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Pokud jste u nás na žádném dopoledním programu nebyli, tak to zkuste!

pá 5

SI dopo: Setkání domškoláků
MINUTA | 10.00
Pro pravidelnou domškoláckou skupinu SI
tentokrát připravuje programy o Karlu IV.

po 8

Up/recyklace starého oblečení
MINUTA | 10.00
Předáme pár nápadů, co se starým oblečením jak z něj udělat kus, který vám ještě poslouží.

SI dopo: Setkání domškoláků
MINUTA | 10.00
Na dalším pravidelném domškoláckém setkání
budeme pokračovat v probírání světadílů.

Workshop: Pleteme SI pomlázku
KLUBOVNA | 10.00
Pleteme pomlázku spolu, abychom je nemuseli
plést sami. Možná i vyrazíme na proutí.

Životní minimalismus
MINUTA | 10.00
Proč máme tolik věcí? Jak ovlivňují náš život?
Přednášku a debatu povede Alvin Kročák.

st 17

Přijďte diskutovat a něco nového se dozvědět - o
sobě a o svých vztazích. Vede Anita Michajluková.

čt 11

Co člověk může dělat pro to, aby se dožil výrazně
více let? Co opravdu ovlivňuje dlouhověkost?

čt 25

MINUTA | 10.00

MINUTA | 10.00

čt 25

čt 4

Vztahy a jejich důležitost v životě

pá 12

Přijďte si poslechnout tvůrce seriálu Černota, na
něco se jich zeptat a něco při tom zakousnout.

Co ví věda o dlouhověkosti?

pá 12

SÁL | 9.30

po 15

út 2

Snídaně s Černotou

út 16

V relativně rozumných časech a s ranní kávou po ruce SI vyrábíme, snídáme s inspirativními lidmi
a občas do toho hodíme i nějaké to vážnější téma.

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

Snídaně s Filipem Horkým
SÁL | 9.00
Neformální setkání a pokec s jídlem, pitím a zajímavým hostem - tentokrát s Filipem Horkým.

Nenásilná komunikace
MINUTA | 10.00
Helena Kurzweilová nás seznámí s konceptem
Nenásilné komunikace Marshalla Rosenberga.

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

Otevřeně o stáří se Sue Ryder
SÁL | 9.30
Otevřené pracovní setkání pro ty, kteří chtějí
pomáhat ostatním, aby se neztratili ve stáří.

duben
NA STAROMÁKU
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Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

PO—PÁ: 900—2200
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Za okny už o sobě jaro dává pořádně znát, a proto platí ještě více než jindy:
Změna programu vyhrazena! Kdykoli to půjde, budeme programy stěhovat na vzduch (dvorek).

skautskyinstitut.cz

po 8

Software zadax
STUDIO | 19.00
Špičkový a standardizovaný software zdarma je
na dosah ruky. Při příchodu použijte heslo "Linux".

po 8

Martin Dohnal: Zdeněk Liška
MINUTA | 19.00
Zdeněk Liška, nepolapitelný Próteus mezi skladateli filmové hudby. Každá souvislost je možná.

út 9

Jan Mašek: Networking
MINUTA | 19.00
Honza Mašek, duchovní otec sítě Red Button,
o důležitosti kontaktů v pracovním životě.

STUDIO | 19.00
Atomy pod mikroskopem, aktivní galaktická jádra
a uplatnění fyziky v bankovnictví.

Interkulturní setkání: Islám
RENÉ | 19.00
Setkání s lidmi z různých koutů světa tentokrát
především pro ty, kdo chtějí lépe rozumět islámu.

film: Město duchů
STUDIO | 18.00
Syrový obraz zvěrstev páchaných v Sýrii pohledem
dvou občanských novinářů. Následuje diskuze.

Jihovýchodní Turecko po válce v Sýrii
STUDIO | 19.00
Přednáška etnoložky a fotografky Kateřiny
Vytejčkové o dění v turecko-syrském pohraničí.

Školotoč: inspirujeme se navzájem
MINUTA | 18.00
Přijďte sdílet Vaši zkušenost s domácím vzdělávání, inspirovat se, ukázat si materiály a zdroje.

Tomáš Dombrovský: Proměny práce
MINUTA | 19.00
Práce a vztah k ní se rychle mění. A Tomáš Dombrovský z LMC o tom má data. Hodně dat.

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

workshop: Tělocvikem ku zdraví
STUDIO | 18.00
Projekt cílí na zvýšení a zkvalitnění pohybu na
základních školách.

čt 25

čt 11
ne 14

čt 25
po 29
po 29

Svůj příběh odvypráví Klára, která se s úzkostnou
poruchou poprvé setkala již ve čtrnácti letech.

út 30

MINUTA | 19.00

Jak vypadá otevřená věznice? A kde taková zařízení fungují? A pro koho? Proč v Čechách není?

