XXIX. Skautský seminář ELŠ
30 let svobody

Salesiánské divadlo

4.–6. 1. 2019

vstupné 90 Kč

Kobyliské náměstí 640/11, Praha 8

Skautský institut
Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Ekumenická lesní škola
els.skauting.cz / fb: Ekumenická lesní škola
Skautský institut
www.skautskyinstitut.cz / fb: Skautský institut

Důležité informace
Kontakty

Ubytování

V případě nesnází v průběhu semináře nebo potřeby
odemknout přes noc zamčené divadlo volejte pořadatele
na tel. 737 790 737.

Spaní můžeme nabídnout v prostorách Salesiánského centra, karimatky a spacáky s sebou. Pro seniory je k dispozici
omezený počet postelí, spacák opět vlastní. Ubytování je
třeba rezervovat přes registrační formulář.

Dotazy před akcí nebo zpětnou vazbu směřujte na e-mail
seminar-els@skaut.cz.
Všechny aktuální informace najdete na
els.skauting.cz/seminar nebo
facebook.com/ekumenicka.lesni.skola.

Doprava
Metrem C do stanice Kobylisy (výstup Kobyliské náměstí,
východ z podchodu vlevo na Salesiánské centrum), tramvají do zastávky Hercovka nebo autobusem do zastávky
Kobylisy.

Jídlo
Sobotní oběd a večeři budeme zajišťovat v okolních
restauracích. Podrobnosti včetně ceny upřesníme na základě předběžného zájmu registrovaných účastníků.
Ostatní stravu si prosím zajistěte z vlastních zásob.

Neděle na Staroměstském náměstí
Z Kobylis jeďte metrem na Muzeum, přestupte na linku A
směr Motol a vystupte ve stanici Staroměstská. Pokračujte
pěšky asi 300 m. Cesta trvá cca půl hodiny a lístek stojí 24 Kč.

Pátek		
18:00
19:30
poté

v Salesiánském divadle

zahájení registrace a ubytování účastníků
Eduard Marek – Hroznýš // Nebyl den jako druhý (suterén)
setkání kruhu Ekumenické lesní školy (suterén)

Sobota
08.30
09.00

program

v Salesiánském divadle

zahájení semináře a duchovní úvod
Jiřina Šiklová // Rozdělená společnost
Socioložka a publicistka reflektuje cestu naší společnosti od sametové revoluce až do současnosti.

10.50

Prezentace Ekumenické lesní školy

11.00

Jindřich Šídlo // Novinář jako veřejný nepřítel
Politický komentátor hodnotí aktuální situaci vyznačující se zpochybňováním nezávislosti médií a útoky na novináře.

14.20

14.30

Prezentace Kmene dospělých

Jiří Drahoš // Od vědy k politice
Vědec a senátor se ohlíží za tím, co jej přimělo opustit chemickou laboratoř a přivedlo ho až ke kandidatuře na prezidenta.

16.20

16.30

Prezentace Skautského institutu

Tomáš Řehák – Špalek // Motivace
Jak lidi motivovat? Odpověď na tuto otázku bude asi pro leckoho velkým překvapením.

19.30
poté

promítání dobových záznamů z demonstrací v lednu 1989, tzv. Palachova týdne (suterén)
Jakub Železný // Prožívání Palachova týdne (suterén, cca ve 20.00)
Novinář a moderátor vzpomíná na lednové události roku 1989, během kterých byl jako jeden z demonstrantů zatčen.

Neděle
09.30

ve Skautském institutu

Mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem („Týnský chrám“)

V neděli si můžete zvolit program podle svých preferencí, přednášky budou probíhat souběžně.

11.00

Ondřej Boháč – Vořech // Byrokracie
Ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy hodnotí efektivnost veřejné správy České republiky.

11.00

Tomáš Drábek – Dráb // Československá legie v Rusku 1914-1920
Student a držitel ocenění Česká hlavička v oblasti humanitních věd přijde povídat o tématu, kterému se dlouhodobě věnuje.

13.00

zakončení semináře

Doprovodný program
kavárna Prostor pro relaxaci, osvěžení a příjemné posezení vám bude k dispozici v pátek po kruhu ELŠ a v sobotu po celý den.
ulička skautských prodejců K dostání budou skautské potřeby, vybavení, literatura, sběratelské předměty…
antikvariát
Přineste pro vás nepotřebné knížky se skautskou tématikou a odneste si za ně jiné.
výstavy
Čeští skauti v USA (Skautský institut, Skautský archiv a Velvyslanectví USA v České republice); Ladislav Rusek – Šaman

Pozvánka na ČK Vlčinec 2019 a Ekumenickou lesní školu 2020
Drazí přátelé Ekumenické lesní školy,
letos chystáme další ročník čekatelského kurzu Vlčinec, jehož letní část se koná od 27. 8. do 1. 9. na Orlovech
a závěrečný víkend o víkendu 27.–29. 9. Názvem se nenechte zmást, kurz se rovnoměrně věnuje všem výchovným kategoriím a je pro kluky i holky. Registrace již byla spuštěna na webu vlcinec.skauting.cz.
A kam vyrazit v roce 2020? Přijměte naše srdečné pozvání na Ekumenickou lesní školu, jejímž podtitulem bude
přátelství a společenství. Zaměříme se na pojetí vůdcovství jako služby doprovázení dorůstající generace, jako
péči o příznivé výchovné klima vycházející z myšlenky společného úsilí.
Na společný kousek cesty se těší
Pade a sbor instruktorů

