2019

červen
NA STAROMÁKU

něco o létě

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

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

Tak už se nám to blíží. Čas letních kin. Čas, kdy (jak doufáme) vytáhneme na dvorek pinec a fotbálek.
Čas, kdy se zvedáme z lehátek jen abychom si došli pro novou limču.

skautskyinstitut.cz

MINUTA | 10.00
Přijďte si vyrobit vlastní linorytové razítko!
S sebou tužku, gumu a papír na skicování.

STUDIO | 16.30
Má mít hranice, zákazy? Má vůbec místo v českém
skautingu? Přijď si popovídat o akci, která je jiná.

PQ: Doprovodný program - promítání
PAVLAČ | 22.00
2 české filmy, které stojí za zhlédnutí: Případ pro
začínajícího kata (P. Juráček) a Ucho (K. Kachyňa).

Žij SI minimalisticky
STUDIO | 19.00
Podíváme se na to, proč máme tolik věcí a co to
dělá s našimi životy. Přednáší Alvin Kročák.

DofE: Překonej své limity
STUDIO | 18.00
Klára Kolouchová je první Češka, která zdolala
Mount Everest, Petr Jan Juračka s ní vyrazil na K2.

Workshop taneční improvizace
MINUTA | 16.00
Budeme pracovat se zvědomováním těla s využitím prvků Duncan improvizace.

Appgenerace
MINUTA | 18.00
Jak digi technologie mění naše chování, myšlení
a prožívání? Workshop kouček re-life.cz.

My, data
MINUTA | 18.00
Jaká data o sobě vědomě i nevědomě sdílíme a
jak se dá z tohoto systému vystoupit?

Science to Go
STUDIO | 19.00
Témata: Svět kolem nás prostřednictvím fyzikálních experimentů a Proteiny jako ministroje.

Brain&Breakfast: Miloš Říha
MINUTA | 8.30
Snídaně s ředitelem Skautského institutu Milošem
Říhou o století skautingu. Pořádá Red Button.

Amnesty International: nenávist zraňuje

po 17

út 25
út 25
st 26
st 26

Vedoucí bezpečnostních studií Masarykovy univerzity a editorka Nejlepší knihy o fake news.

čt 27

MINUTA | 19.00

Výstava. Cinzie D´Ambrosi již 4 roky dokumentuje
násilí páchané na migrantech a uprchlících v EU.

Swingová tančírna
DVOREK | 17.00
Teplo je tady, a tak zase rozjíždíme pravidelné
páteční tančírny. Každých 14 dní, až do října!

Dopo: Intuitivní pedagogika
MINUTA | 10.00
S lektorem Janem Kršňákem. Bude to hravé,
klidné, osvěžující a radostné. Přijďte si hrát!

Bezobalu zve blogerku Weef, se kterou se mrknem na to, jak cestovat šetrněji a s málem.

Život je gotickej pes 2020
MINUTA | 19.00
Přijďte si poslechnout účastníky a instruktory
kurzu pořádaného Prázdninovou školou Lipnice.

V posledním díle vysvětlíme neokonzervatismus,
environmentalismus a "pirátismus".

divadlo: Metaphor-City
STUDIO | 19.30
Hru s podtitulem Absolutní touha po druhých
přeložil soubor 400 let útrum do češtiny.

14

MINUTA | 19.00

MINUTA | 19.00
Smysl života budeme hledat s předsedkyní české
společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu.

improdivadlo: Řeknivěž!
STUDIO | 18.00
Představení, které je zároveň premiérou i derniérou odehrají trénovaní herci ze skupiny Řeknivěž.

Interkulturní setkání: křesťanství
RENÉ | 18.00
Otevřené diskusní setkání, příležitost pro seznámení s lidmi z různých koutů světa.

Zapař SI
VŠUDE | 19.00
Léto je tady a párty taky. Konečně zase jednou
klasický večírek SI na Staromáku!

divadlo: Spoonfed
STUDIO | 19.00
Multisenzorické představení absolventů DAMU
o tom, jaké to je být matkou a mít matku.

