
Ekumenická lesní škola Tě zve v roce 60. výročí svého založení na

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.
  
Seminář  se  koná  v  Salesiánském  divadle, Kobyliské  nám. 1, Praha 8 - Kobylisy,  od 
pátku 19. ledna do neděle 21. ledna 2007.
Dopravní spojení: metro, trasa „C“ stanice Kobylisy. 
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XVII. SKAUTSKÝ  SEMINÁŘ

Program   semináře 

Pátek  19. ledna 2007
příjezd a ubytování mimopražských účastníků
Salesiánské divadlo bude otevřeno pro účastníky od 18,00 hodin!

Sobota 20. ledna 2007
7.15–7.50 h (zápis účastníků)

8.00 h 
br. Jiří Zachariáš – Pedro, mnohaletý skautský činovník a publicista: Století skautingu

přestávka

PhDr. Michal Klapač , klinický psycholog: Formování osobnosti – výchova, učení, vzdělávání, 
vedení týmu. Adolescenční mládež.
 
12.30–14.00 h (oběd)
Po obědě bude pro R&R účastníky semináře připravena hra ve městě

14.00 h
br. Břetislav Rychlík: Skaut má nahá kolena (Promítnutí filmu ze skautského prostředí včetně 
následné diskuse s režisérem)

přestávka
 
br. Miroslav Kopt: Skauti a III. odboj

18.00–19.00 h (večeře)
                                   
Neděle 21. ledna 2007
8.00–9.00 h (mše svatá) koná  se  v  přednáškovém  sále  a  slouží  ji  br.  Mons. František 
Radkovský, biskup plzeňský   

9.00–9.45 h (snídaně)

9.45–13.00 h 
plk. Ing. František VALDŠTÝN, plukovník v záloze: Rytířská idea a český skauting
 
13.00 h
Tradiční zakončení semináře: gilwellský kruh, 3. sloka skautské hymny

Po každé přednášce následují dotazy a diskuse             » » »
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Sobotní obědy, večeře i nedělní snídaně 
jsou zajištěny pro účastníky přímo v jídelně Salesiánského divadla.  Jídlo  se  předem  neobjednává,  ale  stravenky  se  
budou  prodávat u zápisu v pátek 19. ledna a v sobotu 20. ledna do 8.00 hodin.  Oběd bude za 50 Kč, večeře za 25 Kč 
a snídaně za 25 Kč.

V prodeji bude skautská literatura 
 Z myšlenkových základů skautingu od br. L. Ruska - Šamana a br. Ing. Z. Navrátila - Fetiška
 Skautský vůdce na duchovní cestě (Jan Pečený - Neptun)
 Stručné dějiny českého skautingu v období 1968–1970 (Karel Lešanovský)
 Český skauting v dokumentech KSČ 1945–1948 (Miroslav Kopt a kol.)

Mimopražským účastníkům nabízíme jednoduché ubytování 
v areálu divadla v ceně 25 Kč za jednu noc. Vezměte si s sebou: karimatku, spacák, přezutí, potřeby na spaní (vytiskněte 
a oddělte dolní část Přihláška na ubytování, vyplňte a pošlete na uvedenou adresu)

Skautská prodejna JUN, stejně jako další prodejci, Vás opět obslouží v prodejních stáncích.  

Vstupné (úhrada režijních nákladů) je 60 Kč

Na Tvou účast se těší 
Jan Pečený - Neptun a instruktorský sbor ELŠ

Upozornění 
Využijte Skupinovou slevu. Skupinou se u ČD rozumí již dvě osoby. Jízdenky lze získat přímo u pokladny na počkání. První 
a druhá osoba zaplatí celé zákaznické jízdné (i když nevlastní kartu Z), každá další do max. počtu 15 osob pak již jen 50% 
zákaznického jízdného. Příplatky na EC/IC jsou však v plné výši.

Přihláška na ubytování         Skautský seminář ELŠ 2007

Jméno a příjmení:

Adresa:
 
          PSČ:

Přeji si zajistit ubytování:
 
  z pátku na sobotu (z 19. na 20. ledna 2007)
 
  ze soboty na neděli (z 20. na 21. ledna 2007) 

Při hromadných objednávkách ubytování uvádějte chlapce na zvláštním listu a děvčata na zvláštním 
listu!  V případě, že se jedná o manžele, také uveďte!

Přihlášky na ubytování odešlete obratem, nejpozději však do 20. prosince 2006 na adresu:
Miloš Blažek, Panuškova 9, 140 00 Praha 4
Přihlášky k ubytování lze také poslat elektronicky přes: www.els.skaut.org

Ubytování pro sestry i bratry je zajištěno v prostorách Salesiánského divadla. Objednávky na toto 
ubytování již nebudeme písemně potvrzovat.



design   PP


