říjen

NA STAROMÁKU

si připravený na podzim

Staroměstské nám. 4/, Praha 1

Škola už začíná úplně všem a pršet prostě občas bude. Ještě že je náš program plný mindfulness a jógy
a my se tak můžeme duševně připravit na svařákovou sezónu. #random

Ukázková debata členů národního debatního týmu.
MINUTA | 16.30

Kritické myšlení pro seniory
STUDIO | 18.00

Jak pracovat s informacemi a poznat, čemu věřit
a čemu ne? Panelová diskuze.

V čem je český národ ve svém pobytu v přírodě
specifický? Skauting, tramping, rekreace.

T. G. Masaryk na rozhlasových vlnách
MINUTA | 16.00

Vzpomínková akce k 100 letům republiky. Z nahrávek Českého rozhlasu sestavil Tomáš Černý.

Státní maturita: Jak dál?
STUDIO | 19.00

Jaké cíle má tato zkouška naplňovat a jak se jí to
daří? Bob Kartous, Martin Chvál a Oldřich Botlík.

po 29
út 30

STUDIO | 19.00

STUDIO | 19.00

Glenn Gould, samotářský génius s Aspergerovým syndromem a jeho Bach aneb Hledání řádu.

H1P: Obraz náboženství v médiích
STUDIO | 19.00

Co víme o náboženství z vlastních zkušeností
a co spíše z médií? S Janem Jandourkem.

Felix Kolmer
MINUTA | 18.00

Povídání s neúnavným skautem a odborníkem
na akustiku se zkušeností z Terezína i Osvětimi.

Interkulturní setkání: Mongolsko
STUDIO | 19.00

O svém příchodu a zážitcích ze života v ČR se
s námi podělí paní Uranbileg z Mongolska.

EU± // Češi a Slováci společně v EU?

Diskuse se zúčastní umělci i učitelé, proběhne
sdílení zkušeností s využitím umění ve škole.

Travel Bible: podcast naživo
STUDIO | 19.00

Živá talkshow s Vojtěchem Lavickým, Karlem
Wolfem a Petr Sič. Přijďte se jich zeptat!

Literatura a svět: Přesahy renesance
MINUTA | 19.00

O dialogu s renesancí s básníkem Adamem Borzičem a historičkou umění Evou Skopalovou.

Martin Dohnal: Alfred Schnittke
MINUTA | 19.00

Alfred Schnittke, skladatelský génius aneb Velké
theatrum mundi aneb „Co je mé a co je cizí?“

OSPOD: Stát vs. rodina
MINUTA | 19.00

Jaká je hranice mezi rolí státu a rodiny v případě
"zájmu dítěte"? Kde začíná hájené soukromí?

Příběhy z Terezína
MINUTA | 19.00

Vyprávění o původním významu pevnosti z 18.
století a jejím následném zneužití nacisty.

Workshop: Jak být sám sebou
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STUDIO | 19.00

O Dvojce, Pětce, Masarykovi, Foglarovi a o židovském skautingu s povolanými hosty.

MINUTA | 19.00

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

Na Televizi Seznam startuje každou středu ve
20:00 pořad V centru. V říjnu jej postupně budou
moderovat Janek Rubeš, Tomáš Verner a Karel
Kovář - Kovy. Každý týden ve středu večer si jeden
z nich pozve zajímavého hosta. Pokládat mu
bude vaše dotazy ze sociálních sítí a ptát se bude
i publikum, ve kterém můžete být i vy!

MINUTA | PÁTKY | 18.30

RENÉ | 19.00

Zacvič SI: Jóga

Vytváříme prostor, kde se budeme pravidelně
scházet a rozvíjet své schopnosti debatováním.
Témata nejsou dopředu známá, jsou na místě
sdělena rozhodčím, který celou debatu řídí.
8. debatujeme anglicky a 22. bude navíc debatovací workshop. Ostatní setkání klasická debata.

Otevřené workshopy mindfulness

Porada vzdělavatelů
Módní vlny ve vzdělávání - máme je sledovat a
využívat? Nebo ochraňovat osvědčené metody?

