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

XXIII. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ ELŠ
11. až 13. ledna 2013 v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy

 pátek 11. 1. 2013

18.00 začátek registrace a ubytování účastníků
19.30 promítání historického skautského fi lmu Na dobré stopě + diskuse (v jídelně v suterénu)

 sobota 12. 1. 2013

8.00  Duchovní úvod
    Mgr. Jana Danečková
     Kazatelka Evangelické církve metodistické ve Slaném a Kladně. Skautka z tradiční skautské rodiny, 

absolventka Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

8.40  Ekonomie a současná rodina 
    Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 
     Ekonom a profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Člen mnoha vědeckých rad 

a komisí. Člen Papežské akademie společenských věd v oboru křesťanské sociální etiky.

10:20   prezentace Ekumenické lesní školy

10.30 Skauting v době tekuté. Povídání o proměnách společnosti a skautské metafyzice
    Bc. Miloš Říha – Šípek
    Sociolog, pracuje v ústředí Junáka v oblasti rozvoje klíčových priorit organizace a roveringu. 

Je vedoucím projektu Skautské století. Instruktor RK Svatoplukovy pruty, poeta.

12.00 oběd    

13.30  Myšlenkové proudy z nichž vzešel český skauting
    doc. PhDr. Stanislav Balík – Ježek, Ph.D.  
     Politolog a historik se zaměřením na nedemokratické režimy. Vedoucí katedry politologie Fakulty 

sociálních studií MU, ředitel Centra pro studium demokracie a kultury, vůdce Jesenické lesní školy.

15.15 Pluralita versus relativismus 
    P. Mgr. Jan Regner SJ 
     Fundamentální teolog, fi lozof, redaktor, katolický kněz a jezuita. Působí v kostele sv. Ignáce 

a v Akademické farnosti u Nejsv. Salvátora. Redaktor webu č. jezuitů, skaut a absolvent ELŠ.

17.00 Etika a ochrana přírody 
    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.

18.35 večeře  

19.30 100 let Foglarovy Dvojky promítání + diskuse (v jídelně v suterénu)
    S. Janov – Nashville a jeho hosté
    Nejstarší český skautský oddíl s nepřerušenou činností očima tří generací: Jiří Vodenka — Jíra, Jiří 

Zachariáš — Pedro a Aleš Vitinger. Dále fi lm o expedici po (ne)známých tábořištích Dvojky. 

poté  setkání kruhu ELŠ (v jídelně v suterénu)

 kjkjj

téma: „Skauting a svět“

13.25 prezentace ČLK Corda 

15.10 prezentace ČLK Sursum 

16:55 prezentace VLK GONG 

18.30 prezentace Rádcovského táb. sv. Jiří 



 neděle 13. 1. 2013

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 kmene dospělých Junáka, absolvent ELŠ.

9.00  snídaně    

9.45  Mýtus jménem Baden-Powell. (Ne)skautský pohled na zakladatele 
    PhDr. Petr Beránek – Vlk
     Historik se zaměřením na  koloniální svět, dějiny 20. století a  moderní nacionalismus. Působí 

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

11.30 Skauti a komunismus 
    Jiří Stránský  
     Spisovatel, scenárista, dramatik, překladatel, politický vězeň a  skaut. Autor mnoha fi lmových 

a televizních scénářů, rozhlasové hry i knížek pro děti. Nositel skautského Řádu stříbrného vlka.

13.00 tradiční zakončení semináře  

 

 motto:  Hlavním tématem letošního semináře bude „Skauting a svět“. 

 doprava:  Pražským metrem trasy C do stanice Kobylisy, výstup Kobyliské náměstí 
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 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 8. 1. 2012, storno rezervace 
nejpozději 11. 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

Již nyní se můžete přihlásit na

Ekumenickou lesní školu 2014. 

Rádi bychom ji s Vámi prožili v nádherných horách rumunského Banátu, v kouzelné české 
vesnici Rovensko, kde naši krajané již 200 let udržují své původní tradice a mateřský jazyk.
Kontakt: Radek Konečný — Pade, radek.konecny@seznam.cz, http://els.skauting.cz/

11.25 prezentace LK Gubio 

9.40 prezentace ILŠ Collegium 

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


