
Zacvič SI: Jóga
MINUTA | 

Po koroně je čas si protáhnout ztuhlé tělo! 

Doporučené vstupné 80 Kč.

Ekonomika po koroně
DVŮR | 

Jsou ekonomické dopady koronavirové krize už znát, 
nebo nás to teprve čeká? Jaké oblasti jsou zasažené 
nejvíce? Jak stát plánuje v krizi zvládnout a co pro to 
můžeme udělat sami? 
Debata s Lukášem Kovandou a Radkem Špicarem.

Justin Svoboda: Příběhový jukebox
DVŮR | 

disciplíně zvané storytelling, která využívá především 
představivosti vypravěčů, kteří jsou zároveň autory 

přání, vstupné na akci je dobrovolné.

Divadlo: Ozvěna Sklepovských besídek
DVŮR | 

Monika Načeva, David Noll, Milan Šteindler a David 
Vávra ve volné Ozvěně Sklepovských Besídek, aneb Pes je 
otráven, cesta je volná.
Legendární umělci, legendární skeče, legendární pavlač!

Jakub Eberle: Konspirační teorie
DVŮR | 

Konspirační teorie se často týkají mezinárodní 
politiky. Mluví se o komplotech tajných služeb, piklení 
bruselských byrokratů nebo o koronaviru jako přísně 
tajné biologické zbrani. S Jakubem si budeme povídat 

Táborová zdravověda
DVŮR | 

Workshop Skautského záchranného týmu o tom, jak 
se připravit na funkci zdravotníka na táboře. Jak si 
vybavit lékárnu, připravit dokumentaci, poznat základní 
příznaky nejčastějších táborových bolístek a ještě si svoji 
funkci zdravotníka užít!

Vernisáž výstavy Unbreakable
MINUTA | 

Výstava kombinuje příběhy tří zákazů českého 
skautingu (1940, 1950, 1970) a české výpravy na 
Světové skautském jamboree 2019, která tyto příběhy 
představovala světu. Součástí vernisáže bude vyprávění 
pamětníků i členů českého kontingentu.

Debatní klub
RENÉ | | PONDĚLKY
Témata akademické debaty nejsou dopředu známá, jsou 
na místě sdělena rozhodčím, který celou debatu řídí a 
rozhoduje. Přijít může naprosto kdokoliv, je úplně jedno, 
jestli jsi začátečník nebo máš s debatováním zkušenosti.

VORTex: Krize a prevence
STUDIO | 

Další setkání z dílny VORTexu - víkendu pro oddílové 
rady nad přípravami táborů. Pojďte společně s celou 
oddílovou radou (nebo klidně sami) rozehnat obavy 

zvládnete vyřešit každou krizi, která může nastat.

Science to Go
STUDIO | 

Vystoupení mladých vědců tentokrát s tématy:  
¬ moderní procesory a jejich zranitelnost  
¬ chování látek v teplotách blízko absolutní nule  
¬

Úloha médií v demokratickém státě
DVŮR | 

Jak obstála média v krizi pandemie? Dokázala věcně 

Hlídacího psa Robert Břešťan a expert na fake news 

Tomáš Mikolov: Zabijí nás vraždící roboti?
STUDIO | 

Tomáš Mikolov patří k nejcitovanějším vědcům v oblasti 
zpracování přirozeného jazyka a strojového učení. 
Pracoval jako vědecký pracovník v Google Brain (2012–
2014) a Facebook AI Research (2014–2020). 
Takže safra ví, o čem mluví.

Swingové tančírny
DVŮR | | PÁTKY
Páteční swingové tančírny? Pojď mi (lindy) hop! 
Přijít a zapojit se může naprosto každý. Proběhne také 
krátká lekce tančení, abyste ztratili ostych nebo našli 
svou novou vášeň. Data tančíren najdete na Facebooku.

VOSTO5: Stand'artní kabaret
DVŮR | 

Chlapci Ondar, Petar, Tomina, Jura a Kurt předvedou svůj 
maximální improvizační standart. Nic víc, nic míň! 
Stand´artní kabaret prožívá pokaždé svou premiéru 
i derniéru a je hudebně doprovázen vlastní kapelou 
SNAHA.

H1P: Co znamená věrně sloužit Lásce?
RENÉ | 

Tématem pravidelné debaty bude tentokrát hledání 
odpovědí na otázku Co pro mě osobně znamená věrně 
sloužit Lásce? Vítán je každý, kdo je ochotný druhým 
naslouchat a současně se s nimi podělit o důležité 
skutečnosti vlastního života.

Nouzový stav z pohledu ústavního práva
DVŮR | 

O tom, co je vlastně nouzový stav dle zákona, jak jeho 
vyhlášení proběhlo, o soudním přezkumu, o právu 

 
Moderuje Martin Pikous.
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jsme zpět!
Po dvou a půl měsících bez programu a bez Čítárny budeme 

moc rádi, když nám svou účastí a konzumací pomůžete 


