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MORAVÁK
Moravské nám. 12, Brno

Lietuvių vakarienė – Litevská večeře

Háčkování chobotniček

Maraton psaní dopisů

DÍLNA | 17.00

ČÍTÁRNA | 17.00–22.00

Přijďte před Vánoci udělat dobrý skutek
a pomoct novorozenecké JIP Zlínské nemocnice, kde akutně docházejí chobotničky.
Chobotničky pomáhají nedonošeňátkům
v inkubátorech ve vývoji. 100 Kč na materiál.

Celosvětová kampaň Maraton psaní dopisů
se od roku 2010 tradičně pořádá od 10.
prosince, tedy v Den lidských práv. Díky ručně
psaným dopisům s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí pomáháme nespravedlivě vězněným a utlačovaným obráncům
lidských práv. Lidem, kteří měli odvahu se
postavit za práva ostatních. Za jednotlivé
případy se ve stejnou chvíli apeluje ve většině
zemí světa, což vytváří mezinárodní tlak, který
příslušné autority nemohou jen tak ignorovat. Proto se téměř u třetiny případu podaří
prosadit zásadní změnu.

ČÍTÁRNA | 18.00

Nestíháš snídaně? A co takhle večeře? Budeš
mít jedinešnou příležitost okusit, co se jí
v Litvě! Budeš mít šanci si dát chod od polévky
až po dezert! A kdyby přišla žízeň, tak ti na ni
pomůže gira!

út 11. 12.

ST 5. 12.
ST 5. 12.

Český dokument (2017) s diskuzí.
Je jim 19 let a žijí obyčejné životy teenagerů
dospívajících v českém pohraničním maloměstě, kde všichni čtyři navštěvují stejnou
školu.

Americký skauting
SÁL | 18.00

Jak funguje skauting za oceánem? Pokud tě
zajímá, jak (ne)fungují dvě skautské organizace v Americe, jak moc je místní skauting
jiný než náš a co z jejich programu a metodiky
může být inspirací pro naši činnost, tak dojdi.

Základy práce s kůží

st 12. 12.

SÁL | 19.00

PO 17. 12.

ST 5. 12.

SÁL | 18.00

Poslední snídaně v tomto roce! Tak neváhej
a přijď se s námi nasnídat na Moravák! Zajistíme teplý čas, kávu, pečivo a něco sladkého
i slaného k tomu. Těšíme se na Tebe i na Tvé
dobroty!

ČÍTÁRNA | 7.00–9.30

Promítání: Nic jako dřív

DÍLNA | 18.00

Chtěli byste se naučit základy práce s kůží?
Tak si přijďte vyrobit náramek nebo klíčenku
a přitom se seznámit se základními technikami barvení, ražby a rytí do kůže. Kapacita omezena počtem 6 účastníků. 100 Kč na materiál.

Deskovky na Moraváku

SU na józe

KLUBOVNA 1. PATRO | 17.30–19.00

SÁL | 4. 12. 18.30–19.30
SÁL | 10. 12. 19.00–20.00

4. a 10. 12.

Promítání: Zelí, brambory a další
démoni
SÁL | 19.00

V rumunské vesnici Lunguletu sedí na
místním trhu 1000 zemědělců na traktorech
naplněných 100 000 tunami zelí a čekají na
zákazníky. Na konci dne je rozdají, nebo zničí.

Bez tebe to nedáme. Zapoj se a piš dopisy.
Jen s pomocí lidí, co se dokáží postavit nejen
za sebe, ale i za jiné, to zvládneme. Lidská práva a svoboda nejsou samozřejmost, co myslíš?

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).

Debatní klub
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 v klubovně v prvním patře.

Chceš se naladit na vánoční atmosféru? Chvilku se zastavit v předvánočním shonu, potkat
se s přáteli a popřát si Veselé Vánoce? A nebo
se ti líbí párty v SU? Přijď, rádi tě uvidíme!
Vánoční pohodu a cukroví s sebou.

SÁL | 18.00

PRAVIDELNÉ PROGRAMY

4. a 18. 12.

Vánoční párty

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti,
protože se bojí, že když jednou vypadne
z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí
do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu
podnikání. Jak podnikat a přitom se starat
o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina
Hodická, ředitelka Genderového Informačního
centra Nora. Nora se věnuje rovnosti šancí
pro obě pohlaví. Jedním z jejích projektů je
například Fair Play. Cílem projektu je zvýšit
povědomí veřejnosti v ČR o problematice
nerovného odměňování žen a mužů. Pokud
vás zajímá, jak je možné být matkou a přitom
plnohodnotně pracovat, přijďte do SU.

Snídaně na Moraváku

čt 6. 12.

SÁL | 18.00

«

ST 19. 12.

Jak se mu podařilo z dobrého nápadu
vyvinout aplikaci, kterou využívají všechny záchranné služby v ČR a Rakousku? Jak aplikace
funguje a jaké jsou nápady na její rozvoj? To
vše se dozvíte na přednášce na Moraváku.

Manželka, máma, úspěšná v práci

skautskyinstitut.cz/su-v-brne
/suvbrne

ÚT 18. 12.

SÁL | 18.00

PO–ČT: 17:00–21:30

10.–13. 12.

PO 3. 12.

Aplikace záchranka

út 11. 12.

Prosinec je v Brně neodmyslitelně spjatý s Vánocemi,
trhy, turbomoštem a letos i zářícím ruským kolem na Moravském náměstí
Stačí ale jen ujít pár kroků za něj a ocitnete se ve Skautském institutu,
kde to až do vánočních svátků žije rušným programem.
Nenechte si ujít zajímavé přednášky, rukodělné workshopy,
pomítání dokumentu či poslední letošní párty!

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

Tým Skautského institu
vám přeje klidné
svátky vánoční a šťastné
vykročení do roku 2019.

