
Ekumenická lesní škola Tě zve na  

XX. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ  
8.–10. 1. 2010 

Pro R&R, vůdce oddílů, činovníky  
i pro zájemce z řad neskautů 

Seminář se koná v Salesiánském divadle 
Kobyliské náměstí 1 
Praha 8 – Kobylisy 

» ZADARMO ANI KUŘE NEHRABE « 
Vstupné na úhradu režijních nákladů činí mírných  

70 Kč včetně DPH, vysokohorské přirážky a letištních poplatků. 

» NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK! « 
Na počátku semináře (v pátek a v sobotu  dopoledne) 

si lze přímo v divadle zakoupit  baštilístky 
(oběd 60 Kč, večeře 50 Kč  a snídaně 30 Kč).  

Baštilístky lze v pravý čas proměnit v chutné jídlo. 

» SLAVÍME 20. VÝROČÍ « 
Při té příležitosti bude výhradní a jedinečná možnost zakoupit si  

příležitostný skautský šátek: nenahraditelná to věc k ošetření zlomeniny kosti vřetení i loketní.  
Nepromarněte šanci vyzískat tento ojedinělý vkusný módní doplněk. Versace hadr!  

» KDO KOUPÍ, NEPROHLOUPÍ! « 
V předsálí bude k dostání rozličná skautská literatura, jakož i houf podomních obchodníků 

prodávajících za mrzký peníz junácké insignie a další k životu nezbytné klumpry. 

» QUO VADIS? «                           
K Salesiánskému divadlu se nejlépe dostaneš metrem C do stanice Kobylisy 

(z Hlavního nádraží stačí lístek na MHD v ceně 18 Kč). 
Z metra se vydrápejte východem u posledního vagónu. 

» NEMÁTE KAM HLAVU SLOŽIT? «               
Za mírný bakšiš ve výši 30 Kč za osobonoc Vám zajistíme ubytování 
přímo v Salesiánském divadle. Spacák a karimatku prosíme vlastní, 

i když na potřebnější z Vás se dostane i postel (sic bez peřin). 

Pokud nechcete zajistit ubytování, není třeba se na seminář předem přihlašovat, prostě přijďte . 
V opačném případě se přihlašujte nejpozději do Štědrého dne (24. 12. 2009) na internetové adrese 

http://els.skaut.org/seminar.prihlas.php 

 

Veškeré další informace poskytne Logik 
na telefonech 777 976 189, 233 323 012 

či na e-mailu logik@skaut.org 

Těšíme se na Tebe! 
Instruktoř i  ELŠ 

Přihlásit se k ubytování je možno také pomocí 
kontaktního e-mailu či poštou na adrese: 

Miloš Blažek – Merkur 
Panuškova 9, 140 00 Praha 4 

Do přihlášky uveďte počet lidí, kontakt na 
zodpovědnou osobu a případné speciální 

požadavky na ubytování. 



 

Sobota 9. 1. – dopoledne a odpoledne 

800–810 Slavnostní zahájení semináře 

815–945 

Mgr. Martina Špinková 

Grafička, malířka a spisovatelka, matka sedmi dětí, s nimiž byla ráda a dlouho doma. 
Před osmi lety spolu s přáteli založila Cestu domů, kde pracuje jako ředitelka 
a snaží se tak přispět k tomu, aby umírání v naší zemi bylo méně smutnou a osamělou událostí. 

Na cestách domů aneb existuje dobré umírání? 

O smrti a umírání se bojíme mluvit. Zavíráme oči. 
Jde to ale i jinak; a může se nám pak lépe žít nejen na konci života, ale i teď hned.  

945–955 

Mgr. Marie Šandová – Majka 

Cena  J. A. Komenského či cena nadace Patria, Trilobit, FITES, Stříbrná volavka MFF… 
Nejen tyto ceny získala za více než padesát  

dokumentárních, vzdělávacích a publicistických filmů a pořadů. 

Ekumenická lesní škola 2009 

Promítání dokumentu o skautingu z prostředí lesní školy (bez účasti autorky).  

 
15 minut  přestávka 

1010–1140 

MUDr. Mgr. Prokop Remeš 

Psychoterapeut, psychiatr,  gynekolog a religionista, 
zakládající člen Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů, 
průkopník hagioterapie a předseda Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu. 

Sekty 

Co je a není sekta. Nebezpečí a lákadla sekt. Jak se bránit a jak pomoci. 

