2019

prosinec

dočkat se vánoc

NA STAROMÁKU

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

Máte taky prosinec vždycky úplně šílenej?
Co všechno v tomhle roce ještě musíte stihnout?

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

Plast, nebo papír?

STUDIO | 18.00

MINUTA | 19.00

po 16

Křest knihy: Pepito, (ne)plivej!
Kniha je beletristickým zpracováním příběhu
skautů z Havlíčkova Brodu, kteří po konci druhé
světové našli v lesích zatoulanou velbloudici.

STUDIO | 19.00
Jak vnímají veřejný prostor lidé s handicapem?
Jaké nástrahy nebo vylepšení město nabízí? Architekt Jan Tomandl a sportovec Zbyněk Švehla.

út 10

Hranice architektury: Města bez bariér
út 3

skautskyinstitut.cz

« skautskyinstitut

MINUTA | 18.00
Co advent a Vánoce znamenají pro nevěřícího člověka? Může vánoční
příběh přinést něco do našeho života? A jak advent v dnešní uspěchané době prožívat? Debatu povede kněz Pepa Prokeš - Křik.

RENÉ | 18.30

út 17

st 4

workshop: Pohnout se z místa
Workshop Veroniky Novákové o technice sketchnotingu. Tato technika má člověku pomoci stanovit si osobní cíle a následně jich dosáhnout.

STUDIO | 19.00
Tentokrát tato témata: Enceladus: tajemství mimozemského oceánu, Rozpouštění subatomárních
částic a Radioaktivita na vlastní oči.

út 10

st 4

Science to Go

čt 19

st 11

Host, historie, atributy, principy i tradice. Otevřená diskuze a vzájemné seznámení. Vedou zkušení
lektoři Marek Procházka a František Cihlář.

Mše pro všechny s Markem Orko Váchou
MINUTA | 17.30
Před vyvrcholením adventu se společně na chvíli ztišíme, zklidníme
a poděkujeme za všechno, co je v našem životě důležité. Mši povede
Marek Orko Vácha a srdečně jsou zváni věřící i nevěřící.

Přijď se poradit: poradna pro seniory

MINUTA | 19.30

KLUBOVNA | 9.00

Rozhlasová debata vědců a herců. Přijďte si
poslechnout tři novinky z polární ekologie
a debatovat se známými osobnostmi.

Sue Ryder a jejich odbornice z poradenského
portálu Neztratit se ve stáří nabízí bezplatnou
poradnu pro seniory a jejich blízké.

čt 19

st 11

MINUTA | 19.00
Ve čtvrtek 12. prosince půjdou britští občané
k volbám, které budou mít zásadní vliv na budoucí směřování Velké Británie. Jak dopadnou?

Vědci a herci o ekologii Antarktidy
čt 12

čt 5

STUDIO | 19.00

Vánoční večírek
VŠUDE | 19.00
Předvánoční pártoška. A taky soutěž o nejkrásnější perníček, vosí
hnízda, pouštění lodiček a další vánoční zvyky a tradice, hraní a zpívání,
balení dárků, svařáky, vánoční punč a setkání tvých oblíbených lidí!

pravidelné programy

Napište dopis a změňte někomu život
so 7

MINUTA | 19.00
Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost
a sílu. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

EU± Dopady britských voleb na Brexit

Tahle přástka nesmí vymřít! A duchna, pod kterou na Vánoce zalezeš,
se musí něčím vycpat. Máme kachní peří na draní, husí peří na výrobu
mašlovaček. Příspěvek 30 Kč.

SÁL | 17.00

Debatní klub na Staromáku

Přijďte s námi slavnostně odstartovat celosvětovou kampaň lidskoprávní organizace Amnesty
International Maraton psaní dopisů.

RENÉ | PONDĚLKY | 19.00
Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své schopnosti debatováním.

čt 12

EU fondy v českých regionech
po 9

Zacvič SI: Jóga

STUDIO | 19.00

SÁL | 17.00

radostný workshop: Perníčky a ozdoby
SÁL | 17.00

2. 12. Klasická debata
9. 12. Workshop: Jak porovnávat sílu argumentů
16. 12. Vánoční debata

Na dalším workshopu budeme zdobit perníčky (proběhne soutěž o ten
nejkrásnější) a vyrábět slaměné ozdoby na vánoční stromeček.
Plus vosí hnízda, svařák, adventní písně a klábosení. Příspěvek 60 Kč.

Otevřené workshopy mindfulness

Moment odvahy: Tak začni Ty!

Irské setové tance

STUDIO | 19.00

MINUTA | 19.00

Debata s lidmi, kteří se rozhodli aktivně řešit
stav společnosti. Eva Dudová, David Špunar
a další. Moderuje Marie Kordovská.

čt 12

po 9

MINUTA | PÁTKY | 18.30

MINUTA | 9.00
Přijďte zkusit propojit dech, soustředění,
pružnost a sílu. Vhodné pro začátečníky
i pokročilé. Doporučený příspěvek 100 Kč.

pá 13

út 10

SI dopo: Jóga

MINUTA | 16.00
Přijďte se seznámit s novou karetní hrou ekocentra Koniklec o klimatické změně. Na místě bude
k zakoupení za 50 Kč.

Irské setové tance jsou lidové tance, které dosud
žijí v pravých irských hospodách. Můžete přijít bez
partnera, zatančí si každý, kdo chce.

Setkání domškoláků

Workshopy jsou zdarma, je ale potřeba se
registrovat na facebookových událostech.
6. 12. Daniel Erhardt: Mindfulness a sociální,
emoční a etická výuka
13. 12. Michaela Cmíralová: Jak všímavě
a laskavě pracovat s emocemi
20. 12. Blanka Fröhlichová: Mindfulness a já:
Jak mi to jde?

MINUTA | 10.00
Pokračujeme v pravidelném setkáváním domškoláků a jejich rodičů.

rezervuj SI!

Chánoční večírek
so 14

Ekokarty: Adaptopolis
út 10

čt 5

Jak to vypadá, když se trojice kamarádů během
psaní bakalářské práce vydá na dovolenou přes
půl světa?

Jaké jsou vztahy Evropy s největším vývozcem světa a potřebujeme mít
Čínu na vlastní straně? A co aféra Praha versus Peking? Diskuzi s Alešem Karmazinem a Filipem Šebokem povede Jana Sehnálková.

Radostný workshop: Draní peří a výroba mašlovaček

Jak se Česku daří čerpat evropské fondy? Plynou
peníze z rozpočtu EU skutečně tam, kde jsou
potřeba? A umíme je docenit?

STUDIO | 19.00

Čína: voňavé a křehké mezinárodní vztahy

Interkulturní setkání: hinduismus

MINUTA | 17.00

Věčný problém: které tašky zatěžují životní prostředí nejméně? Povídat bude Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT.

O Guadeloupe a Gruzii

Advent v životě moderního člověka

po 16

út 3

Věříme, že (třeba i díky radostným workshopům na Staromáku)
nás v tomhle čase pohoda neopustí, a že třeba bude čas i na nejeden z našich
zajímavých programů.

MINUTA | 18.00
Přijďte společně s Českou unií židovské mládeže
oslavit svátek světel a oleje. Vyrobíme si "drejdl" tradiční dřevěnou káču a přejíme se bramboráky.

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

