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Abstrakt
Hlavním tématem diplomové práce je dětský časopis Junák, určený zejména členům
stejnojmenné skautské organizace. Práce nastiňuje základní myšlenky celého
skautského hnutí a jeho přínos pro společnost. Dále popisuje dějiny českého skautingu
od počátků aţ do současnosti. V další části se věnuje samotnému časopisu Junák, jeho
historii a významu pro členy skautské organizace. Stručně se dotýká také formálních
změn, které nastaly v průběhu vydávání časopisu.
Druhá, praktická část se zabývá výzkumem vývoje charakteristik ideálního skauta
v různých časových obdobích tak, jak ho na svých stránkách prezentoval právě časopis
Junák. Prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy zkoumá, jak se od doby první
republiky aţ do současnosti měnily vlastnosti, schopnosti, hodnoty a náplň činnosti
správného skauta. Tato část se také snaţí zjistit, zda byl tento skaut ovlivněn
politickými a společenskými okolnostmi své doby. Výzkum se skládá z osmi
jednotlivých obrazů „správného“ skauta vytvořených na základě analýzy osmi
vybraných ročníků časopisu. Závěr práce tvoří shrnutí všech těchto obrazů souhrnně
popisujících vývoj atributů skauta v průběhu téměř sta let s důrazem na jejich vzájemné
odlišnosti.

Abstract
Main theme of the diploma thesis is the children’s magazine Junák, which is especially
intended for members of the Czech Scout organization Junák. The thesis deals with the
main ideas of the Scout Movement and its significance for the society. Further, it
describes the history of Czech scouting from the beginning up to now. Subsequent part

pays attention to the magazine Junák, its history and importance for the members to the
Czech Scout organization.
The second practical part is devoted to the research of the changes in a presentation of
an ideal scout member in a various time periods based on articles published in the
magazine Junák. As a method the quantitative content analysis is used. The survey
explores how the characteristics, abilities, values and activities of the “good” scout have
changed since the beginning of the 20th century. In addition it tries to find out if the
scout was influenced by the contemporary political and social circumstances. The
research part consists of eight particular presentations created by eight representative
volumes of the magazine Junák. Conclusion is comprised of the summarizing overview
based on the previous presentations. It stresses the changes and differences of the
attributes of the scouts over almost one hundred years.
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ÚVOD
Od konce 19. století začala být oproti předchozím obdobím věnována zvýšená
pozornost dětem a mládeţi, jejich mimoškolní výchově a volnočasovým aktivitám.
V důsledku společenské poptávky proto vznikaly různé kluby, spolky a organizace
nabízející program rozmanitého zaměření. Během své další existence se musely
vyrovnávat se změnami politického reţimu a reagovat na nové trendy ţivotního stylu
celé společnosti. Činnost mnoha z nich nepřekročila několik let, jiné přeţily aţ do
současnosti. Mezi ty patří i skautská organizace Junák.
Český skauting oslavil v roce 2011 stoleté výročí své existence. V průběhu této doby
prošly skautskými oddíly statisíce členů. O síle jeho myšlenek svědčí mimo jiné fakt, ţe
i přes trojité vynucené přerušení činnosti dokázal pokaţdé obnovit činnost a ke svým
hodnotám přitáhnout novou mladou generaci. Prakticky od jeho vzniku aţ do
současnosti, v dobách pro skauting více i méně přívětivých, ho doprovázel časopis
Junák. Časopis plnil významnou socializační funkci, nabízel pestrou škálu aktivit a
spoluvytvářel hodnotovou orientaci členů. Byl odrazem svých čtenářů, jejich zájmů a
názorů, toho, jací by chtěli být a jak by se měli chovat. Výběrem právě tohoto časopisu
dávali najevo své postoje ke společnosti a ke světu.1
Cílem této práce je zjistit, zda a jak se v průběhu doby měnilo pojetí „správného“ skauta
prezentovaného na stránkách časopisu Junák. Na základě kvantitativní obsahové
analýzy má ukázat, jaké měl skaut v různých obdobích schopnosti a vlastnosti a jakými
činnostmi se zabýval. Toto téma jsem si zvolila s ohledem na své bývalé členství
v jednom z praţských oddílů a stále přetrvávajícímu vztahu ke skautským hodnotám.
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První z nich definuje skautské hnutí,
jeho cíle, zásady a hodnoty, stručně seznamuje s historií zejména české organizace a
nastiňuje, jakým způsobem ji ovlivňovala aktuální společenská situace. Další kapitola
se pak věnuje samotnému časopisu Junák. Popisuje jeho vývoj a význam pro české
skautské hnutí. Druhá, praktická část práce se skládá z popisu metodologie a samotného
výzkumu.

1

Čtenáři jsou ovlivněni obsahem časopisu, ale zároveň svých chováním jeho obsah ovlivňují. Podle
Bauerova „transakčního modelu“, který popisuje výměnu hodnot mezi dvěma či více stranami, figuruje
časopis jako masový komunikační prostředek na straně jedné a jeho čtenáři jako recipienti na straně
druhé. Komunikace mezi nimi je pak vyvíjením vzájemného úsilí o ovlivňování se (Kunzik, 1995, s. 16.).
Kaţdý časopis by se tak měl snaţit co nejlépe poznat své čtenáře a jejich potřeby a reflektovat je.

4
Časopis, nyní vycházející pod názvem Skaut – Junák, zahájí v lednu 2012 jiţ 54. ročník.
Od počátku zpracovávání bylo zřejmé, ţe v rámci rozsahu této práce se není moţné
zabývat všemi vyšlými čísly. K samotnému výzkumu jsem proto vybrala osm
reprezentativních ročníků rovnoměrně pokrývajících celé období vycházení časopisu,
které jsem následně analyzovala s cílem získat přehled činností, vlastností a schopností
skauta v daném roce či letech. Výsledky analýzy jsem pro názornost zobrazila
v grafickém provedení. Získané informace jsem zasadila do širšího historického a
společenského kontextu. V příloze práce lze nalézt kompletní přehledovou tabulku
s daty ze všech zkoumaných ročníků a pro ilustraci také příklady obálek časopisů.
Teoretická část práce čerpá z oficiálně publikovaných dokumentů skautské organizace,
dále z knih, článků a absolventských prací vztahujících se k tématu skautingu, dětských
organizací a volnočasových aktivit. Praktická část pak vychází primárně z vybraných
ročníků časopisu Junák. Přehled zdrojů je uveden na konci práce.
Celý text pracuje s pojmy „skaut“ a „junák“ v jejich různých morfologických
obměnách. Zatímco první z nich vyjadřuje příslušnost k obecným myšlenkám hnutí,
druhý se vztahuje k největší české organizaci Junák, které se v této práci primárně
věnuji. I přesto, ţe výraz „skaut“ je tedy „junáku“ formálně nadřazen, pro potřeby této
práce slouţí v podstatě jako synonyma.
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1. SKAUTING
Následující teoretická kapitola seznamuje s tím, co je to skauting, z jakých zásad
vychází a jaké hodnoty vyznává. Dále popisuje strukturu největší české skautské
organizace, její historii a nastiňuje společenský kontext, ze kterého vychází.

1.1 Definice, cíle, principy, zaměření
Jednoznačná a univerzálně platná definice

skautingu

neexistuje. Všeobecná

encyklopedie Diderot2 ho popisuje jako „výchovné hnutí, které ... vyuţívá vztah
mládeţe k přírodě, její smysl pro romantiku, sport a hry; pěstuje turistiku a táboření,
vychovává k praktickým dovednostem, druţnosti a sebekázni.“ Břetislav Hofbauer 3 se
domnívá, ţe „posláním skautingu je působit mezi dětmi, mladými lidmi i dospělými a
vést je k duchovní, mravní a tělesné zdatnosti a připravenosti plnit svoje povinnosti
k bliţnímu, společnosti, vlasti, přátelství mezi národy. Velký důraz je kladen na pobyt
v přírodě, na výchovu praktických dovedností, druţnosti a sebekázně. Jeho hlavní cíle
vyjadřují hesla Příroda – Sport – Kultura – Hry – Sluţba – Kamarádství – Romantika.“
Dle oficiálních skautských zdrojů je skauting nejrozšířenějším hnutím dětí a mládeţe na
světě. Stanovy Světové organizace skautského hnutí (World Organization of the Scout
Movement, WOSM) ho definují jako „dobrovolné apolitické výchovné hnutí pro mladé
lidi, otevřené všem bez rozdílu pohlaví, původu, rasy nebo smýšlení, jehoţ cílem je
přispívat k jejich individuálnímu fyzickému, intelektuálnímu, citovému, sociálnímu a
duchovnímu rozvoji“.4 Toho dosahuje prostřednictvím hodnotového systému zaloţeném
na skautském slibu a zákonu. Svým členům pomáhá vytvářet lepší svět, kde naleznou
uspokojení jako jednotlivci a budou hrát konstruktivní roli ve společnosti.5 Skauting
nemá nahrazovat rodinu, školu, náboţenství nebo jiné instituce. Je třeba ho chápat jako
výchovné působení, které je doplňuje.

2

Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích, 1998, s. 123.
Hofbauer, 2004, s. 107.
4
Constitution of the World Organization of the Scout Movement [online], s. 3. Dostupné z:
http://www.scout.org/en/our_organisation/governance/constitution
5
The Mission of Scouting [online]. Dostupné z: http://www.scout.org/en/about_scouting/mission_vision
3
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Skautský zákon zní:6
1. Skaut je pravdomluvný
2. Skaut je věrný a oddaný
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem kaţdého skauta
5. Skaut je zdvořilý
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. Skaut je veselé mysli
9. Skaut je hospodárný
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

Skautský slib zní:
“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
- slouţit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v kaţdé době,
- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
- duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bliţním.”

Výchovnou metodu tvoří systém vzájemně provázaných prvků, mezi které patří:
skautský slib a zákon, učení se prostřednictvím praktických činností a her, týmová práce
v malých skupinách, zájem a spoluúčast kaţdého na svém osobním rozvoji, motivace a
inspirace, pobyt a činnosti v přírodě, podpora mladých lidí dospělými a vzájemný
spolupráce, sluţba společnosti, postupné stimulující programy a vyuţívání skautské
symboliky a výchovného prostředí.7

6

Aktuální platná verze české organizace Junák – svazu skautů a skautek ČR.
Stanovy Junáka [online], s. 2. [cit. 2011-10-28]. Dostupné z:
http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/?act=get&check=62fd25df51b14435927b0e33
f3a3fece&id=105
7
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Filozofie skautského hnutí je zaloţena na třech základních principech:8
povinnost k Bohu, tzn. povinnost hledat v ţivotě vyšší hodnoty neţ materiální
povinnost k jiným, tedy odpovědnost člověka ke společnosti, úcta k ostatním,
účast na rozvoji společnosti, věrnost své zemi
povinnost k sobě, neboli odpovědnost za rozvoj sama sebe

Členem hnutí se můţe stát kaţdý, kdo souhlasí s posláním, principy a výchovnou
metodou skautského hnutí.
Neodlučitelnou a přirozenou součástí skautingu je od jeho vzniku příroda, která by
měla být pro členy téměř druhým domovem: „Příroda je skautům i skautkám všeho
věku tím nejlepším ţivotním prostředím – je nám pravým domovem, je nám učebnou i
učitelkou, je dílnou, tělocvičnou i posilovnou, je léčebným i rekreačním prostředím.“9
Jiţ zakladatel skautského hnutí Robert Baden-Powell připisoval přírodě velký význam,
coţ je evidentní i z obsahu jeho základní knihy z roku 1908 Scouting for Boys. Vyvést
mládeţ z měst ven do přírody bylo hlavním cílem i otce českého skautingu A. B.
Svojsíka.10
Příroda je povaţována za ideální rámec pro většinu skautských činností. R. BadenPowell rozlišuje tři typy aktivit spojených s přírodou: sportovní, poznávací a
ochranářské. Konkrétní náplň jednotlivých aktivit se v průběhu času a podle místa
přizpůsobila aktuálním moţnostem a poţadavkům, základ zůstává ovšem nezměněn.
Tradiční činností skautských druţin je tedy pozorování, zkoumání a rozeznávání rostlin,
ţivočichů, nerostů a přírodních jevů. Učí se, jak přeţít v přírodě a ţít v souladu s ní.
Podnikají jedno i několika denní výlety, organizují letní tábory stranou civilizace,
pěstují vodáctví a pořádají různé hry, závody v lesích. Nezanedbatelné jsou také aktivity
spojené s ochranou a péčí o přírodu a ekologií. Z přírody tedy nejen čerpají, ale na
druhou stranu k ní mají i povinnost.
Také průzkumy ukázaly, ţe mladí i starší členové, jejich rodiče i ostatní veřejnost si
asociují skauting nejvíce s výlety do přírody (87 %) a ochranou přírody (69 %). Sami

8

Zajíc, 2001, s 21.
Rusek, 2003, s. 5.
10
Vztah k přírodě je zřejmý jiţ ze samotného názvu „skaut“, který pochází z anglického výrazu „scout“.
Ten v překladu do češtiny znamená průzkumník, zvěd či pozorovatel.
9

8
členové a povaţují pobyt v přírodě za jednoznačně (99 %) nejdůleţitější náplň
programu a přírodu také označili jako nejvíce potřebnou ve svém výchovném
programu.11
Skauting se od svého počátku projevoval jako výchovné hnutí zaměřené na sluţbu
společnosti. Oficiálně je zakotvená i v principu povinnosti k druhým. Výchova
k občanství je jedním ze základních cílů skautingu. Smyslem je úsilí o aktivní rozvoj
kolektivu a společnosti, respekt k druhým a snaha být jim prospěšný.
Jiţ v původní verzi Baden-Powellova skautského slibu byl kladen důraz na hodnoty
vlastenectví: „Slibuji na svou čest, ţe chci konat to nejlepší, abych plnil své povinnosti
vůči Bohu a vlasti, pomáhal svým bliţním v kaţdé době a byl poslušen skautských
zákonů.“ Povinnost k vlasti byla zakotvena i v české verzi slibu z roku 1921: „Slibuji na
svou čest, jak dovedu nejlépe, milovati vlast svou Republiku československou a slouţiti
jí věrně v kaţdé době, plniti povinnosti vlastní a zachovávati zákony junácké, duší i
tělem býti hotov pomáhati bliţnímu“ a nadále přetrvává i v aktuálním znění.
V českém skautském hnutí byla myšlenka vlastenectví od počátku velice aktuální.
Český skauting vznikal ještě v dobách Rakouska-Uherska a po vzniku samostatného
státu v roce 1918 se v Čechoslovácích probouzelo silné nacionální cítění. To
přetrvávalo po celou dobu existence tzv. první republiky.
„Jednomyslným názorem všech přítomných bylo, ţe se československé skautské hnutí
svým významem řadí k nejdůleţitějším národním hnutím nejen skvělou tělesnou,
rozumovou a mravní výchovou, ale zvláště výchovou všech svých členů k ušlechtilému a
příkladnému občanství. (Ze slavnostního shromáţdění 28. června 1931 k 20. výročí
zaloţení českého skautingu)“12
Tyto pocity ještě více zesílily po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938 a následné
druhé světové války. Mnoho skautů se zapojilo do ilegálních odbojových skupin nebo
do přímých bojů s cílem znovu osvobodit vlast.
To, co nás tehdy spojovalo, byla sluţba vlasti a nenávist k nedemokratickým a
fašistickým metodám našich nepřátel a touha potrestat ve vhodné době a v příznivé
politické konstelaci zahraniční i domácí strůjce všech těch běd a utrpení.13
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Po válce zase junáci prokazovali své zásady při obnovování republiky. Na základě
zpráv a komentářů tehdejšího denního tisku je moţné sledovat, ţe se podíleli prakticky
na všech konaných akcích. Ať se jiţ jednalo o pomoc lidem, státním orgánům, o
brigády, likvidační, tlumočnickou, pořadatelskou, nebo jinou činnost.14 Vyslouţili si tak
oblibu v celé společnosti. V dnešní, politicky relativně stabilní době se důraz na
vlastenectví vytrácí a skauti svoje místo ve společnosti v tomto ohledu hledají.15

1.2 Organizace českého skautingu
Největší skautskou organizací v České republice je v současnosti Junák – svaz skautů a
skautek ČR. Charakterizuje se jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdruţení ve
smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, sdruţující své členy a členky bez
rozdílu národnosti, náboţenského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných
rozdílů.16 Skautské oddíly působí ve více neţ tisíci městech a obcích po celé republice.
Sdruţují chlapce a děvčata od šesti let. O program oddílů se stará několik tisíc
dobrovolných vedoucích a činovníků. Základní stavební strukturou oddílu je druţina,
tedy skupina přibliţně stejně starých skautů o 5 – 10 členech. Jeden z nich zastává
pozici vedoucího, tzv. rádce.
Podle výchovného programu Junáka17 se členská základna dělí do tří skupin tak, aby
mohly být respektovány poţadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím
dětí.
Věkové kategorie :

Světlušky a vlčata (věk 6-10 let)
Skauti a skautky (věk 11-15 let)
Roveři a rangers (věk nad 15 let)

Program je pro kaţdý věkový stupeň vytvořen tak, aby odpovídal zájmům a potřebám
daného věku. Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná
činnost uskutečňuje společně pro chlapce i děvčata, jinde je oddělená.
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Jedním z hlavních nástrojů, které mají za cíl pomáhat a motivovat k osobnímu rozvoji,
je tzv. stezka. Představuje rozmanitou nabídku aktivit, které vedou k výchovným cílům
a které vychází ze zájmů dětí. Rozvíjí fyzickou zdatnost, praktické dovednosti, učí
ţivotu v přírodě ve společnosti a klade důraz na vztahy mezi lidmi a rozvoj duchovního
ţivota.18 Stezka má pro kaţdou věkovou kategorii čtyři stupně, kaţdý stupeň se plní
přibliţně jeden rok. Roveři a rangers systém stezek nepouţívají.
V důsledku společenských změn a novým moţnostem na konci 20. století začala
organizace pociťovat nutnost změny výchovného programu tak, aby byl skauting stále
aktivní a atraktivní. Organizace se potýkala s poklesem členů a nedostatkem vedoucích,
neměla ucelený koncept metodiky, náplň programu dostatečně nereflektoval novu,
zrychlenou dobu a zájmy dnešních dětí. V roce 2005 vedení Junáka schválilo dokument
s názvem „Charta českého skautingu na počátku 21. století“, který si „uvědomuje
současný svět a otevírá skauting pro budoucnost“.19 Na základě Charty byl představen
nový program, který nezměnil základní principy a poslání, ale nabídl nové prostředky,
díky kterým se lépe plní skautský program a poslání.20 Prakticky to znamená zejména
jasné definování výchovných cílů, vzdělávání a podporu vedoucích, nové zkoušky,
novou forma stezek nebo novou podobu časopisů. Zavádění nového konceptu stále
probíhá a zkouší se v praxi. V letech 2010 a 2011 bylo spuštěno hodnocení kvality, tzn.
zpětná vazba, diskuse, připomínky a široké testování. Vyhodnocení bude k dispozici
během roku 2012.21
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1.3 Historie skautského hnutí
1.3.1

Výchozí společenská situace

Snaha o správnou výchovu dětí a mládeţe je stejně stará jako lidstvo samo. Nad
nejlepšími metodami se zamýšlejí učitelé a myslitelé po dlouhá staletí. Za její základní
kámen je kromě rodiny povaţována škola. Teprve ale na konci 19. století se společnost
a odborníci poprvé zajímají i o volný čas dětí a jejich mimoškolní aktivity.22 Z hlediska
sociologického a sociálně psychologického začíná být sledováno, jak volnočasové
činnosti přispívají k utváření mezilidských vztahů a zda pomáhají tyto vztahy
kultivovat. Volný čas dětí se stává předmětem úvah rodičů, pedagogů, psychologů,
kriminalistů, sociologů a filozofů.23 V souvislosti s nimi se rozvíjí dětská literatura a
vynořují se také periodika zaměřená na nejmladší část populace.
Přelom 19. a 20. století přináší pro stále více běţných lidí luxus časového prostoru, ve
kterém nemusejí pracovat nebo se starat o domácnost, ale mohou se věnovat aktivitám,
které jim přináší uspokojení. Ve stejné době se zároveň proměňuje i postoj k přírodě.
Přestává na ni být pohlíţeno jako na nepřátelský subjekt, který je zapotřebí si podmanit,
ale začíná být vnímána jako prostředí vhodné pro rekreaci a proţívání pocitu
dobrodruţství, jakoţto ozvláštnění ţivota.24 Školy a jiná výchovná zařízení začínají
podnikat přírodopisné a zeměpisné vycházky do okolí měst a organizovat aktivity a hry
v přírodě. Městská mládeţ, doposud trávící svůj volný čas na ulicích a v domech, se
začíná dostávat do přírody a objevovat ji. Vznikají různé spolky, kluby a organizace,
které si kladou za cíl naplnit (nejen) mládeţi smysluplně volný čas, vychovávat je a
rozvíjet jejich schopnosti. Mezi nejznámější patří Sokol (vznik 1862), Klub českých
turistů (vznik 1888) nebo Spolek pro pěstování her české mládeţe (vznik 1892).
V této době je trend při pobytu v přírodě maximálně vyuţívat městských výdobytků a
komfortu. Druhou fázi s opačnou tendencí, tj. potlačováním tohoto komfortu a snahou o
splynutí s přírodou a oproštění se od městského způsobu ţivota, můţeme sledovat aţ
později s rozvojem průmyslu a s postupným odtrţením městského člověka od
přírodního prostředí.25 Pobývání v přírodě se během několika desetiletí stalo pevnou
součástí školní docházky i oblíbenou náplní volného času. Pro skauting, který od
počátku svého vzniku prosazoval myšlenky výchovy v přírodě, toto byla ţivná půda.
22
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1.3.2

