
SU na józe
KLUBOVNA | 19.15–20.15 | 50 KČ

Jóga znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. 
Sanskrtský výraz jóga znamená připoutat, spojit, sjednotit nebo ovlád-
nout. S sebou vlastní podložku a na sebe něco pohodlného. 

SU tvořivý: Quillingové jarní tvoření
ČÍTÁRNA | 15.00–21:00

Jaro je za dveřmi! Pojďme mu otevřít dveře a přivítat ho v jeho první 
den jarními dekoracemi. Metodou qulling – jednoduché tvoření za 
pomoci barevných proužků papíru.

Diskuze na Facebooku: Jak je číst a psát?
KLUBOVNA | 19.00–21.00

Jak debatovat na facebooku tak, aby to mělo smysl? Co jsou to argu-
mentační fauly a jak se jim vyhnout? To vše se dozvíte právě na tomto 
workshopu! Celým workshopem nás provede Petr Sucháček.

Social Business Breakfast
ČÍTÁRNA | 8.30–10.00

ImpactHub na Moraváku! Pravidelné neformální setkání lidí, kteří se 
aktivně zabývají společensky prospěšným podnikáním a inovacemi.

Deskovky na Moraváku
SÁL | 18.00–21.00

Přijďte si opět po měsíci zahrát deskovky! Můžete s sebou přinést 
své oblíbené hry, vyzkoušet hry ostatních hráčů nebo využít zásobu 
deskovek od ALBI Česká republika.

EduSedánek
KLUBOVNA | 18.00–19.30

Téma: Spolupráce rodiny a školy. Jak nastavit zdravé hranice spolu-
práce rodičů a vzdělavatelů? V čem je důležitá spolupracé rodiče a 
vzdělavatele? Jak v tomto figuruje dítě?

Intuitivní pedagogika
SÁL | 17.30–20.30

Intuitivní pedagogika je velmi originální způsob bytí s dětmi, který 
vychází z waldorfské pedagogiky. Vznikla a rozvíjí se ve švédské škole 
Solvik už více než 30 let. Workshop povede lektor Peter Živý.

Školení ESO (účetní software pro neziskovky)
SÁL | 10.00–17.00

Proč vést účetnictví v systému ESO? Získáte mnohem více než jen 
účetní systém – správa akcí, cestovních náhrad, evidence majetku 
i členů.

SU gurmán: PHO
ČÍTÁRNA | 17.00–20.00

Milovníci tradiční vietnamské polévky PHO se shodnou, že jí není 
nikdy dost a každá je jiná. Koho trumfne ta naše? Kdo vyhraje soutěž 
o nejvíce snědených misek?

SU na józe
KLUBOVNA | 15.30–16.30 | 50 KČ

Jóga znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. 
Sanskrtský výraz jóga znamená připoutat, spojit, sjednotit nebo ovlád-
nout. S sebou vlastní podložku a na sebe něco pohodlného.

SU nápomocný: Brigáda
SÁL | 17.00–21.00

Po úspěsném únoru zavádíme brigády jednou měsíčně. Aneb přijďte 
nám pomoci. Pro tentokrát máme várku cihel, co bude potřeba vynosit 
do patra, tedy na sebe monterky a s sebou svaly.

Koncert: SU SkAunk
SÁL | 18.00–20.00

Akustické vystoupení kapely SkAunk spojené s výrobou triček.

SU na józe
KLUBOVNA | 15.30–16.30 | 50 KČ

Jóga znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. 
Sanskrtský výraz jóga znamená připoutat, spojit, sjednotit nebo ovlád-
nout. S sebou vlastní podložku a na sebe něco pohodlného.

Promítání: The human scale
SÁL | 17.00–20.00 | 30 KČ

Přijďte se navnadit na středeční program o participativním rozpočtu. 
Podle filmu založeného na celoživotní práci dánského urbanisty Jana 
Gehla může město ožít, když dáte možnost lidem přispět svým dílem.

Jak podnikat a rozvíjet kariéru v mládí
SÁL | 18.00–20.00

Beseda s Liborem Hoření o možnostech podnikání a kariéry v mládí, 
jak pracovat sám na sebe a na co si dát pozor. V 17 letech založil nej-
větší českou internetovou kuchařku a později další internetové firmy.

SU na józe
KLUBOVNA | 18.00–19.00 | 50 KČ

Jóga znamená obnovení spojení individuálního Já s universálním Bytím. 
Sanskrtský výraz jóga znamená připoutat, spojit, sjednotit nebo ovlád-
nout. S sebou vlastní podložku a na sebe něco pohodlného.

Student: Parlamentní hra
SÁL/KLUBOVNA | 17.00–20.00

Situační hra na motivy Poslanecké sněmovny. Hráči budou rozděleni 
do týmů (jednotlivé politické strany). Cílem hry je prosadit zákon, se 
kterým bude strana co nejvíce souznit.

Participativní rozpočty
SÁL | 17.00–20.30

Brno je prvním statutárním městem v ČR, které zavedlo participativní 
rozpočet na celoměstské úrovni. Naším hostem bude radní Tomáš 
Koláčný, který celý participativní program zaštiťuje.

Snídaně na Moraváku
ČÍTÁRNA | 7.00–10.00

Březnová snídaně je tady! Že to venku na jaro moc nevypadá? 
To máš asi pravdu, tak se k nám přijď zahřát třeba teplým čajem, 
vaflemi a dalšími dobrotami.

Podpořil JMK
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su jarně naladěný
Březen, za kamna vlezem? Ale kdeže! 

Ve Skautském institutu v Brně připravujeme dvě desítky skvělých  
akcí od pořádné snídaně, přes besedu o podnikaní, workshopy 
a promítání až po jógu, které vás za pecí rozhodně nenechají. 

S jarem na Moravák přichází pořádný život. Přijďte taky.

Moravské nám. 12, Brno 
skautskyinstitut.cz/su-v-brne

fb.com/suvbrne

čítárna: PO—PÁ: 9.00—21.30

BŘEZEN 
NA MORAVÁKU


