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

XXIV. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ ELŠ
10. až 12. ledna 2014 v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy

 pátek 10. 1. 2014

18.00 začátek registrace a ubytování účastníků

19.30 promítání fi lmu Baraka − Odysea země + diskuse (moderuje Vlk, v jídelně v suterénu)

poté  Skautská čajovna (v suterénu)

 sobota 11. 1. 2014

8.00  Život — duchovní úvod
    BTh David Čančík — Dawy
     Předseda sdružení Klub Pathfi nder, pastor Církve adventistů s. d., člen Odboru duchovní výchovy 

Junáka, skautský vůdce a organizátor vůdcovských a rádcovských kurzů. Absolvent ELŠ.

8.40  Zázrak života 
    P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha — Orko Ph.D.   
     Evoluční biolog, lékařský i environmentální etik, cestovatel, pedagog, teolog, spisovatel a katolický 

kněz (Lechovice, sv. Salvátor). Je přednostou Ústavu lékařské etiky na 3. lékařské fakultě UK.

10:20   prezentace Ekumenické lesní školy

10.30 Duchovní život činorodých lidí 
    PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD 
     Psycholožka, teoložka, psychoterapeutka, spisovatelka z oboru křesťanské spirituality. Koor-

dinátorka KCHO. Šéfredaktorka KNA. Vyučuje na KTF UK v Praze a TF UP v Olomouci.

12.00 oběd    

13.30  Život ve vesmíru
    RNDr. Jiří Grygar — Dřímal, CSc.

     Astrofyzik, astronom, popularizátor vědy. Čestný předseda České astronomické společnosti, člen 
výboru Českého klubu skeptiků SISYFOS a polní hejtman Spanilé jízdy Ebicykl.

15.15 Výchova v mediálním věku 
    Mgr. Jiří Zajíc — Edy
    Publicista, pedagog a mediální analytik (v Národním institutu dětí a mládeže MŠMT). Založil 

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

17.00 Rozhovor o životě
    kníže Karel Schwarzenberg + Miloš Říha — Šípek  

     Český politik, předseda TOP 09, poslanec, kníže ze Schwarzenbergu, vévoda 
krumlovský atd., lesník a hostinský. + Sociolog, pracuje v ústředí Junáka.

18.30 večeře  

19.30 Vize a život náčelníka 
    Ing. Marek Baláš — Čiča, Ph.D.

     Náčelník chlapeckého kmene Junáka, vedoucí 28. střediska Brána Brno. Asistent na Fakultě stroj-
ního inženýrství na VUT v Brně. Podílí se na vzdělávání lidí působících ve vedení oddílů. 

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

 kjkjj

téma: „Život“

16.55 prezentace ČLK Sursum 

15.10 prezentace Skautskáho institutu A. B. S. 

13.25 prezentace Rádcovského tábora sv. Jiří 



 neděle 12. 1. 2014

8.00  nedělní katolická bohoslužba – mše sv. s homilií
    celebruje P. Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB 

     Římskokatolický kněz, salesián. Přednáší na VOŠ Jabok, Institutu ekumenických studií a Evange-
lické teologické fakultě UK. Dříve tajný řeholník, emigrant, zvaný „pastor undergroundu“.

9.00  snídaně    

9.45  Život v totalitě − diskuse (v jídelně v suterénu)

    Jiří Stránský
    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. 

11.30 Rytíř nebo indián? Svojsík mezi Baden-Powellem a Setonem. 
    PhDr. Petr Beránek — Vlk
     Historik se zaměřením na  koloniální svět, dějiny 20. století a  moderní nacionalismus. Působí 

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

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

 výstavy:  L. Rusek — Šaman (v sále); Okna — malá procházka po básních, fotografi ích a obrazech skautů múzou políbených 

 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 zemi v budově Salesiánského 
divadla. Ubytování se platí současně se vstupným, ale je nutná včasná rezervace, protože 
počet míst je omezený. Spacák a karimatku prosíme vlastní. Při rezervaci ubytování 
uveďte počet osob a případná zdravotní či jiná omezení.

 rezervace: Ubytování i stravenky je nutné včas rezervovat (nejpozději 5. 1. 2014, storno rezervace 
pak nejpozději 10. 1. v 11:00) na e-mailu seminar-els@email.cz či poštou na adrese 
Jiří Kolář (Rys), Lublaňská 45, 120 00 Praha 2.

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

Ještě se můžete přihlásit na

Ekumenickou lesní školu 2014. 

Rádi bychom ji s Vámi prožili nejen v nádherných horách rumunského Banátu, v české vesnici 
Rovensko, kde naši krajané udržují své původní tradice a jazyk. 7.—11. 5., 21.—31. 8., 14—17. 11.

Kontakt: Radek Konečný — Pade, radek.konecny@seznam.cz, http://els.skauting.cz/

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

11.25 prezentace LK Gubio 

9.40 prezentace ZLŠ Gong 


