
Snídaně na Moraváku
ČÍTÁRNA | 7.00–10.00

Velikonoce jsou za námi. Ty máš doma jen 
samá vařená vajička, ale ke snídani bys měl 
chuť na něco jiného? Tak se přijď nasnídat 
do skautského institutu!

Promítání: Dobrý pošťák
SÁL | 19.00–21.30

Bulharský dokument z roku 2016 s následnou 
společnou diskuzí. 

SU Gurmán: Romská kuchyně 
ČÍTÁRNA | 19.00–20.00

Tradiční romskou kuchyni přijdou do Skaut-
ského institutu představit nadaní studenti z 
IQ Roma servis v rámci Týdne romské kultury.

Promítání: Dum spiro spero
KLUBOVNA | 19.00–21.00

Netradiční chorvatský dokument z roku 2016 
s následnou společnou diskuzí.

Cvičení pro maminky
SÁL | 15.00–16.00

Milé maminky, pojďte se s námi trochu protáh-
nout a miminko v šátku či nosítku vemte s se-
bou! Lekce je koncipována s důrazem na zdravý 
poporodní „návrat“ k pohybu a je možné začít 
po ukončeném šestinedělí. 
Kapacita každé lekce je omezena na 6 osob.
S sebou podložku, pití, šátek či nosítko a něco 
pohodlného na sebe i dítko.  
Vstupné na lekci je 50 korun.
Zaregistrujte si místo přes odkaz na vstupenky 
na FB události. 
V případě dotazů volejte: 737322186.

Open Mind
KLUBOVNA | 19.00–20.30

Kdybys měl 7 minut, publikum otevřené 
novým nápadům a možnost sdílet cokoliv, co 
by to bylo? Pojď s námi sdílet svůj pohled na 
svět. Vytvořte s námi prostor, kde je bezpečné 
mluvit o čemkoli. 

Deskovky na Moraváku
SÁL | 18.00–21.00

Přijďte si opět po měsíci zahrát deskovky! 
Můžete s sebou přinést své oblíbené hry, 
vyzkoušet hry ostatních hráčů nebo využít 
zásobu deskovek od ALBI Česká republika.

Háčkování medvídků
CO-WORK | 17.00–21.00

Taky už máte dost všech moderních hraček, 
které na děti skáčou z reklam kam se jen 
podíváme? Přijďte se naučit, jak si uháčkovat 
vlastního plyšového medvídka. 
Cena 150 Kč na použitý materiál.

DIY peněženka z papírové tašky
ČÍTARNA | 17.00–20.00

Přijďte si vyrobit praktickou papírovou peně-
ženku z obyčejné papírové tašky. Tašek bude 
spousta, s sebou tedy stačí jen úsměv. 

Představení: Miri Fajta
SÁL | 18.00–19.00

SU gurmán v netradičním podání. 
Večer zahájíme divadelním představením 
Miri fajta, což je komediální představení 
na téma romská rodina.

První beZWa výZWa
SÁL | 16.30–21.00

Přijďte se seznámit s naším projektem „beZ-
Wa výZWa“.  Jde nám především o sdílení věcí, 
zkušeností, znalostí, myšlenek – a vzájemnou 
podporu. Prostě neformální „večírek“ v beZWa 
společnosti.

SUšič(ka): Šití ze zbytků látek
DÍLNA | 19.00–21.30

Máme hodně látek, dva šicí stroje, nějaké jehly 
a barevné nitě. Přijď do dílny SU, zapoj svou 
kreativitu a něco ušij.  Při tvoření se můžeš na-
učit i úplné základy jako je přišívání knoflíků či 
šití „rovně“ v ruce i na stroji.

SU na józe
TETI | SÁL | 5. 4. 17.00–18.00
ANNA | KLUBOVNA | 10. 4. 18.30–19.30
ANNA | SÁL | 17. 4. 18.00–19.00
ANNA | KLUBOVNA | 24. 4. 18.30–19.30
 
S sebou vlastní podložku a na sebe něco poho-
dlného.  Vstupné na lekci je 50 korun.

SU PROVOZNÍ!  PRÁCE NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Narážet sudy s pivem i malinovkou, 
připravovat společné snídaně 

a večeře, vymýšlet a chystat občers-
tvení. To všechno dělá provozní 
v čítárně Skautského institutu. 

