září

Tak zase začínáme

NA STAROMÁKU
Staroměstské nám. 4/, Praha 1

PO—PÁ: 900—2200
SO: 1000—2200
NE: 1000—1800

Čekají nás poslední tři promítání letního kina na pavlači, mezi nimi i vytoužené Pelíšky.
Rozbíhají se pravidelné stálice: jóga, swing, mindfulness, V centru, zpívání.

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

A k tomu přidáváme kryptoměny, duševní zdravovědu, image EU a mnoho dalšího.

po

Kryptoekonomie (Hledáme Dream Job)

Science to GO!

STUDIO | 19.00

MINUTA | 19.00

Úvod do světa kryptoměn. Jak souvisí kryptoekonomie se sdílenou ekonomií? V čem je blockchain
pro kryptoměnu nepostradatelný? Která kryptoměna změní světovou ekonomiku?
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12
st

Tak co, jaké písničky frčely letos v létě?

Tři mladí vědci a tři zajímavá témata: tentokrát
jaderná fúze, buněčná senescence a o nejmenších známých částicích hmoty.

PATRO | 18.00

Na pódiu se ve budou střídat olomoucký bard
Nosláva, jihočeský hledač písní Starej Pařez a
světoběžník Petr Vořešák. Vstupné dobrovolné.

út

pá

Hollywoodská romanťárna klasického střihu.
A jedna z posledních možností, jak si užít pavlačové promítání.

25

Vernisáž výstavy Čeští skauti v USA

SÁL | 19.00

14

Koncert tří písničkářů

V Americe jsme pátrali po těch nejzajímavějších
příbězích českých skautů, kteří se v průběhu
posledního století ocitli v Novém světě.

H1P: Věřící x nevěřící

STUDIO | 18.00

RENÉ | 19.00

Po promítání dvou nedávných snímků o Íránu
bude následovat diskuze s Mohammadem
Zarghámím, žurnalistou a komentátorem
RadioFreeEurope.

út

po

Přijďte si zacvičit jógu a zkusit tak propojit dech,
soustředění, pružnost a sílu. Připojit se můž
kdokoli. S sebou stačí vzít jen něco pohodlného
pod sebe. Vstupné dobrovolné.

25

Taxi Teherán, Teheránské tabu

MINUTA | 19.00

17

Zacvič SI: Jóga

V čem se opravdu lišíme – my věřící a nevěřící?
Pokusíme se hledat v konkrétních případech:
vztah k lidem, k přírodě, k politice, k práci,
k zábavě atd.

Debata kandidátů o školství

MINUTA | 19.00

DVOREK | 19.00

Čeká vás úvod do sedmi zásad zdravé psychohygieny, pár slov o relaxačních technikách a něco
málo o syndromu vyhoření – tedy spíše o tom, jak
mu díky pracovní duševní hygieně předcházet.

út

po

V pravidelném pořadu Televize Seznam vysílaném z našeho dvorku budou tentokrát Janek
Rubeš a Jindřich Šídlo moderovat debatu kandidátů na pražského primátora.
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Duševní zdravověda s Nevypusť duši

DVOREK | 19.30

17

V centru: Pražské volby

Jaké mají kandidáti a kandidátky v pražských
komunálních volbách plány ohledně školství?
Debatu pořádá Česká středoškolská unie.

Martin Dohnal: Tarkovskij III

MINUTA | 19.00

STUDIO | 19.00

Přijďte si zacvičit jógu a zkusit tak propojit dech,
soustředění, pružnost a sílu. Připojit se můž
kdokoli. S sebou stačí vzít jen něco pohodlného
pod sebe. Vstupné dobrovolné.

st

út

V prvním z cyklu večerních rozhovorů o literatuře a o světě se potká sociální antropoložka Petra
Ezzeddine se spisovatelem Markem Šindelkou.
Moderuje básník Jan Škrob.
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Zacvič SI: Jóga

MINUTA | 19.00

18

Literatura a svět: Migrační krize

Pro velký ohlas dvou jarních přednášek Martina
Dohnala o životě a díle Andreje Tarkovského
následuje shnující finální sonda do díla velkého
filmaře.

