září

NA STAROMÁKU

a zase podzim

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

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

Náš program na září docela přesně odráží přechod z léta do školního roku:

MINUTA | 19.00

Máte rádi zvířátka a ta skutečná už jsou
moc obyčejná? Dvě hodiny ve světě čar a
kouzel pro ty nejzatvrzelejší fanoušky Harryho Pottera. V originálním znění, za 70 Kč.

Ohlédnutí se za volebními výsledky a jejich
dopady a zamyšlení se nad perspektivami
dalšího vývoje v EU z českého a polského pohledu pořádá Demokratický střed. Zúčastní
se diskutující z Česka i Polska.

Dopo: Otevřeně o stáří se Sue Ryder

MINUTA | 19.00

KLUBOVNA | 9.00

Příštích několik let bude Skautský institut
součástí programu, který stamiliony přispěje na pozitivní změny ve společnosti.
Přijďte s námi oslavit začátek velké věci
a zeptat se na cokoli co vás zajímá!

Kolik kilometrů musely urazit džíny, než se
dostaly do vaší skříně? Jak je to ve skutečnosti s udržitelnými kolekcemi velkých
oděvních řetězců?
Odpovídá Karolína Břinková.

čt 26

Kdo ušil naše oblečení?

VŠUDE | 19.00

út 17

Zahajovací večírek Active Citizens Fund

Setkání pro ty, kteří chtějí pomáhat
ostatním, aby se neztratili ve stáří. Tým,
který pracuje na poradenském portálu
Neztratit se ve stáří pořádá otevřená
pracovní setkání. Přidejte svůj podnět!

Beseda s pamětníkem Eduardem Markem

DVOREK | 21.00

DVOREK/MINUTA | 17.00

MINUTA | 17.30

Jak vnímá události roku 1989 - dobu plnou
elektrizujícího napětí i prvních svobodných
nádechů - po mnoha letech parta desetiletých dětí?
Kmotrem komiksové knihy je Šimon Pánek.

Večery s reportéry: Novinář v porcelánu

DVOREK | 21.00

MINUTA | 19.00

Kouřem už potřetí končíme sezónu a jediným důvodem nám je to, že na něj chodí
hroznejch lidí. Jen tak dál.
Anglické titulky budou k dispozici, vstupné
60 Kč.

čt 19

Letní kino: Kouř

Jak vznikají reportáže nebo rozhovory o tématech, která často nedokážeme otevřít
ani se svými nejbližšími? Diskutují Kamil
Bałuk a Renata Kalenská.

Uplynulo již 80 let od okamžiku, kdy začal
největší válečný konflikt v dějinách lidstva.
102letý Eda Marek zažil mobilizaci, byl vězněn nacisty, účastnil se Pražského povstání.
A po válce ho zase zavřeli komunisté...

Bludiště jménem Alzheimer
čt 26

Pro někoho film, u kterého vždy spotřebuje
minimálně dvě balení kapesníčků, pro jiné
kýč. Ať už se přikláníte k jedné nebo ke
druhé skupině, přijďte zhlédnout Titanic
trochu jinak. Na pavlači. Za sedm pětek.

čt 26

Křest knihy Trikolora
st 18

Letní kino: Titanic

DVOREK/MINUTA | 18.30

Alzheimer nadační fond (alzheimernf.cz)
zve na křest knihy "V bludišti jménem
Alzheimer - na co v ordinaci nezbývá čas".

Premiéra seriálu Naomi v Japonsku

Mindfulness s Šimonem Grimmichem

MINUTA | 18.30

DVOREK/MINUTA | 19.00

MINUTA | 18.30

MINUTA | 18.30

Tématem setkání s Kami Dvořákovou,
lektorkou všímavosti a laskavosti, bude
"Sebelaskavost a radost ze života."

STUDIO | 19.00

Junácké jódlování
MINUTA | 19.00

Totální zpívačka, jako vždycky.

Jak se staví úsporné domy

MINUTA/DVOREK | 19.00

MINUTA | 19.00

Výstava fotografií Michaely Eiseltové Staří
a neklidní je celá věnována ve prospěch
Alzheimer nadačního fondu. K zhlédnutí
bude 13. 9. ⎯ 3. 10. v Čítárně.
Vernisáž moderuje Petr Rychlý.

út 24

Vernisáž: Staří a neklidní

Problematikou navrhování staveb v době
klimatické změny, energetických úspor,
soběstačnosti, obnovitelných zdrojů a přírodních materiálů nás provede architekt
s dvanácti lety zkušeností Jan Márton.

po 30

Proč je mýdlová bublina kulatá a ne hranatá? Divit se samozřejmým věcem, klást
přírodě otázky a dešifrovat její odpovědi - k
tomu vás vybídne pásmo experimentů
fyziků z MFF UK.

Projekt RozdIlovI je založený na interakci
mezi literární tvorbou Serhije Žadana,
hudbou Alexeje Vorsoby a Tomasze Sikory
a vizuálním obrazem, který vytvářejí Olja
Mychajluk a Serhij Glow.

Od Mekongu… k Mekongu
po 23

Science to Go: Magická fyzika
STUDIO | 19.00

Workshopem provede Šimon Grimmich,
který je kvalifikovaným lektorem programu Mindfulness-Based Stress Reduction
(MBSR). Tématem setkání bude "Co je
mindfulness a k čemu je dobrá?"

ArtPole: RozdIlovI

Mindfulness s Kami Dvořákovou
pá 20

Zvažuješ bakaláře v zahraničí? Studenti
UCL, Oxfordu a Cambridge ti představí své
příběhy: co je ke studiu v Británii vedlo, jak
se tam dostali, co jim studium dává a co
jim naopak bere.

Napůl Japonka a napůl Češka představuje
zemi vycházejícího Slunce tak trochu
jiným způsobem. Přijďte na exkluzivní
premiéru nového cestovatelského seriálu
za přítomnosti tvůrců.

pá 27

Hlavní pozornost bude věnována představení základních praxí programu Relational
Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj všímavosti v komunikaci
a ve vztazích.

pá 27

Mindfulness s Dmitrijem Hladkým

MINUTA | 19.00

po 9

Tématem workshopu bude "Každodenní
závislosti a mindfulness." Společně si zmapujeme závislosti běžných dnů a ukážeme
si kde a jak nám mindfulness při práci s
nimi může pomoci.

st 25

Výsledky evropských voleb v Polsku

MINUTA | 18.30

pá 13

Mindfulness s Michalem Dvořákem

DVOREK | 21.00

Bakalář v Británii?

út 10

skautskyinstitut.cz
« skautskyinstitut

Letní kino: Fantastic Beasts

pá 20

pá 6

čt 5

st 4

út 3

po 2

Začneme večírky a posledními třemi promítáními letního kina,
ale pak už postupně přejdeme k závažným a zodpovědným tématům udržitelnosti textilního průmyslu,
úsporných staveb, volebních výsledků a vzpomínání na druhou světovou válku.

čt 12

2019

STUDIO | 19.00

Čtvrtá část povídání o cestě „Do světa a zase
zpátky 2014-2017; zn.: levně“. Tentokrát
přijdou na řadu 3 měsíce ve Vietnamu včetně
přespávání na kruhovém objezdu, vyhazování
z lodi, nebo vyhrožování sekáčkem na maso...

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

