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Březen je měsícem půstu. Což docela dává smysl, když je jaro za dveřmi.
Náš program ale do plavek nehubne, takže je ho zase ranec.

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

Diskusní večer pro mladé architekty. O Metropolitním plánu Prahy a nových stavebních předpisech.

st 6

Timemanagement - vládnout časem
RENÉ | 18.00
Timemanagement není žádná magie ani výsada
managerů. Přijďte se naučit jeho základy!

čt 7

Za hipíky a buddhisty do Himaláje
STUDIO | 19.00
O spontánním jednání, přežívání v divočině,
lidských příbězích, hipících a filozofii hinduismu.

STUDIO | 19.00
Patří ženy do politiky nebo k plotně? Interaktivní
performance formou Divadla utlačovaných.

La Pardon: Probuzení jara
STUDIO | 18.00
Hra pojednává o probouzející se sexualitě mládeže v prudérním prostředí na konci 19. století.

Science to Go
STUDIO | 19.00
Tentokrát o symetrii v přírodních zákonech, o souvislosti pohádek a matematiky a o explozi hvězd.

Humor v (norské) literatuře
STUDIO | 19.00
S Rogerem Pihlem a Janem Jíchou o tom, kde
všude lze nalézt humor.

Ladislav Heryán: Víra v 21. století?
MINUTA | 19.00
V co lidi dnes věří? Kde hledají svoje jistoty? Kdy
a proč se upírají k Bohu?

Martin Dohnal: Gija Kančeli
MINUTA | 19.00
Gruzínský hudební génius aneb Všechny smutky
světa čili "Bylo to dávno..."

Abeceda -ismů: Tradiční -ismy
STUDIO | 19.00
S Tomášem Halamkou probereme socialismus,
liberalismus, marxismus a konzervatismus.

Schizofrenie a selektivní porucha
STUDIO | 19.00
Víte jaký je rozdíl mezi schizofrenií a schizoafektivní poruchou? Má schizofrenik dvě osobnosti?

po 25
út 26
út 26

st 13

Taky Tě čeká vyplňování daňového přiznání? Udělej to letos včas. S Šárkou Pelikánovou.

V rámci Národního týdne trénování paměti
povede Ing. Dana Steinová zajímavý workshop.

Hackni svůj život
MINUTA | 19.00

Jaké různorodé projevy může sociální fobie mít?
Povídá Jakub, který se s ní sám potýká.

18
25

út 19

H1P: Jaké jsou zdroje naší naděje?
STUDIO | 19.00
Osobní svědectví o hledání pevné půdy pod
nohama a o vzdorování těžkostem a prohrám.

EU± // Po Brexitu...
MINUTA | 18.00
Jakým způsobem odchod Velké Británie změní
rozhodování Evropské unie?

Uvedení knihy Postdějiny (V. Flusser)
STUDIO | 18.00
Překlad knihy česko-německo-židovsko-brazilského postmoderního filosofa Viléma Flussera.

Daně: jak na ně
RENÉ | 18.00
Zase jsi to odkládal/a na poslední chvíli?
Přihlas se na workshop s Šárkou Pelikánovou!

Budoucnost vztahů mezi EU a Čínou
MINUTA | 19.00
Přednáška na téma současných obchodních, politických a bezpečnostních vztahů mezi EU a Čínou.

Debatní klub na Staromáku
RENÉ | PONDĚLKY | 19.30
Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své schopnosti debatováním.
V březnu se uvidíme čtyřikrát a dvě setkání
budou speciální. 11. března nás čeká debata v
angličtině a 18. je na programu workshop věnovaný práci s hodnotami při debatování.

MINUTA | 19.00

MINUTA | PÁTKY | 18.30

Totální zpívačka, jako vždycky.

Školotoč: Je domácí škola pro nás?
STUDIO | 19.00
Přemýšlíte o domácím vzdělávání? Zeptejte se
metodiček Hany Tůmové a Judity Kapicové.

Dmitrij Hladký
Robert Kučera
Marek Vich

Michal Dvořák

Všímavost, cizí řeč a stud.
Bdělost, empatie a nadhled ve vztazích.
Mindfulness a laskavost v komunikaci.
Mindfulness při zvládání stresových situací.

Kniha: povídky z druhé ruky

EDUpoint Eduinu

MINUTA | 18.00

Akvárium

Autorské čtení slavných i méně známých příběhů,
recyklovaných do nových, překvapivých podob.

