
 

SKAUTI BEZ LILIE

PRACOVNÍ LIST
PRO ÚČASTNÍKY OD 18 DO 40 LET

ZKUŠENOST 
TOTALITY

Zde si zapisuj myšlenky, které ve filmu zazní a zaujmou tě, například „Oni nebyli 
skauti, ale nechtěli být pionýři.“



Jak se podle tebe žilo za komunistů (v letech 1948 až 1989)? Třeba ti o tom rodiče, 
prarodiče, učitelé (…) vyprávěli. Co bylo jiné než dnes? 

Nyní si pustíme první část filmu (0:00 až 4:40 min). 

Slyšel/a jsi oba sliby – skautský i pionýrský (pro jistotu je níže ještě jejich text), jak 
vnímáš rozdíl mezi jejich zněním?

Znění skautského slibu, které se užívalo 
do roku 1993:

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
1. milovat vlast svou, re-
publiku Československou, a 
sloužit jí věrně v každé době,
2. plnit povinnosti vlastní a 
zachovávat zákony junácké,
3. duší i tělem býti hotov po-
máhat bližnímu.
K tomu mi dopomáhej Bůh! 
(dobrovolný dodatek)

Znění pionýrského slibu, které se užívalo 
v drobných modifikacích až do roku 1989:

Slibuji před svými druhy, 
že budu pracovat, 

učit se a žít 
podle pionýrských zákonů, 

abych byl dobrým občanem 
své milované vlasti, 

Československé socialistické 
republiky, 

a svým jednáním chránit 
čest pionýrské organizace 

Socialistického svazu mládeže.

Co pro Tebe znamená skautský slib? Důležitost závazku skautského slibu?



Druhá část filmu (4:40 až 51:33 min).

Co vlastně znamená věrnost skautingu/skautské myšlence, jak se projevuje v době 
svobody a jak v době nesvobody?

Co vlastně vadí všem totalitním režimům na skautingu? Proč jej zakazují? 



Jakými cestami se mohli ubírat bývalí skauti po rozpuštění junácké organizace 
v SSM (Socialistický svaz mládeže)? Jak mohli pokračovat? Zkus vymyslet tři hlavní 
cesty.

Cesta první

Cesta druhá

Cesta třetí

Z následné konfrontace si k jednotlivým cestám udělej poznámky.



Jaká byla vlastně cesta tvého oddílu/střediska? Navazuje na skautskou činnost před 
rokem 1989, jak skauting u vás přečkal dobu nesvobody? Poznamenalo jej to nějak?  

Zkušenost totality je projekt Skautského institutu, který byl finančně podpořen z programu Europe for Citizens.

Zkus se zamyslet nad pohnutkami RNDr. Rudolfa Plajnera – Táty v roce 1970.  Jaký 
to byl člověk? Co o něm víš? Co ses o něm dozvěděl? 

„Člověk žije tím, co udělal a rozdal, tím, že potěšil, 
rozzářil oči, tím že hořel, aby se druzí ohřáli.“

Rudolf Plajner - Táta


