XXVII. Skautský seminář ELŠ
Ekumenická lesní škola zve všechny vůdce, vůdkyně, činovníky a R&R na

				

téma: „Duchovní růst“

13. až 15. ledna 2017 v Salesiánském divadle, Kobyliské náměstí 1, Praha 8 – Kobylisy

pátek 13. 1. 2017
18.00

začátek registrace a ubytování účastníků

19.30 P. Ladislav Heryán, Th.D., SDB  Recitál (písně a úvahy) (v jídelně v suterénu)
poté		 Skautská čajovna (v suterénu) a také setkání kruhu ELŠ (v jídelně v suterénu)
sobota 14. 1. 2017
7:25 		

snídaně pro ubytované (sýr, vajíčko, máslo, rohlíky, čaj)

8.00
duchovní úvod
				BTh. Roman Buchtel  Růža
					Pastor Církve adventistů sedmého dne, Místopředseda Klubu Pathfinder, vedoucí oddělení dětí
při Českém sdružení CASD, člen Odboru duchovní výchovy Junáka.

8.40
Cizinec, nepřítel a bližní
				P. Dr. Vojtěch Eliáš – O‘Kim
					

10:20 		

Katolický kněz, bývalý instruktor ELŠ, (nyní působící mezi krajany v Londýně a Paříži, pomáhal
s nemocnicí v Indii, Ugandě a Libérii a snažil se uplatnit, co získal studiem v Praze i Římě).

prezentace Ekumenické lesní školy

10.30 Rádio a hvězdy
				RNDr. Jiří Grygar, CSc. a Lucie Výborná
					Astrofyzik, astronom, popularizátor vědy, člen výboru SISYFOS a rady ČKA.
a Česká rozhlasová a televizní moderátorka, novinářka a spisovatelka.

12.00

oběd (drůbková polévka, pečené kuře, zeleninová rýže)				

13.30 Zapomenuté a opomíjené poklady skautské výchovy
				doc. PhDr. Stanislav Balík — Ježek, Ph.D.

					Politolog a historik se zaměřením na nedemokratické režimy. Vedoucí Katedry politologie FSS MU v
Brně, předseda Akademického senátu Masarykovy univerzity, vůdce Jesenické lesní školy.
15:10 		

prezentace Odboru duchovní výchovy

15.20 Může být konec života dobrý?
				Martina Špinková
					 Zakladatelka Hospicového občanského sdružení Cesty domů, nyní šéfredaktorka jejího
nakladatelství, grafička, malířka a spisovatelka.
16.55 prezentace VLK Gong

17.00 Skautská vize
				Mikuláš Kroupa a Miloš Říha  Šípek
					Novinář a spisovatel, ředitel sdružení Post Bellum a vedoucí projektu Paměť národa
a ředitel Skautského institutu, sociolog, pracuje na tvorbě jeho strategie Junáka.

18.40

večeře (ražniči, chleba, obloha)

19.45 90 let skautem (rozhovor) (v jídelně v suterénu)
				Mgr. Miloš Blažek  Merkur
				Legenda českého skautingu, dlouholetý vůdce Ekumenické lesní školy, držitel Řádu Stříbrného vlka.
Dříve člen Legio Angelica, vůdce oddílu, středoškolský učitel a politický vězeň.

neděle 15. 1. 2017
8.00

nedělní katolická bohoslužba — mše sv. s homilií

				celebruje Mons. Tomáš Holub

9.00

snídaně (párky nebo tvarohové a makové buchty)				

9.45
Etika války a boje proti terorismu
				Mons. plk. Tomáš Holub, Th.D.
					Sídelní biskup katolické Plzeňské diecéze. Generální sekretář České biskupské konference, člen
Komise pro katolickou výchovu ČBK. Dříve vojenský kaplan v mírových misích IFOR/SFOR.
11.25 prezentace Rádcovského tábora sv. Jiří

11.30 Typické překážky usmíření
				PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD.
					

Teoložka a psychoterapeutka, spisovatelka z oboru křesťanské spirituality. Koordinátorka
Katolické charismatické obnovy, zaměstnáním šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství.

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

 doprava:

Metrem trasy C do stanice Kobylisy, výstup Kobyliské náměstí u posledního vagónu
jedete-li z centra. 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 snídani za 30 Kč, 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 nepotřebné) knížky se skautskou tematikou a odneste si za ně zdarma jiné.
 čajovna: 		

Přijďte se osvěžit, popovídat si, zahrát si hry či na kytaru. V pátek a v sobotu od 21:00. (v suterénu)

 klub			 NOVINKA: Klub pro povídání, hry i herní turnaj o cenu semináře, kdykoliv během dne.
 prodejci:		

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

 ubytování: Za 40 Kč (na osobu a noc) zajistíme skromný nocleh na podlaze v budově Salesiánského

centra. Spacák a karimatku prosíme vlastní.
Za 50 Kč (na osobu a noc) pro skauty-seniory zajistíme nocleh na posteli v budově
Salesiánského centra. Počet lůžek je jen 24  pro ty, kdo se dříve přihlásí. Spacák vlastní.
Je ale nutná včasná rezervace, protože počet míst i na podlaze je omezený.
 rezervace: Ubytování i stravenky je nutné včas rezervovat (nejpozději 7. 1. 2017, storno rezervace

pak nejpozději 13. 1. v 10:00) na e-mailu seminar-els@email.cz.

Pokud si nechcete rezervovat ubytování či stravenky, není třeba se na seminář
předem přihlašovat, prostě přijďte. Platí se až na místě. Těšíme se na vás!
Rys, Pade a tým organizátorů

Ekumenickou lesní školu 2018

Již nyní se můžete přihlásit na
o OBČANSTVÍ a VLASTENECTVÍ.
Připravujeme
 metodiky k budování vztahu ke státu po linii domov, vlast, stát  zaměřené jako metodická pomoc pro vůdce v oddílech
a jejich práci;
 práce skautského vůdce, jako služba veřejnosti, občanské polis, potažmo státu;
 malá reminiscence  pomyslný výlet v čase za osobnostmi ELŠ, u nichž občanská povinnost vedla až k hranici hrdinství.
Oslavili jsme společně 100.let světového skautingu,100. českého skautingu a je před námi 100.české státnosti.
Orlovy: 16.26. 8. 2018., Pohleď 28.30. 9. 2018., Žďár nad Sázavou: 16.18. 11. 2018

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

