XXIX. Skautský seminář ELŠ
4.–6. ledna 2019

„Třicet let svobody“

Salesiánské divadlo (Kobyliské náměstí) a Skautský institut (Staroměstské náměstí)

Vstupné: 90 Kč

Registraci, rezervaci jídla a ubytování a podrobnější informace najdete na webu els.skauting.cz/seminar

doprovodný program
nabídka kavárna, ulička skautských prodejců, skautský antikvariát (přineste nepotřebné skautské knížky a odneste si za ně jiné)
výstavy Ladislav Rusek – Šaman, Čeští skauti v USA (Skautský institut, Skautský archiv a Velvyslanectví USA v České republice)

pátek
18.00

zahájení registrace a ubytování účastníků

19.30

Eduard Marek – Hroznýš // Nebyl den jako druhý

v Salesiánském divadle

Dlouholetý skaut, člen třetího odboje, spoluzakladatel protikomunistické skupiny a politický vězeň vypráví o svém životě.

poté

setkání kruhu ELŠ

sobota
08.30

Zahájení semináře a duchovní úvod

09.00

Jiřina Šiklová // Rozdělená společnost

v Salesiánském divadle

Socioložka a publicistka reflektuje cestu naší společnosti od sametové revoluce až do současnosti. Které aspekty pro ni byly určující a jakým způsobem?

11.00

Jindřich Šídlo // Novinář jako veřejný nepřítel
Politický komentátor hodnotí aktuální situaci vyznačující se čím dál rozšířenějším zpochybňováním nezávislosti médií a útoky
na novináře. Jaké to má důsledky? Jak z toho ven?

14.30

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 post nejvyššího
ústavního činitele České republiky.

16.30

Tomáš Řehák – Špalek // O motivaci
Dlouholetý činovník Junáka a ředitel Městské knihovny v Praze učí vedení lidí a personalistiku na vysoké škole, na různých profesních a samozřejmě také na skautských kurzech. Nejčastější otázka, kterou mu studenti a účastníci kurzů kladou, zní: „Jak mám lidi
motivovat?“ Odpověď bude asi pro leckoho velkým překvapením.

19.30

dokument // promítání dobových záznamů z demonstrací v lednu 1989, tzv. Palachova týdne

20.00

Jakub Železný // Prožívání Palachova týdne
Novinář a moderátor vzpomíná na lednové události roku 1989, během kterých byl jako jeden z demonstrantů zatčen a které z
osobního hlediska dodnes považuje za iniciační záležitost.

neděle
09.30

ve Skautském institutu

Mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí

Zvolte si podle svých preferencí, přednášky probíhají souběžně:
11.00

Ondřej Boháč – Vořech // Byrokracie
Ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy hodnotí efektivnost veřejné správy České republiky.
Co se daří? Co lze dělat lépe? Jak na to?

11.00

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

13.00

Zakončení semináře

