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březen
NA STAROMÁKU

březnové rozjímání

Staroměstské nám. 4/1, Praha 1

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

Březen - za kamna vlezem? Donutí nás k tomu klima ještě někdy? Donutí k tomu naše děti? A budeme
vůbec mít děti? Naši rodiče děti mají. Nebudou toho na smrtelné posteli litovat?

skautskyinstitut.cz

čt 12

MINUTA | 19.00
Rád bys slyšel názor pracovní skupiny či probral
svůj pohled na věc? Téma povede Ondřej Vokál.

Nový nástroj pro vůdce. S jeho tvůrci o tom proč
vzniknul, jak jej používat a o vašich očekáváních.

divadlo: Der kleine Fratz
MINUTA | 19.00
Divadlo inspirované životem a dílem Franze
Kafky, na míru prostoru bytu v domě U Minuty.

st 4

MINUTA | 19.00
Co všechno lze vyčíst z lidské i zvířecí DNA?
Debata s Karin Bojs - držitelkou Augustovy ceny.

#ComingSoon: Budoucnost (ne)plodnosti
STUDIO | 18.00

út 17

Založit rodinu až po třicítce nebo ne? Nejprve vybudovat kariéru a až
potom rodinu? A jak celkově bojovat s rizikem neplodnosti?

Jak efektivně pomoci při duševních obtížích? jaké
služby lze využít a co od nich můžeme očekávat?

st 18

st 4

RENÉ | 19.00

Trénování paměti
STUDIO | 18.00
Interaktivní workshop trénování paměti
a mnemotechnických pomůcek.

Science to Go
STUDIO | 19.00
Tentokrát o slunci. Co jsou sluneční erupce? Kolik
energie je ve slunci? A mohli bychom ji využít?

Bude v Česku ještě někdy zima?
MINUTA | 18.00
Co bylo příčinou vysokých teplot v lednu či silného větru v únoru a jak
to souvisí se změnou klimatu? Přednáší Lucie Pokorná - klimatoložka.

Jaké body v kodexu vyvolávají největší kontroverzi? Diskuze nad kodexem dospělých v Junáku.

Co děláš, když tě napadne, že se něco děje špatně? Pojď se o tom
pobavit s těmi, co konají: E. Loumová, J. Vydra, Holubí pošta - Zuzana

Spor obchodních gigantů: EU*Čína*USA
MINUTA | 19.00
Co je podstatou problémů v mezinárodním obchodě? Jak dnes funguje a k jakým změnám dochází?

Junácké jódlování
MINUTA | 19.00
Totální zpívačka, jako vždycky.

H1P: Co znamená věrně sloužit Lásce?
MINUTA | 19.00
Hledání 1. principu tentokrát na téma: Co pro
mě osobně znamená věrně sloužit Lásce?

pravidelné programy
Setkání domškoláků
MINUTA | 10.00
V březnu se naše spřízněná pravidelná
domškolácká skupina potká v pátky 6. a 20.

Debatní klub na Staromáku
RENÉ | PONDĚLKY | 19.00
Pravidelně se scházíme a rozvíjíme své schopnosti debatováním. Někdy probíhají v rámci klubu i workshopy nebo ukázkové debaty, aktuální
informace naleznete na FB stránce Debatní klub
na Staromáku. 2., 9., 16., 23. a 30. března v 19:00

MINUTA | PÁTKY | 18.30

čt 19

STUDIO | 19.00

STUDIO | 19.00

Otevřené workshopy mindfulness

Bety Suchanová: Neklidné obrazy

Čeho před smrtí nejvíce litujeme
STUDIO | 19.00
Jak vědomí vlastní smrtelnosti pomáhá v prožívání přítomného
okamžiku? O paliativní péči a životních hodnotách s M. Loučkou.

po 23

út 10

po 9

Diskuze: Kodex dospělých

Aneb Jeden den architekta. Jak to vypadá v praxi
se dozvíte od pěti mladých českých architektů.

Tak začni ty! - debata s lidmi, co konají

po 30

Principy Getting Things Done představují přístup k řízení svého života
produktivně a bez stresu. Přednáší Marek Kogan.

po 16

st 4

STUDIO | 19.00

STUDIO | 19.00

Základy duševní resuscitace

čt 5

Jak na SkautAppku

Marek Kogan: Mít vše hotovo

Listování knihou genů

MINUTA | 18.00

MINUTA | 18.30

15- 19

út 3

Diskuze: vize vlčat a světlušek

KONFRONTACE 020

Jak chvíle mimo připravený program přispívají výchovným cílům, tvoří
atmosféru a budují vzájemnou důvěru? Kdy má "neprogram” smysl?

st 25

Jaké to je být členem třetího odboje a politickým vězněm? Jak bojovat
za to, čemu věříme? O tom všem promluví český skaut Eduard Marek.

« skautskyinstitut

VORTex - Neprogram na táboře

út 31

MINUTA | 18.00

út 24

Eduard Marek o odvaze

čt 12

po 2

út 24

Pokud pro vás jsou témata klimatických změn, neplodnosti a umírání příliš temná, přijďte SI klidně
na jógu, divadlo nebo slam poetry. Těšíme se na vás. My za kamny rozhodně nebudem.

STUDIO | 19.00
Výstava Bety Suchanové představuje její animace
a ilustrace o aktuálních světových problémech.

Workshopy jsou zdarma, je ale potřeba se
registrovat na facebookových událostech.
Začínáme v 18.30, potkáme se 6., 13., 20.
a 27. března.

SLAM poetry / tolerance

Zacvič SI: Jóga

MINUTA | 18.00

MINUTA

Večer věnovaný slam poetry s nejlepšími slamery
v České republice.

Přijďte zkusit propojit dech, soustředění, pružnost
a sílu. 12. a 19. března v 9.00.

Milan Havel: Pražský odpad
STUDIO | 19.00
Jaký je životní cyklus výrobku a jak funguje oběhové hospodářství? Jaké
jsou mýty okolo produkce odpadu? A jak jej můžeme snižovat?

po 23

st 11

rezervuj SI!

Média v měnícím se světě: Útoky na novináře
STUDIO | 19.00
S jakými “útoky” se novináři potýkají? Mají redakce zkušenosti
s anonymy, výhrůžkami nebo dokonce i fyzickými napadeními?

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