Chceš do toho vidět?

Společenská hra: CashFlow
CO-WORK | 17.45–21.00

Slyšeli jste o hře CashFlow, která se otírá 
o téma finanční nezávislosti? Budeme mít 
jednu v češtině a jednu v angličtině, ke každé 
se vejde 10 lidí, proto si rezervujte své místo.

Veterináři bez hranic
SÁL | 18.30–20.30

Veterináři bez hranic ČR si kladou za cíl pomá-
hat zvířatům a lidem tam, kde je to potřeba 
a naplňovat tak heslo „Zdravá zvířata – zdraví 
lidé“. Chcete vědět, jaký je rozdíl v očkováním 
psů v Česku a v Keni? Pak určitě přijďte.
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Podpořil JMK

Co by za to daly děti v Africe 
AUTORSKÉ PROGRAMY SU | SÁL | 19.00–21.00

Globálně se vyhodí 1/3 vyprodukovaných 
potravin. O tom si s vámi popovídá dumpster 
aktivistka L. Klimešová v diskuzi, kterou navá-
žeme na promítání filmu Just eat it.

Družstevnictví
AUTORSKÉ PROGRAMY SU | SÁL | 19.00–21.00

Jak je na tom současné družstvenictví? Teore-
tický úvod poskytne odbornice na družstevní 
problematiku Naďa Johanisová a do následné 
diskuse se připojí Džestr, jeden ze zakladatelů 
družstevní kavárny Tři ocásci.

EduSedánek: Specializace vs. universum
AUTORSKÉ PROGRAMY SU
KLUBOVNA | 18.00–19.30

Kdy je specializace ve vzdělávání užitečná 
a kdy je lépe se zaměřit na universum?

Jarní blešák s výstavou
AUTORSKÉ PROGRAMY SU | SÁL | 16.00–20.00

Přerůstají ti věci přes hlavu? Rosteme do 
pravé krásy nebo do pohodlné zpovykanosti? 
Pojďme již podruhé provětrat skříně 
a zamyslet se nad jejich obsahem na blešáku 
ve Skautském institutu!

Polarizovaná společnost
AUTORSKÉ PROGRAMY SU | SÁL | 19.00–21.30

Jak zahlubovat příkopy v české společnosti? 
Jak vést dialog s lidmi, jejichž volbám 
a myšlenkám nerozumím? Promítání doku-
mentu Spolužáci od T. Kratochvíla s diskuzí 
s režisérem.

Investigativní žurnalistika
AUTORSKÉ PROGRAMY SU | SÁL | 18.00–20.30

Jaká je náplň práce investigativního žurnalis-
ty? Cítí novináři ještě podporu pro odhalování 
kauz, které by neměly být společnosti lhostej-
né? Na tyto i další otázky odpoví  naši hosté 
Marek Wollner a Jaroslav Kment.

Workshop: 
Zodpovědnost za vlastní život II.
AUTORSKÉ PROGRAMY SU
SÁL | SO 9.30–18.30  NE 9.30–12.30

Opakujeme úspěšný workshop na téma vlastní 
zodpovědnosti za svůj život. Abychom mohli být 
opravdu šťastní, je potřeba přijmout zodpověd-
nost za své činy.  
Kde jsem tuto zodpovědnost ztratil/a? Proč 
se jí vyhýbám? Jaké by to bylo, kdybych ji plně 
přijal/a? Pojď s námi hledat odpovědi na tyto 
otázky. Odpovědi budou pro tebe, každý jdeme 
jinou cestou, míra sdílení bude na tobě. 
Workshop je dvoudenní bez možnosti přespání, 
pro 8–18 lidí 18 let, nutnost se zaregistrovat do 
2. dubna. 
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duben 
NA MORAVÁKU

skautskyinstitut.cz/su-v-brne
« /suvbrne

v dubnu to bude velký
Na duben jsme pro vás totiž připravili šestadvacet 

nejrůznějších akcí od diskusí a přednášek, přes promítání, 
společnou snídani a rukodělky až po cvičení a hraní deskovek. 

To je nový rekord – nejvíc akcí, co jsme zatím na Moraváku měli. 
Duben bude pořádně nabušený!

Moravské nám. 12, Brno 

PO—ČT: 1500—2130 

PÁ: 1530—2130