Stručné dějiny skautingu

Myšlenkové a filozofické prameny skautingu lze dohledat jiţ v učení Jana Ámose
Komenského nebo díle Jeana Jacquesa Rousseaua. Za přímého myšlenkového
předchůdce skautingu je povaţován americký spisovatel Ernest Thompson Seton. Ten
v roce 1902 zaloţil klub Woodcraft Indians (později přejmenováno na Woodcraft
League), který vycházel z tzv. lesní moudrosti amerických indiánů. Členové klubu se
během pobytů mimo města učili hrami poznávat přírodu a zásady ţivota v ní, mohli si
otestovat svoje schopnosti a moţnosti.
V roce 1906 se Setonem setkal britský generál Robert Stephenson Smyth BadenPowell, kterého myšlenky výchovy v přírodě velice zaujaly. Jako rok zrodu skautingu
bývá uváděn rok 1907, kdy Baden-Powell uspořádal s dvacetičlennou skupinou chlapců
první tábor v přírodě. Při táboření postupoval podle svých zkušeností z vojenských
výprav, zejména z Afriky. Jiţ o rok dříve vydal první příručku pro skauty Scouting for
Boys, která se později stala základním dílem pro skauty po celém světě. Skauting se
začíná postupně rozmáhat.
O myšlenkách skautingu se doslechl i profesor ţiţkovské reálky Antonín Benjamín
Svojsík a zaujaly ho natolik, ţe se v roce 1911 vydává do Anglie, aby na vlastní oči
zjistil, jak skautské zásady fungují v praxi. Zpět do vlasti se vrátil nadšen a hned po
prázdninách sestavil první oddíl ze ţáků reálky a začal s nimi provádět junáckoskautský program.26 V únoru 1912 u nás vychází jím sepsaná příručka Český skaut a
v květnu poté základní kniha Základy junáctví, která vychází z Baden-Powellovy knihy
upravené pro české poměry. Obě díla vyzdvihují zejména vztah k přírodě a k vlasti,
důraz je kladen i na fyzickou zdatnost. V létě 1912 uspořádal Svojsík pro patnáct
studentů první skautský tábor v Orlovských lesích na Humpolecku. Skautské myšlenky
vyvolaly mezi mládeţí velký ohlas. Do této doby nabízely moţnost trávit volný čas
pouze jednostranně zaměřené sportovní či církevní spolky. Skautské hnutí, které
poskytovalo moţnost všeobecného duševního i tělesného rozvoje a hlásí návrat
k přírodě, je tak o mnoho lákavější.
Svojsík nejprve plánoval začlenit skauting do velké tělovýchovné jednoty Sokol. Tento
záměr ovšem narazil na nedůvěru a obavy ze ztráty prestiţe u konzervativních
sokolských funkcionářů. Proto Svojsík zaloţil skautský odbor při Svazu spolků a přátel
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tělesné výchovy v Praze a posléze z důvodu velkého počtu členů byl 15. června 1914
zaloţen samostatný spolek Junák – Český skaut.
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V tomto období začaly také vznikat

první dívčí oddíly. O několik měsíců později byl navzdory právě probíhající válce a
všeobecnému nedostatku poprvé vydán český skautský časopis Junák, který vycházel aţ
do likvidace skautského hnutí v roce 1940.
Po vzniku samostatného Československa se začalo rozvíjet vícero skautských
organizací, které si vzájemně konkurovaly. V červnu 1919 byl po delších vyjednáváních
ustanoven Svaz junáků – skautů, který sdruţoval stávající skautské organizace včetně
dívčích. V roce 1923 se k němu hlásilo v téměř 900 oddílech 26 tisíc členů. V tomto
roce se také začaly pořádat lesní školy pro výchovu vůdců.28 S nově nabytou svobodou
však dochází k rozpadu jednotného skautingu a ke vzniku vícero skautských organizací,
často rozdělených podle politického smýšlení (např. Skauti Baden-Powellovi,
Psohlavci, Štychovi Skauti socialisti, Skauti DTJ, Děti přírody, Děti svobody, Skauti
práce). Přesto však Svojsíkův Svaz skautů zůstal organizací největší. V druhé polovině
třicátých let dosáhl počet členů jeho skautských oddílů čísla 65 tisíc.
Po podpisu Mnichovské dohody a vzniku tzv. druhé republiky v září roku 1938 se
„o činnost Svazu začíná zajímat Beranova vláda. Na vedení Svazu je kladen poţadavek,
podle kterého je nutné vytvořit jednotnou skautskou organizaci, která se stane součástí
nově vzniklé politické organizace Národní souručenství.“29 Tato organizace
pod názvem Junák oficiálně vznikla na ustavujícím sněmu dne 22. ledna 1939. Do
jejího čela byl zvolen Václav Vlček. Po obsazení zbytku republiky a vytvoření
protektorátu Čechy a Morava dne 15. března 1939 Vlček rezignoval na funkci a odešel
ilegálně do československé zahraniční armády. Ministerstvo vnitra určilo do funkce
velitele Junáka bývalého náčelníka Bohuslava Řeháka a náčelníkem se stal Rudolf
Plajner.
Následující období je moţné posuzovat jako značně nejisté, mnoho oddílů i jejich
činovníků se připravovalo na přechod do ilegality a na odbojovou činnost. Řada junáků
také v tomto období odchází do zahraničí, kde vstupuje do nově se tvořící
československé armády.30 Činnost spolku byla potlačována. V létě roku 1940 vniklo
gestapo a německá armáda do některých skautských táborů, které rozehnala. Následně
27
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symbolicky 28. října 1940 podepisuje K. H. Frank Výnos o zrušení Junáka, který
vstupuje v platnost 4. Listopadu 1940. Veškerý majetek organizace včetně kluboven je
zabaven a předán Hitlerjugend. Mnozí činovníci a vůdcové oddílů jsou pozatýkáni a
vězněni v koncentračních táborech i věznicích aţ do osvobození republiky v roce
1945.31 Část oddílů se stalo čtenářskými kluby Mladého hlasatele, část se přeměnila
v turistické oddíly, část působila dále neorganizovaně. Řada jednotlivců i celých
skautských oddílů se zapojila do odboje doma i v zahraničí. Během druhé světové války
nedobrovolně ukončilo své ţivoty na 700 skautů

32

, mezi nimi mimo jiné i Jan Kubiš,

jeden ze strůjců atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
V roce 1945 byla činnost Junáka velice rychle znovuobnovena a přes finanční i hmotné
nedostatky byly pořádány letní tábory. Popularita skautského hnutí stoupala. Hlásilo se
tisíce nových členů a byly zakládány stovky nových oddílů. Ke konci roku 1945 stav
členů Junáka dosahoval počtu 250 tisíc.33 S rostoucí členskou základnou stoupal i vliv
organizace a její kredit v očích občanů, zejména po jejím aktivním zapojení do
dvouletého plánu na obnovu a stabilizaci národního hospodářství, respektive
vyhlášením tzv. Junácké dvouletky, v rámci které měli skauti odpracovat celkem 20
milionů hodin ve prospěch národního hospodářství.
I přes proklamovanou apolitičnost je Junák přinucen zapojit se do Svazu
československé mládeţe. Brzy je ovšem kritizován za neúplnou angaţovanost. V únoru
1948 se měl konat III. Junácký sněm ve Zlíně, na kterém se mělo volit nové vedení
Junáka a také rozhodnout o dalším postavení Junáka ve Svazu čs. mládeţe. K tomu jiţ
ale nedošlo. Dosavadní vedení Junáka bylo politickou silou odstraněno a nahrazeno
novým. Byly vydány zásady, podle kterých se činnost Junáka měla řídit. Všichni
členové starší patnácti let se museli povinně stát členem SČM, horní věková hranice pro
členy (i pro vedoucí) byla stanovena na 28 let. Oddíly se pomalu začaly rozpadat a
ukončovat svoji činnost. Junák formálně existoval do ledna 1951, kdy byla jeho činnost
oficiálně zrušena. Mimoškolní aktivitu mládeţe převzala nově vzniklá dětská
organizace Pionýr. V padesátých letech proběhlo mnoţství procesů s bývalými členy
Junáka, kteří byli odsuzováni za podvracení republiky k dlouholetým trestům.
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K druhé obnově Junáka došlo během demokratizačních procesů nazývaných Praţské
jaro v březnu 1968 a jiţ během dubna vzniklo mnoho oddílů i středisek. V listopadu se
konaly junácké sněmy v Praze a Bratislavě. Narychlo byly vydávány metodické
příručky. Koncem roku 1968 měl Junák více neţ 50 tisíc členů. Po srpnových
událostech bylo ovšem zřejmé, ţe se činnost hnutí dlouho neudrţí. Nové politické
vedení zavádělo mnoho restrikcí, mezi nimi i cenzuru, která se dotkla také junáckého
tisku. Ve sdělovacích prostředcích běţela kampaň proti Junáku. V lednu 1969 se skauti
otevřeně zúčastnili pohřbu Jana Palacha. O ukončení činnosti Junáka rozhodl Ústřední
výbor KSČ v červnu 1970. Ještě v létě 1970 se ale uskutečnilo mnoţství skautských
táborů. Ukončení činnosti oznamoval dopis adresovaný ministerstvu vnitra 15. září
1970. Hodně skautských činovníků bylo následně perzekvováno, jiní odešli do
emigrace. Některé skautské oddíly se uchýlily pod hlavičky různých organizací, jako
například TOM Svazarm, ČSOP nebo Pionýr, kde fungovaly nadále. Skautská metodika
se začala uplatňovat i v jiných spolcích a postupem času zobecnila.
V rámci uvolňování poměru v druhé polovině 80. let se někteří členové Junáka z let
1968-1970 snaţili o znovuobnovení organizace. Nezávisle na sobě vznikly dvě aktivity:
první z nich bylo vydávání ilegálního samizdatového časopisu ČIN (první číslo vyšlo
v dubnu 1989), druhou aktivitu vyvíjeli někteří členové Ústřední rady Junáka z let
1968-70, kteří se od dubna 1989 izolovaně snaţili vyvolat jednání s předsednictvem ÚV
SSM o znovuobnovení Junáka jako alternativní moţnosti výchovy mládeţe v rámci tzv.
perestrojky. Tyto snahy byly nakonec přerušeny listopadovým vývojem.34
Oficiální činnost nakonec oficiálně obnovil 2. prosince 1989 vyhlášením tzv.
Sedmibodového prohlášení, který měl určovat další směr českého skautingu. V nových
poměrech vznikaly nové organizace zaloţené na skautských myšlenkách (např. YMCASKAUT, Skaut – český skauting ABS, Pathfinder, Liga lesní moudrosti), ale Junák –
svaz skautů a skautek zůstal tou největší. V roce 1992 se stal členem mezinárodních
skautských organizací WOSM (World Association of Scout Movement) a Wagggs
(World Association of Girl Guides and Girl Scouts).
Skautské hnutí oslavilo v roce 2007 jiţ sté výročí své existence a jeho myšlenky stále
oslovují mnoho nejen mladých lidí. V současnosti má český Junák 45 tisíc členů,
celosvětově se k němu hlásí 40 milionů lidí.

34
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Tabulka č. 1: Vývoj počtu členů skautské organizace Junák35
Rok Počet členů
1918
300
1920
10.000
1922
20.000
1925
25.000
1929
30.000
1933
39.000
1935
48.000
1937
61.000
1939
65.000
1945 250.000

1.3.3

Rok Počet členů
1947 180.000
1948
66.000
1949
46.000
1968
66.000
1970
77.000
1990
90.000
1994
65.000
2000
55.000
2005
51.000
2010
45.000

Změny skautingu v kontextu vývoje společnosti

Za sto let existence skautingu se česká společnost proměnila. Vlivem nových
technologií, moţností a příleţitostí se změnil způsob trávení volného času i celý ţivotní
styl. Skautské hnutí proto také nemohlo zůstat strnulé, ale muselo se začít přizpůsobovat
současné době a zájmům současných dětí (viz kapitola 1.2).
V čem jsou ale dnešní děti jiné, neţ ty předchozí? Jiţ v roce 1990 se podobnou otázkou
zabýval teoretik pedagogiky volného času a dlouholetý skaut Václav Břicháček.
Konstatoval, ţe rozdíly mezi dnešními dětmi a těmi, které Junák vedl před dvaceti či
čtyřiceti lety, existují, a pokusil se zároveň definovat jejich konkrétní příčiny i důsledky
pro junácké organizace:36
-

oslabení role rodinné výchovy, v důsledku které oddíly nahrazují mnohým
dětem rodinné vztahy

-

ztráta autorit rodičů, školy a jiných dospělých vzorů

-

uniformita dnešních dětí vyplývající ze stejného stylu práce škol, která nerozvíjí
individuality, i pasivního trávení času u televize

-

přetíţenost dětí poznatky, které nejsou zabudovány do pevného systému, vysoké
nároky na paměť a zároveň zanedbávání poznávacích, praktických a
pohybových činností

-

35
36

horší zdravotní stav dětí

Zdroje: Zajíc, 2001., Břečka, 1999., Výroční zprávy organizace Junák.
Břicháček. In: Skauting, 1990, č. 0, s. 13.
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-

biologické urychlení dětského vývoje, dřívější nástup puberty

-

sloţitější svět, ve kterém se děti špatně orientují

-

konzumní způsob ţivota

-

morální krize společnosti

Na všechny tyto aspekty by junáčtí vedoucí měli reagovat a svůj program jim
přizpůsobit. Autor tvrdí, ţe i dnešní děti mají zájem o skutečné záţitky a proţitky.
V další rekapitulační studii po deseti letech stejný autor konstatuje, ţe „většina
rizikových momentů… přetrvává i dnes. Některé se však prohloubily a výrazně ohroţují
mladou generaci.“ Děti jsou samostatnější a, podobně jako jejich předchůdci, hledají
nové cesty k poznatkům. 37
I výzkumy náplně volného času dětí a mládeţe dokazují, ţe zájmy dnešních dětí se
oproti předchozím generacím proměnily. Velkým lákadlem jsou počítače a počítačové
hry, televize a podobné druhy pasivní náplně volného času. Oblíbenějším druhem
činnosti je také návštěva diskoték a zábav. Na druhou stranu stále méně volného času
děti věnují kulturním aktivitám, čtení knih i časopisů nebo výletům do přírody.38
Nová doba dětem nabídla širokou paletu volnočasových aktivit, díky kterým se
proměnil i jejich vztah ke skautingu. Ten uţ není něco nového, lákavého, ale spíše stává
jen jedním z mnoha koníčků a musí o své místo mezi ostatními bojovat. Vliv na tuto
situaci mají i rodiče, kteří se často snaţí, aby dětí svůj volný čas vyuţily co
nejefektivněji a místo všeobecného skauta směřují děti na konkrétně zaměřené
sportovní, jazykové nebo umělecké krouţky a kurzy. Získávání nových dětí povaţuje za
problém polovina skautských vedoucích.39
Skauting se musí vyrovnávat s postupující liberalizací společnosti a s určitým poklesem
morálky. Vzhledem k nutnosti být stále atraktivní, více se přiblíţit současným dětem a
přitáhnout tak nové členy, má mladší generace skautských vedoucích představitelů
tendence spíše neţ ţivotní styl, který v sobě zahrnuje přijetí skautských hodnot a
principů, nabízet mladým lidem a dětem hlavně zábavné vyţití a relaxaci. To ovšem
starší generace chápe jako hodnotovou devalvaci, slevování z poţadavků a deformaci
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skautingu.40 Vzniká tak rozpor v názorech, jakým směrem by se skauting měl dále
ubírat.
Je ovšem zřejmé, ţe skauting, i kdyby chtěl, nemůţe zůstat na místě. Do vývoje ho tlačí
moderní doba. Utopická je dnes představa tradičního tábora v přírodě bez jakýchkoliv
moderních technologií nebo dodrţování přísných hygienických norem. Ţádného
vedoucího by také uţ pravděpodobně nenapadlo zařadit do programu brannou výchovu,
která byla dříve běţnou součástí skautských činností. V úvahu musí brát znalosti,
vědomosti, schopnosti a motivace dětí, které jsou odlišné neţ před několika desítkami
let.
Nicméně stále důleţité je základní přesvědčení, ţe skauting je otevřený všem dětem bez
rozdílu. Výchova v druţinách a oddílech tak plní důleţitou sociální funkci vzájemného
prolínání dětí z různých sociálních vrstev, rasového původu nebo náboţenství.41 I
přesto, ţe se mění děti, vedoucí i uplatňované metody, cílem by stále měla být výchova
lidí, kteří se dokáţou dobře orientovat v současné společnosti, pozitivně ji ovlivňovat a
být a vzorem chování pro ostatní.

40
41
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2. ČASOPIS JUNÁK
Časopis Junák je neodmyslitelně spjat s historií celého českého skautingu. Doprovází
ho od jeho zrodu a rozkvětu v období první republiky a věrně kopíruje několikeré
zrušení a následná obnovení činnosti v průběhu 20. století. Je odrazem názorových
proudů uvnitř organizace. I přesto, ţe se, stejně jako sama junácká organizace,
několikrát přejmenoval (viz Příloha č. 1) a změnil svoji strukturu, kontinuita zůstala.
V lednu 2012 vyjde první číslo 54. ročníku.

