květen
v květnu

si na vzdoušek přepnu

NA STAROMÁKU

Staroměstské nám. 4/, Praha 1

STUDIO | 19.00

V čem je unikátní? Kolik je tam opravdu svobody?
Umění? Nahoty? A písku? Inspirace pro KORBO.

Polikritika: Politická moc
MINUTA | 19.00

Na tomto setkání se budeme bavit o uplatňování
politické moci na lid, o dělbě a koncentraci moci.

Open Flow Tai-Chi & Qigong
MINUTA | 19.00

Workshop s instruktorem Ivanem Trebichavským, který cvičí tai-chi & qigong přes 28 let.

EU± // Brexit
DVŮR | 19.00

Má Brexit i pozitiva? Jaký dopad bude mít na EU
a na Česko? S J. Kudrnovou a O. Mockem.

EGO x ECO: Veganství jako zodpovědnost
STUDIO | 19.00

Veganství jako první krok k ekologicky zodpovědnějšímu životu? To byla volba Karolíny Braunové.

STUDIO | 19.00

Tři mladí vědci a tři zajímavá témata: omyly ve
vědě, sexuální hrátky rostlin a polární záře.

Vernisáž: SI designér?
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Science to GO!

čt

Jak hledat v dnešní době práci a nejít pouze po
výši platu, stravenkách a dalších benefitech?

Revoluce v osobní dopravě?

7
14

Přijďte debatovat s odborníky (Plát, Bursík, Filler)
o současnosti a budoucnosti osobní dopravy.

28

STUDIO | 18.00

Média: Dezinformace a fact-checking
MINUTA | 19.00

Přijďte se dozvědět, jak factchecking probíhá a s
jakými úskalími se setkávají ověřovatelé výroků.

„Trochu delší líbánky“. 1170 dní cestování po Blízkém východě, Indii, JV Asii, Austrálii a Oceánii...

Tři sóloví hudebníci z různých hudebních světů,
kteří mohou spojit síly ve společné improvizaci.

Hned vedle orloje
CELÝ DŮM | 16.00-22:00

Přednášky, workshopy, koncert, zkrátka oslava osmi
měsíců od otevření PKC, do které se zapojí všichni.

Debatní klub na Staromáku
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.

TV Seznam: V centru
DVŮR | 20.00

Nový interaktivní pořad vysílaný z dvorku. V centru dění budou jeden host a vaše dotazy. Přijďte!

Orko o G. Mendelovi

Přednášky Martina Dohnala

STUDIO | 19.00

Hudební skladatel, herec, dramaturg, klavírista.
Přednášky Martina Dohnala se v brněnské kultuře 80. a 90. let staly legendou.

Proč je slezský rodák považován za otce moderní
biologie všude kromě ČR? Povídá Marek Vácha.

Munír Hassairi: Síla těla
MINUTA | 19.00

Kudy vede cesta k tomu ovlivnit skrze tělesná
cvičení své pocity i sebevědomí?

Gustav Mahler a jeho symfonie č.8
Dmitrij Šostakovič - neurotický génius
Andrej Tarkovskij a jeho filmy

Dospě)lost: Samostatné bydlení
Bydlíte v nájemním bytě? Nebo se chystáte? Máte
nárok na právní ochranu. Workshop Street Law.

Jiří Paděvět: Zrádci a hrdinové

Přijďte si vyrobit Ojo de Díos, jednoduchou indiánskou ozdobu z barevných dřívek a příze.

Workshop s Janou Kyriakou

Workshop s Danou Burianovou

Buď něco vím, za což vděčím rozumu, nebo něčemu věřím, protože rozum zůstal stranou. Fakt?

Seminář zaměřený na protahovací hatha jógu
pro začátečníky až mírně pokročilé.
Základní techniky jógy smíchu a všímavého
vnímání těla.
Zvládání stresu v rodině a výchova dětí.

EDUpoint Eduinu

H1P: Rozum a víra. Míjení, nebo souhra?
RENÉ | 19.00

MINUTA | 19.00

Jóga s Paulínou Palíkovou

Tvoř SI: Ojo de Díos
DVŮR | 19.00

STUDIO | 19.00

MINUTA | PÁTKY | 18.30

STUDIO | 18.00

Jak se chovají lidé v totalitních režimech, kde je
hranice mezi odvahou a zbabělostí?

STUDIO | 19.00

Otevřené workshopy mindfulness

STUDIO | 19.00
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Vandr z Čech až do Ománu

STUDIO | 20.00

RENÉ | 19.30

21

Uzavíráme designérský projekt Skautského institutu. Přijďte se podívat na nejlepší výrobky!

koncert: Sólová středa

pravidelné programy

LECKDE | 19:30
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MINUTA | 19.00

Vem akordeon, vraž do něj trombón a basu. Zalij
to litrem jazzu a vař. Hrají 3 spolužáci z JAMU.

10

Burning man českýma očima

HDJ // Najdi firmu, do které zapadneš

DVŮR | 19.30

15

Ta chvíle, kdy člověk oslaví padesátku a zjistí, že 30
let uběhlo jak voda a některé šance už prošvihl…

Michal Bída bude mluvit o své pracovní zkušenosti v IBM, zvláště o vývoji umělé inteligence.

koncert: Drnek/Šanda/Šelep trio

28

STUDIO | 15.00

MINUTA | 19.00

Netradičně tradiční romantický film, který loni
dobyl festivaly.

4

divadlo/i60: Všechny barvy lásky

HDJ // Umělá inteligence v IBM

STUDIO | 19.00

11

Společně s SZT si můžete projít základy první pomoci, a postup si vyzkoušet v malých simulacích.

Řekneme vám, čím jsou inovativní školy jiné,
čím dětem prospívají a jaké jsou jejich limity.

Filmový klub: Big Sick
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MINUTA | 18.00

STUDIO | 19.00
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Základní kroky v první pomoci

22

V rámci 12. ročníku Noci literatury se u nás bude
číst z překladu norské knihy Ptačí tribunál.
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VŠUDE | 18.00

O škole pro rodiče

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut
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Noc literatury
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Rosy Onkelinx talks about two weeks' work on a
project in refugee neighbourhood of Athens.
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STUDIO | 18.00
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A warm fresh meal today

st

Nechť hudba a zpěv zazní na Den vítězství. Písně
o konci 2. světové války vítány.
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MINUTA | 19:00
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Junácké jódlování

24

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

čt

MINUTA | 19.00
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Zacvič SI: Jóga

po

Koncert barokní hudby Prahy a Vídně, zahraný
Milanem Černým na barokní loutnu.
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MINUTA | 19.00
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koncert: Mezi Prahou a Vídní

17

Na svatého Jiří vylezli z děr nejen štíři. I my od května budeme k akcím víc a víc
využívat dvorek. Je to taková předzvěst léta: zmrzky, lehátka, letní kino...
Zatím teda jen zmrzky a přednášky. Ale o to zajímavější!

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

Peďák+ | MINUTA | 17.00

Představíme Dílnu čtení jako ucelený systém
způsobu práce s knihami.

Učitelský večer | MINUTA | 17.30

Navzájem se od sebe chceme učit, jak učit.

Trénink čtení s Včelkou | MINUTA | 17.00

Lektorka Tereza Philippová ukáže, jak s pomocí
aplikace Včelka udělat trénink čtení pro děti
zábavnější formou.

