léto

zkejsli jste v praze?

NA STAROMÁKU
Staroměstské nám. 4/, Praha 1

PO a ČT: 1300—000
ostatní dny: 1300—2200

Ať už budete trávit v metropoli jakoukoli část léta, SI na Staromáku tu bude od toho,
aby vám tento čas zpříjemnil.
Přijďte na film, limču nebo pinec, poněvadž se to dá přežít i jinde než na plovárnách.

www.skautskyinstitut.cz
@

*změna programu vyhrazena, rozhodující jsou události na fb*

8/8

Samotáři / Loners (EN subs)
21.30 | 60 KČ

čt

Na úvod sezóny dáváme tento klenot už tradičně.

21.30 | 70 KČ

Británie, 1966. Bill Nighy, Philip Seymour Hoffman a Rhys Ifans provozují
s dalším tuctem bláznivě dobrých a vtipných herců ilegální rádio na lodi.

21.30 | 70 KČ

"History viewed through the eyes of an idiot isn't cute or revealing, just idiotic,"píše se v jedné z recenzí. Ale to neva, že ne?

21.30 | 70 KČ

Geniální nostalgický únik pro všechny, kdo se letos nedostanou na tábor.
What kind of bird are you?

21.30 | 70 KČ

Proslýchá se, že sestry Wachowské chystají reboot. Takže je nejvyšší čas zopáknout si první díl, kterým - ještě jako bratři - navždy změnily žánr sci-fi.

22/8

Charlie and the Chocolate Factory (CZ sub)

po

19/8

The Matrix (CZ sub)

čt

15/8

The Moonrise Kingdom / Až vyjde měsíc (CZ sub)

út

13/8

Forrest Gump (CZ sub)

po

12/8

The Boat That Rocked / Piráti na vlnách (CZ sub)

21.30 | 70 KČ

čt

Jste lakomí, nafoukaní, sobečtí nebo otravní?
Pozor aby z vás naše dobroučké koláče neudělaly borůvku!

21.30 | 70 KČ

Clint Eastwood v tomhle filmu hraje pekelně naštvanýho starce, a přitom
točí filmy i dnes, o dalších deset let později. Totální legenda.

21.30 | 70 KČ

Jedno z nejčastěji adaptovaných děl světové literatury. Verze z roku 2005
s Keirou Knightley je asi ta nejpovědenější. Pokud teda nejdete do divadla.

Snídani u Tiffanyho nám opět nedali, a tak si Audrey užijeme zase jen
v římských kulisách. A rozjedeme tím srpnový černobílý trojboj.

Ostře sledované vlaky / Closely Observed Trains (EN sub)
21.00 | 60 KČ

O českém držiteli Oskara pro nejlepší zahraniční film v USA psali: "Tichý,
okouzlující, velmi lidský film. Nesnaží se vnutit názor nebo tlačit emoce..."
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21.00 | 70 KČ

po

2/9

Roman Holiday / Prázdniny v Římě (CZ sub)

čt

29/8

Pride and Prejudice / Pýcha a předsudek (CZ sub)

po

26/8

Gran Torino (CZ sub)

čt

po

5/8

čt

1/8

po

29/7

čt

25/7

po

22/7

čt

18/7

po

15/7

po

8/7

čt

4/7

čt

27/6

LETNÍ KINO
Casablanca (CZ sub)
21.00 | 70 KČ

"An undisputed masterpiece and perhaps Hollywood's quintessential statement on love and romance," a taky nejstarší film, co promítáme (1942).

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (CZ sub)
21.00 | 70 KČ

Stojedenáctiletý stařík si navlékl prsten a zmizel.

The Lord of the Rings: The Two Towers (CZ sub)
21.00 | 70 KČ

Multi-kulturní a multi-rasová roadmovie o kamarádech,
kteří hledají kamarády.

The Lord of the Rings: The Return of the King (CZ sub)
21.00 | 70 KČ

Hlavní protagonista si po šesti hodinách na plátně umyl vlasy, čímž přišel
o řadu fanynek, ale získal si čistotnou elfku.

Les Misérables / Bídníci (CZ sub)
21.00 | 70 KČ

Uvidíte, jak se dá získat Oskar za 12 minut na plátně
a jak NEdělat francouzskou revoluci.

The Prestige / Dokonalý trik (CZ sub)
21.00 | 70 KČ

Týden s Hugh Jackmanem, co víc si přát! Tohle je navíc podle fajnšmekrů
dodnes nejlepší film Christophera Nolana.

Schindler's List / Schindlerův seznam (CZ sub)
21.00 | 70 KČ

I jeden člověk může způsobit spoustu dobrého ve světě. Stačí se nebát.
Kapesníky s sebou, poněvadž je to deep.

The Lorax (CZ sound)
21.00 | 70 KČ

Otravný chlupatý ekoterorista jako maskot boje proti anti-ekologismu a
materialismu tohoto (vymyšleného) světa.

Fantastic Beasts and Where to Find Them (CZ sub)
21.00 | 70 KČ

Máte rádi zvířátka a ta skutečná už jsou moc obyčejná? Fantastická zvířata
pomohou, a zkrátí vám čekání na třetí díl, který třeba zase bude o něčem.

Kouř / The Smoke (EN sub)
21.00 | 60 KČ

Kouřem už potřetí končíme sezónu a jediným důvodem nám je to, že na něj
chodí hroznejch lidí. Jen tak dál.

Po pinci se můžete přidat k pravidelným tréninkům debatního klubu od 19 hodin.

Swingové tančírny

Vyplutí 2019

1/9

Přijď, ať jsi swingu znalý či neznalý - přijít a
zapojit se může naprosto každý. Pro nepolíbené
proběhne také krátká lekce tančení (kolem 18:00),
abyste ztratili ostych nebo našli svou novou
vášeň.
Tančírny jsou zdarma a překazit nám je může
jedině déšť.

ne

Na dvorku máme stůl a nebojíme se ho použít!
Přes léto rozjedeme kvalifikační turnaje v úrovních kompetitivní a forfun, na konci se pak utkají
finalisté. Detaily a přihlašování najdete na fb!

17.00

Pinec & debata

pátky

středy

17.00

a taky...
I tohle léto samozřejmě jednou skončí, a až se
to stane, bude na čase vyplout s novou chutí do
nového školního roku.
Vyplutí proběhne i letos na lodi Tajemství a v jejím okolí. Uvidíme, co nám s tím počasí provede
tentokrát!