RENÉ | PONDĚLKY | 19.30

DVOREK | STŘEDY | 20.00

10

Cesta k Česku: Skauting 1. republiky

Debatní klub na Staromáku

TV Seznam: V centru

MINUTA | 18.00

Přijďte poznat, kdo jste, co vám jde, co ne, co
vám chybí a jak se mít rádi se vším všudy.

Asi tak po roce a půl máme novou fotku (dík,
Dodo). Tak třeba se vám bude líp hrát a zpívat.

pravidelné programy

17

STUDIO | 14.00

Můžeme v kontextu evropské integrace mluvit
o společných československých postojích?

MINUTA | 19.00

5

Přijďte se zamyslet nad tím, jaké jsou hranice
zodpovědnosti architektů v naší společnosti.

STUDIO | 18.00

Junácké jódlování

Seminář mindfulness a fyzioterapie

12

STUDIO | 19.30

út 23

Málokdo si myslí, že války jsou smysluplným podnikem. Přesto propukají - z 3 hlavních důvodů...

st 24

MINUTA | 19.00

st 24

V příštích měsících se budeme věnovat tématu
dospělosti. K té patří úspěchy i neúspěchy...

st 24

MINUTA | 19.00

st 31

Miky Škoda: Můžeš (po)dělat cokoli

po 22

Svezte se na poslední folk-gospelové vlně Entropie v tomto roce s autorskými aranžemi sboru.

29 22 15 8 1

DVOREK | 18.00

Workshop s Václavem Tomanem

26 19

STUDIO | 17.00

Komorní sbor Entropie

Panelová diskuze o našem vztahu k půdě.

čt 25

út 9
út 9
čt 11

Skautská služba: Češi v přírodě

Workshop s Šimonem Grimmichem

Workshop zaměřený na páteř a pohybový systém.
Mindfulness pro začátečníky.

Všímavost, radost a vděčnost.

Workshop s Janem Burianem

Všímavost, sebe-laskavost a vnitřní kritik.

Autorské čtení z knihy Rok čtyř

EDUpoint Eduinu

STUDIO | 19.00

Akvárium: Reforma financování
regionálního školství

Dvacet různých povídek dvaceti autorů, které
během jednoho roku poskládají čtyři příběhy.

divadlo: Dámský krejčí
STUDIO | 20.00

Komedie Georgese Feydeaua o mužích a ženách v
podání souboru La Pardon.

út 23 út 16 út 9

Jak předejít vyschnutí půdy a demokracie?

ne 21

MINUTA | 14.00

Diskuze se S. Uhlovou, B. Kartousem a dalšími.

České století v kreativních školách

čt 11

O možnostech využití virtuální a rozšířené reality bude povídat šéf VR Musashi Mikuláš Křen.

Martin Dohnal: Glenn Gould

Chudá, či bohatá země? Rozdíly a vzdělávání

Společenská zodpovědnost architektury

čt 11

čt 18

Levná a jednoduchá řešení, která nikam nevedou...

Proč lidé válčí?

po 15

út 16

Právo na život vs. nulová tolerance

STUDIO | 19.00

út 30

STUDIO | 18.00

čt 25

ne 7
po 8
po 8
út 9
út 9
po 8

Může stát omezovat svobodu slova?

VR ve vzdělávání

st 31

Tisícistránkovou knihu představí editoři T. Petrasová a R. Švácha z Ústavu dějin umění AV ČR.

st 17

MINUTA | 18.00

Festival demokracie Fora 2000

út 16

FESTIVAL
DEMOKRACIE

st 3

Dějiny českého umění v jednom svazku

čt 18

Co všechno mohou digitální technologie ovlivňovat a jak je udržet pod kontrolou?

pá 26

út 2

MINUTA | 19.00

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

Kromě toho bude říjen patřit Festivalu demokracie a celé řadě vzpomínání na 100 let republiky.

Digitální stres

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

MINUTA | 17.00

Debata s řadou zajímavých hostů.

Eduinspirace: Informatika na ZŠ a SŠ
MINUTA | 17.00

Představení nového návrhu náplně výuky.

Učitelský večer
STUDIO | 17.30

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

