FILM HLEDÁNÍ LILIE K VIDĚNÍ ONLINE
Po skautských promítáních na stovce různých míst je tu film Hledání lilie pro
všechny. Po symbolické online premiéře na Den zamyšlení (22. 2. 2020 v
20.00) už zůstane k dispozici na YouTube Skautského institutu - stejně jako
jeho předchůdce, film Skauti bez lilie.

Co ve filmu uvidíte?
Když se v listopadu 1989 zhroutil komunistický režim, zažívali čeští skauti stejnou euforii jako všichni (nebo
skoro všichni) ostatní – po desítkách let skončil politický dohled, zákazy, špehování a persekuce, konečně
bylo možné budovat hnutí v úplné svobodě. Ukázalo se, že obnova nebude snadná: že je třeba vyrovnat se
s minulostí, v níž každý obstál jinak, se světem, který se snad až příliš rychle měnil, s novými trendy v pedagogice a v technologiích, s otázkami víry v jedné z nejsekularizovanějších společností… Jakou cestou a jakými peripetiemi prošel český skauting v polistopadové době? O tom se ve filmu snaží vyprávět tvůrci Adam
Drda a Viktor Portel.
Pokud vás doposud míjel předchozí počin této tvůrčí dvojice, totiž film Skauti bez lilie, určitě jím začněte, protože na něj tento nový film v mnohém navazuje!

Náměty k diskuzi
Ač film popisuje období staré jednu dekádu, ukrývá v sobě mnoho témat, která stále ve skautingu rezonují a
stojí za to se k nim vracet a znovu je promýšlet. Zkuste si tedy film nejen promítnout, ale využít ho jako podnět k diskusi. Ideální je pozvat k ní kromě dnešních roverů, vedoucích a činovníků také generaci skautů, kteří
se skautingem začínali právě po roce 1990.
Zkuste si společně odpovědět na otázku, jak se u vás skauting za 30 let změnil. V čem se táboří dnes a tehdy, jak dlouho trvají tábory, jak se jezdí nakupovat, kolik toho dělají děti a kolik dospělí, v čem je jiný program,
jak se změnily děti… Od těchto praktických témat se nejsnadněji přesunete k hlubším otázkám. Jestli se nějak změnilo chápání skautingu, co bylo tehdy dobré a vytratilo se, co naopak dnes děláte líp.
Hledání lilie totiž v 90. letech neskončilo, je to věčná otázka, která nás musí provázet v každém období. Vždy
znovu skauting promýšlet, nebrat ho jako něco daného, ale znovu a znovu hledat, jak co nejlépe naplnit jeho
poslání. A právě filmové zrcadlo návratu do doby obnovy nám v tomto může velmi napomoci a přinést i konkrétní podněty k čemu se vrátit, co udržet, co změnit.
Přejeme příjemnou, ale podnětnou zábavu!
Za Skautský institut
Jakub Ambrozek – Mravenec
správce komunikace
Zdroj: https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/4996-hledani-lilie-online .

Výřez z filmu …

