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17:00 otevření areálu pro účastníky (ubytování účastníků, diskuse apod.)

18:10
Roman Šantora  Bobo: Počátky českého skautingu v dobových dokumentech

Počáteční díl cyklu o českém skautingu postavený na filmových i jiných dokumentech.
R. Š. (46) je skautský historik, vedoucí Ústředního skautského archivu, dříve instruktor FONS.


20:00
Jan Čižinský  Kuklič: Odpovědnost politika v dnešní době

Rozhovor s předsedou hnutí Praha sobě o tom, s čím se musí jako skaut a křesťan vyrovnávat.
J. Č. (41) je český politik a pedagog, poslanec, starosta Prahy 7, dříve vedoucí skautského oddílu.


21:30 otevření skautské čajovny a meditační/modlitební místnosti
sobota 7. 3. 2020

7:30 otevření areálu pro nové účastníky a meditační/modlitební místnosti (7:50–8:25 snídaně)

8:30
Martina Viktorie Kopecká: Duchovní život v současném světě (Jan 20,21) (úvod akce)

Jsme posláni do světa cestou dobrodruha, který jde životem s batohem a posouvá horizont dál a dál.
M. V. K. (33) je farářka Církve čs. husitské a předsedkyně ECHOS. Působí v ekumenickém hnutí.


8:55
Dana Krausová: Hledání smyslu v každodenním životě

Nabídka návodu, jak se v životě orientovat podle hodnot, a nikoliv jen podle potřeb.
D. K. je psycholožka a psychoterapeutka, lektorka v logoterapii a existenciální analýze.


10:40
Marek Vácha  Orko: Nevyžádané rady mládeži

„Tak trochu kulometná palba. Nebo spíš kobercový nálet. Moc se omlouvám všem nevinným.“
M. V. (53) je evoluční biolog, lékařský i environmentální etik, skaut, spisovatel a katolický kněz.


12:1014:00 oběd + diskuse + ...

14:00 Odbor duchovní výchovy Junáka, Lesní škola Protos, kurz Obzor (prezentace v sále)

14:20
Tomáš Holub: Současná mládež a křesťanství

Rozhovor s biskupem, jehož příspěvek za ČR na synodě o mládeži vyvolal mimořádnou pozornost.
T. H. (52) je biskup katolické Plzeňské diecéze. Dříve vojenský kaplan v misích IFOR/SFOR.


16:0017:10
		Volitelné workshopy nejen pro vedoucí oddílů  1. kolo
A1 Hledání prvního skautského principu (M. Pilnáček  Citron a tým Hledání 1. principu SI; trvá 2,5 h.)
A2 Osobní duchovní život vůdce a vůdkyně (vede Jan Pečený  Neptun)
A3 Být skautem ve světě (nejen na Jamboree) (vede Jaroslav Weigl  Higi)
A4 Jak sebe i druhého efektivně naučit: 4 strategie učení (vede M. Skaličková  Boxtra)
A5 Budoucnost kmene dospělých (vede Slavomil Janov  Nashville a Hanka Kaprálková)
A6 Diskuse s náčelní a náčelníkem Junáka (vede Jan Petera  Slimák a Jiří Zajíc  Edy)

A7 Jáchymovské peklo 1953: diskutuje mukl, skaut a osobnost Leo Žídek (vede Karel Bušta  K4)
A8 17. 11. 1989 na Národní třídě očima účastníka; demonstrace 1988–89 (vede Jiří Kolář  Rys)
A9 Oddíl v přírodě a pro přírodu (vede Hedvika Nevřalová  Medi)
A10 Estetická výchova dětí prakticky (vede Josefína Nedbalová  Fína)
A11 Sport na venkovním hřišti  volejbal (vede Ondra Šípek  Rex)


17:2018:30
		Volitelné workshopy nejen pro vedoucí oddílů  2. kolo
B1 Duchovní život: výměna zkušeností z křesťanských oddílů (R. Buchtel  Růža, T. Skalický  Tom)
B2 Duchovní život: výměna zkušeností z nekřesťanských oddílů (vede Daniel Vychodil  Simba)
B3 Timemanagement pro začátečníky (vede Martina Skaličková  Boxtra)

¬ Hledej s námi
duchovní jádro skautingu
B5 Skautské rituály v oddíle  výměna zkušeností (vede Jan Petera  Slimák)
/protos.skauting.cz
https://obzor.skauting.cz
B6 Exegeze duchovního textu (vede Karel Bušta  K4)
skaut.cz/odv
B7 Skautský Liliový kříž a duchovní odborky v Junáku (vede Jiří Kolář  Rys)
B4 Odpovědnost skautů za společnost (vede Tomáš Řehák  Špalek)

B8 Práce se skautským slibem po slibu (vede Jiří Zajíc  Edy)
B9 Hudba a zpěv jako součást odd. života (i workshopu) (vede Josefína Nedbalová  Fína)
B10 Sport na venkovním hřišti  malá kopaná (vede Ondra Šípek  Rex)


18:3019:55

večeře


20:00
František Nedvěd & Tie Break  koncert české folkové a country legendy

Spolu s F. N. hrají Petr Kocman jako kytarista a zpěvák, jeho syn Vojtěch Nedvěd na
dvanáctistrunnou kytaru, baskytarista Milan Plechatý a bubeník Jaroslav Petrásek.


21:30 otevření skautské čajovny
neděle 8. 3. 2020

7:30 		

8:30
volitelně
a nebo

otevření areálu pro účastníky a meditační/modlitební místnosti

Karel Herbst: Bohoslužba (nedělní katolická mše)
Odbor duchovní výchovy: Dobroslužba (duchovní program pro každého)

K. H. (75) je katolický biskup a salesián, legenda podzemního fungování církve a „chaloupek“.


9:3010:05 snídaně

10:10
Kateřina Lachmanová: Chraň a střez své srdce (srv. Přísl. 4,23)

Jde o duchovní boj odehrávající se v našem nitru ... anebo spíš ten, který by se tam měl odehrávat.
K. L. (55) je teoložka, psychoterapeutka, spisovatelka z oboru křesťanské spirituality.


11:45
Jiří Zajíc  Edy, Roman Šantora  Bobo, Tomáš Řehák  Špalek:
Český skauting po roce 1989

Rozprava účastníků obnovy č. skautingu, kteří se zapsali do jeho dnešní podoby.


13:10 zakončení semináře Trignis 2020
Trignis znamená „troj-oheň“. Pro nás jsou to tři základní principy skautingu, které osvěcují naši skautskou cestu.

ubytování a stravování účastníků v téže budově

prodejci skautských potřeb, literatury apod.

možnost hlídání malých dětí při přednáškách

skautské výstavy, večerní skautská čajovna

meditační/modlitební místnost

Zveme tě také i na příští Trignis 2021: 5.  7. 3. 2021 Salesiánské divadlo

