květen
NA STAROMÁKU

dopolední programy

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

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

Kromě výborného kafe máme na Staromáku poránu i nejeden zajímavý program.

skautskyinstitut.cz

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

Snídaně s Honest Guide
SÁL | 10.00
Neformální setkání se snídaní, s Honzou Mikulkou a s Jankem Rubešem.

V pravidelné domškolácké skupině budeme
v květnu probírat Českou republiku a Prahu.

Workshop: Vyrob si notýsek
MINUTA | 10.00
Vázání sešítků vol 2: tentokrát s fancy obalem z
tapety. Čas prázdninových deníčků se blíží!

Workshop: Feuersteinova metoda
MINUTA | 10.00
Zážitkový seminář Feuersteinova instrumentálního obohacování s lektorkou Janou Žiškovou.

út 28

MINUTA | 10.00

čt 30

Zacvič SI: Jóga

SI dopo: Setkání domškoláků

pá 31

Pohybová dílna, prostor pro zkoumání vlastního těla a pohybu. Každé úterý!

pá 17

MINUTA/STUDIO | 10.00

pá 17

RE-DANCE

út 21

út 14

po 13

úterky

V květnu například taneční workshopy, jóga, snídaně s Jankem Rubešem a Honzou Mikulkou
nebo workshop vázání sešitů na léto (případně teda zimní semestr).

« skautskyinstitut

Sourozenecké konstelace
MINUTA | 10.00
Tématem vás provede lektorka Marie Macounová
z Rodinného centra Praha.

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

SI dopo: Setkání domškoláků
MINUTA | 10.00
V pravidelné domškolácké skupině budeme
v květnu probírat Českou republiku a Prahu.

květen
NA STAROMÁKU

večerní programy

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

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

Má každý svou pravdu? Jsou moderní technologie cestou k nastolení nové totality?
Může být člověk šťastný i bez peněz? A jak nejlépe projet Ameriku?

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

st 8

divadlo: Dámský krejčí
STUDIO | 19.00
Komedie Georgese Feydeaua o mužích a ženách
v podání souboru La Pardon.

MINUTA | 19.00
Totální zpívačka, jako vždycky.

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

Lukáš Kovanda: Ekonomie štěstí
MINUTA | 19.00
Ekonomie štěstí aneb Pár postřehů ekonoma,
jak být v životě šťastný i celkem bez peněz.

Abeceda -ismů: Novodobismy
STUDIO | 19.00
S Tomášem Halamkou se zaměříme na neomarxismus, neoliberalismus a neokonzervatismus.

TrueStory: Hraniční porucha osobnosti
MINUTA | 19.00
Svůj příběh bude vyprávět Tereza Klenorová,
která má s hraniční poruchou vlastní zkušenost.

Bez obalu s Bezobalu
STUDIO | 19.00
Naši sousedi z 1. patra PKC budou povídat o zerowaste aneb jak a proč nakupovat uvědoměle.

Amnesty International // Nicaragua
MINUTA | 19.00
Event commemorating a year of conflict in Nicaragua. The event will be in English.

Inovace ve vzdělávání / Strategie 2030+
MINUTA | 17.00
Dvojice inovativních vzdělávacích workshopů
proběhne v rámci Týdne inovací 2019.

Science to Go
STUDIO | 19.00
Obří kruhový urychlovač; molekulové klastry a jejich vliv na ozonovou díru; a kódující neurony.

České volby v éře dezinformací
DVŮR | 19.00
Přijďte si poslechnout, zda a jak dezinformace
ovlivnily kampaň před volbami do EP.

po 20

po 27
út 28
út 28

Přednáška Franka Nekováře z neziskovky World's
Green Lungs, se kterou pomáhá zalesňovat Afriku.

st 29

STUDIO | 19.00

st 29

Čeští ochránci afrických pralesů

STUDIO | 19.00
Nastartovala Čína orwellovský režim totální kontroly? Přednáší Aleš Karmazin z MUP a FSV UK.

Honza Emler: Kde brát motivaci?
STUDIO | 19.00
Tipy zakladatele DOLLERu na techniky a nástroje, které vám pomohou v cestě za splněním snů.

H1P: Má každý svou pravdu?
RENÉ | 19.00
Co pravdou rozumíme, co pro nás znamená, jak
ji poznáváme? Přijďte debatovat.

Anna Hogenová podruhé
MINUTA | 19.00
Česká filozofka opět na Staromáku, tentokrát
na téma Uvlastnění je základ vzdělanosti.

