březen
NA STAROMÁKU

březen, do si vlezem

Staroměstské nám. 4, Praha 1

PO—PÁ: 900—2200
SO: 1200—2200
NE: 1000—1800

K počtu 46 akcí pro veřejnost tento měsíc mimo jiné přispívá prezidentský kandidát,
nový cyklus o politice, návrat debat o médiích, tři zahraniční mise
a zbrusu nové lekce francouzštiny.

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

Karel Pfeiffer: Věrný v každé době
MINUTA | 19.00

Inspirativní a zajímavý příběh osobní statečnosti skauta, který zažil všechny zvraty 20. století.

JedemKolem: Na motorkách kolem světa
STUDIO | 19.00

"Téměř dva roky nás naše věrné stroje dennodenně unášely krajinou vstříc novým zážitkům."

MINUTA | 19.00

Kandidát, který vyhrál, i když nevyhrál. Jak vyléčí
českou společnost? Moderuje Aleš Vitinger.

Promítání filmu Plavba
MINUTA | 19.00

Dokumentární snímek o skupině syrských přátel,
kteří kvůli hrozbě deportace prchají do Evropy.

HDJ // Jak si najít práci na míru
MINUTA | 19.00

Skupinový workshop s kariérní poradkyní Silvií Pýchovou o hledání seberealizace v pracovním životě.

Andrea Vedralová: Školy a hodnoty
MINUTA | 19.00

Andrea Vedralová, autorka vzdělávacího konceptu
Škola Můj Projekt a téma výchovy k hodnotám.

Václav Němec: Politická svoboda
MINUTA | 19.00

Filosof z FF UK a FÚ AV ČR Václav Němec pohovoří o politické svobodě a jejích předpokladech.

Děti úplňku: Nové příběhy rodin
STUDIO | 19.00

Projekt úspěšného snímku pokračuje. Snaží se
změnit osudy rodin, které to nemají lehké.

Hnutí Duha: Cestovat zodpovědně
RENÉ | 19.00

Kolik z nás si před cestováním položí otázku, jak
naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel?
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Finsko-francouzské trio na turné a scénografka
a skladatel zaujati světem drobných objektů.
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STUDIO | 20:00
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Koncert: Ritual Extra (FI/FR)
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Debatu s manažerem volební kampaně P. Fischera Jakubem Hussarem moderuje Libor Pospíšil.
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MINUTA | 19.00

O vlivu médií na volby (Švec & Klimeš)

MINUTA | 19.00

'Skautská' mise v Afghánistánu
MINUTA | 19.00

23 16

Přijďte diskutovat o citlivém tématu s Martinem
Loučkou, ředitelem Centra paliativní péče.
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MINUTA | 17.30

O své zážitky se podělí Jaroslav Petřík a Matouš
Bořkovec, pracovníci ČvT v Afhgánistánu.

STUDIO | 19.00

To nejlepší z českého maloměšťáctví v prvním
barevném filmu Miloše Formana.
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Jak si s aktuální náladou poradíme my, skauti,
když slibujeme sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce?
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STUDIO | 19.00

Zacvič SI: Jóga
MINUTA | 19.00

Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost a sílu. Pro začátečníky i pokročilé.
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Filmový klub: Hoří, má panenko

H1P: Jsou skauti pravdoláskaři?
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Jak vzniká animovaný film? Kolik práce předchází pár minutám pohyblivých obrázků?
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STUDIO | 19.00
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Lukáš Spousta: Stop-motion s Legem
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Protože je potřeba ji znát, abychom ji mohli kritizovat. První díl programu Polikritika o roli státu.

Eutanázie: Pro a proti

Již přes 6 let vyráží parta lidí na Zakarpatskou
Ukrajinu s cílem vyznačit další turistické trasy.

Interkulturní setkání: Příběh Anny (BLR)
RENÉ | 19.00

Společné povídání o zkušenostech života v ČR.
O svůj příběh se podělí Anna z Běloruska.

