XXVIII. Skautský seminář ELŠ
12.–14. ledna 2018

na téma vlastenectví

V noci bude divadlo zavřené od 22.00 do 7.30. V případě příchodu v této době volejte na 737 790 737.

doprovodný program
nabídka čajovna, ulička skautských prodejců, skautský antikvariát (přineste nepotřebné skautské knížky a odneste si za ně jiné)
výstavy Ladislav Rusek – Šaman, 70 let Ekumenické lesní školy, Skautský institut: Zkušenost totality

pátek
18.00

zahájení registrace a ubytování účastníků

19.30

Ladislav Heryán // Recitál

poté

setkání kruhu ELŠ

sobota
08.30

Jan Linhart // Duchovní úvod

09.00

Erik Tabery // Role novináře v současné společnosti
S šéfredaktorem týdeníku Respekt o aktuálním dění ve společnosti, demokracii, svobodě slova, dezinformacích, úloze novinářů
a budoucnosti novinářského povolání v éře sociálních sítí.

10.50

Prezentace Ekumenické lesní školy

11.00

Marek Orko Vácha // Nevyžádané rady mládeži
„Proste o velké věci, ne o ty malé. Království dobývají násilníci, buďte jimi a vstupte. Poslední, co chci říct, a proč jsem to všechno
napsal, je to, s čím se loučívám, když Vás vidím naživo… I love you.“
(Marek Orko Vácha: Nevyžádané rady mládeži, 2017)

14.30

Jan Jirák // Média a vlast: továrna na emoce
Vztah médií a pocitu sounáležitosti s národem či rodnou zemí se odehrává v několika rovinách: média nabízejí obrazy, které
národ a vlast symbolicky zpřítomňují, jsou nositelem národního jazyka a organizují život národní společnosti. Příspěvek předního českého mediálního odborníka Jana Jiráka se pokusí jednotlivé roviny zmíněného vztahu ilustrovat na příkladech z mediální
produkce. Pokusí se doložit, že společným rysem této mediální produkce je důraz na emocionalizaci prožitku vlastenectví.

16.20

Prezentace Skautského institutu

16.30

Roman Horký // rozhovor o životě
Rozhovor s frontmanem kapely Kamelot povede bratr Pade: „Je pro mne skautem. Neboť co máme jako ideál skauta v zákoně,
Roman naplňuje svým životem. Upřímný, čestný, přímý a přátelský člověk. Romantik. Osobnost. Rovný chlap. To, o čem mluví nebo
o čem zpívá, mu tak nějak přirozeně věříme. Zavřu oči a stejně jako Roman vzpomínám na místa svého dětství – na Brno, na kino
Svět, na Černé Pole, na okamžik, kdy mě maminka chytla za ruku, a já se nechal vést nejdůležitějším člověkem mého života.“

19.30

film // Skautské desatero Jíry Stránského
Portrét spisovatele, scenáristy, skauta a politického vězně Jiřího Stránského v dokumentárním filmu Břetislava Rychlíka.

neděle
08.00

Mše svatá // celebruje František Radkovský

10.00

Petr Glogar // Mnohé jsme dostali, máme co dávat
Nejsme opuštěným ostrovem. Propojují nás příběhy a dějiny našich rodin a rodů, skryté příběhové linie přenášejí bohatství
i problémy životních scénářů z generace na generaci. Provinční delegát Řádu bosých karmelitánů v České republice říká, že
v transgeneračních přenosech nalézáme nejen deficit, ale také velký potenciál pro ozdravný proces.

11.20

Prezentace Kmene dospělých

11.30

Petr Manoušek // O zvonech a zvonařství
O zvonech, zvonařství a svém životě nám bude vyprávět Petr Rudolf Manoušek, zvonař
a restaurátor zvonů třetí generace věhlasného zvonařského rodu, který také vyrobil
a provozuje jedinou českou mobilní zvonohru s 57 zvony vážícími od 5 kg do 860 kg.

13.00

Zakončení semináře

