Ekumenická lesní škola zve všechny vůdce, vůdkyně, činovníky a R&R na

XXVI. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ ELŠ
téma: „70 let ELŠ“

8. až 10. ledna 2016 v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy

pátek 8. 1. 2016
18.00

začátek registrace a ubytování účastníků

19.30 70 let ELŠ — Pade, Junior, Ládis — promítání, vyprávění... (v jídelně v suterénu)
poté
Skautská čajovna (v suterénu) a také setkání kruhu ELŠ (v jídelně v suterénu)
sobota 9. 1. 2016
8.00

duchovní úvod
P. Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB
Římskokatolický kněz, salesián. Přednáší na VOŠ Jabok, Institutu ekumenických studií a Evangelické teologické fakultě UK. Dříve tajný řeholník, emigrant, zvaný „pastor undergroundu“.

8.40

Jak chutná moc
PhDr. Zdeněk Papoušek
Pedagog na Biskupském gymnáziu v Brně, sociolog a dramatik, senátor za obvod Brno-město,
skaut. Působil jako sociální kurátor a jako vedoucí brněnské pobočky Fondu ohrožených dětí.

10:20

prezentace Ekumenické lesní školy

10.30 Laudato Si – Buď pochválen
P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha — Orko, Ph.D.
Evoluční biolog, lékařský i environmentální etik, cestovatel, pedagog, teolog, skaut, vodák, spisovatel
a katolický kněz (Lechovice, sv. Salvátor). Je přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lék. fak. UK.

12.00

oběd (řízek, bramborový salát, polévka)

13.20 prezentace Rádcovského tábora sv. Jiří

13.25 Tvář Otcova milosrdenství
P. Mgr. Vladimír Záleský
Římskokatolický kněz, cestovatel. Farář farnosti Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou.
Misijní traktorista v Africe. Instruktor Ekumenické lesní školy a řady dalších kurzů a akcí.
14.20 prezentace Skautský institut ABS

14.25 Neviditelná religiozita
doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Religionista studující kulty, sekty a nová náboženská hnutí. Vedoucí katedry Husitské TF UK,
docent na Evangelické TF UK. Mluvčí Společnosti pro studium sekt, šéfredaktor Dingiru.
16.05 prezentace VLK Gong

16.10 Úspěchy a problémy teorie velkého třesku, kosmologie
RNDr. Jiří Grygar — Dřímal, CSc.
Astrofyzik, astronom, popularizátor vědy a vztahu vědy a víry. Čestný předseda České astronomické společnosti, člen výboru SISYFOS a člen rady ČKA. Polní hejtman Spanilé jízdy Ebicykl.

17.55 Skauting společný hochům i dívkám zároveň
Mgr. Eva Měřínská
Náčelní Junáka, ředitelka Městské knihovny Tábor, instruktorka kurzů. Věnuje se vzdělávání
skautských instruktorů, Domácímu hospicu Jordán, knižní vazbě a literatuře.
a její host Mgr. Hana Říhová — Rybča

18.40

večeře (hovězí guláš)

19.55 Výchova v různých dobách (totalita a dnes) — diskuse (v jídelně v suterénu)
Dana Němcová
Klíčová disidentka, signatářka a mluvčí Charty 77 a VONS. Je ochránkyní lidských práv, psycholožkou
poradny pro uprchlíky, předsedkyní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové a matkou sedmi dětí

poté

Skautská čajovna (v suterénu)

neděle 10. 1. 2016
8.00

nedělní katolická bohoslužba — mše sv. s homilií
celebruje Mons. František Radkovský
Sídelní biskup katolické Plzeňské diecéze. Při České biskupské konferenci je odpovědný za laiky,
a ekumenismus. Duchovní rádce kmene dospělých Junáka, absolvent ELŠ, původně matematik.

9.00

snídaně (párky nebo tvarohové buchty)

9.45

Jan Hus v labyrintech moderní doby
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Historik, pracuje v Historickém ústavu AV ČR a přednáší na Filozoﬁcké fakultě MU. Věnuje se
církevním, sociálním a politickým dějinám 20. století a dějinám česko-německých vztahů.

11.30 Romové mezi námi
P. Mgr. Pavel KUCHAŘ, SDB, Ph.D.
Římskokatolický kněz, salesián, pedagog. Přednáší na VOŠ Jabok obory sociální, volnočasová
pedagogika a etnické menšiny. Přednášel na Pedagogické a Teologické fak. Jihočeské Univerzity

13.00 tradiční zakončení semináře
audio nahrávky přednášek z našich seminářů najdete na: http://els.skauting.cz/knihovna/

 doprava:

Pražským metrem trasy C do stanice Kobylisy, výstup Kobyliské náměstí u posledního
vagónu. V podchodu metra doleva a východ na Salesiánské centrum.

 vstupné:

Vstupné na úhradu režijních nákladů činí 80 Kč na celou akci (i při částečné účasti).

 jídlo:

Lze si zakoupit stravenky ale je nutná jejich včasná rezervace (jejich počet je omezený).
Nabízíme sobotní oběd za 60 Kč, sobotní večeři za 50 Kč a nedělní snídani za 30 Kč.

 výstavy:

L. Rusek — Šaman (v sále); 70 let Ekumenické lesní školy (1946–2016) (v sále);

 antikvariát: Přineste (pro vás již nepotřebné) skautské knížky a odneste si zdarma jiné; čajovna: Přijďte! (v suterénu);
 prodejci:

V boční chodbě vpravo budou k dostání skautské potřeby: literatura apod.

 ubytování: Za 30 Kč (na osobu a noc) zajistíme skromný nocleh na podlaze v budově Salesiánského

divadla. Je ale nutná včasná rezervace, protože počet míst je omezený. Spacák a karimatku
prosíme vlastní. Při rezervaci uveďte počet osob a případná zdravotní či jiná omezení.
 rezervace: Ubytování i stravenky je nutné včas rezervovat (nejpozději 3. 1. 2015, storno rezervace

pak nejpozději 8. 1. v 10:30) na e-mailu seminar-els@email.cz.
Pokud si nechcete rezervovat ubytování či stravenky, není třeba se na
seminář předem přihlašovat, prostě přijďte. Těšíme se na vás!
Rys, Pade a tým organizátorů

Ekumenickou lesní školu 2016

Stále se můžete přihlásit na
.
Slavíme výročí lesní školy, neboť její počátky sahají až do roku 1946. Setkání minulosti s přítomností, pamětníků s mladou, nastupující generací vůdců. Oživíme metodiky zaznamenané v uplynulých desítkách let a porovnáme s moderními,
dnešními postupy. Pokračujeme v poznávání kořenů skautingu, vlastenectví, občanství a křesťanství.
Kontakt: Radek Konečný — Pade, radek.konecny@skaut.cz, http://els.skauting.cz/

