
                        Ekumenická lesní škola tě zve na

XXII. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ ELŠ
13. až 15. ledna 2012 v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy

 pátek 13. 1. 2012

18.00 začátek registrace a ubytování účastníků

19.30 Promítání skautských historických fi lmů z 1. republiky + diskuse (v jídelně v suterénu)

 sobota 14. 1. 2012

8.00  Duchovní úvod
    f. Mgr. Miloš Rejchrt
     Kazatel Českobratrské církve evangelické v Kobylisích. V letech 1980—81 byl mluvčím Charty 77.  

Muzikant (ve skupině Berani), překladatel, redaktor rozhlasu, společensky aktivní publicista.

8.40  100 let československého skautingu 
    Mgr. Petr Beránek – Vlk
     Historik se zaměřením na koloniální svět, dějiny 20. století a moderní nacionalismus. Doktorand 

na Ústavu světových dějin FF UK, oddílový vůdce, instruktor Sursum a instruktor ELŠ.

10:10   prezentace Ekumenické lesní školy 2012

10.30 Být či nebýt „hotov pomoci bližnímu“? 
    P. Dr. Vojtěch Eliáš – O‘Kim 

     Prezident Arcidiecézní charity Praha, přednáší pedagogiku, katechetiku a didaktiku na Katolické 
teologické fakultě UK, člen Vysokoškolské komise ČBK, katolický kněz a instruktor ELŠ.

12.00 oběd    

13.30  Perspektivy křesťanství a víry v současném světě
    mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. 

     Profesor sociologie FF Univerzity Karlovy, rektor univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora, 
prezident České Křesťanské akademie. Letos získal Cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy.

15.15 Otázka ústavnosti a rozpuštění KSČM 
    Ing. Jaromír Štětina  
     Novinář Lidových novin (válečný reportér z oblastí bývalého Sovětského svazu), spisovatel a politik. 

Zvolen do Senátu v r. 2004 za Stranu zelených, v r. 2010 jako nestraník za TOP 09.

17.00 Media, realita, manipulace
    Mgr. Jiří Zajíc – Edy
    Publicista, pedagog a mediální analytik (v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT). Založil 

Redakci nábožen. života ČRo. Vedoucí Odboru duchovní výchovy Junáka, absolvent ELŠ.

18.30 večeře  

19.30 Fenomén Jaroslav Foglar – dokumentární fi lm + diskuse (v suterénu)

    Petr Kotek, Slavomil Janov – Nashville, Jiří Zachariáš – Pedro
    Po promítnutí dokumentárního fi lmu Foglar pohledem Petra Kotka proběhne diskuse s režisérem 

P. Kotkem, Pedrem, Nashvillem a s diváky o fi lmu a o významu J. Foglara pro český skauting. 

poté  setkání kruhu ELŠ

 

„100 let čs. skautingu“



 neděle 15. 1. 2012

8.00  nedělní katolická bohoslužba – mše sv. s homilií
    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  Odkaz starých metodik 
    Mgr. Petr Hájek – Balú
     Pedagog, skautský spisovatel, znalec přírody a odborník nejenom na výchovu vlčat. Klíčový 

instruktor ELŠ, přednáší také na Cordě a VLK Gong. Katolický katecheta.

11.30 Tvář pobělohorského temna 
    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  

 

 motto:  Hlavním tématem letošního semináře bude letošní výročí 
100 let československého skautingu. 

 doprava:  Pražským metrem trasy C do stanice Kobylisy, výstup po pohyblivých 
schodech u posledního vagónu. V podchodu metra doleva a ukazatel 
Salesiánské centrum vás navede na správný výstup k Salesiánskému divadlu. 

 vstupné: Vstupné na úhradu režijních nákladů činí 70 Kč na celou akci. 

 jídlo:   Lze si zakoupit stravenky ale je nutná jejich rezervace (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 velmi doporučujeme jeho rezervaci, 
protože počet míst je omezen. Spacák a karimatku prosíme vlastní.

 rezervace: Ubytování i stravenky si předem rezervujte (nejpozději však 8. 1. 2012) na e-mailu 
seminar-els@email.cz či poštou na adrese Jiří Kolář (Rys), Lublaňská 45, 120 00 Praha 2. 
Při rezervaci ubytování uveďte počet osob a případná zdravotní či jiná omezení.

Pokud si nechcete rezervovat ubytování či stravenky, není třeba se na 
seminář předem přihlašovat, prostě přijďte. Těšíme se na vás!   

Rys, Pade a instruktoři ELŠ

Stále je možnost přihlásit se na 

Ekumenickou lesní školu 2012. 

Její letní část proběhne v srpnu 2012 v památné hájovně Orlovy a bude inspirována 
odkazem sta let českého skautingu s důrazem na etiku skautského vůdce.
Kontakt: Radek Konečný — Pade, radek.konecny@seznam.cz, http://els.skauting.cz/