2.1 Historie časopisu
Časopis vznikl jako orgán spolku Junák – Český skaut v roce 1915. I přesto, ţe kvůli
právě probíhající válce nebyla právě vhodná doba na publikační činnost, členové spolku
pociťovali potřebu časopisu, který by byl jak pojítkem mezi členy vlastního oddílu, tak
mezi oddíly praţskými a venkovskými.42 První dvojčíslo s podtitulem „časopis pro
dospívající mládeţ“ vyšlo s minimálními finančními náklady 15. ledna 1915. Celé bylo
sestaveno z článků skautů, kteří je poskytli zdarma. Funkci hlavního redaktora zastával
A. B. Svojsík, který nesnáze zrodu periodika popisuje i v jeho prvním úvodníku:
„Začínáme s novým listem v těţkých dobách, kdy jiné zanikají. Pouštíme se do ţivota
bez nakladatele, bez základního fondu, spoléhajíce jako vţdy pouze na vlastní svou
práci a na vítězství zdravých idejí, které jiţ mnoho a mnoho přátel našemu hnutí získaly
ve všech vrstvách naší společnost.“ 43
Svojsík ve stejném textu zároveň upozorňuje, ţe časopis není určen pouze pro členy, ale
pro širokou veřejnost:
„Skautství má právo na zájem celé české veřejnosti a není tudíţ určen list náš pouze pro
junáky, nýbrţ pro veškeru českou mládeţ, její rodiče, učitele a přátele. Má se státi
hlasatelem snah jeho a během času vylíčiti celý mnohotvárný ţivot skautů co
nejúplněji.“
Periodicita časopisu byla stanovena na jeden měsíc (s výjimkou letních prázdnin) a za
jeden výtisk zaplatil tehdejší čtenář 20 haléřů, za celoroční předplatné 2 koruny. Od 7.
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ročníku se mění číslování ročníků – od kalendářního roku se přechází k roku školnímu,
respektive skautskému.
V prvních číslech se objevovaly zejména zprávy o aktivitách oddílů a záţitcích
z klubového a skautského ţivota, zápisky z deníků, články o přírodě a skautských
zásadách, návody ke hrám nebo informace ze schůzí vůdců. Vzhledem k tomu, ţe Junák
začal vycházet v období první světové války, objevuje se v prvních čtyřech ročnících
rubrika „In memoriam“, ve které jsou vzpomínáni junáci padlí v boji. Mezi prvními
přispěvateli se objevili významná skautská jména tehdejší doby, jako Ladislav Filip,
Vladimír Herles, Vlasta Koseová nebo Bohuslav Řehák. Otiskují se také články a
ilustrace E. T. Setona. Zajímavostí můţe být, ţe autoři jsou často podepsáni jen pod
skautskými přezdívkami.
S rostoucí členskou základnou se zvyšovala i čtenost. V časopise se postupem času
objevuje více obrázků i fotografie ze skautského ţivota. Velice oblíbenými se stávají
romány na pokračování. Od roku 1920 (6. ročník časopisu) lze v časopise nalézt i
občasné zmínky o ţenách – skautkách, respektive nepravidelnou rubriku „Ze ţivota
Junaček“, později „Ze ţivota skautek“. Posty redaktorů v úspěšné éře časopisu i celého
hnutí zastávali například Jan Novák, Eduard Štorch, Jaroslav Novák, Josef Šimánek
nebo Rudolf Plajner.
Koncem roku 1919 začal vycházet časopis pro skautské činovníky Vůdce nejprve jako
odborná příloha Skauta - Junáka, později jako samostatný časopis. Své časopisy
vydávaly i další skautské organizace, např. Obec čsl. Baden-Powellových skautů
Skauting, Psohlavci časopis Psohlavci nebo Socialističtí skauti Skauta průkopníka.
Všechny ovšem vycházely zpravidla jen několik let a ţádný z nich nedosáhl tak velkého
úspěchu.44
Po Mnichovské smlouvě v roce 1938 se v časopise Skaut – Junák objevuje mnoho
článků, ze kterých je patrno, ţe členové junácké organizace se nesmířili se zabráním
území a hodlají se zapojit do obrany republiky. Časopis vycházel nepřetrţitě od svého
vzniku aţ do likvidace skautského hnutí v roce 1940. Poslední číslo vyšlo 15. 10. 1940,
několik týdnů před oficiálním zrušením celé organizace, a na svůj úspěšný návrat si
musel počkat do obnovení její činnosti.
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První číslo obnoveného časopisu Junák vyšlo na konci října 1945 a s nadšením vítalo
konec války. Zprvu se jednalo se o měsíčník, jehoţ náklad nepřesáhl 5000 výtisků. Byl
distribuován pomocí oddílů a slouţil převáţně jako informační věstník pro vnitřní
potřeby Junáka. To se výrazně změnilo s nástupem Jaroslava Foglara na místo
odpovědného redaktora. Měsíčník se proměnil na týdeník a jeho náklad rychle rostl aţ
ke 100 tisícům výtisků. To samozřejmě aţ po překonání úvodních problémů – do
volného prodeje se dostalo teprve desáté číslo.
Nová podoba časopisu má, jak svědčí výše nákladu, velký úspěch u čtenářů. S daleko
menším pochopením se setkává u většiny činovníků Junáka, kterým vadí komerční
zaměření časopisu, orientace na veškerou mládeţ či myšlenka čtenářských klubů
představujících konkurenci pro stávající skautské druţiny.45 Neshody se prohlubovaly a
nakonec vyústily v odchod Foglara v březnu 1946 do konkurenčního časopisu Vpřed.
Vedení redakce Junáka se ujal Jaroslav Novák, který jej redigoval aţ do nuceného
odchodu v únoru 1948. I přes výtky, které k Foglarově koncepci časopisu vedení Junáka
mělo, se po jeho odchodu obsah ani forma časopisu prakticky nemění. Junák tak
zůstává společně s časopisem Vpřed nejčtenějším časopisem pro děti a mládeţ a
vychází v nákladu aţ 300 tisíc výtisků týdně.
Velká řada článků uveřejňovaných v těchto časopisech je věnována tematice bojů proti
fašistickému Německu, a to jak na západní, tak na východní frontě. Kromě informací o
skautingu v západní Evropě i v USA jsou v těchto časopisech informace o sovětských
pionýrech a setkáváme se i se zprávami o účasti členů Junáka při budování republiky.46
Z dalších skautských časopisů vycházejících v tomto období můţeme jmenovat časopis
Činovník (bývalý Vůdce). Slovenský junák, Skautka, Junák hlásí nebo Kapitánská pošta.
V důsledku politických změn v únoru 1948 bylo rozhodnuto o zrušení obou populárních
časopisů Junák a Vpřed, respektive jejich sloučení v jeden s novým názvem Junáci
vpřed. Do něj ovšem nebyla přijata řada stávajících redaktorů včetně Jaroslava Foglara.
První číslo vyšlo v září 1948. I přesto, ţe měl navazovat na tradici svých předchůdců,
junácká a skautská tématika byla postupně stále více opouštěna, aţ se z něho prakticky
vytratila. Od druhé poloviny roku 1949 se v něm uţ ţádné zmínky o existenci a činnosti
junáckých oddílů neobjevovaly a stal se tak časopisem, který plně propagoval a
45
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podporoval nově vznikající pionýrské oddíly ČSM. V dalším ročníku 1949-50 byl jeho
název opět změněn na Vpřed a v následujícím ročníku 1950-51 na Vpřed pionýři.
Časopis zanikl v roce 1951 pro nezájem čtenářů.
S obnoveným skautingem na jaře roku 1968 začal časopis vycházet znovu, tentokrát
pod názvem Skaut - Junák. Jednalo se jeho uţ o 31. ročník. Skauty – novináře od
nadšení neodradil ani nedostatek vhodných prostor, redakční místnosti si zřídili ve
velkém vojenském stanu postaveném v Praze na Letenské pláni.47 V červnu 1968 vyšlo
propagační nulté číslo v nákladu 180 tisíc výtisků a bylo rychle rozebráno. Po tragickém
21. srpnu 1968 bylo pracovníky redakce vydáno mimořádné obrazové číslo s názvem
„Nepokořená svoboda“, ve kterém bylo zveřejněno značné mnoţství fotografických
záběrů doplněných citáty různých klasiků komentujících absurdnost přepadení a invaze.
V září 1968 konečně vyšlo první číslo obnoveného časopisu, který byl dále vydáván
jako měsíčník (od září 1969 jako čtrnáctideník) v nákladu přes 100 tisíc výtisků. 48 Pro
junácké pracovníky vycházel ve stejném měsíci Skauting (bývalý Činovník), později
kvůli politicky nevhodnému názvu přejmenovaný na Junácký činovník.
V dalším nelehkém období necelých dvou let se oba časopisy musely vyrovnat se
změnami na šéfredaktorských postech i zavedenou cenzurou. Poslední čísla vyšla
v červnu, respektive v srpnu 1970. To jiţ byla zastavena činnost celého skautingu. Na
další čísla časopisu si příznivci junácké organizace museli počkat dvacet let.
Nulté, ukázkové číslo 33. ročníku Junáka vyšlo v březnu 1990, od září pak začal
vycházet pravidelně jedenkrát za měsíc. Bývalého věhlasu svého předchůdce z konce
šedesátých let však nedosáhl a čtenářů mu postupně ubývalo. Vedení organizace proto
schválilo, ţe od ročníku číslo 41 budou jednotlivé oddíly povinně odebírat časopis pro
čtyřicet procent svých členů. Cílem bylo dát moţnost poznat časopis co nejširšímu
moţnému okruhu čtenářů.
Od září 2005 byla na základě Charty českého skautingu a nové skautského programu
(viz kapitola 1.2) změněna koncepce časopisu a zároveň byl přejmenován na „Skaut –
Junák“. Podle nové strategie byl přesně určen jako periodikum pro věkovou kategorii
11 – 15 let. Jeho oficiálním cílem bylo podporovat výchovné nástroje a metody pro tuto
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věkovou kategorii a přispívat k posilování sounáleţitosti s hnutím.49 Z obsahové stránky
měl začít více reflektovat moderní dobu a technologie a celkově se více otevřít
současnému světu. K naplnění těchto cílů měl pomoci zejména příchod nového
šéfredaktora Zdeňka Chvala.
K dalším změnám došlo v září 2009, od kdy má nárok na časopis podle svého věku
kaţdý registrovaný skaut starší 7 let v rámci členských příspěvků. Pro nejmladší
kategorii je vydáván časopis Světýlko, Skaut – Junák pro děti ve věku 11 – 15 let, Kmen
pro rovery a Skautský svět a Skauting pro dospělé. Vzhledem ke stále klesajícímu počtu
odebíraných časopisů a tudíţ niţšímu finančnímu příspěvku na vydávání byla od
ročníku číslo 52 periodicita časopisů sníţena na pětkrát do roka. Jako doplněk
papírových časopisů slouţí nový internetový časopis Teepek, oficiálně představený jiţ
v březnu 2006. Skaut – Junák stále vychází s podtitulem „Nejstarší vycházející časopis
pro mládeţ u nás“.

2.2 Cíle a význam časopisu
S vyvíjející se společností i celou skautskou organizací historickými okolnostmi plnil
časopis Junák různé cíle a poslání. Základní myšlenka, tedy propojit skauty z různých
míst a dát jim pocit sounáleţitosti, je od jeho prvního čísla aţ do dneška stále stejná.
Časopis také vţdy přinášel zábavu i poučení a dával návod na praktické činnosti a hry
(nejen) v přírodě. V kaţdém období svého vycházení byl ovlivněn aktuálním
osazenstvem redakce, musel se také přizpůsobit svým čtenářům a vydobýt si své místo
vedle jiných časopisů pro mládeţ.
V době svého vzniku byl jediným skautským časopisem a jedním z mála časopisů pro
děti a mládeţ. Podle zakladatele A. B. Svojsíka měl „spojovat výchovu tělesnou
s duševní a přiblíţení se k přírodě a skutečnému ţivotu“50 Snaţil se dětem předávat
určité duchovní hodnoty jako pravdomluvnost, spravedlnost, vytrvalost nebo statečnost,
a to prostřednictvím příběhů ze skutečnosti a předkládání pozitivních vzorů chování, se
kterými se mohli ztotoţnit. Své členy seznamoval se základními principy skautingu.
Jiţ po druhé světové válce se čím dál tím více začala prosazovat zábavní funkce, i kdyţ
s ohledem na skautské myšlenky a činnosti. Tento trend také potvrzuje Jaroslav Foglar
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v úvodníku nultého čísla obnoveného časopisu v roce 1968, kdyţ píše, ţe časopis „bude
přinášet vzrušující dobrodruţné povídky, román na pokračování, kreslené seriály,
hlídky z nejrůznějších oborů lidské činnosti, návody k činnosti, stránky čtenářských
klubů a jiné.“51 Zároveň se ovšem snaţil otiskovat i mnoho zajímavých a poučných
článků týkajících se přírody, historie nebo tradičních skautských aktivit.
Po posledním obnovení skautingu v roce 1990 se časopis na tento tehdy úspěšný model
snaţil navázat. S blíţícím se koncem století si ale málo uvědomoval, ţe jeho čtenáři jiţ
nejsou ti samí, jako ti před čtyřiceti lety a mají jiné zájmy, hodnoty i celkové vnímání
světa. O tom ostatně svědčil neustálý úbytek členů, potaţmo i čtenářů.
Neopomenutelným faktorem byla také několikanásobně vyšší nabídka časopisů pro
mládeţ.
V roce 2005 v rámci tvorby nového programu vedení Junáka uznalo, ţe časopis nemá
jasnou a ucelenou koncepci. Navíc se v rámci hnutí rozvinula diskuse, zda současné děti
ještě časopis v papírové formě vůbec potřebují. Dle tehdejších výzkumů čtenost
časopisů, jejich vyuţívanost i význam ve skautské praxi stále klesala. Nová, dodnes
platná koncepce má tento trend zvrátit. Podle ní je časopis určen primárně pro skauty a
skautky ve věku 11 – 15 let a pro jejich vedoucí a má zejména výchovný charakter.
Časopis má podporovat skautské metody (praktické činnost, osobní rozvoj, druţinový
systém, slib a zákon) a měl by být propojen s jinými výchovnými nástroji pro tuto
věkovou kategorii, jako je Stezka, Sacculus, Svojsíkův závod nebo celostátní akce.
Zároveň by měl nabízet inspiraci a obohatit program skautských druţin.52 Jeho obsah se
ovšem musí přizpůsobit dnešním dětem a moderní době a reflektovat i nové technické
prostředky, jako internet. Další vývoj časopisu je tedy v rukou zejména nastupující
generace.
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3. METODOLOGIE VÝZKUMU
Cílem praktické části práce je ukázat, jakým způsobem prezentoval časopis Junák
v průběhu svého vycházení ideálního skauta a jak se toto pojetí měnilo. Zkoumat má
zejména jeho činnosti, schopnosti a vlastnosti. S ohledem na tento cíl je proto velice
důleţité zvolit vhodnou výzkumnou metodu.

3.1 Stanovení hypotézy
Časový úsek zkoumání, respektive existence skautingu a vycházení časopisu, je téměř
sto let. Během celé této doby se kaţdý skaut oficiálně řídil podle stále stejného desatera
a podle „skautské bible“ Svojsíkových Základů junáctví. Základní hypotézou výzkumu,
kterou se budu snaţit vyvrátit či potvrdit, je ţe i přes tyto společné základy se
preferované zájmy a vlastnosti skautů v různých dobách měnily a reagovaly zejména na
aktuální politické a společenské situace a potřeby.

3.2 Výběr metody
Metod, kterými lze zkoumat obsah mediálních sdělení, je vícero. Mezi základní přístupy
patří kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza.
Kvantitativní obsahová analýza je vysoce strukturovaným a selektivním procesem.
Charakteristickým rysem této metody je vysoká míra otevřenosti a s tím je spojen i
vysoký stupeň ověřitelnosti. Při rozboru podléhá kaţdý krok explicitně formulovaným
pravidlům. Mezi další přednosti této metody patří moţnost zpracovat velké mnoţství
textů a výsledky šetření podrobit statistickým analýzám. Výsledky se pak navíc dají
precizně a přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a grafech.53
„Obvyklá praxe konstruování systému kategorií před jeho aplikací v sobě skrývá riziko,
ţe badatel zavede vlastní významový systém, spíše neţ aby ho „odvozoval“ z obsahu. I
kdyţ se badatel takové situaci pečlivě vyhýbá, kaţdý takový systém kategorií je nutně
selektivní a potenciálně deformovaný.“54
Kvalitativní obsahová analýza vychází z literárně vědní textové interpretace. Odkrývají
se autorské intence a poukazuje se na specifické argumentační struktury. Pro tuto
53
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metodu je charakteristická vysoká míra otevřenosti a velmi důkladný rozbor
jednotlivých mediálních obsahů. Tímto způsobem je moţné analyzovat pouze několik
málo textů, zato z mnoha různých aspektů. Pro zpracování většího mnoţství textů je
však tato metoda nevhodná. Mezi těmito ideálními typy leţí široká škála smíšených
forem. Lze také pouţít kombinovaný přístup obou těchto metod.55
Aby bylo moţné splnit cíle práce a potvrdit či vyvrátit hypotézu, bylo třeba zpracovat
co nejvíce článků v různých časových obdobích. Vzhledem k velkému objemu dat jsem
se rozhodla pouţít metodu kvantitativní obsahové analýzy, která můţe dát dobrý
statistický přehled o článcích, jejich zaměření a celkové struktuře časopisu. Číselná
statistika samotná by však jen neúplně vypovídala o specifických obsazích. Proto jsem
její interpretaci doplnila komentářem a konkrétními ukázkami textů. Zároveň si myslím,
ţe je nemoţné tyto analýzy provádět bez znalosti tehdejší aktuální politické situace, a
proto jsou závěry řešeny v kontextu historických souvislostí.

3.3 Konkrétní popis metody
Zkoumané období je i přes trojnásobné přerušení vydávání časopisu značně široké:
celkem 53 ročníků časopisu počínaje rokem 1915 a konče současností. V rámci této
práci nebylo moţné zpracovat veškerý jejich obsah. Vybrala jsem proto několik
reprezentativních ročníků pokrývající celé vycházení, které byly podrobeny analýze, a
na jejichţ základě byly tvořeny závěry.
Časopis Junák vycházel se třemi přerušeními ve čtyřech různě dlouhých obdobích.
Z kaţdého tohoto období je vybrán počet ročníků tak, aby odpovídal jeho délce a
zároveň co nejlépe dané období pokrýval. Dvěma delším obdobím tak odpovídají tři
ročníky časopisu, vţdy druhý a prostřední a předposlední, z druhých dvou krátkých byl
analyzován jeden ročník. Konkrétní zvolené ročníky jsou uvedeny v následující tabulce:
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Tabulka č. 2: Ročníky vybrané k analýze
Období
1. období
2. období
3. období
4. období

Roky
1915 - 1940
1945 - 1948
1968 - 1970
1990 - dodnes

Vyšlé ročníky
1 - 27
28 - 30
31 - 32
33 - 51

Ročníky vybrané k analýze
2 (1916), 14 (1928), 26 (1939/40)
29 (1946/47)
31 (1968/69)
34 (1991), 43 (2000/01), 52 (2009/10)

Pokud chceme získat přehled o celé tematické šíři média, je nutné analyzovat celý
redakční obsah.56 Jako výběrový soubor tedy v tomto případě slouţily všechny
publikované články ve vybraných ročnících časopisu.
Aby bylo moţné články statisticky podchytit, vytvořila jsem seznam proměnných,
respektive skautských témat, znalostí a činností, kterými by se „správný“ skaut měl
zabývat. Při jejich vytváření jsem vycházela ze Svojsíkových „Základů junáctví“ a z
několika skautských stezek z různých období. Tyto proměnné jsem doplnila o obecná
témata tak, aby byl splněn předpoklad, ţe kaţdý článek publikovaný v jakémkoliv
období v časopise Junák nalezne svoji kategorii. Seznam konkrétních proměnných a
jejich obsahu je k dispozici v následující tabulce.
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Tabulka č. 3: Seznam proměnných výzkumu
NÁZEV
Skautské základy
Organizace
Historie skautingu
Světový skauting
Druţiny
Příroda
Tábornictví
Výpravy
Orientace
Zručnost
Šifry
Odhady
Zdravověda
Technika
Dějiny
Kultura
Občanství
Etika
Sport
Příběhy
Komiksy
Hry a zábava
Zprávy
Časopis
Ostatní

OBSAH
obecné zásady, skautské příručky, skautský zákon, slib,
kroj atd.
organizační struktura Junáka, zprávy
počátky skautingu, skauti v odboji, vzpomínky
světový, mezinárodní skauting, čeští skauti v zahraničí,
zahraniční skauti u nás
činnost druţin, náplň schůzek, rady rádcům a vedoucím
poznávání rostlin a zvířat, stopy, přírodní jevy, ekologie
stan, oheň, táborové činnosti
turistika, výlety, cestování, výstroj a výzbroj, zeměpis
mapy, buzola, gps, turistická značení
uzle, laso, šátek, zacházení s nástroji, ruční práce, výrobky
šifrování, signalizace
odhad výšky, vzdálenosti, míry, objemu, pozorování
první pomoc, hygiena, zdravý ţivotní styl, lidské tělo
věda, výzkum, technologie, technika
historie na našem území i v cizině
hudba, výtvarné umění, film, divadlo atd.
vlastenectví, výchova k občanství, činnost
pro republiku
mravoučné články, vyzdvihované vlastnosti
fyzická zdatnost, cviky, sporty, sebeobrana
povídky, příběhy a romány na pokračování, poezie
kreslené příběhy
soutěţe, hry, kříţovky, vtipy
informace a zajímavosti netýkající se skautingu
časopis samotný, ohlasy čtenářů, čtenářské kluby,
informace o jiných časopisech
nezařazené

Kódovací jednotkou se stal kaţdý jednotlivý článek z vybraného ročníku časopisu. U
těchto článků jsem nejprve určila jeho tematické zaměření a následně jsem ho zařadila
do příslušné kategorie. Tuto informace jsem zaevidovala do záznamového archu. Zde je
nutné poznamenat, ţe statistika byla prováděna bez ohledu na rozsah nebo umístění
článků v časopise. V případě střetu dvou kategorií jsem vţdy dala přednost obsahu před
formou (například pokud se článek týkal soutěţe v šifrování, byla upřednostněna
kategorie šifry) nebo té kategorii, kterou jsem vyhodnotila jako důleţitější.
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Po zpracování všech kódovacích jednotek jsem získala hodnoty vypovídající
o absolutním počtu článků v daných kategoriích ve vybraných ročnících časopisu.
V rámci vyhodnocování bylo dále vzhledem k nerovnoměrnému počtu vyšlých čísel, a
tedy i článků, v jednotlivých ročnících nutné převést absolutní počet na procentuální
vyjádření. Tím jsem dospěla k vyjádření četnosti výskytu jednotlivých tematických
kategorií a dosáhla jsem tím vzájemné porovnatelnosti údajů.
Vzor vyplněného záznamového archu s absolutním počtem článků, četností výskytu a
dále z něj vygenerovaného grafu:

Tabulka č. 4: Vzorový vyplněný záznamový arch, data z ročníku č. 34
Kategorie
Skautské základy
Organizace
Historie skautingu
Světový skauting
Příroda
Tábornictví
Výpravy
Orientace
Zručnost
Šifry
Odhady
Zdravověda
Technika
Dějiny
Kultura
Občanství
Etika
Sport
Příběhy
Komiksy
Hry a zábava
Zprávy
Časopis
Ostatní
Celkem

Počet článků
15
39
20
24
74
26
56
7
45
3
1
3
2
3
5
1
19
8
72
49
73
0
21
24
590

Četnost výskytu
2,54 %
6,61 %
3,39 %
4,07 %
12,54 %
4,41 %
9,49 %
1,19 %
7,63 %
0,51 %
0,17 %
0,51 %
0,34 %
0,51 %
0,85 %
0,17 %
3,22 %
1,36 %
12,20 %
8,31 %
12,37 %
0,00 %
3,56 %
4,07 %
100,00 %
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Graf č. 1: Vzorový graf četnosti výskytu témat, data z ročníku č. 34

Četnost výskytu témat

Skautské základy
Organizace
Historie skautingu
Světový skauting
Příroda
Tábornictví
Výpravy
Orientace
Zručnost
Šifry
Odhady
Zdravověda
Technika
Dějiny
Kultura
Občanství
Etika
Sport
Příběhy
Komiksy
Hry a zábava
Zprávy
Časopis
Ostatní

14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Takto připravená data jsem zasadila do kontextu historických a společenských okolností
a okomentovala. Vypovídají zejména o činnostech a schopnostech tehdejšího junáka
prezentovaného na stránkách časopisu.
V druhé fázi rozboru jsem v návaznosti na kvantitativní analýzu ze zvolených ročníků
vybrala články nejlépe vystihující vlastnosti a chování skautů ve své době. Byly to
zejména ty, které byly zařazeny do kategorie Etika, tedy například mravoučné texty,
bajky s poučením nebo přímé vybízení k určitému způsobu chování. Doporučované
vlastnosti byly brány za ty, kterými měl ideální skaut v daném období disponovat.
Dále jsem vytvořila čtyři základní kapitoly podle čtyř období vycházení časopisu (viz
výše). Kaţdé této kapitole byl podle počtu analyzovaných ročníků přidělen příslušný
počet podkapitol. Jejich struktura je vţdy stejná. Začíná uvedením konkrétního ročníku
do historických souvislostí a do situace v junácké organizaci. Obojí mohlo mít vliv na
obsah časopisu i na samotné čtenáře. Popsala jsem formální znaky ročníku a uvedla roli
a obecné zaměření časopisu.
Dále je k dispozici graf vycházející ze statistiky článků, ukazující tematické rozloţení
článků. Jeho interpretace jsem obohatila o komentář, která pouhá data nemohla zachytit.
V komentáři jsem uvedla zajímavosti, postřehy, stálé rubriky, romány na pokračování a
jiné podstatné údaje k jednotlivým významným kategoriím nebo zajímavostem ročníku.
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Důraz jsem kladla na data odlišující jeden ročník od jiných. Pro konkrétnější představu
je text prokládán úryvky z textů.
Následuje přehled konkrétních článků doporučujících správné vlastnosti nebo určitý typ
chování.
Podkapitolu uzavírá obraz „správného“ skauta v konkrétním roce vycházející
z předchozí obsahové analýzy. Bere v úvahu jak statistické výsledky rozboru témat, tak
vlastnosti vyplývající z vybraných článků.
Poslední kapitolu praktické části tvoří souhrnné statistické údaje obsahující data ze
všech vybraných ročníků časopisu a jejich interpretace. Tato část vypovídá o vývoji
časopisu jako celku, pokouší se odpovědět na otázky, jakým způsobem a zda se měnila
náplň junáckých činností, jaké zájmy pravděpodobně měli skauti této doby a zda
reflektovala aktuální společenskou situaci.
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4. VÝVOJ OBRAZU "SPRÁVNÉHO" SKAUTA
Následující praktická část práce si klade za cíl zdokumentovat, jakým způsobem se
v průběhu existence skautingu měnil prototyp ideálního skauta, respektive jak byl tento
skaut prezentován na stránkách časopisu Junák. Na základě výzkumu článků v tomto
časopise se bude snaţit odpovědět na otázky, jak se měnily jeho zájmy, činnosti,
schopnosti a vlastnosti.

