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17:00 otevření areálu pro účastníky (ubytování účastníků, diskuse apod.)

18:10
Břetislav Rychlík  Rychlonožka: Skaut má nahá kolena (film a diskuse s režisérem)

Provokativní film míří přímo k možnému jádru toho, co znamená být skautem. Dilema roku 1970.
B. R. (60) je herec, scenárista, režisér, dokumentarista, publicista, vysokoškolský pedagog, skaut.


20:00
Pavel Fischer  Bob: Zapojit se do veřejného dění. Co má s tím společného skauting? (diskuse)
Osobní výpověď o tom, jak se může jevit vysoká politika. Jsou sociální sítě šance nebo hrozba?
P. F. (53) je senátor, politik, diplomat a skaut, dříve poradce V. Havla, velvyslanec ve Francii.


21:30 otevření skautské čajovny a meditační/modlitební místnosti
sobota 2. 3. 2019

7:30 otevření areálu pro nové účastníky a meditační/modlitební místnosti (8:00–8:20 snídaně)

8:30
Petr Jan Vinš  Gobers: Duchovní úvod semináře Trignis (úvaha)

Smysl skautské duchovní výchovy a hledání nejvyšší Pravdy a Lásky.
P. J. V. (36) je teolog, religionista, kněz, generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR, skaut.


8:55
Pavel Hošek: Evangelium podle Jaroslava Foglara (přednáška a diskuse)

Fenomén posvátna v díle Jaroslava Foglara překvapivě tvoří jednu z klíčových dimenzí „foglaringu“.
Prof. P. H. (45) je český teolog, religionista, kazatel, publicista a vysokoškolský pedagog.


10:35
Květa Princová: Etika humanitární pomoci (přednáška a diskuse)

Jak v dnešní době účinně pomáhat těm, kteří pomoc opravdu potřebují.
K. P. (68) je legenda undergroundu, chartistka, zakladatelka oboru humanitární práce, pedagožka.


12:10–13:30 oběd

13:00 Lesní škola Protos (prezentace v sále)

13:10 Odbor duchovní výchovy Junáka (prezentace v sále)

13:20 Jan Remišer  Lon a 80 let činnosti Odboru duchovní výchovy Junáka (prezentace v sále)

13:40
Volitelné workshopy nejen pro vedoucí oddílů  1. kolo
A1 Hledání prvního skautského principu (vede Citron, tým Hledání 1. principu SI; trvá dvě hodiny)
A2 Duchovní život v našem oddíle  výměna zkušeností z křesťanských oddílů (vede Růža, Neptun)
A3 Duchovní život v našem oddíle  výměna zkušeností z nekřesťanských oddílů (vede Simba)
A4 Jak sebe i druhého efektivně naučit  čtyři strategie učení (vede Boxtra)
A5 Historie posledních 30 let českého skautingu (vede Edy, Špalek)
A6 Zkušenosti (nejen duchovní) z jiných skautských organizací v ČR (vede Dawy, Dan)
A7 Mezinárodní skauting a podpora duchovního života (vede Maruška, Hruška)
A8 17. 11. 1989 na Národní třídě očima účastníka  demonstrace 1988–89 (vede Rys)

¬ Hledej s námi

14:40
duchovní jádro
Volitelné workshopy nejen pro vedoucí oddílů  2. kolo
skautingu
B1 Práce se skautským slibem v období po slibu (vede Edy, Sluníčko)
https://protos.skauting.cz
B2 Skautský Liliový kříž a duchovní odborky v Junáku (vede Rys)
https://skaut.cz/odv
B3 Skautské rituály v oddíle  výměna zkušeností (vede Slimák)
https://4kurz.skauting.cz
B4 Osobní duchovní život vůdce a vůdkyně (vede Neptun)
B5 Odpovědnost skautů za společnost (vede Špalek)
B6 Dobrovolnická služba v misiích  Salesiánská asociace Dona Bosca (v. Helena Janíková)
B7 Jak zachránit demokracii? Je to vůbec potřeba? (vede Mikuláš Minář – Mig)

4kurz ODV


15:45
Daniela Drtinová: Co znamená být dnes redaktorem? (moderovaný rozhovor)

Daniela Drtinová zpravidla „zpovídá“ druhé  teď naopak budeme mít příležitost „zpovídat“ ji.
D. D. (48) je česká televizní moderátorka, novinářka, zakladatelka DVTV a vystudovaná právnička.


17:20
Václav Malý a Tomáš Halík:
Přítomnost a budoucnost českého a evropského křesťanství (moderovaný rozhovor)

Má dnes a hlavně zítra křesťanství u nás a v Evropě ještě šanci? A pokud ano, za jakých podmínek?
Mons. V. M. (68) je římskokatolický biskup pražský, dříve disident, člen VONS a mluvčí Charty 77.
Prof. T. H. (70) je katolický kněz, teolog, sociolog náboženství, psycholog vysokoškolský pedagog.


18:40–19:50 večeře

20:00
EPY DE MYE  velký koncert české folkové a folkrockové kapely

Ve své desce KOTLINA kapela zhudebňuje silné příběhy legionářů, odbojářů,
výsadkářů, komunistických obětí, nezdolných idealistů, statečných obyčejných lidí,
ale také těch, kteří tíhu doby neunesli a zradili.


21:30 otevření skautské čajovny
neděle 3. 3. 2019

7:30 		

8:30
volitelně
a nebo

otevření areálu pro účastníky a meditační/modlitební místnosti

Ladislav Heryán: Bohoslužba (nedělní katolická mše), hudba: kapela Srdcaři
ODV: Dobroslužba (duchovní program pro každého)

L. H. (58) je římskokatolický kněz, salesián, vysokoškolský pedagog, „pastor undergroundu“.


9:30–10:00 snídaně

10:05
Jiří Grygar  Dřímal: Věda a víra v postmoderní době (přednáška a diskuse)

Jak dnes poznat, co je seriózní, vědecké a rozumné a co pověra, předsudek či fake news?
J. G. (82) je český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy, publicista, člen SISYFOS, skaut.


11:40
Alex Bernardová  Šuměnka: Smysl polární ekologie (přednáška a diskuse)

Jak polární oblasti ovlivňují klima na celé planetě? A proč by se jimi měli zabývat čeští vědci?
A. B. (34) je ekoložka, zabývá se paleoekologií u nás i v polárních oblastech, skautka.


13:00 zakončení semináře Trignis 2019
Trignis znamená „troj-oheň“. Pro nás jsou to tři základní principy skautingu, které osvěcují naši skautskou cestu.

ubytování a stravování účastníků v téže budově

prodejci skautských potřeb, literatury apod.

možnost hlídání malých dětí při přednáškách

skautské výstavy, večerní skautská čajovna

meditační/modlitební místnost

Zveme tě na Trignis 2020: 6.  8. 3. 2020 Salesiánské divadlo

