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

XXV. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ ELŠ
9. až 11. ledna 2015 v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy

 pátek 9. 1. 2015

18.00 začátek registrace a ubytování účastníků

19.30 ELŠ 2014 v rumunském Banátu — promítání, vyprávění... (v jídelně v suterénu)

poté  Skautská čajovna (v suterénu) a také setkání kruhu ELŠ (v jídelně v suterénu)

 sobota 10. 1. 2015

8.00  duchovní úvod
    f. Mgr. Miloš Rejchrt
     Evangelický kazatel Českobratrské církve evangelické. Byl disidentem a mluvčím Charty 77, působil 

ve sboru v Kobylisích. Muzikant, herec, překladatel, redaktor rozhlasu, aktivní publicista.

8.40  Karikatury Boha 
    PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD 
     Psycholožka, teoložka, psychoterapeutka, spisovatelka z oboru křesťanské spirituality. Koordiná-

torka Katolické charismatické obnovy, šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství. 

10:20   prezentace Ekumenické lesní školy

10.30 25 let — nesmrtelný zápas svobody a nesvobody 
    doc. PhDr. Stanislav Balík — Ježek, Ph.D.  

     Politolog a historik se zaměřením na nedemokratické režimy. Vedoucí Katedry politologie Fakulty 
sociálních studií MU v Brně, zastupitel obce Bludov, vůdce Jesenické lesní školy.

12.00 oběd    

13.30  Jak udržet partnerské vztahy
    PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

     Psycholog, zabývá se psychologií rodiny, policejní psychologií, psychologií reklamy a církevně-pas-
torální psychologií. Publicista, pedagog, popularizátor, angažovaný římskokatolický křesťan.

15.15 Český ilegální skauting 1960–1990 
    Jiří Zachariáš — Pedro
    Skautský historik a publicista, redaktor ČINu, spoluzaložil Svaz skautů a skautek ČR, výrazná 

osobnost obnovy Junáka v roce 1965-68 a 1988-89, znalec J. Foglara, signatář Charty 77. 

17.00 Pozemní dobrodružná cesta do Kalkaty
    Ivan Brezina  

     Novinář a publicista se zaměřením na cestovatelství a ekologii. Vystudoval systematickou biologii, 
ekologii a publicistiku na UK. Kritik ideologie environmentalismu. Šéfredaktor časopisu Outdoor.

18.30 večeře  

19.30 Skauting v době komunismu — diskuse (v jídelně v suterénu)

    Jiří Stránský, moderuje Ondřej Dyčka

    Spisovatel, scenárista, dramatik, překladatel, politický vězeň a skaut. Autor mnoha fi lmových a tele-
vizních scénářů, rozhlasových her i knížek pro děti. Nositel skautského Řádu Stříbrného vlka. 

poté  Skautská čajovna (v suterénu)

téma: „Refl exe“

16.55 prezentace ČLK Sursum 

13.25 prezentace Rádcovského tábora sv. Jiří 

15.10 prezentace 7 vlků a tisícovky 

www.facebook.com/pages/Skautský-seminář-Ekumenické-lesní-školy/593237340729895

18.25 prezentace VLK Gong 



 neděle 11. 1. 2015

8.00  nedělní katolická bohoslužba — mše sv. s homilií
    celebruje František Radkovský, hudba schola SVÚj 

9.00  snídaně    

9.40  Refl exe domova a krajiny
    Mgr. Petr Hájek — Balú
     Pedagog, skautský spisovatel, znalec přírody a odborník nejenom na skautskou ideu a výchovu 

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

10.35 Cesta ke kněžství v totalitě 
    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.

11.30 Benjamínci aneb předškoláci v Junáku 
    Ondřej Kupka — Dick, Michaela Pokorná — Míša, Tomáš Pokorný —Tomik 
     Dick — zpravodaj Výkonné rady Junáka pro program, zodpovídal za Nový program a vytvoření 

kategorie benjamínků. Míša a Tomik stáli za vznikem výchovných nástrojů pro benjamínky.

13.00 tradiční zakončení semináře  

 

 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 70 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.

 čajovna:  Úspěšná novinka neboli „Navštivte naši čajovnu a užijte si seminář do posledního doušku.“ (v suterénu)

 výstavy:  L. Rusek — Šaman (v sále); 2OKnA — dva malé pohledy do světa skautských literátů a fotografů. (v sále);
17. listopad 1989 (v sále); V. Vodenka — Jíra — rukodělné výrobky (chodba přízemí vpravo)

 prodejci:  V předsálí a 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 4. 1. 2015, storno rezervace 
pak nejpozději 9. 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

Již nyní se můžete přihlásit na Ekumenickou lesní školu 2016. 
Slavíme výročí lesní školy, neboť její počátky sahají až do roku 1946. Setkání minulosti s přítomností, pamětníků s mla-
dou, 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/

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


