
Junák - český skaut, středisko ležáky skuteč z.s., Ekumenická lesní škola a 
farnost skuteč vás zvou na seminář na téma

Věda, víra a skauting
3. 6. 2017 v Kulturním klubu ve Skutči

8.00        Registrace a vstup

8.30 - 9.30       Mše svatá 
       Mons. Josef Kajnek 
         Pomocný biskup a generální vikář královéhradecké diecéze.

10.00 - 11.30    Vztah vědy a víry 
       (rozum, pověra, předsudek)
       Jiří Grygar a Štěpán Kovář
          Rozhovor o životě, vztahu k vědě a ke skautingu s jednou 
          z největších vědeckých osobností u nás povede emeritní 
          předseda České Astronomické Společnosti.

11.30 - 12.30    Oběd

12.30 - 14.30   Přežila jsem gulag 
        Věra Sosnarová
          Ve věku 14 let byla odvlečena sovětskou tajnou službou NKVD 
          do ruského pracovního tábora na Sibiři, kde strávila 18 let.

14.45 - 16.00   Nejvyšší Pravda a Láska očima Evangelia 
        P.  Jan Uhlíř
          Římskokatolický kněz, arciděkan v Kutné Hoře.

16.00           Zakončení semináře

Vstupné na úhradu režijních nákladů činí 50 Kč na celou akci (i při částečné účasti).
Lze si zakoupit stravenky ale je nutná jejich včasná rezervace (jejich počet je omezený).
Nabízíme oběd za 50 Kč.
Skauting vylučuje totalitu, totalita vylučuje skauting (v předsálí); 70 let Ekumenické 
lesní školy (1946-2016). (v předsálí)
Stravenky je nutné včas rezervovat (nejpozději 30.5.2017, storno rezervace
pak nejpozději 2. 5. v 10.00) na e-mailu: seminar-skutec@seznam.cz

Vstupné: 
Jídlo: 

Výstavy: 

Rezervace: 

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

Kontakt na pořadatele semináře: Jan Linhart – linhart.jan@email.cz
      Martin Pavliš – Krokodýl, martin.pavlis.xi@gmail.com

http://els.skauting.cz/knihovna/


Metodiky k budování vztahu ke státu po linii domov, vlast, stát – zaměřené jako metodická po-
moc 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 let českého skautingu a je před námi 100 
let české státnosti.

Již nyní se můžete přihlásit na Ekumenickou lesní školu 2018 o OBČANSTVÍ a VLASTENECTVÍ.

Připravujeme:

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/


