Ekumenická lesní škola Tě zve na

XXI. SKAUTSKÝ

SEMINÁŘ

ELŠ

7. až 9. ledna 2011 v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy

pátek 7. 1. 2011
18.00 začátek registrace a ubytování účastníků
sobota 8. 1. 2011
8.00

Duchovní úvod a modlitba
BTh David Čančík – Dawy
Předseda sdružení Klub Pathﬁnder, člen Odboru duchovní výchovy Junáka, pastor Církve adventistů
s. d., dlouholetý skautský vůdce a organizátor vůdcovských a rádcovských kurzů. Absolvent ELŠ.

8.30

Vývojové stupně víry
P. Dr. Vojtěch Eliáš – O‘Kim
Prezident Arcidiecézní charity Praha, přednáší pedagogiku, katechetiku a didaktiku na Katolické
teologické fakultě UK, vyučuje také na vyšší škole JABOK, katolický kněz a instruktor ELŠ.

10.30 Postavení člověka v přírodě
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha – Orko Ph.D.
Evoluční biolog, lékařský i environmentální etik, cestovatel, pedagog, teolog, spisovatel a katolický
kněz. Je přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lék. f. UK. Působí ve farnostech Lechovice
a u sv. Salvátora. Vyučuje na bisk. gym. v Brně a arcibisk. gym. Praze.

12.00 oběd

(od 13.00 bude o skautské pouti do Vézelay ve Francii vyprávět Jan Bláha – Gandalf a Skauti Evropy)

13.30 Vstříc skautskému jubileu – o síle tradice
Mgr. Petr Hájek – Balú
Pedagog,skautský spisovatel, znalec přírody a odborník nejenom na výchovu vlčat, katecheta
katolické církve a klíčový instruktor ELŠ.

15.15 Skauting jako občanské náboženství
doc. PhDr. Stanislav Balík – Ježek, Ph.D.
Politolog a historik se zaměřením na českou komunální politiku, moderní české dějiny a nedemokratické režimy. Vedoucí katedry politologie Fakulty sociálních studií MU, ředitel Centra pro
studium demokracie a kultury, vůdce Jesenické lesní školy.

17.00 Skauting a Lesní moudrost – 150 let od narození E. T. Setona
MUDr. František Kožíšek – Biminiji, CSc.
Woodcrafter a znalec odkazu E. T. Setona. Vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou
vodu ve Státním zdravotním ústavu.

18.30 večeře
19.30 Zlatá sekyra – dokumentární ﬁlm o ELŠ a skautingu
Mgr. Marie Šandová – Majka
Režisérka a scénáristka. Cena nadace Patria, Trilobit, FITES, Cena J. A. Komenského, Stříbrná volavka
z MFF. Nejen tyto ceny získala za více než 50 dokumentárních a vzdělávacích ﬁlmů a pořadů.

20.20 setkání kruhu ELŠ

neděle 9. 1. 2011

nedělní katolická bohoslužba – mše sv.

8.00

Mons. František Radkovský
Sídelní biskup katolické Plzeňské diecéze. Při České biskupské konferenci je odpovědný za laiky,
ekumenismus a informatiku. Duchovní rádce Junáka – kmene dospělých, absolvent ELŠ.

9.00

snídaně

9.45

Věda, víra, Sisyfos
RNDr. Jiří Grygar – Dřímal, CSc.
Astrofyzik, astronom, popularizátor vědy. Čestný předseda České astronomické společnosti, místopředseda Učené společnosti ČR, člen výboru Českého klubu skeptiků SISYFOS
a polní hejtman Spanilé jízdy Ebicykl.

11.30 Svaté Čechy – čeští světci v národních a světových dějinách
plk. Ing. František Valdštýn
Plukovník v záloze, historik a specialista na české dějiny, který nás na seminářích již tradičně
provází českými dějinami.

13.00 tradiční zakončení semináře

 doprava: Metrem trasy C do stanice Kobylisy, schody u posledního vagónu. V podchodu
doleva a ukazatel Salesiánské centrum vás navede na správný výstup.
 vstupné: Vstupné na úhradu režijních nákladů činí pouhých 70 Kč na celou akci.
 jídlo:

Současně se vstupným si lze zakoupit stravenky (jejich počet je omezený). Ceny jsou
mírné (oběd 60 Kč, večeře 50 Kč a snídaně 30 Kč) a Minewakanova kuchyně je vyhlášená.

 prodejci:

V předsálí a v boční chodbě vpravo bude k dostání rozličná skautská literatura apod.

 ubytování: Za 30 Kč (na osobu a noc) zajistíme skromné ubytování přímo v budově Salesiánského
divadla. Ubytování se platí současně se vstupným a doporučuji jeho rezervaci, protože
počet míst je omezen. Spacák a karimatku prosíme vlastní.
 rezervace: Ubytování i stravenky si můžete předem rezervovat (nejpozději do 6. 1. 2010) na e-mailu
seminar-els@email.cz či poštou na adresu Jiří Kolář (Rys), Lublaňská 45, 120 00 Praha 2.
Při rezervaci ubytování uveďte počet osob, pohlaví a případná zdravotní omezení.
Pokud si nechcete rezervovat ubytování či stravenky, není třeba se na seminář předem přihlašovat,
prostě přijďte. Těšíme se na vás! Pade, Rys a instruktoři ELŠ

Již nyní se můžete přihlásit na

GONG 2011.

Nauč se být dobrým vůdcem, poznej sám sebe a nech své srdce rozeznít skautingem,
abys mohl rozdávat vodu nezkalenou. Srdečně zveme na tradiční vůdcovský lesní kurz
GONG v srpnu 2011. Pade, Tačud, Vrabčák http://gong.skauting.cz/
a na

Ekumenickou lesní školu 2012.

Její letní část proběhne v srpnu 2012 v památné hájovně Orlovy a bude inspirována
odkazem tradic českého skautingu, protože se uzavře století od jeho vzniku.
Kontakt: Radek Konečný — Pade, radek.konecny@seznam.cz, http://els.skauting.cz/

