Junák – svaz skautů a skautek ČR

Ekumenická lesní škola
Instruktoři Ekumenické lesní školy Tě zvou na

XIX. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ
Seminář je určen pro absolventy všech lesních škol, pro vůdce a činovníky oddílů a
středisek chlapeckého i dívčího kmene, pro oldskauty i pro R&R
a všechny ostatní zájemce, ale hlavně pro Tebe!
Seminář se koná v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1,
Praha 8 – Kobylisy, od pátku 9. ledna do neděle 11. ledna 2009.
„Nejen chlebem živ je člověk!“ Na počátku semináře – v pátek a v sobotu dopoledne –
si lze přímo v divadle zakoupit baštilístky (oběd 60,- večeře 50,- a snídaně 30,- Kč).
Baštilístky lze v pravý čas proměnit v chutné (viz program) jídlo.
„Zadarmo ani kuře nehrabe:“ Vstupné na úhradu režijních nákladů činí mírných
70,– Kč včetně DPH, vysokohorské přirážky a letištních poplatků.
„Kdo koupí, neprohloupí!“ – v předsálí bude opět k dostání rozličná skautská literatura, jakožto i houf podomních obchodníků prodávajících za mrzký peníz junácké
insignie a další k životu nezbytné klumpry.
„Kdo dřív přijde, ten dřív mele:“ Během semináře je možnost se zúčastnit dvou
„workshopů“. Ty proběhnou opakovaně, neboť mají limitovaný počet účastníků. Od
pátku bude v předsálí viset přihlašovník, na kterém si budeš moci zamluvit své místo.
„Pozdě bycha honit:“ Nebudeš-li však na workshop předem přihlášen, ve frontě na
něj Tě předběhnou všichni, kteří tak učinili. Přihlásit se vyplatí: v případě velkého počtu
přihlášek se pokusíme dohodnout s lektory rozšíření kapacit workshopů.
„Kdo si hraje, nezlobí:“ Pro rodiny s malými dětmi bude během semináře k dispozici
služba hlídání dětí. Prosíme zájemce, aby nám předem oznámili počet dětí a jejich věk
(v přihlášce nebo na e-mail logik@skaut.org – ale nebojte, já je hlídat nebudu ☺).
„Quo vadis?“ K Salesiánskému divadlu se nejlépe dostanete metrem C do stanice
Kobylisy (z Hlavního nádraží stačí lístek na MHD v ceně 20,– Kč). Z metra se vydrápejte východem u posledního vagónu.
„Nemáte kam hlavu složit?“ Za mírný bakšiš ve výši 25,– Kč za osobonoc Vám zajistíme ubytování přímo v Salesiánském divadle. Spacák a karimatku prosíme vlastní,
i když na šťastnější či potřebnější z Vás se dostane i postel (sic bez peřin).
–––

Pátek 9. 1. (…v předvečer semináře)
O. M. I. L. (Osobnosti máchané improvizační louží)

1800 – 2000

Trénink v divadelní improvizaci
Na tomto workshopu bude zformováno první družstvo na sobotní
večerní klání.

Tomáš Hibi Matějíček

2000 – ??

Komixvečer
Zábavný večer plný
kreslených obrázků.

Sobota 10. 1.
800 – 810

810 – 1005

Slavnostní zahájení semináře
Většinu svého života prožil v první linii. Ať již jako účastník mise IFOR/SFOR,
kaplan 4. brigády rychlého nasazení, hlavní kaplan Armády české republiky,
nebo jako středoškolský profesor.

Plk. Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D.
Válečné otazníky
Etické otázky dnešních válečných konfliktů.
Bývalý poslanec federálního shromáždění ČSFR a posléze ředitel vnitřního odboru
Kanceláře prezidenta republiky, přednášel na vysoké škole filosofii a etiku, pracoval i jako stavební montér. V současné době je předsedou Etického fóra ČR.

