únor

NA STAROMÁKU

i v novém je vše při starém

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

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

st 13

st 13

st 13

út 12

út 12

po 11

Na Staromáku podruhé zahraje písničkář
klasického střihu i průkopnických cest.

#Proplanetu
STUDIO | 19.00
Sucho, povodně, vymírání, kontinenty odpadků
a migrace. Jaké jsou příčiny a jak je můžeme řešit?

Hledáme Dream Job: Ondřej Krátký
MINUTA | 19.00
O práci si tentokrát budeme povídat se
spoluzakladatelem aplikace/firmy Liftago.

Zacvič SI: Jóga
MINUTA | 19.00
Přijďte zkusit propojit dech, soustředění,
pružnost a sílu. Pro začátečníky i pokročilé.

Science to Go
STUDIO | 19.00
Tentokrát témata: Život komety, Nebezpečí supervulkánů a Možnosti předpovídání zemětřesení.

Beseda s Vráťou Ebrem
STUDIO | 14.00
Hostem i60 bude autor více než čtyřiceti knih
a nejhovornější pražský knihkupec i knihomol.

Filozof Masaryk
MINUTA | 19.00
O TGM jako filozofovi a významném mysliteli 20.
století bude přednášet Ivana Hurytová.

Jiří Rostecký: mladý podnikatel
STUDIO | 19.00
Jak obstát v dnešní době na trhu práce? Jak vydělávat a přitom vést príma život a dělat dobré věci?

Junácké jódlování
MINUTA | 19.00

Víte, kdy proběhlo historicky první jódlování?
3. června 2015!

Kaleidoskop Jana Rejžka
MINUTA | 19.00
Poslechový pořad se skládá z vybraných hudebních skladeb české a zahraniční populární hudby.

Anička v Angole
STUDIO | 19.00
Povídání Anny Ambrozkové o roku dobrovolnické
práce na salesiánské misii v srdci Afriky.

Marcus Aurelius
STUDIO | 19.00
O stoickém filozofovi a císaři a o jeho Hovorech k
sobě bude povídat Dana Gabrielová.

Abeceda -ismů: Co to je ideologie?
MINUTA | 19.00

út 26
út 26
út 26

Jak funguje ekonomika sdílení? Proč je problematická a má se regulovat? Kateřina Smejkalová.

st 27

STUDIO | 19.00

st 27

čt 14
po 18

Jak naložit s Airbnb a Uberem?

čt 28

STUDIO | 19.00

Jan Palach a jeho předchůdci a následovníci;
živé pochodně v sovětském bloku 1966 - 1989.

čt 28

po 11

čt 7

koncert: Jan Řepka na Staromáku

STUDIO | 19.00

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

SI dopo: Jóga
MINUTA | 9.30
Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost a sílu. Pro začátečníky i pokročilé.

Jak si vybavit PC softwarem zadarmo?
RENÉ | 11.00
Vybavte si počítač softwarem, který je zdarma
dostupný pod otevřenou licencí!

H1P: Svět židovskýma očima
MINUTA | 19.00
Hostem debaty Hledání prvního principu bude
Tereza Gafna Váňová, učitelka židovské výchovy.

Dialogue Talks: Klimatická změna
MINUTA | 18.00
Diskuse s odborníky o budoucím klimatu ČR,
možných mitigačních a adaptačních opatřeních.

divadlo: Miláček/Píseň písní
STUDIO | 19.00
Meditace o manželské svátosti na motivy básnického dramatu Karola Wojtyły.

Otevřeně o stáří se Sue Ryder
RENÉ | 9.30
Setkání pro ty, kteří chtějí pomáhat ostatním, aby
se neztratili ve stáří.

EU±: Brexit - už jen měsíc...
MINUTA | 18.00
Co se nejspíš stane? A jaké to bude mít dopady na
EU a na Česko? Přijďte na diskuzi s odborníky.

pravidelné programy
Debatní klub na Staromáku

Tomáš Halamka z FSV v novém cyklu představí
nejčastěji skloňované -ismy. A začneme u základů!

RENÉ | PONDĚLKY | 19.30

Jak rozdílnosti využít ku prospěchu či jak to zařídit, aby druhý porozuměl vašemu úhlu pohledu?

Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své schopnosti debatováním.
V únoru se uvidíme čtyřikrát a dvě setkání
budou speciální. 18. února nás čeká debata v
angličtině a 25. věnujeme workshopu věnovanému shrnující řeči.

Martin Dohnal: Alfred Schnittke II.

Otevřené workshopy mindfulness

MINUTA | 19.00

MINUTA | PÁTKY | 18.30

Rusko-německý židovský skladatel je předmětem
další přednášky Martina Dohnala.

Pravidelná páteční setkání se zkušenými lektory.
Je nutné rezervovat si místo na Facebooku.

Inovace vzdělávání a my

SI dopo: Setkání domškoláků

Co s různými názory na výchovu dětí?
MINUTA | 10.00

STUDIO | 19.00
Debaty se zúčastní Tomáš Hruda z Education Republic a Tomáš Čakloš, předseda spolku Otevřeno.

8

Uvedení knihy a diskuze s Dagmar Mocnou, Pavlem Hoškem, Jiřím Kotenem a Pavlem Horkým.

Petr Blažek o Janu Palachovi

22

MINUTA | 18.00

Na druhé besedě #TrueStory představí Lucie
svoje zkušenosti s poruchou příjmu potravy.

MINUTA | PÁTKY | 10.00
V pravidelné domškolácké skupině budeme v
únoru pokračovat v probírání světadílů.

divadlo: O básníkovi

EDUpoint Eduinu

MINUTA | 19.00

Akvárium

Brutální poetická koláž o básnických kratochvílích na motivy textů Charlese Bukowského.

Anna Hogenová: Tekutá identita

12

čt 7

kniha: Co už tu zbývá z Karla Čapka?

STUDIO | 19.00

Eduinspirace: Jak vybrat školu?

MINUTA | 18.00
Česká filosofka o filosofickém charakteru současnosti a jeho důsledcích pro život člověka.

MINUTA | 17.00

V čem se můžeme inspirovat finským školstvím?

19

Pojďme se společně vrátit v čase ke kořenům
velkého českého problému současnosti.

TrueStory: Mentální anorexie

26

MINUTA | 19.00

po 18

st 6

Radek Hábl: Česko v exekuci

út 19

Staňte se součástí psychologického experimentu na promítání filmu Babe - galantní prasátko!

út 19

STUDIO | 19.00

st 20

út 5

promítání/experiment

st 20

Přijďte si naživo vyzkoušet výcvik pro budoucí
učitele a seznámit se s lektory i studenty.

čt 21

MINUTA | 18.00

čt 21

út 5

Učitel naživo: Ochutnávka výcviku

čt 21

Pojďme společně se známou moderátorkou
posnídat a pobavit se o čemkoli, co nás zajímá.

so 23

SÁL | 10.00

po 25

út 5

Snídaně s Ester Janečkovou

čt 14

Na přelomu ledna a února mákneme na novém baru a nových místnostech pro hosty Čítárny.
Jinak ale vše zůstává při starém, a to hlavně co se týká super nabitého programu.
Ekologie, filozofie, exekucie, anorexie, poezie...
A kromě -ií začínáme i s -ismy, ve zbrusu novém programu "Abeceda -ismů".

MINUTA | 17.00

Co je nejdůležitější a jak to poznám? Na co se
dívat a na co se ptát na dnu otevřených dveří?

Učitelský večer
STUDIO | 17.30

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