4.1 Skauti první poloviny 20. století (1915 – 1940)
První, více neţ dvacetileté období existence časopisu Junák je charakteristické prudkým
rozvojem skautského hnutí a rozšiřováním jeho myšlenek. Členská základna se kaţdým
rokem rozrůstala o několik set aţ tisíc členů (viz tabulka č. 1) a stejně tak se zvyšoval
počet čtenářů junáckého tisku. Junáci prvního období zaţili několik zásadních
historických

etap

a

okamţiků:

první

světovou

válku,

vznik

samostatného

Československa, rozvoj v rámci tzv. první republiky, podpis Mnichovské dohody v roce
1938, vznik druhé republiky a následně vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava i
druhou světovou válku.
Prakticky v celém tomto období aţ do své smrti na podzim 1938 junáckou organizaci
ideově vedl její zakladatel A. B. Svojsík, který také zároveň zastával funkci vedoucího
redaktora časopisu Junák. Pod jeho vedením vyrostla celá jedna generace skautů, která
měla potenciál předávat své zkušenosti svým následovníkům v dalších letech.

4.1.1

Skaut první světové války (1916, ročník č. 2)

4.1.1.1 Časopis v kontextu historických okolností
Nejstarším zkoumaným ročníkem časopisu Junák je ročník druhý, který vycházel od
ledna do prosince v roce 1916. V Evropě právě probíhaly boje první světové války,
které se účastnili i české země jako tehdejší součást Rakouska – Uherska. Na válečných
frontách ukončilo svůj ţivot i několik českých skautů.
Vzhledem k válce a s ní souvisejícím všeobecným nedostatkem nebylo vydávání
jakéhokoliv soukromého tisku právě lehkým úkolem. Jeho kontinuita naznačuje velké
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zaujetí ze strany vedení i členů před pár lety nově vzniklého spolku. Autoři, zejména
praţští skauti, psali texty bez nároku na honorář a zdarma pracoval i vedoucí redaktor
A. B. Svojsík.
Časopis v této době plnil jednotící funkci celého spolku, coţ se odráţelo i na jeho
obsahové stránce. Na jednu stranu slouţil jako zábavný měsíčník (nejen) členům
junácké organizace, na straně druhé jako teoretická podpora vedoucím druţin, jako
podkladový a inspirační materiál pro druţinové činnosti.

Tab. č. 5: Základní údaje, ročník č. 2
Název, podnázev
Období vycházení
Periodicita
Počet vyšlých čísel
Počet stránek
Formát
Cena
Vydavatel
Vedoucí redaktor

Junák, časopis pro dospívající mládeţ. Orgán spolku Junák český skaut
leden – prosinec 1916
1x měsíčně s výjimkou letních prázdnin
10
156 celkem
23 x 15,5 cm
20 haléřů, roční předplatné 2 koruny
Emil Šolc, nakladatelství v Karlíně
A. B. Svojsík

Časopis vycházel v malém formátu (23 x 15,5 cm) v černobílém provedení. Místo
obálky měl na první stránce jen kreslenou hlavičku se záhlavím s formálními údaji.
Zbylé dvě třetiny úvodní stránky zabíral jiţ první text, zpravidla povídka nebo popis
záţitku z výpravy, zpravidla doplněné doprovodnou fotografií. Jednotlivé články
zabíraly zpravidla několik stran. Vybrané texty byly doplněny ilustracemi nebo
fotografiemi, často ze skautských akcí. Celý ročník byl číslován průběţně, v posledním
čísle byl vloţen souhrnný obsah.
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4.1.1.2 Obsahová analýza časopisu

Graf č. 2: Počet článků dle témat, ročník č. 2
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Jak je ze statistiky zřejmé, hlavní těţiště časopisu leţelo v tomto ročníku v informačních
zprávách o české junácké organizaci (16 článků). Ta měla mimo jiné svoji stálou
rubriku s názvem „Zprávy spolkové“ a pravidelně čtenáře informovala o událostech ve
spolku Junák – Český skaut, o činnostech oddílů a vzniku nových. O tom, jakým
způsobem trávili junáci svůj čas, dobře vypovídá například tato zpráva:
„V. oddíl vykonal v r. 1915 24 vycházky do přírody s obvyklým skautským programem a
to: 19 polodenních, 3 celodenní, 1 dvou- a 1 třídenní; mimo to 4 exkurse do
průmyslových závodů, pořádal 5 zábav v klubovně a pomáhal při 8 dobročinných
podnicích. Kromě toho tábořil 4 dni v Klamovce při „Jarních dnech Junáků“ a 31 dní
v prázdninovém táboře u Všenor. Celkem tedy Junáci V. oddílu ztrávili 80 dní po
skautsku. Oddílových schůzek v klubovní místnosti bylo na 50.“ (Zprávy spolkové, č. 2,
s. 28)
Jen o něco málo méně zpráv předloţil časopis svým čtenářům o zahraničních skautech
(14 článků), zejména v rubrice „Ze skautského světa“. Zprávy dávaly přehled o tom,
jakým způsobem pracují bratři - skauti mimo české území, jaké akce pořádají, jaká je
běţná náplň jejich druţinové činnosti nebo do jakých zemí se dále skauting rozšiřuje.
To mohlo slouţit jako inspirace pro činnost zdejším druţinám.
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Dle absolutního počtu byla dalším nezanedbatelným tématem příroda (13 článků).
Články s touto tématikou jsou často poetického charakteru a vyznačují se obdivem
k přírodě.
„Neznám ničeho, co by působilo tak vznešeným, uchvacujícím dojmem, jako pohled na
oblohu, posetou zářícími hvězdami. Pozorujeme je den co den a stále máme tytéţ pocity,
pocity něčeho, co čemţ víme, ţe na pochopení toho nestačíme. ...“ (Hvězdy a my, č. 3,
s. 38.)
Jiné jsou spíše naučného charakteru a dávají návod, jak se v přírodě orientovat, jak se
v ní chovat, jak o ni pečovat nebo jak rozeznávat jednotlivé druhy rostlin. Skauti jsou
v časopise vícekrát nabádáni, aby si všímali krásných věcí kolem sebe.
„Všímati si všeho a radovati se i z nepatrné krásy, jest z předních přikázání
junáckých...“ (V přírodě, č. 3, s. 42.)
Příroda je se skautingem silně spjatá a její motivy se mimo jiné prolínají také
v příbězích nebo záţitcích z táborů a výprav.
„Znalost nejdůleţitějších rostlin naší domoviny je pro skauta jednou z nejdůleţitějších
věcí. Nemyslím, ovšem, ţe musí znáti celou naši květenu, ţe musí umět jmenovat latinská
jména všech rostlin atd., ale znalost nejdůleţitějších rostlin jedovatých i léčivých je
nutna právě tak, jako znalost signalisování, první pomoci a jiných skautských
vědomostí. ...“(Praktická botanika, č. 2, s. 19.)
Velké mnoţství článků se v tomto ročníku objevuje i s mravoučnou tématikou
(13 článků). Časopis své čtenáře nabádá k lepšímu chování a prostřednictvím krátkých
článků jim ukazuje správné a následováníhodné vzory. Důraz na kázeň a morálku
kaţdého člena hnutí je znát i z článků popisujících skautské výpravy, záţitky z táborů
a jiné akce.
„... Chceme poznati opravdový ţivot stejně tak, jako skutečnou přírodu. Proto
seznamujeme se podrobně se svým okolím a hovoříme o zařízeních, kterými se dospělí
spravují, proto radíme se o podnicích, proto hledíme svým druhům, rodičům i ostatním
dospělým býti nápomocni, kdyţ na to vědomosti a síly naše stačí. Abychom se k tomu
vycvičili, hledíme si opatřovat vše, cokoliv jen moţno sami vlastní prací. Při tom příklad
soudruhů a rada jejich velmi je vítána. ... Vůdcové naši říkají nám, ţe máme konati
dobré skutky. Kdyţ se přičiňuje kaţdý z nás o své zdokonalení, koná jistě dobrý skutek,

36
kdyţ vidíme, ţe někdo cizí potřebuje naší pomoci, nebudeme se pak rozmýšleti, co
bychom měli učiniti. … “ ( Proč vstupujeme do junácké druţiny, č. 5, s. 70.)
„Muţ, který se chce státi dobrým krotitelem šelem, musí míti řadu vlastností, jeţ jsou
vlastně povinnými sloţkami povahy kaţdého skauta. Musí býti na př. svrchovaně
trpělivý, pevný, laskavý a neohroţený. Musí býti tělesně zdatný, dbáti své tělesné
zdatnosti hlavně tím, ţe se zdrţuje všeho, co zdraví rozrušuje, zvláště pití lihových
nápojů...“ (Výcvik divokých šelem, č. 1, s. 4.)
„Lešení na stavbě vysokého domu v Paříţi prolomilo se pojednou pod tíţí staviva a
mnoţstvím tam pracujících dělníků a sřítilo se do hlubiny. Jen dva – mladík a muţ
v prostředních letech – zachytili se na úzké lati, která praskala pod jejich tíţí a patrně
jiţ jiţ se lámala. „Petře!“ zvolal starší, „pusť se, mám doma ţenu a děti!“ „To je
spravedlivé,“ pravil Petr, ihned se pustil, spadl a zabil se. Druhý muţ zůstal zachován
své rodině.“ (Soudruzi, č. 2, s. 25.)
Vzhledem k tomu, ţe v této době nebyla ještě pevně ukotvena skautská metodika,
najdeme zde i větší mnoţství textů týkajících se skautských základů (9 článků) a toho,
co by měl kaţdý junák znát a umět. V čísle č. 4 a 5 je uveden přehled takových činností
a schopností pod názvem „Junácké (skautské) zkoušky“ a zároveň jsou zde popsány i
„Zkoušky rádců a vůdců skautských“.
Pravidelná rubrika „Závody“ nabízela čtenářům různé hry a soutěţe (12 článků), které
se snaţily rozvíjet čtenáře v duchu skautských hodnot. Základními úkoly tak je
zodpovězení otázek, například „Co byste činili, jestliţe by váš tábor byl napaden
hejnem vos, jestliţe by vám na kole praskla brzda a jeli byste ze srázného vrchu, jestliţe
byste se octli náhle v hloubce a neuměli plovati...“ (Závody, č. 2, s. 30.). Cílem je se při
tvoření odpovědí zamýšlet zejména nad svým případným chováním v různých ţivotních
situacích.
Oproti svým následovníkům obsahuje tento ročník jen málo fiktivních příběhů
(8 článků), většina z nich jsou přeloţené texty z ruštiny nebo polštiny. Obsahově jsou to
nejčastěji dobrodruţné příběhy odehrávající se v přírodě. Častější jsou zbeletrizované
skutečné záţitky z táborů, výprav nebo jiné druţinové činnosti, kterými přispívali sami
čeští junáci. Poutavá a dobrodruţná vyprávění mohla zaujmout i čtenáře – neskauty,
kteří na jejich základě mohli začít uvaţovat, ţe by se také stali členy některé druţiny.
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Nepravidelná rubrika „Sportovní hlídka“ (4 příspěvky) dávala tipy na sportovní vyţití
nebo soutěţe, informovala o závodech a nabádala k fyzickým aktivitám.
„Sáňkaři volí raději sáňky nízké, jeţto vysoké se snadno převrhnou. Při jízdě usedají co
moţno do zadu a ještě se silně vzad nakloní, aby sáňky jely rovně a rychle. Sáňky řídí se
nohou a to tak, ţe levá noha zlehka uhýbá sáňky na levo, prvá na pravo; při tom nohu
zlehka tlačíme k zemi. Přílišné zabrzdění sáňky stočí napříč dráhy.“ (Sportovní hlídka,
č.1, s. 13.)
Jen minimum textů se zabývalo praktickými skautskými dovednostmi, jako orientací
(ţádný článek), šifrováním (ţádný článek), odhady (1 článek), zdravovědou (1 článek)
nebo manuální zručností (2 články), i přesto ţe jsou uvedeny v přehledech pro junácké
zkoušky (viz výše). Časopis se vyhýbal politickým tématům, nereferuje o aktuálních
událostech a jen málo se věnuje válce. Jediné články, ze kterých je moţné dozvědět se
o právě probíhajících bojích, jsou zprávy o padlých skautech, o dobročinných sbírkách
pro vracející se z války nebo jednotlivé příběhu skautů – vojáků z fronty. Stejně tak
v tomto ročníku nenalezneme ţádné články podporující vlastenecké cítění.
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4.1.1.3 Doporučené skautské vlastnosti ve vybraných článcích

Tab. č. 6: Doporučené vlastnosti ve vybraných článcích v ročníku č. 2
Název článku (Rubrika)
Výcvik divokých šelem

Číslo/strana Vlastnosti
1/4-6
trpělivost, laskavost, odvaha,
důslednost, tělesná zdatnost
Skautská škola
2/17-19
cílevědomost, všestrannost,
snaţivost
Soudruzi (Různé zprávy)
2/25
obětavost
Návštěvou ve XXII. Oddíle Junáků 2/22-23
poslušnost, přejícnost
Bratři
2/24
poctivost, pomoc druhým
Hrdina (Různé zprávy)
3/42
odvaha, obětavost, statečnost
V přírodě
3/42
všímavost
O papíru a knihách
4/33-36
šetrnost, úcta k věcem,
hospodárnost
Proč vstupujeme do junácké
5/68-69
úcta, spolupráce, pomoc
druţiny
druhým, ochota
Dva hrdinové (Různé zprávy)
5/76
statečnost
Příklady z duchapřítomnosti
5/78
duchapřítomnost, statečnost
(Různé zprávy)
Na poli válečné dobročinnosti
7/121
pomoc druhým
(Zprávy spolkové)
Náš den
7/104-107
všestrannost, poslušnost,
skromnost
Charakter (Různé zprávy)
8/128-9
poctivost, pravdomluvnost
Muţi úspěchu (Různé zprávy)
8/129
čestnost, poctivost,
pravdomluvnost, odvaha,
pracovitost, skromnost

Druhý ročník časopisu Junák zdůrazňoval zejména vlastnosti týkající se osobního
rozvoje kaţdého skauta, zejména poctivost, pravdomluvnost, statečnost nebo odvahu.
Zároveň ovšem nezapomínal ani na sluţbu ostatním. V etických článcích se proto
doporučuje být ochotný, obětavý, pracovitý, a celkově být uctivý a nápomocný druhým.

4.1.1.4 Obraz „správného“ skauta v roce 1916
Skaut v roce 1916 se ve společnosti teprve začíná etablovat. Jeho typickým
představitelem je mladý chlapec, nadšený z činností i hodnot nového hnutí, jehoţ se cítí
být součástí. Nejvíce ho zajímá příroda, obdivuje její krásy a během celého roku
pozoruje, jaké se v ní dějí změny. Lákají ho dobrodruţství, která se v ní dají zaţít. Svůj
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volný čas nejraději vyuţívá k druţinovým činnostem, jezdí na výpravy a podstatnou
část léta tráví na táboře.
Správný junák tohoto období plně respektuje svého vedoucího jako vyšší autoritu a
dychtivě naslouchá kaţdému jeho slovu. Sám se snaţí se být lepším člověkem,
potlačovat špatné vlastnosti a stále má chuť se učit něčemu novému. Pečuje jak o rozvoj
své duše, tak těla, a také proto tráví hodně času na zdravém vzduchu, nejlépe v lese, a
vykonává různá fyzická cvičení.
Umí se správně zachovat ve většině ţivotních situacích, postarat se sám o sebe, ochotně
pomáhá doma rodičům, kamarádům i jiným potřebným. Aktuální válečnou situaci bere
jako nutnost, ve které se mohou projevit jeho dobré vlastnosti a schopnosti, a díky které
můţe být prospěšný i celé společnosti. Mezi skautskými činnostmi, které vykonává,
není příliš prostoru pro čistou zábavu: činnosti jsou většinou cíleny k dalšímu rozvoji
jeho schopností a znalostí. I ve svém denním ţivotě se snaţí ţít co nejlépe podle
skautských zásad.
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4.1.2

Skaut první republiky (1927/1928, ročník č. 14)

4.1.2.1 Časopis v kontextu historických okolností
Druhým zkoumaným ročníkem časopisu Junák je ročník čtrnáctý, který vycházel od
září 1927 do června 1928. Obyvatelé Československa ţili téměř deset let po vzniku
republiky ve stabilním státě v čele s prezidentem Masarykem. Skautské myšlenky se
v tomto prostředí utěšeně rozvíjely. Období první republiky je charakteristické velkou
roztříštěností, kdy vedle sebe existovalo několik skautských organizací lišící se svým
politickým, náboţenským nebo regionálním zaměřením. Největší z nich ale zůstával
Svojsíkův Svaz junáků – skautů.
Časopis před několika lety přejmenovaný na Skaut – Junák. Jeho vydávání má stále na
starosti náčelník A. B. Svojsík, členem redakce je uţ i jeho budoucí šéfredaktor Jaroslav
Novák. I přes to, ţe touto dobou vychází uţ další skautský časopis Vůdce cílený na
oddílové vedoucí, časopis Skaut – Junák stále plní funkci hlavního informačního zdroje
všech členů organizace.

Tab. č. 7: Základní údaje, ročník č. 14
Název, podnázev
Období vycházení
Periodicita
Počet vyšlých čísel
Počet stránek
Formát
Cena
Vydavatel
Vedoucí redaktor

Skaut – Junák. Časopis pro dospívající mládeţ
Září 1927 – červen 1928
10x ročně
10
160 celkem
31 x 23,5 cm
2 Kč
Svaz Junáků-Skautů, tiskl „Blahoslav“ Praha
A. B. Svojsík

Časopis oproti svým předchůdcům z období první světové války podstatně zvětšil
rozměr na 31 x 23,5 cm. Kaţdé a číslo mělo obálku vyvedenou v jiné podkladové barvě,
kresba ovšem zůstávala stejná – obraz junáka stojícího hledícího přes jezero na východ
slunce. Zbylé tři strany obálky byly vyuţity k reklamě na skautské potřeby. Záhlaví
s názvem časopisu a základními údaji, jako ročník, datum vydání a číslo, nesla i první
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strana. Hned pod záhlavím začínal první článek, zpravidla příběh nebo příběh na
pokračování.
Struktura 14. ročníku byla oproti jiným zkoumaným ročníkům volnější. Časopis neměl
v kaţdém čísle stálé rubriky, jednotlivé články byly vkládány zřejmě dle uváţení
redaktorů. Vyskytovaly se v něm texty různého rozsahu od krátkých informačních, aţ
po několikastránkové (zejména příběhy). Některé byly zpestřeny fotografií junáků nebo
kresbou. Číslování ročníku bylo průběţné všemi čísly. Na závěr ročníku byl vloţen
seznam publikovaných článků s rozdělením podle zaměření.