V centru s Jankem Rubešem

STUDIO | 19.00

DVOREK | 19.30

Evropská unie je v české kotlině často nálepkována, ať už pozitivně či negativně. Nabízí vůbec
někdo komplexní pohled? Debatovat budeme
s Radkem Špicarem a Tomášem Prouzou.

st

út

Leo, Marion a ohýbající se domy. Sny. Káčy.
Přijďte rozluštit věčnou otázku, jestli scénáře
Christophera Nolana dávají smysl, nebo ne.

26

Image EU v českých médiích

PAVLAČ | 20.30 | 60 KČ

18

Letní kino: Inception

V pravidelném pořadu Televize Seznam vysílaném z našeho dvorku přivítá svého hosta pražský
upřímný průvodce Janek Rubeš.

Sólová *středa*

STUDIO | 19.00

STUDIO | 20.00

Přijďte s námi podebatovat o spánkových
cyklech a biorytmech. Vítáni jsou všichni - sovy,
skřivani i permanentně unavení holubi.

V červenci jsme uspořádali příměstský tábor
s prvky skautské metody v Dubí u Teplic.
Přijďte si poslechnout naší zkušenost a připojte
se příště k nám!

20

MINUTA | 19.00

V pravidelném pořadu Televize Seznam vysílaném z našeho dvorku přivítá svého hosta známý
youtuber Karel Kovář - Kovy.

PRAGO na pavlači
DVOREK | 18.30

Legendy (nejen) pražského hip-hopu budou
hrát společně s předskokany ShizzleOrchestra
za 200 (předprodej) nebo 230 (na místě).

čt
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DVOREK | 19.30

7

V centru s Kovym

MINUTA | 19.00

19

Spánek a chronotyp

pá

Hledáte nový smysl vaší práce? Vyměňte svět
korporátu nebo státní sféry za ten neziskový a
věnujte rok svoji energii a know-how tam, kde to
opravdu potřebují. Program Nadace Vodafone.

28 21 14 7

st

Jak jinak zakončit letošní promítání? Dlouho jsme
nemohli získat práva, ale nakonec se podařilo.
Film, ze kterého pochází mimo jiné předobraz
našeho promítání na pavlači...

27

Zažijte rok jinak!

PAVLAČ | 20.30 | 60 KČ

19

Letní kino: Pelíšky

čt

11

MINUTA | 19.00

PAVLAČ | 20:30 | 60 KČ

Kde skauti chybí?
st

V pravidelném pořadu Televize Seznam vysílaném z našeho dvorku přivítá svého hosta krasobruslař a moderátor Tomáš Verner.

Junácké jódlování

Letní kino: Casablanca
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út
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3

Bezdomovectví jako obtížně pochopitelný jev.
Jedná se o dobrovolně zvolený životní styl?

DVOREK | 19.30

po

Pavel Pěnkava: Dát, či nedat?

loď tajemství

JE
ZAHAJU

13

2. 9. 19.00

STUDIO | 19.00

Divadlo Dagmar Karlovy Vary o moskevské
demonstraci
ME SIproti okupaci ČSSR v roce 1968.

čt
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STUDIO | 19.30

24

V centru s Tomášem Vernerem

divadlo: Osm statečných

3 sóloví hudebníci z různých hudebních světů,
kteří následně spojí síly ve společné improvizaci.
Tentokrát to budou Lucie Páchová, Jano Doe a
Veronika Svobodová.

Swingové tančírny
DVOREK | 17.00

Přijď, ať jsi swingu znalý či neznalý - přijít a
zapojit se může naprosto každý. Pro nepolíbené
proběhne také krátká lekce tančení.

Otevřené workshopy mindfulness
MINUTA | 18.30

Série workshopů pro veřejnost. V září postupně
s Václavem Tomanem (7.), Janou Kyriakou (14.),
Markem Vichem (21.) a Michalem Dvořákem (28.).
Podrobnosti a přihlašování na Facebooku.

