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O rekonstrukci známé folkové bašty - kulturního domu Mlejn ve Stodůlkách na Praze 13 byla
řeč už několikrát, ale program se zatím nemění a ani žádné viditelné změny se nekonají. Zeptali
jsme se proto dobré duše Mlejna a ředitelky v jedné osobě Marušky Navrátilové, jak to vlastně
je.

Ahoj Amunko, jak to vypadá s tou rekonstrukcí Mlejna, o které už se dlouho mluví?

Rekonstrukce už konečně proběhne. Tak za rok touhle dobou, tedy pokud vše půjde podle
plánu, vyřídí se všechna povolení atd., by se to tu mělo na rok zavřít. My ale samozřejmě s
provozem nekončíme, jenom se částečně přesuneme do našeho druhého kulturního provozu,
což je Spolkový Dům. Rocková scéna bude využívat různé rockové kluby v centru - projekt se
bude jmenovat "Mlejnská rocková scéna na cestách" a my (folk a jazz) s divadlem se
přesuneme do Spolkáče. To je deset minut od nás, v ulici K Vidouli 727. Možná by to mohlo
prospět i tomu objektu, aby si lidi zvykli, že tam je taky sál a že se tam něco děje. Nám to zase
pomůže v tom, že nemusíme naráz skončit. Doufám, že nedopadneme jako Malostranská
Beseda.

V čem konkrétně spočívá ta rekonstrukce, budou nějaké zásadní změny?

Zásadní změny budou určitě. Počítá se s bezbariérovým přístupem, v projektu je klimatizace,
která by se třeba zrovna dneska hodila (na vyprodaném vánočním koncertu Asonance,
pozn.aut.) a sál bude pootočený, takže přístup bude z druhé strany ze zahrady. Bar zůstává,
ale rozšíří se a bude mít kuchyň. Vzduchotechnika se týká právě i vylepšení baru, protože jinak
by nám Hygiena povolila jen studenou kuchyni. Jak vidíš, zásadní změny tedy opravdu budou a
samozřejmě doufáme, že k lepšímu.

Program se bude nějak měnit?

Bude se měnit jen v rámci té rekonstrukce, jinak koncepce zůstává stejná.
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A kdy se můžeme těšit na otevření nového Mlejna?

Snad leden 2010. Našim nadřízeným na tom určitě záleží, protože jsme tu v okolí jediný kulturní
dům v prostorách, které kdysi byly projektované v rámci občanské vybavenosti. Myslím, že o to
budou hodně stát. Hlavně dnes už má Klein nějaké jméno, ani mezi kapelami není neznámým
pojmem. Snažíme se, aby se tu muzikanti cítili jako doma - abych nebyla ten typ pořadatele, co
řekne "tady máte klíče od šatny, kam chcete razítko" a víc mě nezajímá. To jsem nikdy
nechtěla.

Chystáš v rámci folkové scény nějaké novinky?

Nejzajímavější koncert ve Mlejně je teď 19. 12. - Robert Křesťan s Druhou trávou uvede do
života svoje album
Dylanovky
a jako hosta bude mít
Katku García
. Vyprodáno sice ještě není, ale už je dost málo volných vstupenek. Ta kapela mu hraje jako
nikdy předtím a jsem hrozně ráda, že přijal pozvání právě k nám. Robertovi se povedlo skvěle
přebásnit Dylanovy texty a navíc podat to s tím jeho šarmem? Jsem ráda, že tady bude hrát i
Katka. Ona učí v Irsku, takže nemá moc času. Jejich program se jmenuje Irská inspirace s vůní
bluegrassu, což je úplně úžasný.

Pokud jde o tento rok, tak tohle je to nejlepší nakonec, jak se říká. V lednu tradičně začínáme
novoročním koncertem skupiny Spirituál Kvintet (23.1.), pak si zatancujem na country bálu v
rytmu
Nota Bene a Caramelly a nakonec
30.ledna zase pohodička s
Jardou Samsonem Lenkem
a kapelou
Hop Trop
, která tu zahájí další mlejnskou jubilejní 20. kulturní sezónu.

Protože patříš i mezi organizátory Porty, zajímalo by mě ještě, jak to bude s Portou v roce
2008?
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Příští rok jsme vyměnili Jihlavu za Řevnice, což byl dobrej tah z důvodu propagace i
dostupnosti. Hlavně jde o to, že představitelé Řevnic o to hodně stojí. V Jihlavě to brali spíš jako
okrajovou záležitost, že je to moc nezajímá. Řevnice i hejtman Středočeského kraje ale o Portu
hodně stojí, navíc je to vlakem z Prahy kousek. Bude i jiný termín, a to na konci června
(28.-30.). Takže nebude ani obvyklá konfrontace se Zahradou a muzikanti nebudou muset
přejíždět. Snad by tenhle ročník mohl být lepší. Pokud jde o finále v Ústí, tak bude v půlce
července, aby se nekryl s žádnými většími akcemi. Uvidíme, jak to bude. Další informace
sledujte na http://porta-festival.cz/ . Předkola ve Mlejně budou samozřejmě probíhat normálně
druhý týden v březnu s Pájovým zvukem, držíme tradici. Už dnes mám přihlášeny čtyři kapely a
jednoho písničkáře.

Díky za informace a Mlejnu přeju rychlou a hlavně úspěšnou rekonstrukci.

Všichni tady doufáme, že bude co nejrychlejší a provoz omezí co nejméně. Čtenářům
FOLKtimu přeju hezké Vánoce a chtěla bych je pozvat na naše koncerty. Aktualizovaný
program najdou na http://www.mlejn.cz/ .

Ptala se
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