z bezpečností agentury Prague Security Group společně s fízly během 
jednoho dne zničili místo, kde jsme léta přetvářeli své sny a vize v realitu.“ 
Trocha exprese, trocha nostalgie. Prostě starý dobrý romantismus: věčné snění 
subjektu a vztek na dominantní, neslitovně drtivý objekt. Té dikci se nelze divit.

Vila Milada stojí v Libni na adrese Na Kindlovce 1903/8 (původně měla 
číslo popisné 1088). Robustní dvoupatrová budova byla dokončena těsně před 
druhou světovou válkou a obývala ji rodina jistých Neumannů, snad lékařů. 
Na dobové fotografii je vidíme, jak spořádaně hřadují na balkoně (pánové 
v kloboucích); před vchodem pak postává zřejmě natúrovaný vůz, nápadně 
připomínající automobil, kterým brázdil silnice kolem Třeskoprsk legendární 
Čtyřlístek. Neumannovic rodina žila v domě čtyřicet let, v roce 1979 stavbu 
prodali Ředitelství školské výstavby. Zřejmě pod cenou (za šedesát tisíc 
korun československých) a zřejmě pod nátlakem: ředitelství prý budovu nutně 
potřebovalo jako zázemí při budování vysokoškolských kolejí pro studenty 
a studentky Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy. Obojí dopadlo 
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