
O komunitě a soběstačnosti: LETS
STUDIO | 19.00

Výměnný obchod, vyřazení klasické měny. Co 
skutečně funguje v praxi a jaká je budoucnost?

Koncert: Pavel Čadek a Petra Gobelová
STUDIO | 18.00

Dva hudebníci aspirující na Ceny Anděl vám  
zpříjemní nedělní podvečer příjemnou hudbou.

Debata s kandidáty na náčelníky
MINUTA | 19.00

Véňa, Bilbo, Vokin a Tynus představí své cíle, vize 
a důvody, se kterými kandidují na náčelníky.

Zažij učitele NAŽIVO!
MINUTA | 18.00

Chceš smysluplnou změnu  stát se kvalitním 
učitelem? 

O Gruzii
STUDIO | 19.00

Jak to vypadá, když se parta kamarádů vydá  
na dovolenou přes půl světa?

Americké primárky: kdo se v tom má vyznat?
STUDIO | 19.00

Přijďte se seznámit s tímto složitým volebním modelem a podebato-
vat, jaké jsou výhledy pro demokratické a republikánské kandidáty.

Lukáš Hána: Jak se rozhodovat?
STUDIO | 19.00

Jsme zahlceni možnostmi a informacemi, což nás vede ke zbrklosti. 
Existují ale nástroje, které nám mohou s rozhodováním pomoci.

Monika MacDonagh-Pajerová o odvaze
MINUTA | 18.00

Co je to svoboda, jak se spolehnout sám na sebe a jaké bylo postavit  
se do čela revoluce? Debata s iniciátorkou studentských stávek. 

Tak začni Ty!
MINUTA | 19.00

Co děláš, když tě napadne, že se něco děje špatně? Pojď se o tom  
pobavit s těmi, co konají: M. Boháčkem, Z. Vránovou a N. Burešovou.

Etický kodex novináře
MINUTA | 19.00

Daří se českým novinářům dodržovat hranice novinářské etiky? V čem 
novináři nejčastěji selhávají? Přijďte podebatovat s hosty.

#ComingSoon: Na prahu doby umělé inteligence 
MINUTA | 19.00

Pavel Fuchs bude mluvit o tom, jak už dnes vypadá svět umělé  
inteligence a jak nás navrací k podstatným otázkám ohledně života.

#ComingSoon: Vojtěch Roček o umělé inteligenci 
MINUTA | 19.00

Kam ten svět spěje? Jaký vliv budou mít moderní technologie na vaše 
děti? A jak se připravit na svět ovládaný stroji? 

Debatní klub na Staromáku
RENÉ | PONDĚLKY | 19.00

Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své  
schopnosti debatováním. Někdy probíhají v 
rámci klubu i workshopy nebo ukázkové debaty, 
aktuální informace naleznete na FB stránce 
Debatní klub na Staromáku.

David Pithart: Cesta z pasti sucha
MINUTA | 18.00

Promění se vyprahlá česká krajina v průběhu let v poušť? A co pro 
její zavodňování může každý z nás udělat? 

Poradna pro seniory
KLUBOVNA | 9.00

Přijďte se bezplatně poradit s odbornicemi 
z poradenského portálu .

Workshop: Učitel naživo
STUDIO | 17.30

Jak se učitelé snaží zaujmout své žáky? Jaké pou-
žívají metody? Praktický workshop s vyučujícími.

Vernisáž: Snake eyes
SÁL | 19.00

Vernisáž výstavy „Snake eyes“ ilustrátorské  
dvojice Mára Čmára a Martina Fischmeister.

Divadlo: Řeknivěž
STUDIO | 20.00

Skautská improvizační skupina předvede tři 
výjimečná a neopakovatelná představení.

Junácké jódlování
MINUTA | 19.00

Hraní, zpívání a jódlování, prostě normálka.

Zacvič SI: Jóga
MINUTA

Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost 
a sílu. 18. února v 19.00, 25. února v 9.00.

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.

Začínáme v 18.30, potkáme se 7., 14., 21. 
a 28. února.
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program, co rozhicuje i uklidní
V chladném měsíci únoru se zapotíme nad tématy z nové linky přednášek #ComingSoon, 

aneb kdy přebere umělá inteligence vládu nad světem - a příliš nás nezchladí ani program, který se věnuje 
otázkám oteplování planety, nedostatku vody  nebo americkým primárkám.  

Nicméně by vše mělo být v rovnováze, proto můžete zklidnit tep třeba  poslechu hudby, 
na divadle, vernisáži nebo  se sestrou boromejkou.   

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1 

PO—PÁ: 900—2200

SO: 1000—2200 

NE: 1000—1800

únor
NA STAROMÁKU

skautskyinstitut.cz
« skautskyinstitut

VORTex: Pečování o tým
MINUTA | 18.30

Tentokrát na téma pečování o tým vedoucích na 
táboře: jak minimalizovat riziko ponorky a další.

Enviromentální výchova
MINUTA | 19.00

Jak motivovat děti i dopělé k péči o životní  
prostředí? Jak učit o světových problémech?

Science to Go
STUDIO | 19.00

This time with interesting foreign scientists 
who work for Czech Academy of Sciences.  

Jak se daří včelám a jak jim pomáhat
STUDIO | 19.00

Přijďte se dozvědět zajímavosti přímo od včelaře, 
který se podílí na výzkumu včelí populace. 
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H1P: Setkání s Angelikou Pintířovou
MINUTA | 19.00

arala o Václava Havla
, zajímavá je  i spoustou dalších věcí.
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Nová koalice v Rakousku
STUDIO | 19.00

Co znamená nová koalice v Rakousku pro EU? 
Změní se vztah Rakouska k České republice?
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Setkání domškoláků
MINUTA | 10.00 

V únoru se naše spřízněná pravidelná 
domškolácká skupina potká v pátky 7. a 21. 