1145–1300 

Mgr. Slavomil Janov  –   Nashville 

Novinář, manažer a producent, instruktor ELŠ, člen náčelnictva OS, (skoro)reprezentant ČR 
v orientačním běhu, pořadatel mezinárodních soutěží (ve vyjímání ježka z klece), 

specialista na styl country&western a šéfredaktor časopisu Western World. 

Junácká hymna – první píseň českého skautingu 

…a její historie, spolu s hudebními ukázkami z různých dob a v různých stylech… 

1145–1300 

Mgr. Vojtěch Dabrowski 

Dlouholetý vůdce oddílu a střediska LUX, 
člen Odboru duchovní výchovy… a také admirál lodní dopravy  

Odbor duchovní výchovy a mezinárodní křesťanský skauting 

Představení činnosti ODV a možností, které nabízí, 
se speciálním zaměřením na zahraniční akce a semináře pro vedoucí oddílů. 

1300 
Ó běda – oběd…aneb překvapení šéfkuchaře… 

1500–1630 

Mgr. Martin Vadas 

Dokumentarista, režisér, scénárista, kameraman i producent, (bývalý) vysokoškolský pedagog 
na FAMU. Režisér a scénárista dokumentu „Proces H“ o  procesu s Miladou Horákovou. 

Alois mezi námi 

Dokument o spolupráci s STB, omluvě a procesu odpuštění na příběhu P. Aloise Kánského.  
Po promítání následuje debata s autorem. 

 15 minut  přestávka 

1645 –1815 

Vojtěch Eliáš – O’Kim  

Katolický kněz, přednáší pedagogiku, katechetiku a didaktiku na KTF UK, působí též na 
Arcibiskupském gymnáziu, prezident Arcidiecézní charity Praha a dlouholetý instruktor ELŠ. 

Co to znamená „škola v Africe“? 

Jak se v Africe dělají cihly, staví školy, vybírají učitelé a ředitelé. Co všechno tam dokázali skauti. i 
jiné charitativní organizace a co vše je tam možné a potřebné dělat. 
Přednášku doplní promítání diapozitivů z Ugandy, kde se v rámci charitativních akcí školy staví. 

ALTERNATIVY 



 
 
 

Sobota večer 9. 1. 

1820 Pro veliký úspěch opakování z předchozího ročníku:  
Šéfkuchař ELŠ Minewakan, guláš & knedlík: „Je ten gulášek už opravdu volný?“ 

1920–2100  
(přibližně) 

Posezení nad (novými) stezkami 
Diskuse (nejen, ale hlavně) o nových sezkách – zkušenosti s používáním nových stezek, 

upravených nových stezek, či i vlastních oddílových stezek. 
Výměna nápadů, jak se stezkami pracovat, řešení problémů se stezkami –  

to vše pod vedením lektora, který na vytváření nových stezek participoval. 

(Jméno přednášejícího z týmu lektorů nového programu bude známo v nejbližší době.) 

poté 
Iřevor 1830 ± 5 

…se o zábavu postará roverský kmen Iřevor. Co přesně chystají, nechtějí prozradit ani mně. 
Když jsem šel kolem Bowmana, zaslechl jsem, tedy myslím, nevím to jistě, slovo „Indonésie“. 

Snad se tedy můžete těšit i na zábavný večer… ale  jak tomu bývá (aspoň u  našich) roverů, jeden nikdy neví…  

Neděle 10. 1. 

800–900 
… je v přednáškovém sále sloužena mše svatá.  

Slouží ji bratr otec biskup Radkovský. 

900 Dáš si                                nebo                              ? 

945–1120 

Ing. Petr Bratský – Bráca 
Poslanec Parlamentu České republiky, zakladatel a vůdce parlamentního 
skautského oddílu (složeného z poslanců napříč stranami). 

Skauting a politika – jde to dohromady? 
Ač se to zdá nemožné, i v poslanecké sněmovně se vyskytují skauti, a to dokonce i takoví, 
kteří se ke svému skautství hlásí. Jak se jim daří skloubit „špinavou politiku“ 
s ideálem skautingu – a jak vlastně vypadá politika „zevnitř“? 

1130–1300 

plk. Ing. František Valdštýn 
Historik a vojenský historik, který nás na semináři již tradičně provází českými dějinami. 

Ex oriente lux 
Nejnovější poznatky o cyrilometodějské misii, 

která k nám přinesla nejen křesťanství, ale také písmo, kulturu a vzdělanost. 

1300 Tradiční zakončení semináře 