4.1.2.2 Obsahová analýza časopisu

Graf č. 3: Počet článků dle témat, ročník č. 14
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Ve čtrnáctém ročníku časopisu se na prvním místě umístily, co se počtu článků dle
témat týká, Příběhy (53 příspěvků). Tato kategorie by prvenství udrţela i v případě, ţe
by statistika byla počítána na plochu. Příběhy na pokračování i jednotlivé povídky byly
často dlouhé a zabíraly aţ několik stran. Jejich hrdiny byli zpravidla chlapci, nezřídka
sami junáci, kteří prokazovali své dobré vlastnosti. V prvních několika číslech ročníku
je dán velký prostor tématu aviatiky a letectví – publikováno je vícero příběhů, záţitků,
záznamů z výprav letců apod. Na pokračování vycházel příběh Jaroslava Nováka Po
Stopě záhady. Taktéţ na pokračování vycházela divadelní hra Richarda Válka Noční
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lov s podtitulem Dobrodruţný příběh ze ţivota junáků ve čtyřech dějstvích. Ve druhém
čísle byla otištěna povídka Jaroslava Foglara Dům hrůzy. Příběhy měly poučnou i
zábavnou funkci. Jejich zaměření bylo vesměs dobrodruţné.
Ve velkém počtu se v časopise také objevovaly informace ze samotné junácké
organizace a o činnostech oddílů (50 příspěvků), zpravidla v rubrikách nazvaných „Ze
ţivota junáků“, „Skautský ţivot“ nebo „Ze skautského ţivota“. Články upozorňovaly na
pořádané akce a informovaly o chvályhodných skutcích druţin. Prostor dostávaly i dívčí
oddíly nebo vodní skauti.
„... radostné zvěsti o tom, ţe naši skauti nezapomínají ani uprostřed lesů a v náruči vod
na to, ţe jedním z prvních příkazů skautských je pomoc bliţnímu nebo sluţba veřejnosti.
A ţe letos opět zvýšil se počet vykonaných dobrých činů a sluţeb svědčí o tom, ţe
opravdové junácké uvědomění proniká stále hlouběji do ţivota našich oddílů. ... Spravili
lesní cestu, pomáhali dřevorubcům při práci (Ml. Boleslav 1.), ... Opraveny tři dřevěné
lávky přes potok Mastník. Potravinami podporována rodina chudého baráčníka
(pijana). (Sedlčany 1) ...“ (Dobré skutky na prázdninovém táboře, č. 6, s. 91.)
Moţná překvapivě se jako třetí nejpočetnější umístily informace o zahraničních
skautech (33 článků). Primárně jim byla vyhrazena stálá rubrika „Ze skautského světa“,
mnoho dalších článků se ale objevovalo i samostatně. Otisknuta byla zpráva z jamboree
(tedy mezinárodního setkání skautů) ve Švédsku a dále reportáţe z výprav za skauty do
zahraničí a jako inspirace pro české oddíly byly popisovány jejich činnosti, táborový
reţim nebo náplň schůzek.
Další, jiţ o poznání méně početnou kategorií tvořily Skautské základy (14 článků), které
prezentovaly náplň skautských zkoušek a také obsah závodu v plnění skautských
činností.
Časopis přinášel i dobrodruţné záţitky z výprav (13 článků) a na pokračování reportáţe
z dalekých zemí, například z Ameriky nebo z Pobaltských zemí. Poučné články o
přírodě (12 textů) dávaly návod, čeho v přírodě všímat, jak rozeznat jednotlivé druhy
rostlin a ţivočichů, jak se v ní správně chovat a nabádaly ţít v souladu s ní.
„... Ţádá se vším důrazem návrat k souţití rodiny s přírodou. Chce, aby kaţdá rodina
ţila stále v úzkém vztahu k přírodě. To, co činíme my, ţe po několik týdnů v roce
táboříme a pak jdeme zpět do starých poměrů, nestačí k trvalému ozdravění celého
národa, nehledě k tomu, ţe skutečně tábořících hochů a dívek vůči všem příslušníkům
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našeho národa je nepatrné procento. ...“ (Skautské exposice na I. státní putovní výstavě
srpnové v Opavě, č. 4, s. 74.)
Články zařazené do kategorie Etika (10 příspěvků) přinášely zprávy o tom, jakým
způsobem byli junáci přínosní společnosti a také doporučení, jak se chovat v různých
situacích. Důraz je kladen zejména na kázeň a dodrţování daného slova.
Důraz byl kladen také na fyzickou stránku junáků (10 článků). Organizace pro své členy
pořádala různé závody (např. Atletické mistrovství praţského skauta, Plavecké závody
praţského skauta), jejichţ výsledky pak zveřejňovala v časopise. V zimních měsících
časopis referoval o moţnostech lyţování a otiskoval záţitky z lyţařských zájezdů.
V kategorii Hry a zábava (9 článků) byly nepravidelně uveřejňovány návody na různé
hry, jedenkrát se v ročníku objevila i stránka s vtipy s názvem „Veselý koutek“.
V celém ročníku nebyla pro čtenáře připravena ţádná soutěţ.
Popis praktických činností se v časopise objevují minimálně (5 článků v kategorii
Zručnost, po jednom v Orientaci a Šifrách a ţádný ve Zdravovědě a Odhadech), stejně
tak nebylo publikováno příliš informací k tábornictví (4 články) Junáci se v tomto
ročníku časopisu mohli dozvědět, jak správně zacházet se sekyrou, uvázat základní uzly
a několik dalších praktických rad vyuţitelných v běţném ţivotě.
„Nemůţete-li vyšroubovat šroub z dřeva, nepokoušejte se o to násilím. Poškodili byste
hlavice. Dejte raději rozţhavit do kamen nějaký kovový předmět a přitiskněte jej na
hlavici šroubu. Šroub se teplem roztáhne: a kdyţ zchladí, stáhne se opět a zanechá mezi
dřevem a kovem prostoru, sice nepatrnou, ale dostatečnou pro uvolnění šroubu.“
(Dobré rady pro kaţdého, č. 6, s. 96.)
Všechny texty publikované v časopise se striktně týkají skautingu, neobjevují se ţádné
informace o politické situaci v zemi ani jiné zajímavosti. Jedinou zmínkou o jeho
vztahu se státem je tato:
„... Poněvadţ Svazu v posledním dvouletí byla udělena nepatrná státní podpora (v r.
1926 vůbec ţádná!) skončilo hospodářství, přes největší šetrnost, schodkem 93.000
Kč.“ (Něco o našem Svazu, č. 8, s. 128.)
Celkově časopis působí velice strohým aţ neosobním dojmem. Prakticky se v něm
nevyskytují texty, které by komunikovaly se čtenáři nebo je nějakým způsobem
vtahovaly do interakce (výjimkou jsou výzvy k zaplacení předplatného). Z mnoha
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článků je vidět, ţe v organizaci panoval tuhý reţim a ţe i skautské činnosti poskytující
členům zábavu (jako hry nebo sport) byly provozovány s cílem rozvíjet duševní nebo
fyzickou stránku dětí a plnit junácký program.

4.1.2.3 Doporučené skautské vlastnosti ve vybraných článcích

Tab. č. 8: Doporučené vlastnosti ve vybraných článcích v ročníku č. 14
Název článku
Neslibuj
Vracíme se k práci
Náčelník svazu o abstinenci a
skautingu
Milé zprávy: Dobré činy našich
hochů
Dobré skutky na prázdninovém
táboře
Masopust: o společnosti a zábavě
Něco o skautech
Pěkný čin v duchu skautském

Číslo/strana Vlastnosti
1/6
drţet slovo, plnit sliby
1/13
vzdělanost, cílevědomost,
pracovitost, poctivost
3/34
abstinence, poctivost,
4/75
6/9
6/93
9/134
10/156

Dobré skutky, pomoc ostatním,
obětavost
Dobré skutky, pomoc ostatním
slušná mluva, slušnost, smysl
pro povinnost
slušná mluva, vnímavost
poctivost, bystrost

Ročník číslo 14 podporuje zejména pracovitost a dobré skutky skautů. K tomu jim
předkládá následováníhodné příklady. Dále klade důraz na slušné chování, a to nejen
v rámci skautské druţiny, ale kdekoliv ve společnosti. Správný skaut by měl být
poctivý, vnímavý k ostatním, nepouţívat neslušná slova a také se zdrţet alkoholu.

4.1.2.4 Obraz „správného“ skauta v letech 1927 - 1928
Skaut v letech 1927 – 1928 je členem organizace, ve které jsou jiţ, na rozdíl od skauta
první světové války, metody a zásady českého skautingu pevně ustanoveny. Poţadují
zejména dobrovolné se podrobení přísnému reţimu a kázni a plnění junáckých zkoušek,
to vše pod dohledem náčelníka A. B. Svojsíka.
Jako správný skaut dodrţuje daný slib a je prospěšný společnosti. Hlavně o
prázdninách, ale i během roku pomáhá potřebným, opravuje turistické cesty, čistí
studánky a vykonávat jiné prospěšné práce. Snaţí se ţít v souladu s přírodou, kterou
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poznává zejména na víkendových výpravách a během několikatýdenního letního
táboření. Je samostatný, schopný se sám o sebe postarat v kaţdé situaci. Ve vztahu
k ostatním je poctivý, vnímavý a vţdy připravený pomoci. Vedoucí druţiny je pro něj
nezpochybnitelná autorita.
Rád čte dobrodruţné příběhy a zápisky z dálných krajů, kam by se jednou rád podíval.
Zlepšuje také svoji fyzickou zdatnost, zejména pomocí disciplín lehké atletiky a
plavání. Příleţitostně se účastní i různých sportovních klání. Skauting pro něj znamená
více neţ zábavu spíše povinnost k sobě i k druhým, vzdělávání sebe sama a práci pro
celou společnost. V rámci činností směřujících k těmto cílům ovšem zaţívá mnoho
radosti a dobrých pocitů z vykonaného. K junácké organizaci je vysoce loajální.
Skautské hodnoty jsou pro něj posvátné i v běţném ţivotě mimo druţinu.
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4.1.3

Skaut protektorátní (1939/1940, ročník č. 26)

4.1.3.1 Časopis v kontextu historických souvislostí
Třetím ročníkem vybraným k výzkumu je časopis Junák číslo 26, který vycházel od září
1939 do června 1940. Čeští junáci ani ostatní obyvatelé nezaţívali právě lehké časy – jiţ
několik měsíců ţili v zemi oficiálně nazývané Protektorát Čechy a Morava a na
mezinárodním poli právě začínala druhá světová válka.
Skautská organizace v těchto měsících ţila ve velké nejistotě. Poprvé od svého zaloţení
si nebyla jista svou budoucností: Nevěděla, zda bude moci pokračovat v činnosti, bude
přiřazena k jiné organizaci nebo dokonce rozpuštěna. Vzhledem ke svému
vlasteneckému smýšlení nebyla mezi tehdejším německým vedením příliš oblíbená.
Navíc v roce 1938 zaţila dvě tragické události ve vlastních řadách – v září zemřel otec a
dosavadní náčelník českého skautingu Antonín Benjamín Svojsík a v prosinci ho
následoval jeho blízký spolupracovník místonáčelník Jan Novák.
Lehkou roli neměli ani redaktoři časopisu Junák. Jeho obsah se snaţil i nadále plnit
informační úlohu pro své členy, na druhou stranu musel splňovat podmínky, aby prošel
zavedené předběţnou cenzurou. Časopis byl primárně určen dospívajícím i mladším
junákům, tedy skautkám, skautům, světluškám i vlčatům. Kaţdá z těchto skupin zde
kromě společných textů nacházela i rubriky a informace připravované jim přímo na
míru.

Tab. č. 9: Základní údaje, ročník č. 26
Název, podnázev
Období vycházení
Periodicita
Počet vyšlých čísel
Počet stránek
Formát
Cena
Vydavatel
Zodpovědný
redaktor

Junák
září 1939 – červen 1940
1x měsíčně s výjimkou školních prázdnin
10 + 1 vzpomínkové
154 celkem (+ 18 stran ve vzpomínkovém)
31 x 23,5 cm
2 K (pro nečleny 2,50 K)
Junák – ústředí junácké výchovy
Jaroslav Novák
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Černobílý časopis formátu 31 x 23,5 cm vycházel jiţ tradičně jednou měsíčně
s výjimkou letních prázdnin, tedy desetkrát do roka. Tento ročník bylo navíc připraveno
speciální číslo s označením 1a věnované ročnímu výročí úmrtí A. B. Svojsíka, jeho
ţivotopisu a vzpomínkám jiných skautů na něj. Titulní strana vţdy obsahovala velkou
fotografii dokumentující skautský ţivot a také reklamní slogan „Vesele se světem
šinem, vţdy s úsměvem, vţdy s Thymolinem“. Další fotografie se nacházely i na
zbývajících třech stranách obálky. Grafika vyuţívala moţností, které nabízel velký
formát, a často na vnější svislé okraje umisťovala rubriky s krátkými zprávami, zatímco
delší články byly otištěny uvnitř. Vybrané texty byly doplněny kresbami nebo
fotografiemi. Číslování stránek v ročníku bylo průběţné a k poslednímu číslu byl
přiloţen souhrnný obsah.

4.1.3.2 Obsahová analýza obsahu

Graf č. 4: Počet článků dle témat, ročník č. 26
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Statisticky nejpočetnější díl tvořily ve 26. ročníku časopisu Příběhy (71 článků). Na
pokračování byl publikován příběh Záhadný skaut, V zemi divů a nebezpečí nebo
Vikina z Orlí zátoky. Často byly otiskovány i povídky a záţitky čtenářů nebo výňatky
z deníků a kronik. Pravidelným se také stal příběh na pokračování s názvem Skautka
Mouně, který formou deníku vypravuje příhody a záţitky jedné skautky. Svoje místo
v časopise si našlo i několik příběhů psaných formou divadelní hry. Zaměření všech
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povídek a příběhů bylo vesměs dobrodruţné a často lákalo k výpravám do dalekých
krajů. Na rozdíl od jiných zkoumaných ročníků bylo v tomto čísle publikováno větší
mnoţství básní, mnoho z nich i jako tvorba čtenářů v rubrice „Junácká mládeţ a národní
ţivot“. Některé básně byly věnovány zesnulým bratrům a sestrám.
Druhá tematicky nejpočetnější kategorie jsou informace o samotné organizaci a zprávy
oddílů (44 příspěvků). V této kategorii najdeme opakovaně vyjadřovanou naději na
udrţení samostatné junácké organizace a zachování skautingu jako takového. Nejvíce
textů bylo publikováno v rubrice „Z ústředí Junáka“, delší články stojí na stránce
samostatně. Od pátého čísla se začala objevovat rubrika „Katoličtí skauti“, která
otiskovala články pro náboţensky zaloţené členy organizace.
„V minulých dnech bylo definitivně rozhodnuto, ţe Sokol, Orel, DTJ a JUNÁK zůstanou
zachovány jako samostatné sloţky a ţe vytvoří jen společnou komisi, která se bude
zabývati otázkami všeobecné organisace vlastní tělovýchovné práce a vzájemné
spolupráce všech čtyř uvedených spolků.“ (Junák zůstane zachován, č. 2, s. 17.)
„Junáci jsou jednotni, ochotni ke spolupráci, ale nechtějí splynouti. Sloučené řady
junáků mohou s klidným svědomým prohlásiti, ţe se čestně vţily do nových poměrů.
Obětaví nejen v kaţdém veřejném a národním zájmu, ústupní i v otázce sdruţování
výchovy mládeţe v jeden celek. ... Bylo by však hazardování národním statkem
uvaţovati o splynutí JUNÁKA s některou jinou organizací. Vzíti tisícům hochů a dívek
tak neúnavně a všestranně činných radost z práce, by bylo nerozváţné plýtvání tvořivou
silou.“ (Junáctví je jedinou organisací, která patří samotné mládeţi, č. 1, s. 7.)
Přes existenční nejistotu se ale junácká činnost rozvíjela dál. Publikovány byly
informace o činnostech druţin a různých kurzech. Vydávána také byla skautská
literatura v Junácké edici, na kterou bylo v časopise hojně upozorňováno. Od ledna
1940 vznikl Klub Junácké edice. Časopis v několika pokračováních publikoval i
obsahovou náplň všech stupňů junáckých zkoušek.
Třetí nejpočetnější kategorií se v tomto ročníku stala Historie skautingu (23 článků). Je
to dáno především přiřazením čtrnácti článků z mimořádného číslo 1a, věnovanému
před rokem zesnulému A. B. Svojsíkovi. V ostatních číslech ale také najdeme mnoho,
často nostalgických vzpomínek na dřívější skautská období a vyjadřování naděje, ţe
skautingu se bude zase jednou dýchat volněji.
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„... Je moţno všeho toho dne nevzpomenout s pevnou vírou a vroucím přáním, aby
generace, kterou jdou za námi, byly právě takovými bojovníky a pracovníky jako ty,
které vklíňovaly skautské hnutí do našeho národního ţivota?! Aby dovedly nésti
pochodeň bratrství právě tak uvědoměle a zmuţila a aby výchovný systém, nazývaný
dříve skautingem, nesl stále více svých krásných plodů, kterých neostýchají pouţít jiné
organisace... Skauting – to je mládí, nejkrásnější květ mládí. Kdo nebyl skautem, byl
oloupen o to nejkrásnější, co ţivot přináší – o mládí.“ (Pohled zpět a chvála skautingu,
č. 6 s. 92.)
Mravoučné články (22 příspěvků), které nabádaly skauty k lepšímu chování, byly často
psány imperativním způsobem a odkazovaly na skautský zákon. Junáky popisovaly jako
ty, kteří v sobě mají, na rozdíl od ostatní mládeţe, vštípeny dobré vlastnosti a kteří jsou
prospěšní společnosti.
„Junák je věrný a oddaný svým rodičům, vedoucím i velitelům a uposlechne proto rád a
ochotně všech jejich pokynů. Ţádají-li na něm jeho představení, aby se věnoval v prvé
řadě povinnostem vlastním, aby se nepotuloval venku, aby nikdy a nikde nezavdal
příčiny k výtrţnostem, pak jistě pochopí, ţe jsou to odůvodněné příkazy a podřídí se jim
bez výhrady. Všichni si připomínáme stále: Povinnost – Odpovědnost – Kázeň! A kázeň
je přece vědomé podřízení vůli vyšší, vůli odpovědné!“ (Z ústředí Junáka, č. 4, s. 49.)
„Skautky, vracíte se zase do školy. Nedívejte se na ni jako na „boudu“, kde je třeba pět
hodin denně poslouchat nezáţivné výklady. Vy, jako skautky, byste měly k ní mít
váţnější postoj, měly byste znovuvzkřísit heslo: dobrá skautka – dobrá studentka. …“
(Chvilka s pěknou knihou, č. 1, s. 11.)
„... Mohu vám prozradit dnes, co je skoro všeobecně uznáváno jako přednost u junácké
mládeţe před ostatní, aspoň u většiny. Junáci jsou hoši zdraví, samostatní, odváţní,
mají v sobě krásnou vlastnost, ţe cítí odpovědnost ke své práci i okolí, a dobrovolně se
činí, aby co nejlépe dostáli svým povinnostem. ...“ (Čím můţe býti Junák, č. 7, s. 103.)
Neopomenutelnou součástí byla i tématika táborů (15 článků) a výprav (7 článků),
vzpomínky jiţ uplynulé a očekávání těch budoucích. Časopis také v kratších
příspěvcích nabízel návody a doporučení na hry (19 článků), které kromě zábavy mají
rozvíjet i schopnosti junáků. V prvním čísle ročníku byla také vyhlášena soutěţ na
pokračování, která ověřovala znalosti a důvtip junáků. Správným řešitelům redakce
slíbila odměnu v podobě skautského vybavení a výstroje.
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I přesto, ţe sport a fyzické aktivity byl v tomto období podle počtu článků (5 příspěvků)
na okraji zájmu, bylo si junácké vedení vědomo jeho důleţitosti pro ţivot:
„Dosaţení junácké zdatnosti přiměřené fysickému věku, je prvním příkazem kaţdého
opravdového junáka. Vyuţijte proto podzimního období k doplnění své vyspělosti a
učiňte vše, aby dřívější zkoušky druhotřídní a prvotřídní byly sladěny s novými stupni
vyspělosti. ...“ (Junácká zdatnost, č. 2, s. 17.)
Na celkové koncepci časopisu je zřejmé, ţe vycházel v těţkém období, kterou si jeho
redaktoři uvědomovali.
„Vy, hoši a děvčata, ţijete v mimořádně váţné době a dějiny budou na vás jednou
pohlíţeti jako na pokolení, které dovedlo snésti největší historické převraty. To, ţe příští
studenti budou se o nás učiti jako o lidech, kteří dovedli vydrţeti největší útoky na nervy
– útoky nejen v důsledku změn politických, ale také z převratů technických a
společenských, jest však pro nás slabou útěchou. Jistě bychom ţili raději ţivot méně
historický, za to klidnější a spokojenější. ...“ (Zaškrcené mládí, č. 4, s. 55.)
Přesto, nebo právě proto se mezi texty neobjevují ţádné informace o současné politické
situaci v zemi ani zprávy ze zahraničí nebo o jiţ probíhající válce. Z pochopitelných
politických důvodů se jen dva články dotýkají vlasteneckého cítění. Celkově je více
zaměřen na rozvoj duševních neţ praktických činností: kategorie Šifry, Odhady,
Zdravověda a Orientace nezaznamenaly ani jeden článek. Jeho celková nálada je
nostalgická, časté je vzpomínáno na dřívější doby, záţitky a letní tábory, publikovány
jsou různé úvahy, články s poetickým nádechem apod. Překvapivě velké mnoţství
článků je věnováno dívkám – skautkám. Ty mají mimo jiné vlastní rubriky „Dívčí
hlídka“ a „Čtení pro světlušky“, navíc prakticky celé šesté číslo je z důvodů 25. výročí
zaloţení dívčího skautingu věnováno právě jim.
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4.1.3.3 Doporučené skautské vlastnosti ve vybraných článcích

Tab. č. 10: Doporučené vlastnosti ve vybraných článcích v ročníku č. 26
Název článku
Chvilka s pěknou knihou
Vánoce
Junák je věrný a oddaný
Dobročinný bazar skautek
Výchovné momenty při
tvoření dívčího skautingu
Pohled zpět a chvála skautingu

Číslo/strana
1/11
3/36
4/49
5/76
6/89-90

Vlastnosti
sebekázeň
ochota, dobré skutky
poslušnost, úcta k autoritám
pomoc druhým, dobré skutky
pracovitost, skromnost, vnímavost

6/92

Čím můţe býti junák?

7/103

Tábor a rádkyně

9-10/44

vlastenectví, pracovitost,
sebekázeň
odvaha, samostatnost,
odpovědnost,
všímavost, pomoc druhým,
sebekázeň

26. ročník časopisu Junák kladl důraz zejména na ty vlastnosti, které měli napomáhat
druhým a celé společnosti. Správný skaut se měl zajímat o ostatní, být jim prospěšný,
pracovitý a konat dobré skutky. S ohledem na sebe samého doporučoval sebekázeň,
samostatnost a respektování autorit.

4.1.3.4 Obraz „správného“ skauta v letech 1939 - 1940
Skaut v letech 1939 – 1940 proţíval pravděpodobně nejtěţší období v celé historii
českého junáckého hnutí. I přesto, ţe se kvůli válečné situaci musel kaţdý den potýkat
s mnoha omezeními, snaţil se i nadále naplňovat junácký program a provozovat junácké
činnosti.
Je hrdý na to, ţe je skaut. Je si totiţ vědom toho, ţe být skautem nemůţe být kaţdý a ţe
to, ţe byl přijat do druţiny, je čest. Skautský slib pro něj není jen prázdná formule,
naopak. Vţdy se řídí skautským desaterem. Má silnou vůli a dokáţe se přinutit k věcem,
do které mu třeba nejsou přirozené, ale pokládá je za správné. Je pracovitý a snaţí se
pomáhat potřebným, například dětem z chudých rodin. Ve svém volném čase rád čte
dobrodruţné příběhy.
Nejvyšší morální autoritou jsou pro něj kromě rodičů junáčtí vedoucí. Často slýchává
vyprávění starších junáků o tom, jak to v oddíle vypadalo dříve. Důvodně se obává, aby
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činnost organizace, jejíţ je členem a jejíţ obsahová náplň je mu blízká a v níţ má
kamarády, nebyla nějakým způsobem změněna nebo dokonce přerušena. Proto se snaţí
uţívat kaţdou příleţitost, kdy můţe jít bezstarostně na výlet nebo pobývat na táboře.

