květen

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

SÁL | 18.00

Pracovní skupina Junáka pro revizi idey vlčat
a světlušek navrhuje nové znění idey vlčat a
světlušek. Přijď o ní s námi diskutovat! Z čeho
vycházíme? Pracovní skupina nejprve provedla
výzkum, jak se v hnutí s ideou pracuje. Náčelnictvo se seznámilo s výsledky a uložilo pracovní skupině, aby provedla kompletní revizi idey
a navrhla nové znění jednotlivých prvků

Zastřešujícím tématem celé akce bude sucho
a ztráta rozmanitosti v krajině a odpovědnost
za tento proces. Větvení tato témata aktivně
řeší a má s nimi zkušenosti. Zahájíme cca 45
minutovou přednáškou, kde se Vám představíme, naši organizaci, její cíle i projekty, které
děláme. Dozvíte se také o formě, kterou projekty realizujeme. Zbytek času zaplní diskuze
a případně ještě nějaká další aktivita, která je
prozatímšto překvapením.

ADHD, vím co s tím?!
SÁL | 16.00

ČÍTÁRNA | 18.00

Jednohubky a červené víno. Španělský národ
prostě umí žít, a to hlavně večer, s přáteli a neformálně. Pojď to zažít i ty a stav se do Čítárny
prožít večer v jižanském rytmu. Tapas, Sangría
a španělské omelety zajištěny.

st 15. 5.

Čekají tě poprvé volby a nevíš jak na ně? Nevadí! Přijď na náš workshop a dozvíš se všechno
potřebné a pak se o tom můžeš pobavit přímo
s europoslankyní!
Pokud tě téma zajímá nebo o Evropské unii
nevíš nic, je tohle skvělá příležitost, jak se
dozvědět spoustu nových informací
a poznat názory stejně starých lidí. Workshop
je primárně pro prvovoliče, ale každý je vítán!
Po workshopu bude následovat debata
s europoslankyní Michaelou Šojdrovou, která
ne jen, že je taky skautka, ale dlouhodobě
se věnuje pozici neziskových organizací na
evropské úrovni.

Může být dokumentaristika ještě intimnější, než je tomu při natáčení vlastní rodiny?
Aslaug Holm natáčí své dva syny v obyčejné
každodennosti. Kontroverzní snímání překračuje hranice osobního prostoru, kamera
se dostává na jakákoli místa, kde se chlapci
pohybují. Kuriózní je film ve chvíli, když si
divák uvědomí, že za kamerou stojí stále jejich
matka, které by určité skutečnosti měly zůstat
skryté.

Daniel Stach:
Proč je důležité se ptát?

čt 16. 5.

SÁL/FSS | 17.00

Přidat svůj kamínek do mozaiky
KLUBOVNA 1. PATRO | 18.00

Vadí ti nějaké věci okolo tebe, ale nevíš, jak
je máš změnit? Máš pocit, že se pořád o něco
snažíš, ale nemá to efekt a necítíš se v tom
dobře? Nečekej žádnou nudnou přednášku
ani přehnaně ezo sdílení pocitů, přijď si prostě vymyslet, jak efektivně a prakticky změnit
svět. Aspoň trochu.

Podpořil JMK

Moderátor, novinář, popularizátor vědy
a bývalý reprezentant ČR ve vodním slalomu.
Začínal na vlnách Radia Wave, poté pracoval
v ranním vysílání ČT24 ve Studiu 6. Od roku
2012 moderuje pořad Hyde Park Civilizace,
kde pravidelně zpovídá špičky ve svých oborech. V roce 2016 získal Novinářskou cenu za
rozhovor na téma rwandské genocidy.
Jak se k práci v České televizi dostal?
Jak se dá na rozhovory s vědci připravit?
Kolik práce to obnáší? A proč je tak důležité
se pořád ptát?