Thajsko, Myanmar a Kambodža
STUDIO | 19.00
Třetí část povídání o netradiční svatební cestě
"dvou šílenců".

26

MINUTA | 18.00

po 25

st 13

TrueStory: Sociální fobie

Budou státy nadále schopny spolupracovat
a řešit problémy mírovou cestou?

Otevřené workshopy mindfulness

Junácké jódlování

19

Co vlastně chceme? A jak se nastavit a jak fungovat, abychom si to mohli splnit?

MINUTA | 19.00

1

MINUTA | 17.00

O politice: Globální politická scéna

8
Trénink paměti

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

Vyměkli jsme? Můžou za to ženský? Nebo my sami?
Přijďte na besedu s ředitelem Ligy otevřených mužů.

15

Co musíte umět a co vám jako tlumočníkovi hrozí
v budoucnosti? Povídá Kateřina Ešnerová.

MINUTA | 19.00

MINUTA | 19.00

22

MINUTA | 19.30

Zacvič SI: Jóga

12

Hledáme Dream Job: Tlumočnice

st 20

Jak obstát v dnešní době na trhu práce? Jak vydělávat a přitom vést príma život a dělat dobré věci?

st 20

STUDIO | 19.00

so 23

po 11
po 11
út 12
út 12

Jiří Rostecký: mladý podnikatel

Josef Petr: krize mužské identity

pravidelné programy

11

ne 10

pá 8

Ovulace v politice

RENÉ | 18.00

st 27

MINUTA | 18.00

Daně: jak na ně

st 27

st 6

Konfrontace 019

My jsme krajina. 90minutovou vycházku po
Praze povede architekt Martin Mak Stránský.

čt 28

O tom, jak se sbalila a odjela na cestu po Asii. A
o tom, jak ji to změnilo.

SRAZ NA CHODBĚ | 16.30

čt 28

STUDIO | 19.00

Terra didactica - My jsme krajina

4

út 5

Toulavá Kateřina

st 13

Meditace o manželské svátosti na motivy básnického dramatu Karola Wojtyły. Reprízuje 4. a 21. 3.

čt 14

STUDIO | 19.00

čt 14

po 4

divadlo: Miláček/Píseň písní - repríza

po 18

O péči o přírodní zdroje, regeneraci prostředí
a klimatických změnách s Terezou Čajkovou.

po 18

MINUTA | 19.00

út 19

po 4

Změna klimatu s Glopolis

st 13

Probereme marxismus, explodující hvězdy, daňové přiznání a všechno mezi tím.

MINUTA | 17.00

Role školy vs. role rodiny - kdo má odpovědnost?

Eduinspirace: INSCENACE Přes HRAnice
STUDIO | 17.00

Autorské divadelní představení inspirované
příběhy dětí tzv. Kindertransportu.

Učitelský večer
STUDIO | 17.30

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

březen
NA STAROMÁKU

SI i jindy než večer

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1
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SO: 1000—2200
NE: 1000—1800

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

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

Zero-waste vychytávka, díky které už nikdy nebudeš potřebovat fresh-folii nebo plastový sáček!

Dětská svoboda a její hranice
MINUTA | 10.00
Jak skloubit svobodu a rozumné hranice?
Debata s Janem Krsňákem z digideti.cz.

EU a boj proti terorismu
MINUTA | 10.00
Diskuze s europoslanci Petrem Ježkem a Stanislavem Polčákem a prof. Oldřichem Burešem.

út 26

MINUTA | 11.00

čt 28

SI dopo: Setkání domškoláků

Workshop: Ubrousky s včelím voskem

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

čt 28

Přijďte si popovídat s místostarostovi městské
části pro oblast školství a otevřenou radnici.

út 19

SÁL | 9.00

pá 22

pá 15

pá 8 a 22

čt 7

Snídaně s Pavlem Nazarským

pá 15

Už několik měsíců připravujeme i dopolední programy.
Přijďte na debatu s europoslanci, umělecké workshopy, nebo snídani s Láďou Ziburou!

Dramaworkshop: jevištní pohyb
STUDIO | 15.00
Improvizační divadelní lekce se zaměřením na
pohyb a práci s vlastním tělem.

Senioři a bydlení
STUDIO | 9.30
Co je potřeba, aby se senior cítil bezpečně, jak
mít domov bezbariérový? Diskuze s odborníky.

Snídaně s Láďou Ziburou
SÁL | 10.00
U ranní kávičky tentokrát pokecáme s Láďou
Ziburou, cestovatelem a nově i pražákem.

