
Workshop: Barefoot sandály
DÍLNA | 18.00

Vyrob si boty na míru přímo pro svoje nohy! Kreativitě se meze ne-
kladou a vlastní styl vždy vítězí. Workshop je zadarmo, platit se bude 
pouze materiál (cca 200 Kč). Tak neváhej! Počet míst je omezen. 

SU gurmán: Thajské curry
CELÉ PŘÍZEMÍ | 16.00

Červené kari, zelené kari, žluté kari, kari, kari kari. Které je ostřejší, 
co jsme do něj dali? Přijďte to zjistit! #SUgurmán

Workshop: Jídlo jako dárek –  SU naložený

ČÍRÁRNA A COWORK | 19.00

Přijďte si naložit hermelín do dózy, dózu ozdobit mašlí a završit to ma-
lým věnováním. Workshop bude zdarma, platit se bude pouze materiál 
(cca 60 Kč se sklenicí, 40 Kč bez sklenice).

Workshop: SU zručný a budu vyrábět nábytek
 ČÍTÁRNA, SÁL | 18.00

Vyrábíme všechno, na čem se dá posedět. Aneb přijď si s námi na dva 
večery vyčistit hlavu a vytvořit něco rukama. Budeme vyrábět lavice, 
renovovat židle, vrtat stoly. Skvělá atmosféra zaručena!

Deskovky na Moraváku
SÁL | 18.00

Přijďte s námi strávit příjemný večer s deskovkami! Můžete s sebou 
přinést své oblíbené hry a podělit se tak s ostatními, nebo si vyzkoušet 
oblíbené hry ostatních hráčů.

Vyrob si razítko
DÍLNA | 14.00

Skauti a Kráva jsou kamarádi podruhé! A teď navíc ještě s Brno šije. 
Přijďte si v předvánočním shonu oddechnout a vyrobit si vlastní razítko. 
Takové, které nikdo nemá! Vstupné 50 Kč.

Student: Medicína
SÁL | 18.00

Další akce Studenta, tentokrát věnovovaná studiu medicíny. Říká se, že 
na studium tohoto oboru musí mít člověk zadek z oceli. Je tomu vážně 
tak? A pitvají se tam mrtví lidé? Jaké je uplatnění po dokončení školy?

Vánoční večírek Skautského institutu v Brně
ČÍTÁRNA | 18.00

Je to tu, VÁNOČNÍ VEČÍREK! Přijďte se naladit na vánoční atmosféru do 
Skautského institutu, potkejte se u nás s přáteli, přineste cukroví 
a ochutnejte od ostatních. Příjemný večer zaručen.

Workshop: Brno šije
BRNO ŠIJE (VEDLE SU) | 19.00

Vánoce se blíží a všechny dárky ještě nemáš sehnané? Máš chuť naučit 
se základy šití a vytvořit něco krásného? Cena workshopu 70 Kč a kapa-
cita omezena. Ve spolupráci s Brno šije.

Křest knihy Sedm princezen
SÁL | 17.00

Přijďte se mnou oslavit vydání mojí první samostatné knihy Sedm 
princezen. Vstup na křest je samozřejmě zdarma. Zve Katka Foltánková 
z Literární alchymie.

Language sessions
SÁL | 19.00

Fun English Conversations! Develop your English skills every two weeks 
with fun interactive games at the new Skautsky Institut Social Room in 
Brno. It's also a great opportunity for foreigners to get social.

Snídaně na Moraváku
ČÍTÁRNA | 7.00

Vánoce, Vánoce přicházejí... Ale ještě než dorazí, přijďte se v klidu 
nasnídat do Skautského institutu. A na co se můžete těšit? Třeba na 
vánočku! Tak si pospěšte, ať na vás ještě zbyde.
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su zimou naladěný
Zima, sníh, ledové květy na oknech… 

A horký čaj a teplo v čítárně Skautského institutu! 
Přijďte se v prosinci ohřát a navštívit některou z tuctu akcí, 

které se na Moraváku uskuteční. Budeme tam mít workshopy, 
křest knihy, gurmánské ochutnávání i Vánoční večírek. Dojděte!

Moravské nám. 12, Brno 
skautskyinstitut.cz/su-v-brne

fb.com/suvbrne

čítárna: PO—PÁ: 9.00—21.30

PROSINEC 
NA MORAVÁKU