Koncert: Sólová středa
STUDIO | 20:00

3 sóloví hudebníci z různých hudebních světů,
kteří následně spojí síly ve společné improvizaci.

Alternativní školy. Spása, nebo hrozba?
MINUTA | 19.00

Debatovat přijdou Jan Vepřek, Tomáš Hruda, Stanislav Štěch a Iva Malková, moderuje Bob Kartous.

Divadlo: Zrezivělé dětství
STUDIO | 19.00

Vypravěčská inscenace je složena ze skutečných příběhů a vykresluje dobu ze vzpomínek pamětníků.

Debatní klub na Staromáku
RENÉ | 19.00

Vytváříme prostor, kde se budeme pravidelně
scházet a rozvíjet své schopnosti debatováním.
Na setkáních procvičujeme tzv. akademickou
debatu, která je formalizovanou diskusí o kontroverzních tématech.

Lekce francouzštiny
KLUBOVNA | 17.00

Každý pátek (kromě 23.) můžete přijít na hravou
výuku belgičanky Rosy Onkelinx. Nutné přihlášení!

MINUTA | PÁTKY | 18.30
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Polikritika: Pozor, stát!
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Silvestr Tkáč povypráví o tom, co může kolo znamenat pro Afričana a jaká je situace nejchudších.
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STUDIO | 19.00
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Kola pro Afriku: Zimní mise v Gambii

MINUTA | 20.00

Otevřené workshopy mindfulness

MINUTA | 19.00

Debata o vlivu tištěných médií, televizních debat
a dezinformací na volební výsledky.

Značení turistických cest na Ukrajině

pravidelné programy
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Marek Hilšer

Je to kampaň!

3 pondělí

Debata o rozpočtových otázkách EU s Luborem Lacinou, Michalem Částkem a Zuzanou Kasákovou.

Plýtvání jídlem. Jak mu předcházet a co vše se
dá zachránit? +film "Z popelnice do lednice".

první

MINUTA | 19.00

MINUTA | 19.00

pátky

EU± // Kam jdou ty miliardy
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"Strávili jsme na Novém Zélandu 15 měsíců, které
bychom za nic na světě nevyměnili..."
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STUDIO | 18.00
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Nový Zéland + Austrálie
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Organizace pro pomoc uprchlíkům zve na pravidelné promítání filmů s cizineckou tematikou.
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STUDIO | 19.00

ECOxEGO: Co by za to daly děti v Africe
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Promítání filmů Bo Hai a Malá
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"Nejde o jódlování, ale o záchranu venkova."
- Tomáš Lindner, Týdeník Respekt
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MINUTA | 19.00
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Junácké jódlování
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Tým, který stojí za originální výukovou aplikací,
si připravil bohatý program pro děti i rodiče.
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MINUTA | 15.30
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Hravé odpoledne s Metamágem

14

Úplně klidně ale přijďte jen tak.

Marcela Roflíková

Zaměření na rozvoj všímavosti v práci.

Šimon Grimmich

Prožívání okamžiku rozvíjením všímavosti.

Dana Buriánová

Výchova dětí a zvládání stresu v rodině.

Marek Vich

Základní praxe Relational Mindfulness Trainingu.

Feursteinova instrumentální metoda
MINUTA | 17.00

Neočekávejme ochotu dětí se učit, pokud je
budeme trestat za chyby.

Akvárium: Dvouletí v MŠ?
MINUTA | 17.00

Zkusme do bouřlivé diskuze v Akváriu přinést
data a věcné argumenty.

Peďák+: Jak na inkluzi?
MINUTA | 17.00

Možnosti podpory žáků s potřebou podpůrných
opatření 1. stupně.

Učitelský večer
STUDIO | 17.30

Setkání všech, kdo se od sebe navzájem chtějí
učit, jak učit. Přijít může kdokoliv.

