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Půl roku mezi skauty

ČÍTÁRNA | 19.00

SÁL | 18.00

Víš něco o kyperském jídle, o kyperském skautingu nebo o Kypru? Ať je odpověď jakákoli,
určitě se stav na jídlo, které kyperští skauti považují za jejich tradiční, a popovídat si nejen
o skautingu na tomhle krásném ostrově.

Nenásilná komunikace

Promítání: Zítřek
SÁL | 18.00

SÁL | 18.00

SU skaut: Den zamyšlení

ČT 21. 2.

Přijďte si opět po měsíci na další várku deskovek! Máme zde pro Vás připravené deskovky
na hraní, či můžete donést ukázat svůj poklad,
který si spolu zahrajeme. Těšíme se na Vás
u stolů v sálu Skautského institutu!

Online soukromí

ČÍTÁRNA | 17.30

Nejedno děvče rádo vaří a peče. A blogů
s recepty také není málo. Co ale ve chvíli, kdy
je vaším snem se pečením živit a mít vlastní
cukrárnu? Marii Matuszek se to podařilo. Její
Laskominy od Maryny mají nejen krásný blog,
ale i úspěšnou prodejnu. Jak uspět v silné
konkurenci a živit se tím, co vás baví? O svoji
zkušenost se s námi Maryna podělí a ráda
poradí i vám. Nenechte si ujít tento večer!

Přijďte si poslechnout příběh Evy a Libora,
kteří se odstěhovali z New Yorku do Šanova
na Jižní Moravě a před dvěma lety založili
Živou farmu se zaměřením na rostlinnou
produkci. Poví vám, co všechno založení farmy předcházelo, co je na jejich práci nejvíce
baví, co jim energii dává či naopak bere.
V čem byla druhá sezóna jiná než ta první?
Co by nyní udělali jinak? A jaké jsou jejich
další plány a sny?

PRAVIDELNÉ PROGRAMY
Debatní turnaj
CELÉ SU | 9.00–19.00

SO 23. 2.

ST 13. 2.

Naše data nad zlato a etické otázky moderních technologií. Co můžete očekávat?
• Jak drahé jsou věci zdarma - pokud neplatíte
za produkt, sami jste produktem.
• Jednoduché vysvětlení „zlých“ technologií
současného sledování v online prostoru.
• K čemu jsou všechna ta sesbíraná data?
Příklad na Google NoCaptcha a ReCaptcha.
• Příběh: Jak se nechat vykrást používáním
Amazon Alexa.
• Jak daleko jsme schopni zajít ohrožením
svého soukromí výměnou za komfort.
• Super, co teď? – praktické tipy a triky

Co na těch detektivkách máte? Společně si
tentokrát budeme povídat o detektivkách.
Můžete přijít sami, s kamarádem anebo třeba
s knihou, která se váže k tématu. Tipy na knihy
najdete každý měsíc v diskusi na facebooku.

SÁL | 18.00

Přijď s námi oslavit předvečer Dne zamyšlení.
Letošní rok je výročních 110 let, kdy dívky
přišly s žádostí o „něco pro ně“. Letošním tématem zamyšlení je „vedení“. Přijď se s námi
zamyslet na tím, jaký by vedoucí měl být.

SÁL | 18.00

KLUBOVNA 1. PATRO

Příběh živé farmy

ČT 28. 2.

Dokument, který se vydává do různých zemí
a víc než na problémy samotné se soustředí
na jejich řešení, skýtá ucelený pohled na to, jak
se aktivisté, organizátoři a občané pokoušejí
proměnit svět v zelenější a udržitelnější místo.

Ve Skautském institutu se uskuteční středoškolský debatní turnaj ve formátu Karl Popper.
Přijďte se podívat, jak akademické debatování
vypadá nebo si přímo zasoutěžit. Proběhnou
celkem tři debaty – jedna na tezi připravenou
a dvě na tezi nepřipravenou (týmy se ji dozví
hodinu před debatou).
Přihlašování na turnaj je otevřené pro všechny středoškoláky, stačí nám napsat. Jedinou
podmínkou je dát dohromady tříčlenný tým.

Podpořil JMK

5., 12., 19., 26. 2.

Čeká nás další snídaně! Přijď zahájit den ve
Skautském institutu. Ať tě ráno potěší vůně
kávy, čerstvé vafle s marmeládou nebo ti stačí
pečivo se sýrem a šunkou, zvaní jsou všichni.
Tak neváhej a přijď. Těšíme se na tebe.

Deskovky na Moraváku

PO 11. 2.

NVC je metoda komunikace, hledání porozumění a efektivního řešení problémů.
Nenásilná komunikace zahrnuje pozorování
bez hodnocení, poznání pocitů, pojmenování
potřeb a jejich nenásilné vyjádření.

ČÍTÁRNA | 7.00–9.00

ST 20. 2.

ST 6. 2.

Snídaně na Moraváku

KLUBOVNA 2. PATRO | 18.00

«

SÁL | 17.00

ÚT 26. 2.

Petr vede život na první pohled spořádaného
evropského teenagera – žije s rodiči, má hezkou dívku, dostal se na vysokou. Jeho skutečný
život je ale jinde – v čele domobrany Slovenskí
Branci s oddíly po celém Slovensku.

skautskyinstitut.cz/su-v-brne
/suvbrne

Od počítače k pekárně s brněnskou
cukrářkou Marynou

SÁL | 19.00

út 19. 2.

ÚT 5. 2.

Promítání: Až přijde válka

Co vlastně dělá dobrovolník na skautské
základně? Jaké to je strávit půl roku outdoor mezi skauty? A jak se vůbec dá vyjet?
Pepa strávil půl roku mezi skauty na litevské
základně. Poví něco o tom, jaké to je žít ve
společenství mezinárodního skautingu, čím
se liší skauting v Litvě od toho českého, a jaká
je vlastně náplň programu dobrovolníka.

PO–ČT: 17:00–21:30

Čtenářská elipsa

PO 25. 2.

Kyperská večeře

PO 18. 2.

PO 4. 2.

Začal nový semestr, sníh roztál, na Moraváku je stále živo!
Ve Skautském institutu v Brně tak můžete v tomto měsíci navštívit bezmála
dvě desítky akcí nejrůznějšího zaměření – přednášky, diskuse, workshopy a další.
Nechybí ani pravidelné promítání dokumentů, deskovky, snídaně, debatní klub
a pokračující velký projekt o ženách nejen pro ženy – tentokrát s brněnskou pekařkou Marynou.

Debatní klub
KLUBOVNA 1. PATRO | 17.30–19.00

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.