1020 – 1150

PhDr. Jan Šolc – Kol
Duchovní princip a ideový základ Junáka
Uplatňování a rozvíjení druhého základního principu světového
skautingu v naší organizaci.

1155 – 1310

Fotograf, estét a kavárenský povaleč, publicista a produkční. Po čtyři roky šéfredaktor internetového
časopisu komiks.cz, nedůsledný teoretik, komiksový redaktor, příležitostný
scenárista a programový ředitel festivalu Komiks FEST!

Tomáš Matějíček, Dis – Hibi
Komixterapie
Praktické použití komiksu k výchově i (sebe)reflexi (Workshop).
Cena nadace Patria, Trilobit, FITES, cena J. A. Komenského,
Stříbrná volavka z Mezinárodního filmového festivalu… Nejen
tyto ceny získala za více než padesát dokumentárních,
vzdělávacích a publicistických filmů a pořadů.

Mgr. Marie Šandová – Majka

1155 – 1300

Vědění o nevědění Sira Karla Poppera (1994)
Setkání s kritikem totalitních systémů a filosofem otevřené
společnosti při jeho návštěvě Prahy (15 minut).

Ivančena, skautský slib v proměnách doby
Odkaz odboje slezských skautů. Ukázka z připravovaného filmu
(cca 10 minut). Po promítání následuje diskuse s autorkou.

1300
1445 – 1645

1500 – 1630

Polévka drůbeží s těstovinami, Pečené kuře se zeleninovou rýží.
O. M. I. L.: Trénink v divadelní improvizaci
Trénink druhého družstva (Workshop).
Literární historik (ovšem také autor), jehož parketou je česká moderní a spirituální
literatura. Za totality prošel několika zaměstnáními, byl účastníkem mnoha
„bytových seminářů“ a spolupodílel se na vydávání samizdatu.
Nyní bádá v Ústavu české literatury a učí na vysokých školách.

Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.
Underground
Jak vypadala podzemní kultura za totality?
Ilegální koncerty rozmetávané policií, bytové semináře a tajná vydavatelství…

1645 – 1800

Mgr. Tomáš Matějíček – Hibi: Komixterapie
Opakování workshopu pro zbylé zájemce.

Mgr. Marie Šandová – Majka: Prostor ticha (2004)

1640 – 1810

…ruina barokní zemědělské usedlosti byla přestavěna způsobem, který rozvíjí tradici
cisterciácké architektury a spirituality… (33 minut).

GENUS – Profesor Zdeněk Matějček (1996)
Portrét dětského psychologa (15 minut). Po filmech opět následuje diskuse s jejich autorkou.

Sobota 10. 1. (večerní program)
1800 – 1900

Šéfkuchař ELŠ Minewakan: „Je gulášek už volný?“ – Guláš s knedlíkem
Novinář, manažer a producent, specialista na styl Country & Western a
šéfredaktor časopisu Western World uvádí v koprodukci s televizí ELŠ
hudebně vzdělávací poslechový soutěžní pořad s dobovými ukázkami.

30

30

19 – 20

Mgr. Slavomil Janov – Nashville
Hymnus Skautus
Junácká hymna – první píseň českého skautingu.
Skautská hymna ve stylu swing? Country? Či „Ska“? V orchestrální podobě
i zcela bez hudby a zpěvu? Zúčastněte se naší televizní soutěže a nejen že se
pobavíte, ale také se něco dozvíte…
Večer bude pokračovat uchvacujícími duely v divadelní improvizaci,
kdy vítěz sklidí potlesk a prohrávající schytá vrženou pantofli
(kterou k tomuto účelu vyfasujete u vchodu místo
shnilých rajčat).

30

20 – ??

