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V dalším našlápnutém programu nechybí klasiky ani překvapení.
Jedním z nich může být třeba několikadílný souboj skautských kapel Skautská muSIca,
promítání nejnovějších a nejpodnětnějších dokumentárních filmů,
nebo představení hned tří zajímavých kariér v rámci linky Hledáme Dream Job.

Role auditora ze všech úhlů. Popíší ji Ivana
Lojdová a Radovan Frolo z Deloitte.

st 7

DOSPĚLO_T: Rozhodování
MINUTA | 19.00

Chcete se lépe rozhodovat v životě, v práci, ve
vztazích? Přijďte na přednášku Matěje Krejčího.

MINUTA | 19.00

Hele jako jasně, že v říjnu to bylo až 30., ale ono
se to prostě jinam nevejde...

EU± // Značka Česko
MINUTA | 19.00

Jede současná Česká republika na vlně nation
brandingu? Jak jsme na tom mezinárodně?

Hranice architektury: Funkční turismus
MINUTA | 19.30

Jak turismus ovlivňuje život ve městech a jak se
pod jeho vlivem město mění?

Sólové úterý

út 27
út 27
st 28

Cesta k Česku 1938-1965. S Jiřím Padevětem,
Renatou Berkyovou a Jaroslavem Čvančarou.

MINUTA | 19.00

3 vědecká témata: Svítící buňky, Horké plazma
hvězd a lidí a Putování družice Cassini k Saturnu.

Beseda Vyprávěj svůj příběh
STUDIO | 18.00

Improvizované představení založené na osobních
příbězích dvou profesionálních herců + beseda.

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

Pavel Pěnkava: O stáří bez nikoho
STUDIO | 19.00

O stáří bez nikoho a bez ničeho. O smíření.
A o smyslu života.

Nenálepkujme: festival živých knih
VŠUDE | 16.00

Vyprávěj... přijďte se inspirovat příběhy lidí, kteří
se poprali s osudem.

film: Bohu žel
STUDIO | 18.00

Dokumentární film Saši Dlouhého mapuje šest
různých příběhů lidí, kteří požádali o azyl v Česku.

HDJ: Doktorand(ka)
MINUTA | 19.00

Hledáme Dream Job tentokrát se zástupci České
asociace doktorandek a doktorandů.

Debata s hostem z Amnesty International na
téma použití dronů v boji s terorismem.
Klasická debata.
Debatní workshop: Jak správně vyvracet argumentaci soupeře?
Debata v angličtině.

80 let Rychlých šípů
MINUTA | 14.00

Legendu si připomeneme nedělními čteními z
knih o Stínadlech pro rodiče s dětmi.

STUDIO | PONDĚLKY | 18.00

Workshopy v rámci konference Eduinu určené
zástupcům městské správy.

Program iniciativy Bezdomovci lidé jako my plný
hudby, výstav, workshopů a umění.

V říjnu a listopadu nás čeká velký souboj skautských kapel! (>> staromak@skautskyinstitut.cz)
Každý ze tří pondělních říjnových večerů zahrají
dvě kapely ze svého repertoáru. Jejich výkon bude
hodnotit nejen porota, ale i přítomní posluchači.
V listopadu nás potom čeká finále, na kterém
zahrají vítězové.
Těšit se můžete na kapely Vůně borovic, Kateřiny,
neVinné orgie a další.

LaPardon: Probuzení jara

Otevřené workshopy mindfulness

VŠUDE | 17.00

12, 19

Noc venku

MINUTA | PÁTKY | 18.30

Den poezie: Poezie a Performance
STUDIO | 20.00

Večer s básníky: Ásgeir H Ingólfsson (ISL), Roza
Po (RU), Arden Tan (TW) a Darrell Jónsson (USA).
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Dospívající děti vržené do hlubokých vod sebepoznání... hra, která před sto lety způsobila skandál.

Blanka Fröhlichová

9

STUDIO | 19.30

Jan Burian

16

čt 22

Pojďte věnovat večer - mapováním nezmapovaného pro Lékaře bez hranic a Český červený kříž.

Skautská muSIca

Marcela Roflíková

30

MINUTA | 19.00

MINUTA | 18.00

MINUTA | 13.00

Mindfulness tipy a triky pro (ne)obyčejný den.
Vnitřní kritik: Všímavost a sebelaskavost.
Kudy a jak se může dostat mindfulness do firmy?

Šimon Grimmich
Tady a teď a poezie.

HDJ: Farář, sociální pracovník či papež?

EDUpoint Eduinu

MINUTA | 16.30

Akvárium

9

Zacvič SI: Jóga

Missing Maps mapathon

Dobrá praxe zřizovatelů škol

Výpověď o studiu na Evangelické fakultě očima
studenta, který hledá kritické souvislosti.

Richard Feynman

Eduinspirace: Hudební výchova
MINUTA | 17.00

Otevřená třída s Lenkou Pobudovou.

MINUTA | 19.00

O americkém fyzikovi a nositeli Nobelovy ceny
bude vyprávět Pavel Cejnar.

MINUTA | 17.00

Smí učitel názorově ovlivňovat své žáky?
Lze někoho učit, aniž byste ho indoktrinovali?
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Chceme si povídat o cestě ke kritickému globálnímu učení, o cestě do Beninu a mnohem dál.

Pokračujeme v záříjovém tématu, tentokrát v
oblastech vztahu k lidem, k přírodě, k politice ad.

RENÉ | PONDĚLKY | 19.30

23

MINUTA | 19.30

pá 23

GLEN: Cesta do Beninu a mnohem dál

so 24

Dokumentární film Jana Geberta o teenagerovi
v čele domobrany Slovenskí Branci.

po 26

STUDIO | 19.00

po 26

út 13
út 13
st 14
st 14
čt 15

film: Až přijde válka

STUDIO | 19.00

Debatní klub na Staromáku

Zvlášť i dohromady vystoupí Alexandra Cihanská
Machová, Tomáš Mika a Štěpán Janoušek.

Science to Go

H1P: Věřící v. nevěřící II.

pravidelné programy

STUDIO | 20.00

a

po 12

čt 8

Junácké jódlování

MINUTA | 17.00

26 19 12 5

MINUTA | 19.00

Hrdinové války a zbabělci komunismu
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út 6

HDJ: Auditorův všední den

Skladatelský génius aneb Velké theatrum mundi
aneb „Co je mé a co je cizí?“.

a

O dvou šílencích, co vyrazili do světa na poněkud delší a netradiční svatební cestu. 2. část.

MINUTA | 19.00

18

STUDIO | 18.30

Martin Dohnal: Alfred Schnittke II.

26

út 6

Povídání (z)cesty: Tři měsíce v Indii

út 20

Max Reger: Bach je počátek a konec veškeré hudby. Tentokrát ale přednáší Martin Dohnal.

út 20

STUDIO | 19.00

út 20

po 5

Martin Dohnal: Johann Sebastian Bach

st 21

Koncert Schmetterlingu z Chebu a československého boybandu Signály z Prahy.

st 21

STUDIO | 19.30

čt 22

pá 2

Schmetterling & Signál

po 19

Blíží se Den boje za svobodu a demokracii. A my zase budeme u oslav.
Předloni jsme prezentovali skauting ve stánku, loni v podsadovém stanu,
letos na Národní třídě postavíme celé skautské náměstíčko.
Přijďte! Nebo nám klidně napište, že se chcete zapojit!

st 28

Korzo národní - Díky, že můžem!

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

Učitelský večer
STUDIO | 17.30

Pro všechny, kdo se od sebe chtějí učit, jak učit.

