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Kulturou proti
chátrání v roce
2021
Spolek Kulturou proti chátrání (KPCH) již pátým rokem 

spravuje prostory bývalého husovického kina Sibiř, které si 

pronajímá od městské části Brno-sever. Dlouhodobě 

nevyužívané prostory se podařilo přeměnit v komunitní 

centrum, které od roku 2018 nabízí místním obyvatelům 

širokou škálu kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit. 

Fungování centra stojí zejména na dobrovolné práci a nadšení 

členů a členek kolektivu Sibiře.

Rok 2021, druhý rok pandemie, se pro Sibiř ukázal být ještě 

náročnější než ten první. Ačkoli oproti předchozímu roku již 

neplatily plošné uzávěry, celostátní nařízení regulující provoz 

kulturních zařízení znemožňovala po většinu tohoto období 

konat na Sibiři jakékoli akce. Výjimku představovala část 

podzimu, kdy se na Sibiři podařilo rozběhnout víceméně 

normální provoz, i ten však musel být předčasně ukončen 

kvůli další pandemické vlně.



Zapojení do 

komunity

Vzhledem k protipandemickým nařízením nebylo možné na Sibiři v 

první půli roku uskutečnit téměř žádný program. První veřejnou 

aktivitou se tak mohlo stát až červnové zapojení Sibiře do Dne 

Husovic, čímž jsme navázali na naše dřívější účasti v letech 2017-

2019.

Ke komunitní akci spoluorganizované husovickým Orlem, Kulturním 

střediskem Omega a dalšími subjekty přispěla Sibiř svým tradičním 

stánkem na náměstí Republiky. Pro malé i velké návštěvníky zde bylo 

připraveno množství herních a tvůrčích aktivit.

Zároveň jsme pro veřejnost otevřeli venkovní prostor Sibiře - dvorek, 

který se podařilo zútulnit v minulém roce. Návštěvníci si zde mohli 

vyzkoušet výtvarnou činnost anebo se občerstvit a posedět.



Vzdělávací akce

Podzim přinesl možnost začít organizovat vnitřní akce. Sibiř tak hostila 

ve svých prostorách část programu brněnské iniciativy Stop IDET, 

která dlouhodobě vystupuje proti zbrojnímu průmyslu a militarizaci 

společnosti.

Během dvou dnů proběhla na Sibiři série přednášek upozorňujících 

například na problematiku militarizace mládeže, beseda s jedním ze 

zakladatelů hnutí Food Not Bombs, projekce filmu Běloruský sen a 

několik doprovodných hudebních vystoupení.



Koncerty

Během října a listopadu proběhlo na Sibiři několik hudebních událostí. 

Co se množství interpretů i návštěvnosti týče, největší z nich byl 

festival TranSiberian Hunger, kterého se zúčastnilo osm hardcorových

a metalových kapel z Česka a Slovenska (Narcosa, Sekeromlat, 

Lezok, Tummo, Mörkhimmel, Adacta, Můra a Blues for the Red Sun).

Celkem pět polských a českých punkových kapel si bylo možné 

poslechnout na akci Polská soda (Beton M3, After Laughter, Blank Out, 

Haters a The Šacís).

Těsně před tím, než jsme kvůli covidovým onemocněním interpretů a 

následnému zpřísnění pravidel pro kulturní akce opět museli přistoupit 

k rušení koncertů, stihla na Sibiři vystoupit ještě čtveřice česko-

slovenských kapel Mike x Wazowski, Lickspit, Gorc a Beton.



Fungování za 

covidu

Podobně jako při loňských pandemických vlnách, i v roce 

2021 sloužila Sibiř v době svého vynuceného uzavření 

kolektivu Food Not Bombs jako místo pro přípravu 

veganského jídla rozdávaného zdarma lidem v nouzi. Podařilo 

se zároveň zlepšit technické zázemí využívané pro tyto 

aktivity.

Kromě základních udržovacích prací jsme zahájili úpravy foyer 

sousedícího s hlavním sálem. Rekonstrukce si klade za cíl, 

aby tento prostor plnil do budoucna funkci galerie, ve které 

bude možné umístit obrazy a umělecké instalace. Organické 

začlenění plánovaných výstavních prostor do komunitního 

centra rozšíří okruh potenciálních návštěvníků galerie a 

umožní pořádání vernisáží a dalších doprovodných akcí. 

Přítomnost galerie bude zároveň znamenat výrazné zpestření 

pro Sibiř i okolní lokalitu jako takovou .

Obtížný covidový rok se nám opět podařilo překlenout díky 

individuálním příspěvkům drobných dárců, ale i finanční 

pomoci hudebním klubům ze strany města Brna.



Finanční zpráva

+ Náklady 175

+ Spotřebované nákupy

a nakupované služby 172

+ Poskytnuté příspěvky 3

+ Výnosy 199

+ Provozní dotace 80

+ Přijaté příspěvky 15

+ Tržby za vlastní výkony a zboží 76

+ Ostatní výnosy 28

+ Výsledek hospodaření 24
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