Letní kino: Samotáři
PAVLAČ | 21.30
Na mou věru, i kdyby na chleba nebylo, tak tenhle film se prostě promítat bude! Vstupné 60 Kč.

koncert: M. Ochmanová a D. Koubek
MINUTA | 19.00
Závěrečný koncert turné dvou mladých písničkářů na "nejkrásnější pavlači v centru Prahy".

Debatní klub na Staromáku
RENÉ | PONDĚLKY | 19.30
Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své schopnosti debatováním.
V červnu se uvidíme dohromady čtyřikrát a dvě
setkání budou speciální.
10. května je na programu speciální workshop
"Jak přinést do debaty nový úhel pohledu"
a 17. nás čeká debata v angličtině.

RE-DANCE
MINUTA/STUDIO | 10.00
Pohybová dílna, prostor pro zkoumání vlastního těla a pohybu. Každé úterý!

MINUTA | PÁTKY | 18.30

MINUTA | 19.00

Abeceda -ismů: Postmaterialismy

H1P: Hledání smyslu s Danou Krausovou

Otevřené workshopy mindfulness

Cestování bez obalu s Bezobalu
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Tipy zakladatele DOLLERu o tom, jak přemýšlet
nad brandem a jak přistupovat k zákazníkovi.

po 24

STUDIO | 19.00

po 24

st 12
út 12

Honza Emler: Jak budovat lovebrand?

« skautskyinstitut

pravidelné programy

MINUTA | 19.00

7

st 12

út 11

po 10

ne 9 út 11

pá 7

O KORBU

Petra Vejvodová: Extremismus v ČR

čt 27

pá 7

Dopo: workshop linorytu

Debata s novináři Kirillem Ščeblykinem (Deník N),
Filipem Zajíčkem (DVTV) a Martinem M. Šimečkou.

pá 28

Pojďte s námi stopovačku po Praze 1 plnou dobrodružství a zábavy! Následuje koncert.

STUDIO | 19.00

3

LECKDE | 16.00-21.00

O liberálech, pokrytcích a fašistech

10

čt 6

Špacír - s námi se ve stáří neztratíte

Svůj příběh bude vyprávět Michal Kašpar, který
má se schizofrenií vlastní zkušenost.
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Totální zpívačka, jako vždycky.

MINUTA | 19.00

24

MINUTA | 19.00

TrueStory: Schizofrenie

úterky

st 5

Junácké jódlování

po 17

Jak se na ZŠ daří novému typu písma? Zeptejte se
autorky písma Comenia Script Radany Lencové.

út 18

MINUTA | 18.00

st 19

út 4

Školotoč: Beseda s Radanou Lencovou

st 19

Ke třicetinám si Lukáš dal závazek, že se vypraví
na 800 km dlouhou cestu napříč Španělskem...

čt 20

STUDIO | 20.00

čt 20

po 3

Za>hranice: Camino de Santiago

pá 21

Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost
a sílu. Dopolední si dáme 27. června v 9.30.

po 24

MINUTA | 19.00

po 24

po 3

Zacvič SI: Jóga

čt 13

V červnu nás čekají samozřejmě i workshopy (linoryt!), přednášky (lovebrand!) a diskuze (fašisti!).
A pak to odstartujeme: 26. 6. večírkem a 28. 6. promítáním Samotářů.

Workshopy jsou zdarma, je potřeba se
registrovat. Pokračovat budeme zase v září!
Michaela Dvořáková a Šimon Grimmich
Tématem setkání bude "Thich Nhat Hanh
a praxe mindfulness."
Michaela Cmíralová
Mindfulness a zvládání emocí.
Dmitrij Hladký
Workshop využití mindfulness k překonávání
studu při mluvení v cizí řeči.

rezervujte SI!
Naše místnosti - když v nich zrovna neprobíhá tento bohatý program jsou vám k dispozici. Klubovny, sály, studio. A umíme i občerstvení.

skautskyinstitut.cz/rezervace

rezervace@skautskyinstitut.cz