Kde skauti chybí III.
MINUTA | 18.30
V Teplicích se daří propojovat skauty s nízkoprahovým klubem. Představíme tuto dobrou praxi.

Nová Akopolis: Emoce a inteligence
STUDIO | 19.00
Jak můžeme své emoce ovládat, formovat, rozvíjet? Přednáší MUDr. Lucie Šrámková.

HIV pozitivní
MINUTA | 19.00
Přijďte si poslechnout, jak se žije lidem s touto
nemocí. Čím vším si musí člověk projít?

Debatní klub na Staromáku
RENÉ | PONDĚLKY | 19.30
Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své schopnosti debatováním.
V květnu se uvidíme dohromady pětkrát a dvě
setkání budou speciální.
13. května je na programu speciální workshop
"Jak si zorganizovat přípravný čas" a 20. nás čeká
debata v angličtině.

Šimon Grimmich
Lektor Mindfulness-Based Stress Reduction.
Eliška Sirová
Program Relational Mindfulness Training.
Robert Kučera
Všímavost a vděčnost v mezilidských vztazích.
Michal Dvořák
Využití mindfulness v práci.
Václav Toman
Mindfulness pro začátečníky.

Swingová tančírna

EDUpoint Eduinu

DVŮR | 19.00

Eduinspirace

Teplo je tady, a tak zase rozjíždíme pravidelné
páteční tančírny. Každých 14 dní, až do října!

divadlo: Pepito (ne)plivej to!
STUDIO | 18.00
Skautští herci odehrají skautský příběh o velbloudici a její neuvěřitelné cestě po naší zemi.

Petra Vejvodová: Extremismus v ČR
MINUTA | 19.00
Vedoucí bezpečnostních studií Masarykovy univerzity a editorka Nejlepší knihy o fake news.

STUDIO | 17.00

Michael Svec: dos and don'ts - takeaways from
US education system.

Učitelský večer
STUDIO | 17.30

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

28

Jak digi technologie mění naše chování, myšlení
a prožívání? Workshop kouček re-life.cz.

po 27

MINUTA | 18.00

po 27

st 15
st 15

Appgenerace

Hudebně-divadelní ztvárnění Shakespearových
sonetů v režii studenta DAMU Štěpána Krtičky.

MINUTA | PÁTKY | 18.30

MINUTA | 18.00

Moderní technologie jako nová totalita?

STUDIO | 20.30

Otevřené workshopy mindfulness

Školotoč: Beseda s Radanou Lencovou
Jak se na ZŠ daří novému typu písma? Zeptejte se
autorky písma Comenia Script Radany Lencové.

divadlo: Shakespearovy sonety

pravidelné programy

21

út 14

út 14

po 13

po 13

st 8

Junácké jódlování

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

čt 30

O všem, co vás zajímá o práci v auditu, vám
poví Honza Směták a Petr Goluch z KPMG.

MINUTA | 19.00

1

MINUTA | 19.00

Zacvič SI: Jóga

27 20 13 6

út 7

HDJ: Všední den auditora

Smlouvy, daně, růžovky... Pořádek vám v tom
udělají M. Šach a V. Hatina z Street Law ČR.

3

14 400 kilometrů v koupeném autě, 19 států,
11 národních parků a 5 velkých měst. V páru.

MINUTA | 19.00

31 24 17 10

STUDIO | 19.00

Finanční gramotnost pro studenty

14

po 6

cestování: Napříč Amerikou

po 20

Dramatizace úspěšné knihy současné belgické
spisovatelky v režii Hany Frankové.

út 21

STUDIO | 19.30

út 21

ne 5

divadlo: Pojď sem, ať ti můžu dát pusu

st 22

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

st 22

STUDIO | 19.00

st 22

čt 2

Základy potápění

čt 23

Dvouletý vzdělávací program pro lidi ve vedení
škol představí jeho průvodce, Karel Derfl.

čt 23

MINUTA | 17.00

pá 24

čt 2

Ředitel naživo - informační setkání

čt 16

V květnu nás čekají samé závažné otázky. Pojďte je řešit s námi,
ať už to bude vevnitř, nebo na vyletněném dvorku (kdykoli to bude možné).

Akvárium

MINUTA | 17.00

Jak dál s víceletými gymnázii?

rezervujte SI!
Naše místnosti - když v nich zrovna neprobíhá tento bohatý program jsou vám k dispozici. Klubovny, sály, studio. A umíme i občerstvení.

skautskyinstitut.cz/rezervace

rezervace@skautskyinstitut.cz

