
Září na Staromáku
Od 7. září to zase rozjíždíme s novou náloží akcí, hostů a příležitostí k návštěvě

Otevírací doba: každý všední den od 12 do 22, v pátek do 20 hodin
Najdete nás na adrese Staroměstské náměstí 4

9/středa/19.00
Junácké jódlování
Aspoň jeden středeční večer ve Skautském insti-
tutu patří hudbě. Tak přijďte, se zpěvníky, nástroji 
a pěveckou formou!

10/čtvrtek/18.00
Analýza registrace 2015
Přijďte se seznámit s údaji z letošní registrace a 
hlavně o nich diskutovat s lidmi z ústředí Junáka.

16/středa/18.00
Bára Neuwirthová: Psychohygiena v praxi
Jak si udržet nadšení? Co dělat, když nám je 
úzko? Je v pořádku hledat pomoc? Přijďte si 
o tom poslechnout i popovídat.

17/čtvrtek/18.30
Martin Loučka: Paliativní péče
Přijďte se zamyslet nad tím, co znamená „dob-
rá smrt“ a dozvědět se, jak při jejím hledání 
můžou pomoci hospice a paliativní péče.

22/úterý/19.00
Diskuze o nášivkách nových odborek
Přijďte si poslechnout názory mnoha zaintere-
sovaných stran na koncepci nášivek pro nové 
odborky a přidat se se svým pohledem na věc.

21/pondělí/19.00
Jan Poněšický: Egoismus versus altruismus
Egoismus je hodnocen záporně a altruismus 
kladně. Jedná se o předsudek? Myslíme víc na 
sebe, než na ostatní?

23/středa/18.00
Otevřená porada SVP o inkluzivitě Junáka
Otevřená tématická porada odboru Skauting 
pro všechny o otázce: Do jaké míry chceme od-
straňovat různé limity pro vstup dětí do Junáka?

25/pátek/9.00-16.00
Zdeněk Michálek: Time management
Workshop pro zefektivnění vašeho času, vede-
ný zkušeným trenérem a konzultantem. Pro 
skauty zlevněn na polovinu - 1200 Kč plus DPH.

22/úterý/17.00
EDUpoint: PeĎák+
V první části pedagožka Ivana Málková předsta-
ví koncept Vědomé pedagogiky, v druhé části se 
představí Škola 21 - Nová svobodná škola.

15/úterý/19.30
Liška Mazaná: Ekologické čisticí prostředky
Naučte se, jak si doma vyrobit prací gel, aviváž, 
jar na nádobí, prášek do myčky nebo univer-
zální čistič.

15/úterý/17.00
EDUpoint: Akvárium
S řediteli základních škol budeme v Akváriu 
debatovat o tom, jestli ještě existuje reforma 
školství a jak je na tom školství obecně.

8/úterý/17.00
EDUpoint: Otevřená třída
V Otevřené třídě si tentokrát můžete vyzkou-
šet, jak popularizovat přírodovědné předměty 
už na prvním stupni.

24/čtvrtek/18:30
Krajská diskuze o těžkých otázkách Junáka
Další z diskuzí o otázkách, které Junák stanovil 
jako klíčové pro stanovení dlouhodobé stra-
tegie.

18/pátek/od 7.00
Snídaně u orloje
Přijďte posnídat a podebatovat do Skautského 
institutu, tentokrát opět od sedmi hodin.

14/pondělí/19.00
Radek Schovánek: O devalvaci slov
Vydejte se s námi zpět v čase při zkoumání de-
valvace slov a úskalí přenosu informací. 

21/pondělí/17.00
Workshop první pomoci
Přijďte si osvěžit znalosti a dovednosti první 
pomoci na všeobecně laděném workshopu.

29/úterý/19.00
Jiří Kopal: Brand začíná uvnitř
Setkání o vytváření značky nejen neziskových 
organizací. Na čem opravdu stojí důvěryhodná 
značka?

29/úterý/17.00
EDUpoint: Diskuze s oponenty
Diskutovat budeme o zákonu o pedagogic-
kých pracovnících a aktuálních problémech 
učitelské profese.

30/středa/19.00
Módní přehlídka Karla Jindy
Předváděna bude kolekce fall - Winter značky 
Nuclear. Akce je spojena s výstavou fotografií 
Olgy Špátové o humanitární pomoci v Keni.