Co je to sebeřízené vzdělávání a jaké jsou jeho
principy? Co jsou svobodné školy, unschooling
a další modely sebeřízeného vzdělávání a jaký
je rozdíl mezi nimi a individálním vzděláváním? Jak sebeřízené vzdělávání funguje v ČR
i ve světě a jak by mohlo fungovat? O tom
všem a mnohém dalším s Vámi přijede besedovat z iniciativy Svoboda učení. Přijďte se
s námi setkat, poznat se, diskutovat, čerpat
i sdílet zkušenosti, síťovat, začít a rozvíjet
spolupráci.

Čtenářská elipsa

PO 27. 5.

SÁL | 19.00

st 22. 5.

Promítání: Bratři

SÁL | 18.00

čt 9. 5.

Přijďte si poslechnout hudbu a texty, které
psal sám život. A o čem? O všem, ale hlavně už
o zmiňované Lásce. Těší se na vás Lukáš Slatkovský, který si říká Zamilovaný písničkář. Toho
dílo Karla Hynka Máchy před rokem inspirovalo
uspořádat komorní koncert a letos by na něj
rád navázal představením nové i starší tvorby.

SÁL | 18.00

My Europe My say

čt 9. 5.

SÁL | 18.30

O sebeřízeném vzdělávání

LUBOVNA 1. PATRO | 18.00

Poezie a recykliteratura
Přijďte vytvořit historicky první čtenářskou
elipsu! Můžete přijít sami, s kamarádem anebo třeba s knihou, která se váže k tématu. Tipy
na knihy najdete každý měsíc na facebooku.

Mindfulness

čt 30. 5.

út 7. 5.

Španělská večeře

Město Brno patří k výrazným centrům moderní architektury. Zejména v meziválečném
období se v Brně rozvíjely nejrůznější stavební
aktivity a vznikaly zde výrazné objekty různorodých funkcí. Komentovaná procházka
vás zavede právě do období mezi světovými
válkami. Projdeme si oblast kolem Veveří a
Kounicovy ulice a seznámíme s příběhy domů,
jejich stavitelů, architektů, i lidí, kteří zde žili.

Ústřední hřbitov města Brna vznikl v 80.
letech 19. století na tehdejším okraji města.
Dodnes je Ústřední hřbitov důležitým místem
paměti našeho města, kde jsou vedle sebe
pochovány výrazné osobnosti mnoha vědních
a společenských oborů, reprezentující českou
i německou etnickou skupinu, jako například
Valentin Falkensteiner, Karel Josef Maška
nebo podnikatelské rodiny Herring a Löw.

Máj je Lásky čas

út 21. 5.

JOŠT NA MORAVÁKU | 17.00

«

ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV | 17.00

Procházka
meziválečným Brnem

Obsahem kurzu bude trocha teorie o ADHD,
zásady ve výchově dětí, hry a aktivity vhodné
pro práci s dětmi a odpovědi na často i zřídka
kladené otázky.

skautskyinstitut.cz/su-v-brne
/suvbrne

Procházka po ústředním
hřbitově města Brna

PO 20. 5.

Voda v krajině

SÁL | 18.00

út 14. 5.

Nový slib a zákon vlčat a světlušek

ST 15. 5.

pá 3. 5.

čt 2. 5.

Čas pikniků, teplých večerů a festivalů je pomalu tu, tak toho pojď využít
a na chvíli si dej pauzu od učení. V SU je pro tebe připravena hromada akcí,
u kterých si každý přijde na své. Čekají na tebe procházky po Brně s historickou
tématikou, beseda s novinářem Danielem Stachem, ale i delikátní večeře nebo
workshop mindfulness. Dorazit ale můžeš i tak, otevřeno máme od pondělí do pátku.

KLUBOVNA 1. PATRO | 18.30

Všímavost (mindfulness) je schopnost plně
prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od posuzujících myšlenek. Přijďte přítomný okamžik zakusit na
vlastní kůži pod vedením zkušeného lektora.

