100 Let

Skaut – Junák
slaví sto let!
Ve druhém pokračování vás zavedeme
do třicátých let minulého století, kdy náš
časopis výrazně zvětšil formát a na titulních
stranách se objevily velké fotografie.

Dvorním
ilustrátorem
se stal skaut
původem z Ukrajiny, s přezdívkou
Mariquita, jenž
mimo jiné kreslil
desítky obrazových skautských
příběhů.

Titulní
strany měly
vždy velkou
fotku, většinou
skautskou, ale
někdy i dobrodružnou z dalekých zemí.

Vnitřní
strany obálky
byly pravidelně věnovány
fotografiím
ze skautské
činnosti.
Vzhledem
k blížící se
válce byly
vděčným tématem snímky
z branných
cvičení
s plynovými
maskami.

Soutěž se objevovala pravidelně,
většinou o zajímavou knihu, jako
tato, při které máš na obrázku
najít co nejvíce nesrovnalostí.
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100 LET

Skaut – Junák slaví sto let!
Ve tøetím pokraèování
se pøesuneme do ètyøicátých let minulého století, kdy se náš èasopis
stal po svém znovuobnovení v roce 1945 postupnì týdeníkem a z èernobílé podoby pøešel na
èásteènì barevnou. Jeho
život trval ale pouhé tøi
roky, než skauting, a
s ním i èasopis Junák,
komunisté zakázali.

Časopis Junák získal svého maskota, kterým se stal TOM-ATOM.

Opět nesmí chybět oblíbená
soutěž, tentokrát na postřeh.
Jakého výsledku dosáhnete vy?

Rubrika nováčkovský slabikář přinášela návody pro začínající skauty, tentokrát na téma stopařství.

Návod jak a kdy vázat na šátku uzel dobrého skutku se jistě hodí i dnes.
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100 LeT

Skaut – Junák slaví sto let!
Čtvrté pokračování nás zavede do let 1968-70, kdy
byl Junák, a s ním i jeho časopis, obnoven po komunistickém zákazu. První čísla vycházela v dosud
největším formátu, jaký kdy byl, ale po roce se
přešlo na menší podobu.
Nulté číslo se objevilo na jaře 1968 s titulní romantickou kresbou Zdenka Buriana
a pro mnoho kluků a holek se stalou tím
hlavním impulsem, proč vstoupit do znovuobnovených oddílů.

Poslední číslo Junáka vyšlo v létě
1970. Skončilo zákazem, jako
celá naše organizace na dalších
20 let. I v něm jste našli ještě
několik posledních vtipů, jež
bavily čtenáře v těch krátkých
letech skautského nadechnutí.

Velkým tématem bylo hrdinství skautů
i neskautů za 2. světové války, ztvárněné
mimo jiné v komiksu Operace Antropoid,
věnované atentátu na R. Heydricha.

Rubrika
Skautskou
stopou
přinášela
zajímavé
náměty na
tábornickou praxi
a oddílovou
činnost,
jednou
z nich byli
i zvláštní
„draci“
pro
plachtění
na bruslích, které
si můžete
v zimě
vyrobit
i vy.

Připravil: Roman Šantora - Bobo Všechna čísla ke stažení na www.skaut-junak.skauting.cz
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100 Let

Skaut – Junák slaví sto let!
Páté, závěrečné pokračování seriálu nás zavede do let 1990-2015. V roce 1990 byl
časopis Junák již potřetí obnoven. Nulté číslo vyšlo ve velkém formátu, jenž pak pokračoval celý ročník. Dalších 24 let se velikosti střídaly, stejně tak četnost vycházení.
V roce 1990 začal vycházet na pokračování román M. Zapletala, který byl zároveň kreslený jako komiks. V letošním
roce vychází dokončený knižně pod názvem Severka.

Významným ilustrátorem časopisu v 90. letech se stal Miroslav Schönberg neboli Berg,
svým nezaměnitelným stylem nakreslil
množství komiksů, obálek, povídek a vtipů.

Pravidelné přílohy často doprovázely jednotlivá čísla,
ať to byly vystřihovánky, návody, metodické náměty pro
rádce apod. Vyšlo i několik speciálních čísel, věnovaných
především Jamboree, a několik tematických CD.

Od roku
2009 se
časopis stává
součástí
členství v
Junáku, tudíž
ho dostává
každý registrovaný skaut
a skautka,
kteří chtějí.
Doufejme, že
tak to bude
i dalších
sto let.

Připravil: Roman Šantora - Bobo
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