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Moravské nám. 12, Brno
PO–ČT: 17:00–21:30

Háčkování košíků/obalů na tablety

SÁL | 18.00

DÍLNA | 19.00

340 dní v Africe. Jaké to je pracovat v Angole
jako dobrovolník? Učit děti, jezdit za nimi na
ulici a pobývat v mezinárodní salesiánské
komunitě? Přednáška a povídání.

SÁL | 18.00

Podzimní sychravé počasí tě pronásleduje
na každém kroku a špatně se ti ráno vstává?
Nezoufej a přijď se s námi nasnídat na Moravák! Zajistíme teplý čas, kávu, pečivo a něco
sladkého i slaného k tomu.

Český dokument (2017) s diskuzí. Režisér se
vydává společně s Jakešem ve stopách jeho
života. Jako vrcholný představitel Komunistické strany Československa býval Milouš Jakeš
nejmocnějším mužem republiky.

I přes ekonomické krize se daří evropskému
zbrojařskému průmyslu. Státní instituce podporují budování pozitivního vztahu
k armádě. Zbraně považujeme za druh zábavy,
dobrodružství. O čem takové jevy vypovídají?
Nakolik se shodují s tím, v jakém světě chceme
žít? Program prozkoumává širší souvislosti
válečných konfliktů, to, jaké mají dopady na
svět a na skupiny lidí, které jsou do nich zapojeny. Otevírá otázky, k čemu válka slouží a kdo
slouží v její prospěch. Jak souvisíme s konflikty
na jiných kontinentech? Co utváří naše představy o závažnosti násilných konfliktů? Dokáže
naše společnost řešit konflikty jinak než silou?
Workshopem provedou lektoři z NaZemi.

Deskovky na Moraváku

Promítání: Dívky, které snily o moři

SÁL | 18.00

SÁL | 19.00

SÁL | 19.00

Cortex. Quoridor. Telepatie. Osadníci z Katanu.
Saint Petersburg. Máme tu další pravidelné
deskovky!. Přijďte si zahrát – s přáteli i sami
(vždy se k někomu můžete přidat).

3D skenování a 3D tisk
DÍLNA A COWORK | 18.00

Chceš se dozvědět něco o 3D tisku a prakticky
si ho vyzkoušet? Máš možnost! Na workshop
je potřeba vlastní počítat, telefon s foťákem
a předlohu na skenování. Kapacita je 8 lidí.
Vstupné je 200 Kč (100 Kč materiál).

čt 15. 11.

Hra s nulovým součtem

ČÍTÁRNA | 7.00

st 21. 11.

ST 7. 11.
po 12. 11.

Přijďte objevit kouzlo háčkování jako opakující se činnosti, která je s to pozvednout denní
realitou unavenou duši. Uháčkujte si obal na
telefon/tablet či košík na drobnosti. Háčky
a vlny budou na místě, vlastní jsou ale vítány.

Snídaně na Moraváku

Promítání: Milda

po 12. 11.

čt 15. 11.

Rok dobrovolníkem v Angole

ČT 28. 11.

ST 7. 11.

ÚT 6. 11.

Podzim. Venku něco mezi teplem a zimou.
Ale na Moraváku téměř dvacítka programů, která vás rozhodně
nenechá chladnými. Přednášky, workshopy, promítání i diskuse
A do toho pravidelná jóga. Je ti to málo a chceš být v SU častěji?
Pojď k nám na stáž! A nebo se staň přímo součástí SU – už 28. listopadu.

Chorvatsko-italský dokumet (2017) s diskuzí.
V malé horské vesnici na severu Itálie plánuje
skupina sedmdesátiletých důchodkyň pozoruhodnou cestu. Žádná z nich nikdy nebyla u
moře a chtějí ho ve stáří poprvé vidět.

SU nabízí – SU nabírá
SÁL | 18.00

Chceš se zapojit do chodu SU a podílet se na
něm dlouhodobě i nárazově? Přijď se k nám
podívat! Představíme ti Skautský institut, vysvětlíme, jak funguje a nabídneme možnosti,
jak se zapojit do jeho fungování.

Debatní klub

SU na józe

KLUBOVNA 1. PATRO | 17.30–19.00

SÁL | 5. 11. 19.00–20.00
SÁL | 13. 11. 18.45–19.45

Chcete se naučit tvořit i vyvracet logické argumenty, odhalovat argumentační klamy, hledat
a ověřovat informace? Chcete s ostatními
debatovat o zajímavých a aktuálních tématech? Chtěli byste se v rámci Debatní ligy utkat
s dalšími kluby z České republiky?
Otevíráme v SU středoškolský debatní klub.
Scházet se budeme vždy v úterý od 17.30 do
19 hodin.

5., 13., 22. 27. 11.

6., 13., 20., 27. 11.

PRAVIDELNÉ PROGRAMY

SÁL | 22. 11. 17.00–18.00
SÁL | 27. 11. 18.45–19.45

Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního
kořenu judž, má mnoho různých významů,
z nichž nejužívanější jsou: připoutat, sjednotit
nebo ovládnout.
S sebou vlastní podložku a na sebe něco pohodlného. Vstupné na lekci 60 korun.

Podpořil JMK

skautskyinstitut.cz/su-v-brne
/suvbrne

«

STUDUJEŠ A CHCEŠ NASBÍRAT ZAJÍMAVÉ
PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI V OBORU,
KTERÝ TĚ ZAJÍMÁ? ZAMLOUVÁ SE TI
ČINNOST SKAUTSKÉHO INSTITUTU?
PŘIJĎ K NÁM NA STÁŽ!

SU PR!
náplň práce: vytváření a správa
událostí na Facebooku, vyhledávání nových příležitostí
k propagaci, vytváření zadání
pro grafické materiály, spolupráce s grafikem na výstupech
předpoklady: znalost sociálních
sítí, výborná čeština, spolehlivost, chuť spolupracovat
s dalšími lidmi

SU GRAFIK!
náplň práce: vytváření měsíčních
programů, vytváření cover fotek
a grafiky k FB propagaci, spolupráce na
vizuálním stylu Skautského institutu
předpoklady: znalost práce s grafickým programem (Adobe Illustrator,
InDesign ad.), kreativita, chuť spolupracovat s dalšími lidmi

