
Jednou skautem, navždy skautem
STUDIO | 19.00

Promítání nového dokumentárního filmu Olgy 
Malířové Špátové o skautingu.

EU± Hořící Amazonie - je to hrozba?
STUDIO | 18.00

Přijďte debatovat mj. i s bývalým velvyslancem 
ČR v Brazílii Jiřím Havlíkem.

Mediální obezřetnost a kritické myšlení
MINUTA | 19.00

Přednáška a workshop Zdeňka Svobody z organi-
zace Lepší senior nejen pro seniory.

Science to Go: David Heyrovský
MINUTA | 19.00
Temná hmota může tvořit až 84 % veškerého vesmí-
ru. Přednáška bude o metodách jejího mapování.

Africký cyklovandr
STUDIO | 19.00

Na kole z Plzně do jihoafrického království 
Lesotho. 15 zemí, 18 000 kilometrů, 252 dní.

Petr Zacharov: Kdy potkám tornádo?
STUDIO | 10.00
Seznámíme se s tím co víme o vzniku tornáda, 
možnostmi jeho předpovědi a výskytech v Čechách.

Science to Go: Vojtěch Pleskot
STUDIO | 19.00
Přijďte si na wokshopu postavit vlastní mlžnou ko-
moru, nejjednodušší detektor radioaktivního záření.

Média v měnícím se světě: Sametová média
MINUTA | 19.00

O českých médiích a jejich proměnách v posledních 30 letech si budeme 
povídat s Robertem Čásenským, Radko Kubičkem a Josefem Šlerkou.

KineDok: Dobrá smrt a Spolu sami
STUDIO | 19.00

Krátký film o životě po ztrátě milované osoby 
a vztahové drama okolo nevyléčitelné nemoci.

O právu s ústavní soudkyní Kateřinou Šimáčkovou
MINUTA | 18.00

Proč se dívat na právo i genderovou perspektivou a proč jsou ženy 
nedostatečně zastoupeny v rozhodování?

Debatní klub na Staromáku
RENÉ | PONDĚLKY | 19.00

Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své schop-
nosti debatováním. 
V červnu se uvidíme dohromady čtyřikrát a dvě 
setkání budou speciální.  
11. listopadu je na programu speciální 
workshop Jak vyvracet argumenty a 25. nás čeká 
debata v angličtině.

Vyprávění o cestě na Sibiř
MINUTA 2. PATRO | 19.00

Obsahuje několik obřích soch V. I. Lenina, plavbu 
(neexistujícím) přívozem, nebo koupel v Bajkalu.

Moment odvahy: Lidový soud
MINUTA | 18.00 A 19.30

Dokážeme rozpoznat, kdy a čím je naše demokra-
cie v ohrožení? Přihlašování v události na fb.

H1P /     / Pavel Hošek: Duchovní svět E. T. Setona
STUDIO | 19.00

Co skutečně víme o spiritualitě tohoto muže, důležitého nejen pro 
český skauting? Odpovídá na to kniha Evangelium lesní moudrosti.

Základy duševní resuscitace
RENÉ | 18.30

Podíváme se na to, jaké služby lze na poli psycho-
pomoci využít a co od nich můžeme očekávat.

divadlo: Ďáblova sázka
STUDIO | 19.00

Otevřené diskuzní setkání, příležitost pro sezná-
mení s lidmi z různých koutů světa.

EU± Spory o stav právního státu
STUDIO | 19.00

Má EU po členských státech požadovat dobrý stav 
právního státu? A co na to Polsko a Maďarsko?

koncert: K. Karešová a K. Kuneš
STUDIO | 20.00

Akustické duo (kytara, zpěv) vás provede známý-
mi písněmi a dojde i na vlastní tvorbu.

Řeknivěž hraje longformy: Harold!
STUDIO | 18.00

Ať už jste věrnými fanoušky improvizační skupiny 
Řeknivěž nebo o impru slyšíte poprvé, zveme vás!

Kolik podob dětství znají média
MINUTA | 18.00

Panelová diskuze o roli médií při utváření přestav 
o dětství. S hosty z Unicefu, ČT, UK a dalšími.

workshop Feuersteinovy metody
RENÉ | 18.00

Přijďte se učit zvyšovat efektivitu učení, praco-
vat s chybou nebo upevňovat sebedůvěru.

Junácké jódlování
MINUTA | 19.00

Totální zpívačka, jako vždycky.

Zacvič SI: Jóga
MINUTA | 19.00

Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost 
a sílu. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.
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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

Otevřené workshopy mindfulness
MINUTA | PÁTKY | 18.30

Workshopy jsou zdarma, je ale potřeba se 
registrovat na facebookových událostech.

8. 11. Michal Dvořák: Využití mindfulness 
během dne

15. 11. Šimon Grimmich: Co je mindfulness a k 
čemu je dobrá?

22. 11. Matyáš Grimmich: Základy Mindfulness

29. 11. Dmitrij Hladký: Sebereflexe v komunikaci
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rezervuj SI!

Revoluce, věda a technika
Je to tu: 30 let svobody. Jejich oslava je jednoznačně událost listopadu, na programu 

ji ale nenajdete, protože se odehrává v jiných koutech Prahy. 
Třeba na Národní třídě, kde budeme i my a stanový tábor.

V ostatních dnech ale bude Staromák žít programem, tak přijďte!

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1 

PO—PÁ: 900—2200

SO: 1000—2200  

NE: 1000—1800

listopad 
NA STAROMÁKU

skautskyinstitut.cz
« skautskyinstitut

Jak Slunce ovlivňuje Zemi a její okolí
STUDIO | 10.00
Přednáší Ing. Jaroslav Chum, Ph.D. z Ústavu fyziky 
atmosféry Akademie věd ČR.

Prof. Santolík: Hudba sfér
STUDIO | 9.00
Zaposloucháme se do zvuků zaznamenaných za 
hranicemi atmosféry Země. Jak vznikají?

promítání, Fotograf Festival #9
STUDIO | 19.30

Promítání dokumentů Resort (o tajném komunis-
tickém sídle) a Zlín kouří Marlbora (o Zlínu '92).

Tiché hrozby: Blízký vesmír
STUDIO | 19.00
Planetky, polární záře a další v seriálu ČT. Po pro-
mítání následuje diskuze s Michalem Švandou.

Ptáci na krmítku
RENÉ | 19.00

Jak pečovat o ptáky v zimě? Praktický workshop 
s členy České ornotologické společnosti. 
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Auditorův všední den
MINUTA | 19.00

Zajímá Vás, jak vypadá pracovní den finančního 
auditora? Přednášejí auditoři z PwC.

Irské setové tance
MINUTA | 19.00

Nejen v irských hospodách, ale i na Staromáku se 
můžete naučit hned několik lidových tanců...
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Radostný vánoční workshop Vití věnců
ČÍTÁRNA | 17.00

Advent za dveřmi, tak vem materiál a přijď vít 
s námi! Protože ve více lidech se lépe vije.
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SI dopo: Setkání domškoláků
MINUTA | 10.00

I v letošním školním roce pokračujeme s pravi-
delným setkáváním domškoláků a jejich rodičů.29
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