
9 měsíců, 9 zemí a 90min vyprávění
STUDIO | 19.00

Dva nomádi na cestě po Srí Lance, Maledivách, 
Severním Thajsku, Laosu, Singapuru, Malajsii, 
Bali, Západní Austrálii a Indii.

Domácí škola nejen pro supermámy
STUDIO | 18.00

Jak se učí doma? Přijďte si popovídat, debatovat 
a odpovědět (si) na otázky o domácím 
vzdělávání.

Média v měnícím se světě: Ženy ve válečné zóně
MINUTA | 19.00

Očima zkušených novinářek Petry Procházkové a Lenky Klicperové 
se podíváme na konflikty minulé i současné, ale hlavně na smysl 
a náplň jejich práce coby válečných reportérek. Moderuje Jiří Pasz.

Kamery ve městě: bezpečí, nebo ztráta soukromí?
STUDIO | 19.00

Je důležitější naše soukromí, nebo bezpečnost? Kde již kamery 
obličeje rozpoznávají a jaké to má výhody? A jaké jsou zkušenosti ze 
světa? Tématem provede novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka.

H1P: Evropské hodnoty – skutečnost, nebo fráze?
MINUTA | 19.00

V poslední době se vyrojilo velké množství těch, kteří zdůrazňují, že 
musíme chránit své „evropské hodnoty“. O čem to ve skutečnosti 
mluví? Jaký je ve skutečnosti obsah této fráze?

Science to Go: exoplanety, lithium a kyslík
STUDIO | 19.00

V klasickém trojboji tentokrát vystoupí Dan Dupkala s tématem 
Stopařův průvodce exoplanetami, Tom Bartl s příspěvkem o Lithiových 
bateriích a Marian Novotný, který poví O buňce, která cítila (kyslík).

EGOxECO: Boj proti plýtvání
MINUTA | 19.00

Nesmyslné plýtvání, ke kterému v současném systému naší společnosti 
dochází, trápí hodně lidí. Málokdo z nich ale ve svém životě došel ve 
snaze najít řešení tak daleko, jako hosté této naší debaty.

Popraskat pár bublin: O Atlasu Čechů s V. Prokešem
STUDIO | 19.00

O lidech mimo svou bublinu často máme zkreslené představy. Platí 
stereotypy o mužích a ženách, o málo vzdělaných nebo těch, kteří žijí 
na vesnici? Povídá zakladatel společnosti Behavio Vojtěch Prokeš.

EU± Evropský rozpočet
STUDIO | 19.00

V současné době členské státy EU tvrdě vyjednávají o podobě evropské-
ho rozpočtu na roky 2021-27 a jejich konečný výsledek zcela zásadně 
ovlivní budoucí vývoj EU. Přijďte si o tom poslechnout víc.

Petr Pavel o odvaze
MINUTA | 19.00

Jak se člověk vyrovnává s minulostí? Jak jej změní nasazení ve váleč-
ném konfliktu? Co znamená apolitičnost a jak se k politice má stavět 
armáda? Jak definuje Petr Pavel hrdinství? Moderuje Jiří Pasz.

Trestáme spravedlivě?
STUDIO | 19.00

Ukládání trestů je jedním z nejsložitějších úkolů soudce. Zákonodárci 
napříč západním světem se posledních 200 let snaží nastavit co nejlep-
ší systém. Jak se to daří u nás? Přednášet bude Jakub Drápal.

Debatní klub na Staromáku
RENÉ | PONDĚLKY | 19.00

Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své schop-
nosti debatováním. Přijít může naprosto kdo-
koliv, je úplně jedno, jestli jsi začátečník nebo 
máš s debatováním zkušenosti. Vše ti na místě 
vysvětlíme.
V lednu se uvidíme 6., 13., 20. a 27.

Junácké jódlování
MINUTA | 19.00

Totální zpívačka, jako vždycky. 
V lednu s sebou můžete navíc přinést nevhodné 
vánoční dárky na výměnu.

SI dopo: Jóga
MINUTA | 9.00

Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost 
a sílu. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. 
Doporučený příspěvek 80 Kč.
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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.
10. 1. Michal Dvořák: Mindfulness během dne
17. 1. Dmitrij Hladký: Všímavá komunikace 
v cizím jazyce
24. 1. Šimon Grimmich: Základy mindfulness
31. 1. Barbora Šouláková: Co dělat když nemohu 
zastavit svou hlavu
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pravidelné programy
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rezervuj SI!

už pošesté!
Zažíváme leden na Staromáku.  

Zima je tu pokaždé, jen se nám rok od roku rozšiřuje jak program,  
tak počet míst k sezení v (relativním) teple.

V programu je řada pecek, neváhejte a zpestřete si tohle nudné období!

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1 

PO—PÁ: 900—2200

SO: 1000—2200  

NE: 1000—1800

leden 
NA STAROMÁKU

skautskyinstitut.cz
« skautskyinstitut

VORTex: Táborová kuchyně
MINUTA | 18.30

Přijďte s ostatními vedoucími posbírat tipy, sdílet 
nápady a objevovat skrytý potenciál plánování 
jídelníčku a vůbec tématu jídla na táboře.

#TrueStory: Dětský domov 
MINUTA | 19.00

Jak ovlivňuje duševní zdraví vyrůstání v dětském 
domově? Přijďte na besedu pořádanou organi-
zacemi Nevypusť duši a Začni správně.
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Irské setové tance
MINUTA | 19.00

Irské setové tance jsou lidové tance, které dosud 
žijí v pravých irských hospodách. Můžete přijít bez 
partnera, zatančí si každý, kdo chce.

divadlo: Kytice Reloaded
STUDIO | 19.00

Kdo jsou vodníci naší epochy, kdopak si to pečlivě 
střádá duše pod pokličkami spotřebitelských port-
folií? Autorské představení na motivy K. J. Erbena.

Setkání domškoláků
MINUTA | 10.00 

V lednu se naše spřízněná pravidelná 
domškolácká skupina potká v pátky 10. a 24. 

Učitelské setkání
STUDIO | 17.30

Přijďte se zúčastnit praktických příspěvků 
a workshopů na téma Věci, které můžu použít 
zítra ve třídě a seznamte se s dalšími kolegy.

Znám svá práva: spotřebitel
STUDIO | 19.00

Právní úprava poskytuje širokou ochranu spotře-
bitele, spousta zákazníků však svá práva nezná. 
Přednáší Martina Novotná ze spolku Street Law.

divadlo: Spoonfed - lžička pod nos
MINUTA | 18.30, 19.30, 20.30

Intimní multisenzorické představení pro tři 
účastníky. Zkoumáme péči a něhu skrze obyčejné 
příběhy. Rezervace na facebooku.

divadlo: La Pardon / Probuzení jara
STUDIO | 19.30

Kterak lze hledat cestu k dospělosti, když jediný, 
kdo může pomoct najít správný směr jste vy sami? 
Jak je možné touto cestou jít a neztratit se?
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