53
4.2 Skaut poválečného období (1945 – 1948)
4.2.1

Skaut poválečný (1946/1947, ročník č. 29)

4.2.1.1 Časopis v kontextu historických okolností
Z poválečného období jsem pro výzkum vybrala ročník označený číslem 29, vycházející
od září 1946 do srpna 1947. Představoval druhý a zároveň předposlední ročník této
skautské éry. Teprve před několika měsíci skončila druhá světová válka, do které se
v ilegálním odboji zapojilo i mnoho skautů. Někteří z nich za vlast poloţili vlastní ţivot.
Osvobozené, ale zdevastované Československo vyhlásilo na roky 1947 – 1948 dvouletý
hospodářský plán na obnovu republiky.
Junácká organizace byla obnovena hned po válce v květnu 1945 a v následujících třech
letech zaţívá svůj největší historický rozmach: členská základna roste aţ k číslu 250
tisíc. V rámci tzv. Junácké dvouletky se aktivně zapojila do revitalizace republiky se
závazkem, v rámci kterého měl kaţdý junák dobrovolně odpracovat 70 hodin.
Velké oblíbenosti se těšil i časopis Junák, který jako týdeník vychází v nákladu blíţící
se 100 tisíc výtisků. Zásluhu na tom měla zejména koncepce dočasného šéfredaktora
Jaroslava Foglara. Časopis byl koncepčně zaměřen zejména na mladé skauty a skautky
a jejich zájmy, ale zároveň počítal i se čtenáři mimo junáckou obec.

Tab. č. 11: Základní údaje, ročník č. 29
Junák, týdeník junácké mládeţe
Název, podnázev
Období vycházení září 1946 – srpen 1947
1x za týden, o prázdninách 1x za 14 dní
Periodicita
Počet vyšlých čísel 47
712 celkem
Počet stránek
26,5 x 17,5 cm
Formát
2,50 Kč
Cena
Junák, ústředí skautské výchovy
Vydavatel
Vedoucí redaktor Jaroslav Novák

Časopis středního formátu vycházel nejčastěji ze všech zkoumaných ročníků –
jedenkrát za týden, a také byl jediný, který vycházel, jako čtrnáctideník, i o letních
prázdninách. To všechno svědčí o jeho vysoké oblíbenosti mezi dětmi. Historicky
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poprvé se setkáváme s časopisem barevným, i kdyţ část stránek je stále vytištěna
černobíle. Texty jsou spíše kratšího rozsahu, málokdy přesahovaly jednu stránku.
Oţivovaly je barevné obrázky a černobílé fotografie. Titulní strana byla vţdy barevně
kreslená s motivem některé povídky z vnitřku časopisu, nebo se vztahovala k aktuální
události (jamboree, MS v hokeji, Vánoce). Číslování stran stále přetrvávalo průběţné.
Redakce předpokládala, ţe si čtenáři celý ročník časopisu sváţí, uloţí a budou se
k němu opakovaně vracet. K tomu jim také ke konci ročníku nabídla za 18 Kčs
„Původní desky“.

4.2.1.2 Obsahová analýza časopisu

Graf č. 5: Počet článků dle témat, ročník č. 29
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Ve 29. ročníku Junáka se na prvním místě, co se počtu článků dle témat týká, s velkým
náskokem umístily Příběhy (199 článků). Ty prostorově zabíraly valnou část kaţdého
čísla. I souběţně bylo otiskováno několik příběhů na pokračování, například „Pavel
hledá kamaráda“ od Vladimíra Stárky, „Atol Palmyra“ od Jaroslava Nováka,
vědeckotechnický „Závod o Měsíc“ nebo ilustrovaná Myška Miky Robinsonem.
Oblíbenost příběhů potvrzuje i informace „Splňujeme staré přání svých čtenářů.
Počínaje 27. číslem bude míti „Junák“ při nezvýšené ceně osm stránek románové
přílohy, takţe kaţdý odběratel „Junáka“ získá za rok jednu nebo dvě knihy o 360
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stránkách!“ (č. 26, s. 404) , která je vystřídána v následujícím čísle zprávou
„Románová příloha Junáka nemůţe být zařazena do tohoto čísla, protoţe podle
nařízení vlády nesmí míti časopis našeho rozsahu, aţ na další více neţ 8 stran. (č. 27, s.
419).
Kromě příběhů na pokračování se v časopise vyskytovalo mnoţství jednotlivých
povídek a příběhů s různými tématy, nejčastěji dobrodruţné. Jejich hrdiny byli skoro
vţdycky chlapci nebo muţi, nikoliv nutně přímo skauti. Dívčí postavy byly aţ na
výjimky (například rubrika „Skautka Kaňka“) jako hlavní i vedlejší postavy v podstatě
ignorovány. Nemalé oblibě se těšili i Komiksy (78 příspěvků). Na pokračování byl
vydáván kreslený seriál Pepek Námořník, Tajemství Ţlutých skal, Druţina Lišek za
dobrodruţstvím nebo veršovaný Miky Duc a Puci puc. Oproti jiným ročníkům nejsou
ve větším mnoţství otiskovány záţitky nebo příběhy čtenářů.
Druhou nejpočetnější kategorií se staly Hry a zábava (113 článků). Časopis vypisoval
různé soutěţe, jedněmi z nejúspěšnějších se staly detektivní soutěţe na pokračování
„Kdo je Van Holst“ a „Jasný případ Van Holsta“. Oblíbených bylo i „13 úkolů“, které
spojoval příběh Mirka, který aby se dostal do vytouţené skautské druţiny, musel splnit
několikero úloh obsahujících otázky a úkoly zaměřené na logické uvaţování, úsudek,
pozornost i znalosti. Mnoţství návodů a tipů na hry v klubovně i venku poskytovala
zejména rubrika „Doplňky dobrých druţinovek“. Ty nejsou samoúčelné, ale mají ověřit
a pomoci zlepšit schopnosti kaţdého jednotlivce.
Ročník 29 je oproti ostatním zkoumaným atypický vysokým podílem článků
zabývajícími se technikou a novými technologiemi (83 příspěvků) a sportem (66
příspěvků). V jednotlivých článcích se časopis věnuje různým typům letadel, lodím
nebo automobilům, jejich výrobě, způsobu pouţívání atd. Představuje také nové
technologické výdobytky, jako televizi nebo helikoptéru. Častým tématem je také
kosmonautika a lety do vesmíru.
„Jistě jste jiţ slyšeli o televisi, o přenášení obrazů na dálku. V Americe ji pouţívají při
různých sportovních utkáních a významných slavnostech a umoţňují tak lidem, kteří
nemohou událostem osobně přihlíţet, sledovat vše s divákem, který je na místě samém.
Typy televisních přijímačů jsou různé a to jak tvarem, tak velikostí obrazů i cenou. ...“
(Televise, č. 4, s. 55.)
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Co se sportovní tématiky týká, pravidelně představovala různé druhy sportu (například
stolní tenis, judo, orientační běh, basketbal a mnoho dalších), věnovala se aktuálním
sportovním kláním zejména v hokeji, fotbalu, basketbalu nebo tenisu a komentovala
úspěchy českých sportovců na mezinárodním poli a přinášela jejich profily. Mistrovství
světa v hokeji, které se konalo na podzim 1946 v Praze, je dokonce věnována titulní
strana čísla 24 i více článků uvnitř.
V časopise samozřejmě nemohlo chybět zpravodajství ze skautské organizace a druţin
(52 příspěvků). Uváděno bylo zejména v rámci rubrik „Co se chystá a na čem pracuje
ústředí Junáka“ a „Co a kde“, popřípadě i samostatně. Tvořilo ovšem marginální část,
články byly krátké a jen co nejstručněji informovaly, co aktuálního se děje v organizaci
nebo co zajímavého jaká druţina podnikla nebo hodlá podniknout. Na stránkách
časopisu byl také zpočátku ročníku řešen vztah s konkurenční organizací Sokol. Čtenáři
byli vyzývání k reakcím na toto téma a k poskytnutí případných záţitků, které byly
následně otiskovány. Závěr ankety vyzněl smířlivě:
„... Uzavíráme proto svou anketu a to téţ proto, ţe náčelnictvo Junáka i Československé
Obce Sokolské jednají právě o tom, ţe společně vyzvou svou mládeţ k přátelské
spolupráci a zamezení všeho, co by vedlo ke sporům a neslušnému soutěţení. Budoucí
spolupráce těchto dvou velkých národních institucí, projeví se také, jak pevně doufáme,
ne příštím Sletu r. 1948, který se má státi podnikem celonárodním a celostátním. ...“
(Sokol a Junák, č. 6, s. 82.)
Vzhledem k primárně výchovnému smyslu skautského hnutí se v časopise samozřejmě
vyskytovaly i texty zařazené do kategorie Etika (49 článků), nabádající ke správnému
chování nebo dávající dobré příklady. Základní morální vlastnosti skauta byly
uveřejňovány v rámci rubrik „Nováčkovský slabikář“ nebo „Jaký jsi“. V rámci ročníku
byly publikovány i různé bajky a příhody, ze kterých vyplývalo ponaučení, často
napřímo na závěr napsané.
„Správný skaut udělá kaţdého dne nejméně jeden dobrý skutek. Věc se ovšem nesmí
přehánět, protoţe by se mohlo naraziti často na nepochopení neinformovaných lidí.
Napovídání ve škole jest na příklad z určitého hlediska velmi dobrý skutek, přesto je
nelze ve větší míře doporučovati. Sbírati špačky a prodávat je, aby byly získány peníze
na druţinovou vlajku, není právě nejvkusnější formou dobrého skutku. ...“(Nováčkovský
slabikář: Dobrý skutek, č. 26, s. 405.)
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„Denně čteme v tisku a slyšíme v rozhlase nářky nad mládeţí. Je prý neukázněná,
lenivá, kouří, opíjí se, utrácí mnoho peněz, zkrátka, je prý zkaţená. Ţe to nebudou jen
plané řeči soudíme z toho, ţe sám pan prezident upozornil na nebezpečí mravního
úpadku mládeţe ve svém posledním poselství. Jak jsme rádi, ţe v JUNÁKU takovou
mládeţ nemáme. Jak jsme šťastni, ţe junácká mládeţ do 18 roků ani nekouří, ani nepije
lihové nápoje. ...“ (Denně čteme v tisku, č. 25, s. 387.)
Příspěvky zařazené do kategorie Světový skauting (48 článků) představovaly zejména
reportáţe ze zahraničních setkání, mezinárodních sjezdů skautů, informací o činnostech
zahraničních druţin apod. Krátké zprávy o zahraničních skautech byly otiskovány
v rubrice „Ze světa“. V květnu 1947 se konalo 6. skautské jamboree ve Francii, kam se
vypravila i česká skupina junáků. O této velké události bylo v časopise napsáno mnoho
článků. Časopis také nabízel zprostředkování dopisování s cizími skauty v různých
jazycích.
Do kategorie Občanství bylo zařazeno 44 článků. Vzhledem k poválečné situaci,
nutnosti obnovovat republiku a zapojení organizace do tzv. junácké dvouletky, byl ve
skautech vztah k vlasti velmi podporován. Velký zájem proto vzbudila soutěţ s názvem
„Budujeme – soutěţ mladých budovatelů“, ve které mělo být odměněno prvních sto
soutěţících, kteří jako první splní svůj úkol v junácké dvouletce, tedy odpracují si 70
hodin ve prospěch společnosti. V dalších číslech pak byla zveřejňována jména těch,
kteří uspěli, a otiskovány jejich záţitky.
„Kdybyste viděli, s jakou radostí nás přivítal rolník, jemuţ jsme přijeli pomoci skliditi
řepu. Bál se mrazů, které by řepu znehodnotily. Pustili jsme se do práce a třebaţe jsme
nikdy před tím řepu neokrajovali a nenakládali, rozdělili jsem si práci, spustili písničku
a práce nám pod rukama v pravém slova smyslu mizela. Stejně jako kdyţ jsme pracovali
na bramborách a jako jsme pomáhali uţ na ţních. …“ (S chutí do toho, č. 21, s. 321.)
„... V době od 20. listopadu m.r. do 22. února 1947 odpracoval přesčasových 504 hodin
nejtěţší dřiny v hutích, kde po celé 3 měsíce zastupoval dělníka, jeţ onemocněl a za
něhoţ nebylo náhrady. Do práce jezdí 18 km na kole a ještě chodí do kursu IV. třídy
měšťanské školy. Bratr Kozel byl jiţ několikrát zařaděn do čestné skupiny Mladých
budovatelů. ... „Mnohdy jsem si myslil, ţe u práce padnu, ale udrţovalo mě vědomí, ţe
vlast čeká na mladého chlapce od Beskyd a ţe jeho práci potřebuje. ...“ (Stachanovec,
č. 33, s. 474.)
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„Konečné výsledky Zemědělské soutěţe JUNÁKA 1946. Celkem odpracováno 3,314.057
hodin, na registrovaného junáka (skautku) připadá 19,7 hodin. Jednotlivé země
odpracovaly: Čechy 2,114.052 hodin, Morava 1,027.136 hod., Slezsko 145,869 hod.“
(Konečné výsledky, č. 34, s. 490.)
Jiţ méně článků bylo publikováno k historii skautingu (28 příspěvků). Těmi zejména
v rubrice přispíval „Z prvních dob junáctví“ sám šéfredaktor časopisu Jaroslav Novák.
Čtenáři se mohli dozvědět, jak to před válkou v junácké organizaci, na táborech a
v druţinách vypadalo. Rubrika byla psána jako jeho paměti na pokračování. Často
v nich byl zmiňován i zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík.
„... K večeru objevil se na skále nad táborem Svojsík. Vyrostl ze země jakoby kouzlem.
Přepadl tábor a způsobil ovšem značné vzrušení. Prohlédl si trosky táborového zařízení,
pohovořil s chlapci a vyprávěl o návštěvě v ostatních táborech. Úsudek o nich i o našem
táboře si však ponechal pro sebe. ...“ (Z prvních dob junáctví, č. 21, s. 327.)
Poměrově niţší číslo oproti jiným ročníkům časopisu bylo věnováno i Tábornictví (21
článků), Výpravám (22 článků), Přírodě (29 článků) i Skautským základům (18 článků).
Přesto je podle několika článků zřejmé, ţe tato témata patřila do základní výbavy kaţdé
druţiny.
„Stává se vám v oddíle, ţe přijde někde neděle, kdy nejdete na výpravu a nemáte sni
oddílovou schůzku nebo jiný junácký podnik? Doufám, ţe ne, neboť junácký oddíl, který
v neděli lenoší, není oddílem Junáků, ale někoho docela jiného. …“ (Parašutisté a
partyzáni, č. 38, s. 557.)
V kategorii Časopis (33 článků) referuje o sobě samém. Je zřejmé, ţe na nezájem
čtenářů a nedostatek zpětné vazby si stěţovat nemohl, naopak. Poválečný ročník se
snaţil o vysokou interaktivitu se čtenáři, coţ se mu dařilo. Na vypsané soutěţe chodilo
mnoho odpovědí. Redakce zveřejňovala pochvalné i kritické dopisy čtenářů a často na
ně i individuálně reagovala. V rubrice „Tvorba hochů a děvčat“ otiskovala čtenářské
umělecké výtvory, jako kresby, básničky apod. Počítala také s tím, ţe čtenáři nejsou jen
členové junácké organizace, ale také ti, kteří do junácké organizace vstoupit buď
z nějakého důvodu nechtějí, nebo nemohou. Kromě výzev ke vstupu do druţiny („... Je
to právě tak, jako byste hráli rádi kopanou, ale na zápasy se chodili jen dívat. Pravý
skauting můţete pěstovat jen v dobře vedené druţině a oddílu. Jde jen o to, odhodlat se
ke vstupu do Junáka s vědomím, ţe je zde nutno nejen podřídit se dobrovolně kázni,
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nýbrţ udělat také kousek práce pro celek. ...“ Ke skautingu, č. 37, s. 542.) byly
organizovány kluby Junáka. Ty tvořily skupinky nejméně čtyř chlapců nebo děvčat,
čtenářů časopisu Junák, ale nečlenů některého junáckého oddílu, kteří chtěli dobrovolně
plnit junácký program.
Časopis se vůbec nevrací k nedávno proţité válce, je připomenuta pouze na dvouleté
výročí osvobození v květu v čísle 36 v článku „Dva roky svobody“ napsaném přímo
náčelníkem Junáka Rudolfem Plajnerem a třídílným miniseriálem „Hrst skautských
vzpomínek z květnových dnů 1945“. Také branná výchova je v celém ročníku zmíněna
jen jedenkrát. Stejně tak se v textech nedozvíme nic o soudobé politické situaci. Těţší
doba je znát jen z několika zmínek o nedostatku papíru nebo jiného zboţí.
„Protoţe nedostatek papíru stále ještě trvá, vyšlo toto číslo jako dvojčíslo a příští týden
Junák nevyjde. Jakmile to poměry dovolí, vynahradíme vám tuto ztrátu vkládaným
románem.“ (č. 30-31, s. 442)
Celkově je časopis koncipován jako magazín pro veškerou, nejen skautskou mládeţ, a
také proto dosahoval takové oblíbenosti. I přesto, ţe oslovoval i dívky, byl vzhledem
k mnoha článkům o technice, dopravních prostředcích, sportu a dobrodruţným
příběhům zaměřen více na chlapeckou část publika. Důraz kladl více na zábavu neţ
poučení a v jeho obsahu se objevuje relativně málo informací o praktických skautských
činnostech.

60
4.2.1.3 Doporučené skautské vlastnosti ve vybraných článcích

Tab. č. 12: Doporučené vlastnosti ve vybraných článcích v ročníku č. 29
Název článku (Rubrika)
Obyčejný junák

Číslo/strana
4/50

Doplňky dobrých druţinovek
Junák je pravdomluvný

7/110
7/111

Vtipné pokárání
Kaţdý skaut má být
přesvědčeným vojákem v zápase
s mravním zlem mezi mládeţí
Proč jsem junákem

8/114
22/338

Denně čteme v tisku

25/387

Dobrý skutek (Nováčkovský
slabikář)
Sebeovládání věrnosti
Zdvořilost je základem
dorozumění
Umění veselé mysli
Jaký jsi?

26/405

Junák je pravdomluvný
Vesele!
Sledujte bedlivě svůj stálý růst
Sebevládou se člověk stává
gentlemanem
Kdo šetří má za 3
Doplňky dobrých druţinovek

34/495
38/557
42/622
42/628

23/364-5

27/419
28/447
29/463
34/495

47/703
47/703

Vlastnosti
čestnost, pravdomluvnost,
poctivost
kázeň, kamarádství
pravdomluvnost, upřímnost,
sebeovládání
poctivost
sebezdokonalování, slušnost,
poctivost, ohled k druhým,
cílevědomost
poctivost, samostatnost,
ctiţádostivost,
sebezdokonalování
pracovitost, ukázněnost,
šetrnost, obětavost
dobrý skutek
věrnost, spolehlivost, důvěra
zdvořilost, ohled na druhé,
pozornost
veselost, důvtipnost
pevná vůle, vytrvalost,
sebeovládání, sebekázeň
pravdomluvnost
veselost, dobré skutky
ctiţádostivost, vytrvalost
zdvořilost, sebeovládání,
dobrá nálada
spořivost, hospodárnost
poctivost, úcta k druhým

Poválečný ročník číslo 29 kladl ve svých etických článcích důraz zejména na základní
skautské vlastnosti definované ve skautském zákoně, například pravdomluvnost,
poctivost, poslušnost, hospodárnost nebo zdvořilost. Dále zdůrazňoval také osobní
vlastnosti, jako sebekázeň, pevnou vůli nebo cílevědomost.
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4.2.1.4 Obraz „správného“ skauta v letech 1946 - 1947
Skaut po druhé světové válce vstupuje do některého z nově zaloţeného skautského
oddílu s nadšením a představou činností, které v uplynulých letech provozovat nemohl.
Ostatně mnoho z jeho známých nebo spoluţáků uţ členy skautského oddílu je, takţe ví,
co ho můţe očekávat. Potkává zde nové kamarády a skauting se stává jeho hlavním
koníčkem, který mu zabírá podstatnou část volného času: minimálně jedenkrát týdně se
konají schůzky, o volné neděli s druţinou podniká výpravu nebo jinou akci. Obojího se
neúčastní se jen ze závaţných důvodů. Ve skautské druţině je veden k samostatnosti,
spolupráci i soutěţivosti s ostatními. Motivací je být stále lepší. Jako pomůcka slouţí
různé hry, které jeho znalosti a schopnosti ověřují a rozvíjejí.
Správný poválečný skaut se zajímá se o technické novinky, auta, letadla a jiné dopravní
prostředky a o to, jak tato zařízení prakticky fungují. Jeho další zálibou je sport. Sleduje
výsledky fotbalových, hokejových i jiných sportovních utkání. Sám by si také přál
nějaký sport aktivně provozovat. V neposlední řadě rád čte dobrodruţné a zábavné
příběhy.
Být junákem pro něj znamená řídit se podle desatera a doporučení svých vedoucích i
v čase stráveném mimo druţinu. Snaţí se chovat tak, aby mohl být příkladem pro
ostatní a zároveň nedělal ostudu svému oddílu ani celé organizaci. Je ctiţádostivý a má
pevnou vůli. Po vyhlášení budovatelské akce se s chutí pouští do veřejně prospěšných
prací, aby tak svou malou částí přispěl k obnově republiky. V těchto činnostech
pokračuje s celou druţinou i během letního tábora, kdy chodí pomáhat místním
zemědělcům při sklizni. Odměnou mu je dobrý pocit, ţe podporuje budoucnost svojí
vlasti i junácké organizace.
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4.3 Skaut konce 60. let (1968 – 1970)
4.3.1

Skaut Pražského jara (1968/1969, ročník č. 31)

4.3.1.1 Časopis v kontextu historických souvislostí
Dalším zkoumaným ročníkem byl časopis s názvem Skaut - Junák, jehoţ nulté číslo
vyšlo v červnu 1968 a dále pak vycházel jako měsíčník od září do června 1969.
V Československu právě vrcholilo částečné uvolňování poměrů, v důsledku čehoţ
mohlo být obnoveno skautské hnutí i časopisy. Období označované jako Praţské jaro
bylo přerušeno v srpnu 1968 vstupem sovětských vojsk na naše území, poté začaly
společenské poměry opět přitvrzovat.
Časopis Skaut – Junák začal být vydáván jiţ pár měsíců po znovuobnovení organizace
na jaře 1968. Nadšení do práce neutlumily ani provizorní podmínky redakce ve
vojenském stanu na praţské Letenské pláni. Čest napsat první úvodník tohoto ročníku
dostal jeho bývalý šéfredaktor z poválečného období Jaroslav Foglar. Časopis byl
primárně určen dětským a dospívajícím čtenářům – skautům, fungoval ale jako
podstatný informační zdroj pro celou členskou základnu. Jeho význam chápalo i celé
vedení junácké organizace, kdyţ záštitu nad vydáváním časopisu převzali Josef
Charvát, Rudolf Plajner a Vlasta Koseová.