Ligové družstvo České improvizační ligy

O.M.I.L.
uvádí soutěž v divadelní improvizaci

Divadlo jako hokej…
Protagonisty večera budou Osobnosti Máchané Improvizační Louží, soutěžní družstva složená
z účastníků předchozích workshopů – a také publikum, které bude určovat témata,
hodnotit týmy… a házet pantofle ☺

Neděle 11. 1.
800 – 900
900 – 945

… je v přednáškovém sále sloužena mše svatá. Slouží ji bratr otec biskup Radkovský.
Páreček nebo buchty. Ham!
Klinický psycholog, psychoterapeut a manželský poradce, člen etické komise České psychoterapeutické společnosti jakož i Etické komise ministerstva zdravotnictví, prezident Asociace klinických
psychologů, vysokoškolský pedagog a autor mnoha odborných prací.

945 – 1115

PhDr. Petr Goldmann – Štěk
Alespoň jeden dobrý skutek denně – pomáháme
skutečně z lásky k bližnímu?
Co nás vede k tomu, abychom se angažovali pro druhé?
Je možné, že nás vlastní sobectví vede ke konání dobra?
Historik a vojenský historik, který nás na
semináři již tradičně provází českými dějinami

1115 – 1245

plk. Ing. František Valdštýn
Hledání Krista na počátku našich dějin.
Nejnovější poznatky o christianizaci českých zemí,
aneb Proč chudák Perun zavržen byl.

1300

Tradiční zakončení semináře

Od účastníků improvizačních tréninků se očekává odvaha zúčastnit se v sobotu
večer samotného improvizačního zápasu.
Na samotný seminář se není třeba přihlašovat předem. Přihlášením si však zajistíte
přednostní právo účastnit se workshopů. O přihlášení předem také prosíme Ty, kteří
budou chtít zajistit ubytování nebo hlídání dětí.

Přihlašovat se (k ubytování či na workshopy) lze nejlépe pomocí internetu na adrese:
http://els.skaut.org/seminar.prihlas.php
přivítáme i přihlášky poslané e-mailem na adresu logik@skaut.org, či zaslané poštou
na adresu:
Miloš Blažek – Merkur
Panuškova 9, 140 00 Praha 4
Přihlášky podané písemně či na internetu nepotvrzujeme, ale nebojte se, o své místo
pod střechou nepřijdete. Naděl nám prosím dárek a přihlaš se nejpozději do Štědrého
dne (24. 12. 2008).
Máte-li jakékoli speciální přání či otázku, nebojte se na nás obrátit – třeba přímo na
mě, Logika. E-mail mám logik@skaut.org, telefon 777 976 189 či 233 323 012 a můj
jabber je logik@jabbim.cz (pozor, to není email!). ICQ mám 307 482 486, pomocí skype
volejte uživatele jalogik a pomocí messangeru logik@centrum.cz. Když vše selže, tak
hlasitě volejte: „Loooogiiiiiiiiikůůůůůů!“
Těšíme se na Tebe
Jan Pečený – Neptun, Miloš Blažek – Merkur, Matyáš Novák – Logik
a celý instruktorský sbor ELŠ

A samozøejmì Tì zveme i na Ekumenickou lesní školu...
K tomu, abych napsal nìco o naší lesní škole mi tu jaksi
nezbylo místo, proto Tì odkáu na naše internetové stránky,
kde najdeš vše potøebné. Zde uvedu jen strohá fakta.
Termín:
14.–23. 8. 2009
Web: http://els.skaut.org
Telefon:
776 659 225
E-mail: peceny@volny.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška na XIX. skautský seminář
Salesiánské divadlo, 9.–11. 1. 2009
Jméno

PSČ:

Adresa:
Ubytování
na sobotní noc?
Počet chlapců či
mužů:
Zúčastníme se pátečního
večerního programu?

Ano / Ne
Dívek a žen:
Ano / Ne

Počet zájemců
o komiksový workshop
Stvrzuji vlastnoručním podpisem:

A na neděli?

Ano / Ne

Rodin:
Zúčastníme se sobotního
večerního programu?
Počet zájemců o trénink
v divadelní improvizaci:

Ano / Ne

