
VÝROČNÍ ZPRÁVA  - FUCHS 2  2019 
 
Klub Fuchs 2 byl otevřen  zkušebním provozem na 
samotném konci roku 2018. V průběhu jara 2019 
se začal dům postupně zabydlovat kulturními akcemi. 
Na jaře 2019 byl tvořen program průměrně třemi 
událostmi týdne. Dramaturgie se skládala z večírků 
taneční hudby, koncertů živých kapel a divadla. V době 
prázdnin  červenec – srpen 2019 nebyl klub otevřen 
veřejnosti, probíhaly drobné rekonstrukce prostoru a 
připravoval se podzimní program. 
 
Mimo taneční večery, které tvořily zejména ze začátku 
hlavní díl programu, máme již za sebou v průběhu jara 
větší počet koncertů živých kapel. Jedná se o české 
interprety i zahraniční kapely. Žánrově není výběr 
striktně omezen, bylo tak možné si ve Fuchsu2 
poslechnout výběr nových progresivních hardcore a 
noise kapel z celé republiky v tem- atickém večeru s 
názvem Mapa hluku, ale i klasičtější žánry v podání 
např. Never Sol, nebo oslavy jedenácti let fungování 
kapely Vložte kočku. Ze zahraničních interpretů pak 
např. vycházející finskou hvězdu Jaakko Eino Kalevi, 
ale třeba i přehlídku polských exper- imentálních kapel 
jako Rosa Vertov a Vegetable Kingdom. Živá hudba 
bude do budoucna tvořit ještě výraznější část 
programu s ohledem na to, že v Praze ubývá možností 
kde živá hudební 
vystoupení realizovat.  
 
Z divadelních produkcí byla nejzásadnější premiéra 
divadelní rekonstrukce zlatých časů štvanického hokeje s názvem Tváří v tvář: Chrám hokeje v produkci souboru 
Tygr v tísni. Vila Štvanice také připravila celou řadu doprovodných programů. Např. dvoudenní ateliér divadelní 
fotografie s Viktorem Kronbauerem. 
Zejména zmíněné dobře navštěvované večery taneční hudby nám umožňují pokrýt náklady do rekonstrukce 
budovy vložené a postupně v ní pokračovat. V současné době v propojení se správní firmou obnovujeme 
původní barvu fasády budovy, odstraňujeme přebytečné a nezkolaudované přístavby, řešíme kanalizaci a denní 
světlo náhradou nefunkčních oken. Velkou část těchto poměrně vysokých nákladů pak jsme schopni pokrýt díky 
výdělkům z barů a vstupného z těchto večerů. Jedná se ale pouze o dílčí menší úpravy a je stále více zřejmé, že 
je potřeba pro udržení stavu budovy investice podstatně větší. Ty je možné udělat v případě střednědobé vize 
užití objektu. Za první měsíce fungování se nám nicméně podařilo dostat klub Fuchs2 (pojmenovaný podle 
autora objektu arch. Josefa Fuchse) do povědomí pražské kulturní veřejnosti. Funguje jako plnohodnotný klub s 
napojením na propagační kanály a další pražské kulturní subjekty. Fuchs2 se nyní dá přes počáteční porodní 
bolesti počítat mezi stabilní pražské kluby. 
 
 
Vice na: 
www.fuchs2.cz  
https://www.facebook.com/fuchs2fuchs2 
 
 



 

 
 

 
 
 