Tab. č. 13: Základní údaje, ročník č. 31
Název, podnázev
Období vycházení
Periodicita
Počet vyšlých čísel
Počet stránek
Formát
Cena
Vydavatel
Šéfredaktor

Skaut – Junák
červen 1968 – březen 1969
1x měsíčně s výjimkou letních prázdnin
1 nulté číslo, 8 dvojčísel
32 v kaţdém dvojčísle (16 v nultém)
33,5 x 27 cm
3 Kčs
Mladá fronta
Jan Šimáně

Celý ročník časopisu je vyveden v černo-bílo-zelené barvě. Titulní strana vţdy přinášela
fotografie ze skautského nebo politického dění, zadní strana časopisu byla zpravidla
věnována koláţi fotografií z táborů a jiných skautských akcí, v jednotlivých případech
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slouţila jako běţná další stránka časopisu. Stránkování je poprvé v kaţdém čísle vţdy
samostatné, počínaje jedničkou. Díky velkému formátu (33,5 x 27 cm) jen málokterý
článek i přes mnoho doprovodných fotografií a obrázků přesahoval dvojstranu.

4.3.1.2 Obsahová analýza časopisu

Graf č. 6: Počet článků dle témat, ročník č. 31
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Ve 31. ročníku tvořily největší procento články v kategorii Hry a zábava (58 příspěvků).
Vliv na tento fakt má zejména větší počet kříţovek, kvízů, pravidelná strana Humor a
také mnoho tipů a návodů na kolektivní hry. Jen o pár jednotek článků méně bylo
zařazeno do kategorie Skautské základy (51 článků). Ta měla v této době velký význam.
Vzhledem k předchozímu dvacetiletému přerušení skautingu pravděpodobně vyvstala
potřeba připomenout zejména novým členům základní zásady a činnosti. Postupně je
tedy v kaţdém čísle publikováno několik článků týkajících se například skautského
zákona, hymny, hesla nebo návodů na skautský program.
Zprávám o událostech ve skautském ústředí i jednotlivých oddílech (23 článků) byla
věnována rubrika „Ze skautského světa“. Samostatného, i kdy obsahově menšího
prostoru se dostalo i zahraničním skautům (11 článků).

64
Je samozřejmé, ţe ani v tomto ročníku nemohla chybět příroda (44 článků). Kaţdý
měsíc časopis uvozuje, co se právě v přírodě děje, jednotlivé články pak radí, jak
rozeznávat různé druhy rostlin a zvířat, popisuje způsob jejich ţivota a jiné zajímavosti,
představuje chráněné druhy a dává návod, jak se v přírodě chovat a jak o ni pečovat.
„... Zdá se, jakoby v té době všechen ţivot v přírodě usnul. A je to vlastně skoro pravda,
protoţe spousta zvířat se začíná pomalu oddávat zimnímu spánku. Pro ta, která nemají
hřejivou vrstvu peří nebo teplou zimní srst, je to záchrana a moţnost dočkat se zase
slunce. Mezi tyto „spící“ tvory patří hadi, ještěrky a ţáby. Jejich krev totiţ zchladla ,
tělo ztratilo svou pruţnost a také potravy není dostatek...“ (Listopad – měsíc bláznivý, č.
5-6, s. 10.)
Čtvrtou nejpočetnější kategorií je Zručnost (32 článků). Do ní spadají tipy na praktické
výrobky, některé články z rubriky „Skautské minimum“, jako vázání uzlů nebo
zacházení s nářadím. Tato rubrika dále postupně v kaţdém čísle rekapitulovala další
základní skautské činnosti týkající se témat Orientace (1 článek), Šifer (2 články),
Odhadů (1 článek), Zdravovědy (2 články).
Více rozsáhlejších texty se týká Tábornictví (15) a Výprav (26 článků). Zahrnují jak
reportáţe z jiţ proběhlých akcí, tak rady a návody s touto tématikou související.
Zejména zpočátku ročníku se časopis ve velké míře vracel k vlastním kořenům,
skautským historickým událostem a k zakladateli A. B. Svojsíkovi (celkem 19 článků).
Tento ročník se oproti svým předchůdcům liší v menším mnoţství Příběhů (22
příspěvků), a to jak beletrie, tak převyprávěných skutečných záţitků. Na pokračování
vycházel Foglarův román Boj o první místo a dále v kategorii Komiksů (24 článků)
pětidílný kreslený seriál Antropoid vyprávějící příběh parašutistů, kteří spáchali atentát
na Reinharda Heydricha. Velice populární byl také dnes jiţ kultovní kreslený seriál
Rychlé šípy.
Statisticky jen malý počet článků se týkal Etiky (10) a Občanství (11), ale tón jejich
obsah byl vzhledem k politickým okolnostem často velice naléhavý. Jindy naopak bylo
jen stroze informováno, jaké dělají skauti dobré skutky nebo co činí pro vlast.
„... Tato vlast, Československá socialistická republika, se dovolává věrnosti svých synů
a dcer, právě ona vás všechny potřebuje. Nikdo vás od ní neoddělí,je s vámi, vy buďte
s ní. ... Vstupte do SLUŢEB VLASTI! Vyhledejte své kamarády, dohodněte se
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s vedoucími, rádci, vůdkyně, se svými učiteli, rodiči a pomáhejte všude, kde je pomoci
potřeba! ...“ (Sluţba vlasti, č. 1-2, str. 9.)
„Co s penězi? Řekli si junáci 10. oddílu v Českých Budějovicích, kdyţ spočítali finanční
výsledky prací ve Sluţbě vlasti. „Chybějí stany, tábornická výzbroj, chceme stavět
klubovnu, ale zájem vlasti je zájmem nejvyšším...“ A tak celou částku odevzdali na Fond
republiky.“ (Ze skautského světa, č. 5-6, s. 31.)
I přes váţné události, které v tomto roce Československo zaţívalo, na stránkách
časopisu Junák nejsou téměř znát. Stopy nese jen několik málo jednotlivých článků,
vesměs v rubrice „Slovo redakce“.
„Náš stan na Letenské pláni se ocitl 21. srpna 1968 mezi dvěma ohnisky střelby: Hrad a
ministerstvo vnitra. Vyklidili jsme proto nejdůleţitější předměty a zachránili rukopisy.
Totéţ se nepovedlo v tiskárně...“ (Slovo redakce, č. 1-2, s. 30.)
„... Skupina sovětských ţurnalistů vydala broţuru „K událostem v Československu“...
,ve které se praví: „Byla obnovena skautská organizace. Začal vycházet časopis „SkatuJunák“, vyzývající k obrození (v jiném překladu „ke vzkříšení“) organizací před
Únorem 1948.“ Protestujeme jako redakce co nejrozhodněji proti uvádění obnovy
skautingu

a

působení

našeho

časopisu

v souvislosti

s domnělými

doklady

kontrarevoluce v ČSSR. Myšlenky a cíle socialismu jsou nám stejně drahé jako všem
česným a pokrokovým lidem na světě.“ (Dementi, č. 5-6, s. 30.)
„Drahá maminko hrdiny Jana, ... Buďte však ujištěna, ţe celý národ a zejména celá
mladá generace proţívá s Vámi hluboké hoře nad skonem vašeho syna a nad příčinami,
které k němu vedly. I kdyţ trpitelství a mučednictví není a nebude naším programem,
hluboce se skláníme před činem Vašeho syna. Jan ač mlád, a právě protoţe mlád, bude
námi a příštími generacemi uznáván v historické řadě velkých Janů našich národních
dějin.“ (Z dopisu paní Libuši Palachové, č. 7-857, s. 31.)
K poslednímu příspěvku se připojila i obálka lednového čísla roku 1969, na které jsou
zobrazeni skauti stojící u rakve Jana Palacha a text „Není třeba se obávat o generaci,
jejíţ syn se nebál smrti za cíle, které daleko přesahují smysl a význam jeho vlastního
ţivota“. Jakýkoliv další článek k této události ale v samotném čísle chybí.
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prosincové číslo Skauta – Junáka vyšlo z důvodu nedostatku papíru a kapacitě tiskárny aţ v lednu 1969
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Celkově tento ročník časopisu Skaut – Junák směřuje více naučným a informačním
směrem, zábava je jen okrajovou záleţitostí. Oproti svým předchůdcům dává více
prostoru i dívkám – skautkám, a to jak v samostatných textech, tak na fotografiích.
Příběhy jsou ale i přesto stále jen doménou muţských hrdinů. V časopise se prakticky
neobjevují články, které by neměly spojitost se skautingem. V některých číslech
redaktoři vzpomínají na úspěšného poválečného časopiseckého předchůdce, na kterého
tento hodlá navázat.

4.3.1.3 Doporučené skautské vlastnosti ve vybraných článcích

Tab. č. 14: Doporučené vlastnosti ve vybraných článcích v ročníku č. 31
Název článku
Sluţba vlasti
Důkaz přátelství
Volá země
Vzpomínka a
pozdrav Junáku
Zásada dobrých
skutků
Hovory o člověku
Zamyšlení nad
pravdou a ctí
Důkaz vzorného
člena

Číslo/strana Vlastnosti
1-2/9
vlastenectví, pomoc druhým, ochota, pilnost,
svědomitost ve škole
3-4/20
čestnost, pomoc druhým,
zdvořilost, slušnost, věrnost
3-4/24
ochota, pomoc druhým, věrnost, dobrá nálada,
vlastenectví, důslednost, sebeovládání
5-6/2
čestnost, charakternost, věrnost, úcta
k druhým
7-8/23
dobré skutky, pomoc druhým
11-12/9
13-14/9
13-14/20

moudrost, sebeovládání, přirozenost,
skromnost
pravdomluvnost, čest
uţitečnost druhým, ochota pomáhat,
pracovitost, spolehlivost, dobrá nálada

Nejvíce zdůrazňované vlastnosti 31. ročníku časopisu se týkaly vztahu skauta k druhým
lidem. Eticky zaměřené články vyzývaly k ochotě, zdvořilosti, nebo pomoci druhým.
Druhým, opakovaně se vyskytujícím okruhem se stalo vlastenectví a hodnota občanství.
V této souvislosti doporučoval být pracovitý a uţitečný druhým a celé vlasti.
V neposlední řadě ročník kladl důraz na rozvíjení osobních vlastností, jako
sebeovládání, spolehlivosti, přirozenosti nebo skromnosti.
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4.3.1.4 Obraz „správného“ skauta v letech 1968 - 1969
Skaut konce šedesátých let vstupuje do organizace s ideály, které mu mnohdy popsali
jeho o generaci starší rodiče či známí. Začíná chápat základní skautské hodnoty a
dozvídá se o pohnuté skautské historii. Vzhledem k době, ve které ţije, aniţ si to plně
uvědomuje, zároveň zaţívá historické milníky sám.
V průběhu celého roku často jezdí s druţinou na výpravy, nejraději má ovšem
prázdniny, protoţe jejich část můţe trávit na letním táboře. Baví ho poznávat přírodu a
pozorovat, co zajímavého se v ní děje. Učí se celé šíři základních skautských
dovedností: umí uvázat několik druhů uzlů, rozdělat oheň několika způsoby, postavit
stan, ošetřit zraněného kamaráda, poslat vzkaz v Morseově abecedě nebo si vyrobit
základní táborový nábytek. Baví ho hrát hry v přírodě, řešit hlavolamy a logické
problémy a soutěţit s ostatními v mnoha různých činnostech. Jeho oblíbenou četbou
jsou dobrodruţné příběhy Jaroslava Foglara.
Skautský slib a desatero pro něj nejsou prázdné pojmy. Svým oddílovým vedoucím je
nabádán nejen k jejich pasivnímu dodrţování, ale i ke skutečným činům, zejména co se
pomoci druhým a vlastenectví týká: odměna za dobrovolnickou práci či sběr
recyklovatelných materiálů často putuje potřebným organizacím nebo do fondu
republiky. Ve vztahu k ostatním lidem je zdvořilý a ochotný a spolehlivý. Je hrdý na to,
ţe patří mezi skauty a ţe jeho vlastí je Československo.
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4.4 Skauti po roce 1989 (1990 - dodnes)
Poslední a doposud trvající období skautské činnosti bylo zahájeno v roce 1990 po pádu
komunistického reţimu. Jiţ několik měsíců po tzv. sametové revoluci začala oficiálně
fungovat organizace Junák – svaz skautů a skautek a brzy poté začal být vydáván i
časopis Junák. Šlo jiţ o třetí obnovení v historii, coţ svědčí o síle skautských myšlenek,
které se dokázaly udrţet i během více neţ dvacetileté nucené pauzy. Po prvním velkém
zájmu ze strany veřejnosti na počátku devadesátých let se hnutí začalo potýkat
s úbytkem členské základny. Nová doba přinášela nové moţnosti a zájmy, na které
tradiční podoba skautingu nedokázala reagovat.
Pravidelný úbytek aţ několika tisíc členů ročně nakonec donutilo vedení zamyslet se
nad budoucností hnutí a celou koncepcí výchovy. Po velkých diskusích byl nakonec
v roce 2005 představen nový program, který by měl lépe reflektovat zájmy a potřeby
dnešních dětí. V několika uplynulých letech se začal postupně uplatňovat v praxi.
Zároveň s novým programem doznal mnoha změn i časopis Junák. Teprve následující
roky ukáţou, zda bylo toto rozhodnutí správné a jakým směrem se díky němu bude
český skauting dále ubírat.

4.4.1

Skaut porevoluční (1991, ročník č. 34)

4.4.1.1 Časopis v kontextu historických souvislostí
Dalším zkoumaným ročníkem časopisu je druhý porevoluční ročník časopisu
s celkovým pořadovým číslem 34, který vycházel od ledna do prosince roku 1991.
Obyvatelé Československa ţili po změně politického reţimu ve velkém očekávání lepší
budoucnosti. Do čela nového státu byl zvolen bývalý skaut Václav Havel.
V prvních porevolučních letech se obnovovalo mnoho organizací v předchozích
desetiletích zakázaných, mezi nimi i ty skautské. Nově obnovený Junák zaznamenával
obrovský zájem o své myšlenky a s tím související i nárůst počtu členů. Časopis Junák,
určený pro nejmladší a dospívající část členské základny, se však často stával cenným
zdrojem informaci a inspirace i pro skautské vedoucí.
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Tab. č. 15: Základní údaje, ročník č. 34
Název, podnázev
Období vycházení
Periodicita
Počet vyšlých čísel
Počet stránek
Formát
Cena
Vydavatel
Vedoucí redaktor

Junák, časopis skautů a skautek
leden – prosinec 1991
1x za 14 dní
23
16 v kaţdém čísle
20 x 29 cm
5 Kčs, od března 7 Kčs
Ústřední rada Českého Junáka v Mladé Frontě
Pavel Baudyš

Časopis většího formátu (20 x 29 cm) v barevném provedení vycházel dvakrát za měsíc,
během letních prázdnin jako dvojčíslo. Titulní strana obsahovala kromě základních
údajů v levém horním rohu skautskou lilii a dále velkou fotografii s výjevy ze
skautského ţivota nebo kreslený obrázek odkazující zpravidla na některý z příběhů
uvnitř časopisu. Vnitřní strany obálky slouţila jako plnohodnotná strana časopisu. Zadní
obálka byla vyhrazena příběhu v podobě komiksu. Jednotlivé články byly spíše kratšího
rozsahu a nikdy nepřesahovaly dvojstránku. Texty byly doplněny fotografiemi nebo
ilustracemi.

4.4.1.2 Obsahová analýza časopisu

Graf č. 7: Počet článků dle témat, ročník č. 34
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Nejvíce článků v tomto ročníku se věnovalo Přírodě (74 článků). Většina z nich byla
publikována v rubrice „Lesní moudrost“, další pak samostatně kdekoliv v časopise.
Texty dávaly návody na určování rostlin, popisovaly, co se ve kterém měsíci v přírodě
děje, ţivot různých druhů zvířat a jejich stopy a různé další zajímavosti.
Druhou nejpočetnější kategorií (73 příspěvků) se staly Hry a zábava. Časopis
publikoval v kaţdém čísle několikero hlavolamů, kříţovek a kvízů v rubrice „Hry,
Hříčky, Hlavolamy“ a pořádal soutěţe v luštění šifer. Součástí rubriky byly také psané i
kreslené vtipy. Dával také návody na různé hry v klubovně, venku, na táboře i ve vlaku.
Jen o jeden příspěvek méně (72 článků) bylo zařazeno do kategorie Příběhy. Na
pokračování byl vydáván román Jaroslava Foglara Tábor smůlu, Skautský rok druţiny
kamzíků napsaný Josefem Kovářem nebo Kouzelná lucerna autora Radka Kučery.
Posledně jmenovaný je jedním z mála ze všech zkoumaných ročníků, ve které je hlavní
hrdinkou dívka. Čtenář v časopise dále našel mnoţství dalších jednotlivých povídek,
výňatků z knih nebo skutečných záţitků. S výjimkou jiţ zmíněné Kouzelné lucerny se
jednalo vesměs o dobrodruţné příběhy nebo záţitky odehrávající se na táboře, výpravě
nebo jiné skautské akci. V kaţdém čísle byly také otiskovány Kreslené příběhy (49
příspěvků), například Tom a Péťa kreslené Markem Čermákem nebo Bratr Hamham
kreslený Milošem Nesvatbou.
Je zřejmé, ţe důleţitou součástí skautského ţivota byly Výpravy (56 článků) a Tábory
(26 článků). Popisovány jsou různé záţitky, v kaţdém čísle jsou dávány tipy na místa a
oblasti (zejména Chráněné krajinné oblasti), které je moţné navštívit. Čtenáři jsou
vybízeni, aby dodávali vlastní příspěvky. Základní zásady výprav jsou na pokračování
zveřejňovány v rubrice „Abeceda poutníka“. K táborům jako vrcholům celoroční
skautské aktivity se formou zpravodajství i příběhů časopis vracel ještě v zářijových a
říjnových číslech. Od května zase v rubrice „Skautská praxe“ přinášel kreslené návody
na to, jak si vyrobit různé táborové stavby, dřevěný nábytek, různé předměty denní
potřeby nebo jiné praktické věci. Také ukazoval, jak různými způsoby rozdělat oheň
nebo upéci maso. V příspěvcích zařazených do kategorie Zručnost (45 článků) se
čtenáři naučili mimo jiné skládat origami nebo uvázat základní uzle.
„Ministr školství, mládeţe a tělovýchovy Petr Vopěnka navštívil nedaleko Ţeliva tábor
kuklenských skautů z druhé střediska v Hradci Králové. Prohlédl si zařízení tábora a
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večer se zúčastnil slavnostního táborového ohně. Slibujícím světluškám, skautkám a
junákům předal slibové odznaky a zhlédl pestrý program scének a písniček.“ (Skautská
pošta, č. 20, s. 1.)
Poměrně mnoho článků se objevovalo i v kategorii Organizace (39 příspěvků) a
Skautské základy (15 příspěvků). V rubrikách „Páté přes deváté“, později přejmenovaná
na „Skautská pošta“ byly publikovány různé informace ze skautských oddílů. Svůj
pravidelný prostor dostávali i vodní skauti („Sloupek vodních skautů“). O něco méně
informací bylo zveřejněno k celé junácké organizaci. Časopis diskutoval například
návrhy na úpravu zákona vlčat. Ve 22. čísle byla otištěna reportáţ z prvního
porevolučního Svojsíkova závodu.
„Naposledy psal o ústředním kole Svojsíkova závodu J. Zikán – Bobr v 16. čísle Skauta
– Junáka na konci listopadu 1969. Reportáţ věnoval vítězné chlapecké hlídce a trochu
neočekávaně ji nazval Poraţených nebylo. Nejspíš aby utěšil ty, co nevyhráli. ...“
(Zpráva o velkém závodě, listopad, č. 22, s. 2-3.)
Články o světovém skautingu (24 příspěvků) jsou pojímány především jako informace o
zahraničních skautech, symbolech mezinárodního skautingu a reportáţích z návštěv u
cizích skautů. Krátké zprávy byly otiskovány v rubrice „Ze skautského světa“. V čísle
13 – 14 a 23 byly otištěny reportáţe ze 17. světového skautského Jamboree v Koreji.
Časopis také nabízel zprostředkování dopisování se skauty z jiných zemí.
Zapomenuto nebylo ani na historii skautského hnutí (20 článků). V tomto roce slavil
český skauting právě 80 let od svého zaloţení, a proto byla ve 20. čísle této události
věnována celá dvojstrana i s informací, ţe k této události byla v zámku v Roztokách u
Prahy uspořádána výstava. Nejen občasná rubrika „Stopou skautské historie“ připomíná
jiţ zesnulé bratry a sestry, informuje o skautském odboji za druhé světové války a
přetiskuje zprávy ze starých ročníků Junáka. Několik článků se věnuje i historii
jednotlivých oddílů a jejich vůdců. Publikovány jsou i vzpomínky starších junáků o
skautování v dřívějších dobách. Opomenuty nejsou ani dějiny světového skautingu a
jeho zakladatel Robert Baden-Powell.
„V sobotu, kdy se ještě pracovalo, šlo se do přírody stanovat. Z klubovny se vyšlo
přibliţně ve tři nebo čtyři hodiny, vţdy ukázněně, čistě oblečeni, s vlajkou vpředu,
s tornou na zádech. V torně jsme nosili vše, co bylo pro dva dny pobytu v přírodě
potřeba. ...“ (Vzpomínky na skautská léta, č. 15-16, s. 28.)
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Poměrně málo článků bylo zařazeno do kategorie Etika (19 příspěvků). Zajímavé je, ţe
většinu z nich psal Jaroslav Foglar ve své rubrice „Jestřábník“. Soustředí se zejména na
dobré vzájemné chování mezi chlapci v oddíle, mluvu bez nevhodných slov a plnění
oddílových povinností. Kromě toho se v časopise vyskytují i příběhy ukazující dobré
skutky, které nenásilnou formou doporučují, čemu by se správný skaut měl také
věnovat.
„My jsme nešťastní, kdyţ mezi dvěma hochy vznikne i třeba nepatrná slovní potyčka,
byť vedená v slušném tónu, u nás se nepouţívá slovíček „neblbni“, „nekecej“, o
hrubších výrazech ani nemluvě. ... Mohu vás tedy po téhle stránce pochválit. Neslyším
od vás sprosté slovo, nadávku, hněvivou hádku. Ale rád bych věděl, zda jste takoví i
jinde, kdyţ nemáte kolem sebe oddílové prostředí. ...“( Skaut je čistý v myšlení, slovech i
skutcích, č. 8, s. 8.)
Z témat časopisu se úplně vytratilo občanství nebo vlastenectví (1 článek) a důraz příliš
nekladl ani na sport a fyzickou stránku (8 článků). Striktně se ovšem zaměřoval na
informace ze skautského světa, ţádné jiné se zde čtenář nedočte. Celkově se časopis
snaţil mít co nejširší záběr a texty vhodné pro všechny skautské věkové kategorie. Sám
si je vědom, ţe ţádný čtenář nečte časopis od začátku do konce:
„... Také nás velice těší, jak jste tolerantní a berete ohled na ostatní. Jako správní skauti
si uvědomujete, ţe v našich řadách je spousta světlušek a vlčat, a proto je v Junáku
mnoho věcí, které vy starší nečtete, určeno jim. ...“ (Milí čtenáři, č. 11, s. 2.)
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4.4.1.3 Doporučené skautské vlastnosti ve vybraných článcích

