# SKAUT50
VÝZVA ZKUŠENOSTI TOTALITY
PRO ROVERSKÉ KMENY
K VÝROČÍ PALACHOVA TÝDNE

VĚKOVÁ SKUPINA

Roveři a rangers, případně starší skauti a skautky

PROSTŘEDÍ

Klubovna a okolí

DÉLKA

90 min (schůzka)

PŘIPOMÍNANÉ OBDOBÍ

Leden 1989, sametová revoluce, novodobé dějiny Česka

15. ledna 2017 uplynulo 28 let od tzv. Palachova týdne, prvních studentských nepokojů
roku 1989. Od události, bez které by podle některých historiků k sametové revoluci nikdy
nedošlo.
Výzvou #Skaut50 navazuje Skautský institut na rozsáhlý projekt Skautské století.
Tentokrát se zaměříme na novodobější historii. Účastníci této výzvy budou zpovídat
respondenty, kterým je okolo 50 let.
Člověku totiž nemusí být 80 na to, aby byl pamětníkem. Lidé, kteří prožili půlku života
v totalitě a půlku života ve svobodě, pomohou účastníkům této výzvy zamyslet se nad
našimi novodobými dějinami, nad Palachovým týdnem, nad událostmi, které vedly
k zásadním změnám, ze kterých těžíme dodnes.

		
CÍLE VÝZVY
 připomenutí významu Palachova týdne (leden 1989) a osoby Jana Palacha
 otevření debaty o tom, co znamená totalita a co znamená svoboda
 navázání neformálního vztahu s významnými skautskými činiteli v okrese/kraji
 představení a vyzkoušení moderní formy práce s nedávnou historií
 přispění do celostátní ankety #Skaut50, jejíž výstupy budou aktivně medializovány

CO JE POTŘEBA
 Oslovit hosta
Oslovte jednoho či více skautských činovníků/činovnic z vašeho okolí, kterým v roce 1989
bylo 17–25 let, a domluvte s nimi účast na schůzce kmene.
 Zajistit natáčení
Budete potřebovat fotoaparát či videokameru s patřičnými parametry, případně navíc
zařízení nahrávající kvalitně zvuk. Také je třeba vybrat předem vhodné prostředí pro
natáčení. Mimo to při natáčení budete potřebovat přichystané anketní otázky (najdete je
dále).
 Připravit historický přehled
Někdo si musí vzít za úkol připravit historické okénko, které bude úvodem do problematiky.
Mělo by poskytnout přehled o osobě Jana Palacha, o událostech Palachova týdne a celého
roku 1989. Prokažte schopnost syntézy informací k podání komplexního obrázku! Využít
můžete například tyto tyto odkazy na ověřené zdroje:
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NÁVRH PROGRAMU SCHŮZKY
1) Historické okénko (do 30 min)
Shrnutí, kdo byl Jan Palach, o co šlo během Palachova týdne, jaký byl jeho význam pro
listopadové události, ...
2) Představení hosta – činovníka/činovnice (5 min)
3) Natočení ankety (15 min)
Před nahráváním zkontrolujte, že je zpovídanému na nahrávce dobře rozumět, že je
vhodně osvětlený a že v záběru nic výrazně neruší. Dle možností můžete nahrávání provést
i venku, tam je ale obzvlášť potřeba dát pozor na kvalitu zvuku.
Zeptejte se na následující otázky:
Jak vnímáš význam Palachova týdne?
Jak by asi nyní život v České republice vypadal, kdyby revoluce neproběhla?
Co ti přinesla změna režimu?
Jaký byl život před listopadem?
Čeho jsi se v roce 1989 bál?
Je něco, čeho se podobně obáváš dnes?
4) Navazující debata s činovníkem/činovnicí (30 min)
Anketní otázky jsou společné pro všechny zúčastněné. Následnou diskuzi o odpovědích,
kterou se svým hostem povedete, můžete též natočit, není to však povinné – záleží na vás a
na domluvě s hostem.
Pro inspiraci můžete položit další otázky, jako např.:
Myslíš, že totalita už nám v současnosti nehrozí? Co by jejímu vzestupu mohlo napomoci?
Co proti tomu můžeme dělat?
Co bys popřál dnešní mládeži? Co bys vzkázal/a svému 20letému já?
5) Závěr, rozloučení (10 min)
Shrňte témata a informace, které jste probírali – objektivní historická data oproti konkrétní
subjektivní zkušenosti činovníka/činovnice. Pokud vám to přijde vhodné, sepište individuální
zpětnou vazbu o tom, co si z diskuze odnášíte a pak své zkušenosti proberte s ostatními.
6) Postprodukce
Pokud disponujete schopnostmi a softwarem na úpravu videa, můžete natočený materiál
mírně zeditovat, není to však nutné.
Důležitější je natočený materiál uploadovat na některé z internetových úložišť a poslat
odkaz nejpozději do 20. února na mail video@skautskyinstitut.cz!
Podle kvality a množství materiálu, který se nám sejde, se pak tato videa objeví buď na
samostatném youtube kanálu, nebo ve společném sestřihu, který v nejlepším případě
nabídneme i České televizi.
Proto je také potřeba vyjednat s pamětníkem souhlas s případným uveřejněním videa.

