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si budem

NA STAROMÁKU

Staroměstské nám. 4, Praha 1

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

Krize politických stran, rozvody, ADHD, selhání roku 1968, vyloučené oblasti,
nesvoboda v Tibetu, demokracie v ohrožení.

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

STUDIO | 18.00

Dvojkoncert písničkářských bardů a kdysi aktivních skautů Michala Horáka a Pavla Čadka.

Co se děje v Evropě?
STUDIO | 17.00

Debata o aktuálních problémech EU s politiky a
experty: P. Svobodou, V. Hamplem a P. Fischerem.

Polikritika: Strany v krizi
STUDIO | 19.00

V politických stranách je v Evropě jen kolem 4 %
dospělé populace, společnost nemá důvěru...

Vernisáž: Dalajlámovy děti
MINUTA | 19.00

Vernisáž výstavy fotografií ze života malých mnichů v klášteře Diskit v Malém Tibetu.

Science to GO!
STUDIO | 19.00

3 mladí vědci a témata: Chemie (v) očkování,
Fyzikální chaos a Vývoj antény pro misi na Mars.

National Identity
STUDIO | 19.00

Přijďte se studenty z NYU diskutovat o tom, jak se
tvoří Identita člověka napříč státy. V angličtině.

Jak nás emoce chrání? Jak dát emocím správný
směr? Jak být se svými emocemi v souladu?

Našinci ve Lhase
STUDIO | 19.00

Vyprávění Luboše Bělky o prvních československých cestovatelích v Tibetu.

Luboš Bělka: Tibet
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STUDIO | 19.00
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Munír Hassairi: Síla mysli
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Zpí-van-ky!

po

MINUTA | 19:00

EGO x ECO: Kosmetika podomácku
MINUTA | 19.00

Liška mazaná ukáže, že to jde i bez mastných
vlasů a bez bublinek v potoku. Šampuk!

ADHD - Vím co s tím? (SpV)
MINUTA | 13.00

Tematický seminář odboru Skauting pro všechny
o práci s dětmi s ADHD ve skautských oddílech.

Kde skauti chybí II.
MINUTA | 19.00

Od myšlenek k činům! Přijďte se aktivně zapojit
a naplánovat si vlastní výjezd do cílových lokalit.
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Promítání filmu Hooligan Sparrow

Islám zevnitř – a přece českýma očima

Je liberální demokracie v ČR v ohrožení? Přijďte
si poslechnout analýzy českého politologa.

Dilemata skautského vzdělávání
MINUTA | 19.00

Jaké rozpory obsahuje každé vzdělavatelské úsilí
a co s tím? S hostem Martinem Strouhalem.

Transnational Legacies of 1968
MINUTA | TH 13:00 | FR 10:00

Commemoration of the 50th anniversary needs
revisiting the dilemmas, hopes as well as failures.

Čarodějnický Filmový klub
MINUTA | 19.00

Speciální čarodějnické vydání. Promítaný materiál
bude (pravděpodobně) překvapení.

Když se rodiče rozvádí
MINUTA | 19.00

Pokusíme se hledat a pojmenovat všechno, co
může pro děti v rodinné krizi udělat každý z nás.

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.
Témata nejsou dopředu známá, jsou na místě
sdělena rozhodčím, který celou debatu řídí.

Zacvič SI: Jóga
MINUTA | 19.00

Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost a sílu. Pro začátečníky i pokročilé.

Lekce francouzštiny
KLUBOVNA | 17.00

Kdokoli může přijít na hravou výuku belgičanky
Rosy Onkelinx. Přihlašování na Facebooku.

Paulína Paulíková

Seminář zaměřený na protahovací hatha jógu
pro začátečníky až mírně pokročilé.

Dana Buriánová
Amy Burke

Jiří Pehe: Demokracie v ohrožení
STUDIO | 19.30

Přineste ochutnat Vaše oblíbené jídlo a na oplátku ochutnejte speciality z různých zemí.

MINUTA | PÁTKY | 18.30

MINUTA | 19.00

Beseda s Janou Eknaifith, českou lékařkou, která
se během studií rozhodla stát muslimkou.

SÁL | 19.00

Otevřené workshopy mindfulness

STUDIO | 19.00

Film o lidskoprávní aktivistce Je Chaj-jen bojující
v Číně především za práva žen. Následuje diskuze.

Interkulturní košt

Debatní klub na Staromáku

23

O situaci v Tibetu, povstání v r. 1959, tibetském
buddhismu, 14. dalajlamovi a mnohém dalším.

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

pravidelné programy

STUDIO | 19.00
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Junácké jódlování

17 10

Dvojkoncert písničkářských bardů

Co to znamená být spotřebitelem? Jaké (ne)výhody má nákup přes internet? Čemu se vyhnout?
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International experimental film/performance project that was formed in San Francisco in the 90s.

STUDIO | 19.00
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STUDIO | 19.00

(dospě)lost: Nenechat se okrádat

STUDIO | 20.00

13

Urban Space Epic

Zima nás snad konečně opusí a další z legendárních večírků SI je za dveřmi.

Koncert: Sólová středa
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Improvizační divadlo inspirované podněty diváků. Představení, které se nikdy nebude opakovat.

VŠUDE | 19.00

Tématem bude mindfulness, výchova dětí, zvládání stresu v rodině a podpora dítěte v nesnázích.
Populární technika “Designing Your Life”.

EDUpoint Eduinu

3

STUDIO | 19.00

BuJarní večírek

Otevřená třída | MINUTA | 17.00
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Pod kobercem + Václav Wortner
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Kdy vznikne evropská armáda? Potřebuje EU svoje
vojáky? S docentem Tomášem Weissem.
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MINUTA | 19.00
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EU± // Evropská armáda
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Zástupci ČvT o zážitcích každodenního života na
misích v ohrožených oblastech.
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STUDIO | 19.00
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Člověk v Tísni na misi
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Pražští hudebníci s brněnským hostem zahrají
improvizovaný program pro saxofony a kontrabas.
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STUDIO | 20.00
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Hanousek-Wroblewski-Cremaschi

po

Má starosta funkci obhajovat? Jak vybrat nového? Debatovat budou i Čiča, Set a Ferda.
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RENÉ | 20.00

út

Skauting na rozcestí: Co se starostou?
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Tomáš Marada vysvětlí, kde všude v budoucnosti můžeme očekávat využití Bitcoinu.
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MINUTA | 19.00
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HDJ // Skutečný přínos Bitcoinu
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Jaké štěstí, že tu nálož negativních jevů v dubnu vyvažuje náš další BuJarní večírek!

Akvárium | MINUTA | 17.00

Ukážeme, jak vypadá Montessori pro předškoláky.
Diskuze: Jsou učiliště odpadkový koš školství?

Peďák+ | MINUTA | 17.30

Zvol si info - workshop o mediální gramotnosti.

Učitelský večer | STUDIO | 17.30

Navzájem se od sebe chceme učit, jak učit.

