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100 let skautských časopisů online a zdarma, 
digitalizace dokončena!  
 
 

V minulém roce jsme oslavili sto let od vzniku časopisu Junák. Při té příležitosti 
jsme započali s digitalizací 56 ročníků tohoto časopisu. To znamenalo zpracovat 
682 čísel na 15 626 stranách. Nemožné? Kdeže... Díky neúnavné práci do-
brovolníků máme hotovo a vy si můžete online listovat skautskými časopisy od 
prvního čísla až do roku 2015! 
 

Časopisy si můžete prohlížet a zdarma stahovat na: 
                                                                                   www.skaut-junak.skauting.cz 
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Nejstarší kousek je z roku 1915 a poslední z roku 2015 (současný archiv skaut-
ských časopisů najdete na casopisy.skauting.cz). Všechna čísla historických 
časopisů byla po skenování převedena tak, aby umožňovala textové vyhledávání, 
což přináší velmi rozsáhlé možnosti pro bádání v historii především regionálního 
skautingu. Zároveň se v časopisech nachází spousta výchovné inspirace i prak-
tických pomůcek pro vedení oddílu či přípravu na skautské závody. Věřte tomu, 
že dobré nápady nestárnou.  
 
 
 

Pár zajímavostí 
 
• Skaut-Junák byl třikrát zakázán (1940, 1948, 1970) a třikrát obnoven (1945, 

1968, 1989)  
• V různých dobách vycházel jako měsíčník, týdenník, čtrnáctideník a nyní jako 

dvouměsíčník 
• Nejrozsáhlejší ročník vyšel v letech 1969 – 1970, měl 792 stran 
• Nejhubenější ročník začal vycházet těsně před zákazem v roce 1940 a měl jen 

2 čísla 
• Nejvíce čísel i největší náklad měl ročník 1946-47, celkem 47 čísel 
• Nejmenší formát byl v počátcích - 23 x 15,5 cm a největší v roce 1968-69 - 35 

x 27,5 cm 
 
Děkujeme všem, kteří se na zpracování podíleli, především Alešovi Fílovi a 
Jaroslavu Řehákovi, jež odvedli největší díl technické práce. Václavu Noskovi 
Windymu za dlouhodobé sbírání podkladů a věnování se tématu. A dále Pavlovi 
Drábkovi – Dazulovi, Tomáši Jelínkovi – Stenovi a Davidu Kourovi – Dodyšovi za 
pomoc. Stejně tak Tiskovému a distribučnímu centru Junáka a Skautskému 
institutu za podporu. 
 
Roman Šantora (Bobo), 
autor projektu 
 
 
 
 
 
 

                    