STUDIO | 18.00
Jak se změní složení evropského parlamentu
po volbách? Co budou hlavní témata kampaně?

Abeceda -ismů: Tradiční -ismy
MINUTA | 19.00
Probereme socialismus, liberalismus, marxismus a konzervatismus. Odloženo z března.

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

Martin Škoda: Studentské vaření
STUDIO | 19.00
Jak jíst a vařit zdravě, ekologicky, a přitom i levně?
Jde to vůbec? Martin Ti ukáže, že jo.

H1P: K čemu je dneska dobrá Bible?
STUDIO | 18.00
V dalším setkání Hledání prvního principu nás
navštíví kněz a rocker Ladislav Heryán.

Honest Guide meet up s překvapením
VŠUDE | 18.00
Janek Rubeš zve na setkání na pavlačích.
Tak snad bude hezky.

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. 8. dubna nás čeká debata v
angličtině a 15. je na programu workshop "První
řeč aneb jak uvést debatu".

Otevřené workshopy mindfulness

Junácké jódlování
MINUTA | 19.00

MINUTA | PÁTKY | 18.30

Totální zpívačka, jako vždycky.

Finanční a daňová gramotnost
MINUTA | 19.00
Probereme všechny základy, které potřebuje vědět
malý i velký podnikatel v oblasti daní a účetnictví.

Paulína Palíková

Marcela Roflíková
Dmitrij Hladký
Václav Toman

Etika v technologii
O hledání (nebo ztrácení) hodnot ve vědě a technice s filosofem Davidem Černým.

Hatha jóga pro začátečníky až mírně pokročilé.
Mindfulness ve firmách.
Cizí řeč a stud - jak na něj pomocí mindfulness.
Jak praktikovat všímavost a na co si dát pozor.

EDUpoint Eduinu

STUDIO | 19.00

Akvárium

MINUTA | 17.00

Maturity pevněji v rukou škol: je to správně?

Eduinspirace
STUDIO | 17.00

Skautská vize s Danielou Peškovou

Opravník oblíbených omylů o škole a vzdělávání.

MINUTA | 18.00

Učitelský večer

Rozhovor s Danielou Peškovou, členkou představenstva České spořitelny a skautkou.

23

STUDIO | 19.00

st 24

čt 11

Hranice architektury: Otevřená věznice

EU± // Jak změní evropské volby EU

pravidelné programy

9

st 10

st 10

út 9

Science to Go

TrueStory: Úzkostná porucha

út 30

Budete to vy, kdo určí, co improvizující, ale trénovaní herci ze skupiny Řeknivěž předvedou.

Špičkový hráč na japonskou flétnu shakuhachi
uvede recitál soudobé a klasické japonské hudby.

1

STUDIO | 19.00

STUDIO | 17.30

29 22 15 8

čt 4

divadlo: Řeknivěž!

Hiromu Motonaga a jeho shakuhachi

S Evou Volfovou o splavnění Labe z pohledu ochrany přírody. Bylo by možné důsledky kompenzovat?

5

O výzvách pro transatlantickou bezpečnost
s českými i zahraničními experty.

Jak pracovat s nedostatkem mužů v českém vzdělávacím systému? Diskuze s Janem Vepřekem.

STUDIO | 19.00

12

MINUTA | 19.00

MINUTA | 19.00

Labe u Děčína: příroda nebo plavba?

19

čt 4

NATO ve 21. století

po 15

Je mladá generace v současném světě ztracená?
S ředitelem výzkumného ústavu STEM.

út 16

MINUTA | 19.00

út 16

st 3

Martin Buchtík: Mladí a ztracení

st 17

Vybrali jsme si dobrovolnický projekt na ZŠ v Nepálu, sebrali batohy a odletěli do neznáma...

st 17

STUDIO | 19.00

po 22

út 2

Indie a Nepál, 3měsíční dobrodružství

po 22

Teoretický úvod a ukázka základního vybavení
na různé druhy potápění se skautem Ondrou.

Přijďte podebatovat o tom, co v oddílech děláme
správně, a co ne. Diskuzi vykopne Martin Rexa.

Muži ve školství

út 23

STUDIO | 19.00

út 23

po 1

Základy potápění

RENÉ | 20.00

« skautskyinstitut

26

Z. Voštová a B. Binka se věnují podpoře lidí,
na které dolehla tíha environmentální krize.

Ekologie v oddíle

2

MINUTA | 19.00

čt 11

po 1

Enviromentální žal a jak s ním naložit

st 24

Tudíž se můžete směle vykašlat na náplavku a přijít - na Martina Škodu, Danielu Peškovou,
budoucnost Evropské unie, nedostatek mužů ve školství nebo cokoli jiného.

STUDIO | 17.30

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