Tab. č. 16: Doporučené vlastnosti ve vybraných článcích v ročníku č. 34
Název článku
Jsi dobrý skaut?
Drţte slovo
Milá Šipko

Číslo/strana
2/6
3/15
4/15

Jak si to v oddíle
představuji
Skaut je čistý v myšlení,
slovech i činech
Deset moţností, jak
prospěješ oddílu
Takytáborníci
Kdyţ jsme v lese

7/9

Vlastnosti
smysl pro humor, kázeň
drţení slova, spolehlivost
dobrý skutek, pomoc ostatním, zájem o
ostatní
spolupráce, kamarádství, kázeň, zvídavost

8/8

správná mluva

10/9

poslušnost, ochota, pracovitost, věrnost

13-14/16
18/8

slušné chování
slušné chování

Etické články v ročníku číslo 34 se nejvíce orientovaly na správné chování v oddíle.
Vyzdvihovaly kázeň, spolupráci a dobré vztahy mezi členy, slušné chování i mluvu.
Skaut měl mít zájem o ostatní, být ochotný, spolehlivý a drţet dané slovo. Snaţí se
dodrţovat i zásadu konání dobrého skutku.

4.4.1.4 Obraz „správného“ skauta v roce 1991
Skaut na počátku devadesátých let vstoupil do nedávno obnovené organizace
s nadšením jako do něčeho nového, nabízejícího nový druh zábavy. Nejvíce ho láká
dobrodruţství, které zaţije, moţnost být v přírodě, poznat nové kamarády a umět něco
více neţ ostatní. Postupně se učí skautským základům a začíná chápat, co všechno
znamená být skaut.
V oddíle je kladen velký důraz na poznávání přírody a tradiční skautské manuální
činnosti, jako uzlování nebo vyrábění předmětů z různých druhů materiálů. O víkendech
často podniká výlety a o prázdninách jezdí na tábor, kde má příleţitost vyzkoušet
mnoho věci, ke kterým by se běţně nedostal, a ze kterého si odnáší mnoho záţitků.
Vedoucí je pro něj spíše kamarádem, neţ autoritou, ke které by vzhlíţel. Striktní kázeň
ve Svojsíkově pojetí mu je cizí. Přesto se v oddíle chová slušně, má zájem o své druhy a
v případě potřeby jim pomáhá. Jeho přední vlastností je spolehlivost a ochota.
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Podobně jako jeho předchůdci rád čte dobrodruţné romány, například knihy Jaroslava
Foglara nebo Karla Maye. Druţině věnuje poměrně hodně svého volného času, ale není
pro něj koníčkem, kterému by podřizoval všechny své ostatní aktivity.
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4.4.2

Skaut přelomu tisíciletí (2000/2001, ročník č. 43)

4.4.2.1 Časopis v kontextu historických souvislostí
Dalším zkoumaným ročníkem časopisu je ročník číslo 43, který vycházel od září 2000
do června 2001. Více neţ deset let po pádu komunismu a sedm let po rozpadu
Československa proţívala Česká republika politicky a ekonomická relativně stabilní
období, ve kterém se mohla rozvíjet občanská společnost. Největší české skautské
organizaci Junák ale vzhledem k mnoha novým příleţitostem volnočasových aktivit
ubývalo kaţdým rokem několik stovek aţ tisíc členů.
Časopis pod názvem Skaut – Junák zahajuje jiţ jedenáctou porevoluční sezónu. V jeho
podnázvu stojí „Nejstarší vycházející časopis pro mládeţ u nás. Zaloţen A.B.Svojsíkem
v roce 1915, obnoven 1945, 1968, 1990“, čímţ se naplno přiznává ke svým
předchůdcům a ke snaze na ně navázat. Časopis na přelomu tisíciletí je primárně určený
pro mladé skauty ve věku zhruba 11 - 15 let a pro jejich rádce, kterým se
prostřednictvím pravidelné přílohy snaţí dodat co nejvíce potřebných informací a
inspirace ke správnému fungování druţiny.

Tab. č. 17: Základní údaje, ročník č. 43
Název, podnázev
Období vycházení
Periodicita
Počet vyšlých čísel
Počet stránek
Formát
Cena
Vydavatel
Šéfredaktorka

Skaut – Junák. Nejstarší vycházející časopis pro mládeţ u nás.
Zaloţen A.B.Svojsíkem v roce 1915, obnoven 1945, 1968, 1990
září 2000 – červen 2001
1x měsíčně s výjimkou letních prázdnin
10
44 + 8 stran přílohy v kaţdém čísle
24 x 17 cm
17 Kč
Tiskové a distribuční centrum Junáka
Michala Rocmanová

Časopis menšího formátu (24 x 17 cm) vycházel jedenkrát měsíčně od září do června.
Na barevné obálce byla vţdy hlavním motivem fotografie ze skautské akce, dále zde
bylo moţné nalézt slovní upoutávky na konkrétní obsah čísla a nechyběla ani v levém
horním rohu umístěná skautská lilie. Zadní strana obálky byla vyčleněna pro kreslené
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příběhy. Kaţdé číslo obsahovalo 44 stran a 8 stran rádcovské přílohy číslované
průběţně tak, aby bylo moţné si ji vytrhnout a svázat dohromady.
Co se grafické stránky týká, vnitřní strany byly vytištěny zčásti barevně a zčásti
černobíle. Uprostřed kaţdého čísla bylo k vytrţení 8 stran samostatně číslované přílohy
s názvem Rádce druţinových rádců a rádkyň. Téměř ţádný článek s výjimkou příběhů
nepřesahoval rozsahem dvojstránku. Texty byly podepsány často jen skautskou
přezdívkou. Časopis vycházel nákladem 25 tisíc výtisků, vzhledem k tehdejší politice
40 % povinného odběru.

4.4.2.2 Obsahová analýza časopisu

Graf č. 8: Počet článků dle témat, ročník č. 43
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Ve 43. ročníku časopisu tvořily největší statistický podíl, podobně jako ve většině jeho
předchůdců, Příběhy (54 článků). Stejně tak i v tomto ročníku měly ponejvíce
dobrodruţný charakter a jejich hrdiny byly ve většině případů děti, se kterými se čtenáři
mohly lehce ztotoţnit. Zajímavostí je, ţe tento ročník nepracuje s romány na
pokračování, ale publikuje pouze výňatky z knih, které dále doporučuje přečíst si celé.
Tímto způsobem zveřejnil například Tajuplný ostrov od Jula Verna, Nehodu od E. T.
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Setona nebo Zelené jezero od Jaroslava Nováka. Za úryvkem z knihy byla navíc vţdy
uvedena informace o spisovateli a jeho díle.
Do příběhů jsou dále počítány i skutečné záţitky a příběhy čtenářů, které byla v kaţdém
čísle otiskovány v několika rubrikách, např. „Z vašich kronik“ nebo „Chvíle napětí“.
Oblíbenosti se těšila i „Minidetektivka“ s detektivní otázkou na závěr. Rozluštění
čtenáři nalezli na jiné stránce časopisu. Částečně informační funkci zastávaly příběhy
jedné skautské druţiny v rubrice „Lovci odborek“, jejichţ hrdinové se vţdy snaţili
splnit některou z odborných zkoušek. Pod kaţdým takovýmto příběhem byla pak
k dispozici oficiální informace o podmínkách této odborky.
Jako velmi početné tematické kategorie v tomto ročníku byly vyhodnoceny Hry a
zábava (38 článků) a Časopis (37 článků). Obě spolu úzce souvisí svojí snahou o
interaktivitu se čtenáři a jejich zapojení do činností, které časopis nabízí. Zásadní
rubrikou celého ročníku se stal tzv. „Skautský desetiboj“ připravovaný Milošem
Zapletalem. Vyhlášen byl v prvním čísle a jeho smyslem bylo „zajímavé změření
schopností, dovedností, znalostí, všestranné tělesné zdatnosti, vytrvalosti. A ještě jiných
důleţitých vlastností. ... Rozhodčího si dělá kaţdý sám – jistě poctivě, protoţe skauti
jsou pravdomluvní.“(č. 1, s. 6 - 7.) V kaţdém čísle tak byly v deseti různých
disciplínách (Dobré skutky, Hlavolamy, Dokáţeš to?, Test skautských znalostí, Pátrání,
Pozorování přírody, Rukodělná práce, Vytrvalost, Úspěchy ve škole a Četba) otištěny
úkoly a způsob jejich bodování. Zadání úkolů zabíralo několik stran. Kaţdý sám si měl
úkoly ohodnotit, body sčítat a v průběhu a na konci soutěţe se pochlubit, kolik dosáhl.58
Desetiboj dobře vypovídal o předpokládaných schopnostech a vlastnostech skauta
tohoto období.
Mimo desetiboj vypisoval časopis různé soutěţe a pobídky čtenářům k odpovědím.
Několikrát během ročníku si ovšem stěţoval na malou aktivitu čtenářů.
„...u některých rubrik máme ale málo příspěvků. Například do rubriky Chvíle strachu,
která v loňském ročníku patřila mezi nejoblíbenější, nechodí vlastně nic. ... Také pěkné
fotografie na stranu 2 chybí...“ (Co přinesl poštovní kurýr, č. 3, s. 23.)
„Celkem přišlo na anketu 138 odpovědí, coţ je sice vzhledem k počtu výtisků jen o něco
víc neţ 1 %, ale nevadí. ...“ (Výsledky ankety – Skauta – Junáka, č. 1, s. 42.)

58 Obsahy jednotlivých disciplín přesahují do různých kategorií výzkumu, a proto byl kaţdý úkol brán
jako samostatný článek.
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Zajímavou rubrikou byla například „Linka SOS“, do které mohli skauti psát své
problémy, a jiní čtenáři jim zase naopak radili, jak si v té které situaci poradit.
„Do oddílu jsem začala chodit teprve nedávno, patřím tedy mezi nováčky. Ale bylo mi
umoţněno uţ letos v létě jet s oddílem na stanový tábor. Měla jsem z toho ohromnou
radost, ale pak jsem o tom řekla doma a maminka mi to hned zakázala. Ještě nikdy jsem
na táboře nebyla a moc bych tam chtěla jet. Jak bych to měla udělat, aby mi to rodiče
dovolili? Monča, 12 let“ (Linka SOS, č. 8, s. 22.)
Ve větším mnoţství časopis informoval i o významných plánovaných či jiţ uplynulých
událostech v organizaci a druţinách (36 článků). Mimo základní rubriku „Domovenka“,
umístěnou vţdy aţ na poslední dvojstránce, se pozvánky a reportáţe objevovaly v rámci
celého časopisu.
Relativně velký důraz byl kladen i na turistiku a cestování (28 článků). Nejvíce článků
tvořily tipy na výpravy a reportáţe z exotických krajů. V pravidelné rubrice „Hrady
spatřené“ nabízela redakce vţdy několik hradů a zřícenin jako místo moţného výletu. U
jednoho z nich byl vţdy pro zajímavost uveden jeho příběh nebo pověst k němu se
vztahující. Zároveň byla vypsána celoroční soutěţ spočívající v navštívení minimálně tří
představených hradů a vytvoření co nejlepší a nejzajímavější dokumentace.
Rubrika „Výtvarné drobnosti“ a také příloha pro rádce dávala tipy na ruční výrobky do
kategorie Zručnost (24 příspěvků). Rádcovská příloha se také hodně věnovala
Skautským základům (celkem 22 článků), jako například symbolice, zákonu nebo
struktuře organizace, dávala návody, jak správně vést zápisník či skautskou kroniku a
připomínala i základní teoretické věci, které by kaţdý skaut měl vědět, zejména pokud
se chce účastnit Svojsíkova závodu.
Kategorie Kultura vykázala statisticky 19 článků, coţ znamená nejvyšší podíl ze všech
zkoumaných ročníků. Je to dáno zejména pravidelnými tipy na knihy v kaţdém čísle. O
jednu poloţku méně (18 článků) vykázala kategorie Světový skauting, kterou
naplňovaly zejména pozvánky na mezinárodní skautská setkání a reportáţe z nich.
Informace o činnostech a akcích zahraničních skautů se také vyskytovaly v občasné
rubrice „Ze světa“.
Nelze opomenout ani důleţitou Přírodu (13 článků) a Tábornictví (7 článků). Obojí se
sice v čisté formě vyskytuje podílově jen v relativně malém mnoţství článků, ale obě
témata se prolínají zejména v příbězích a záţitcích. Příroda je také součástí Skautského
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desetiboje v disciplíně Pozorování (mezi úkoly patřilo například pozorování mravenců,
brouků nebo stop zvířat) a Test skautských znalostí.
„Skaut a skautka, kteří neznají stromy a keře, kolem kterých chodí kaţdý den, jsou buď
nezkušení nováčci, nebo se za skauty jen vydávají. ...“ (Test skautských znalostí, č. 2, s.
10.)
Tématika Sportu (12 článků) a Etiky (8 článků) je součástí časopisu prakticky jen
v rámci Skautského desetiboje. Sport v disciplíně „Dokáţeš to?“ v pěti částech (Důkaz
rychlosti, Důkaz obratnosti, Důkaz dobré rovnováhy, Důkaz síly, Důkaz vytrvalosti)
testuje a ověřuje, jaké má přednosti nebo naopak nedostatky po fyzické stránce.
„Sedni si na podlahu, zvedni obě nohy vzhůru a chytni je oběma rukama těsně nad
kotníky. V této poloze se udrţ aspoň 15 sekund a získáš 15 bodů. Během této doby
nesmíš nohy pustit ani se překulit na záda, jinak pokus končí. Nedokáţeš-li udrţet
rovnováhu čtvrt minuty, zaznamenej si jen tolik bodů, kolik sekund vydrţíš v předepsané
poloze.“ (Důkaz dobré rovnováhy: Dokáţeš to?, č. 4, s. 38.)
Mezi základní povinnost skauta je řazeno konání dobrých skutků. Zadání disciplíny
Dobré skutky v rámci desetiboje se od začátku do konce nemění:
„Zaznamenávej si v příštích třiceti dnech vykonané dobré skutky. Za kaţdý den, kdy
prokáţeš aspoň jednu, třeba sebemenší sluţbu druhým lidem, ať známým či neznámým,
připočti si 3 soutěţní body. ...“ (Skautský desetiboj: Dobré skutky, č. 2, s. 6.)
Za velmi důleţitou je povaţována také vytrvalost. Ta byla cvičena na běţných
povinnostech, jako kaţdodenní stlaní postele, uklízení oblečení nebo učení se cizích
slovíček.
„Vytrvalost je jedna z nejdůleţitějších lidských a skautských vlastností. Vytrvalý člověk
dojde k cíli, který si stanovil. Vytrvalý člověk se nenechá odradit překáţkami, které se
mu postaví do cesty. Vytrvalost je vlastnost, s kterou se člověk nerodí, ale musí ji
postupně získávat, cvičit.“ (Skautský desetiboj: Zkouška vytrvalosti, č. 1, s. 19.)
Velký důraz byl kladen na pravidelnou četbu a dobré studijní výsledky ve škole. Obojí
je také součástí desetiboje. Zároveň se časopis snaţil vytvořit tzv. Skautský čtenářský
kruh, jehoţ členové měli přečíst minimálně jednu stostránkovou knihu měsíčně. Časopis
se těmito aktivitami snaţil podporovat v této době jiţ upadající čtenářskou gramotnost
dětí.
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Do kategorie Ostatní (15 článků) byly zařazeny hlavně pravidelné články Václava
Noska o známkách, moţnostech jejich sbírání a moţnostech filatelie jako koníčka.
Ročník 2000/2001 se ani v jednom článku nevěnoval občanství a vlastenectví, poměrně
málo příspěvků je věnováni také skautské historii (5 článků). Celkovou koncepcí se
snaţí přizpůsobit svým čtenářům, kteří dle průzkumů preferují zábavu nad příspěvky s
naučným obsahem, ale zároveň plnit funkci informační a výchovnou funkci skautského
periodika. Články více neţ v předchozích zkoumaných ročnících psány s ohledem na
běţný ţivot dětí, jejich širší okruh zájmů a praktické vyuţití skautských činností v praxi.

4.4.2.3 Doporučené skautské vlastnosti ve vybraných článcích

Tab. č. 18: Doporučené vlastnosti ve vybraných článcích v ročníku č. 43
Název článku
Zkouška vytrvalosti
Skautský desetiboj
Desatero dobré druţiny

Číslo/strana
1/19
1/4
1/Rádce s. 5

Vlastnosti
vytrvalost, sebeovládání
cílevědomost, snaha, pracovitost
poslušnost, zvídavost, ohleduplnost,
cílevědomost, zodpovědnost
5/Rádce s. 69 cílevědomost, spolehlivost
6/41
pomoc druhým
7/20
zvídavost
8/21
ochota, pomoc druhým
10/11
pomoc druhým

Skautské ideály
Plzeňští skauti a Klíček
Pátrání
Zkouška dobré vůle
Také jste rozdávali
kytičky?
Test skautských znalostí 10/39

všímavost

Ročník č. 43 ve svých etických článcích nejvíce zdůrazňoval vztah a odpovědnost
skauta k jeho okolí a celé společnosti. Kladl důraz na ochotu, pomoc druhým a
pracovitost. V osobním rozvoji se snaţil být cílevědomý, vytrvalý, zodpovědný a
spolehlivý.

4.4.2.4 Obraz „správného“ skauta v letech 2000 - 2001
Skaut na přelomu tisíciletí je součástí etablované mezinárodní organizace, která se stále
snaţí mezi dětmi a mládeţí uplatňovat principy původního skautingu. Malý junák je
chlapec nebo dívka ţijící celý svůj ţivot v demokratickém zřízení, kterého spíše neţ
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skautské ideály oslovila pestrá nabídka činností, které můţe s druţinou provozovat.
O pohnuté historii organizace příliš neví ani se o ni nezajímá. Blízká mu není ani
hodnota vlastenectví.
Skauting pro něj není koníček číslo jedna, necítí jako povinnost účastnit se kaţdé
schůzky, výpravy nebo jiné akce, ale přesto v jeho ţivotě hraje důleţitou roli. Dozvídá
se díky němu mnoho nových informací, které uplatní i v běţném ţivotě, a zároveň se
učí praktickým skautským činnostem, jako například uzlování, šifrování, signalizaci
nebo rozdělávání ohně, které většina jeho běţných vrstevníků nezná. Mimo to ho baví
jezdit na výlety a vyrábět vlastníma rukama věci praktické i estetické.
Snaţí se správným směrem rozvíjet svoje vlastnosti i základní fyzické schopnosti a být
stále lepší i přesto, ţe to někdy stojí přemáhání. Za důleţité povaţuje dobrý prospěch ve
škole, kde vyuţívá svoji cílevědomost a vytrvalost. Je vnímavý k blízkým i cizím lidem
kolem sebe a pomáhat jim. V tom ohledu ho podporuje i jeho druţina, kdyţ v rámci
dobrovolnických akcí sbírá například víčka od PET lahví nebo prodává drobné
předměty, ze kterých jdou peníze na charitativní účely. Jeho okolí si ho váţí také pro
jeho zodpovědnost a spolehlivost. Ve volném čase rád luští různé kvízy a hlavolamy a
také čte - podobně jako jeho předchůdce ho baví zejména dobrodruţné příběhy. Ze
skautingu si bere jen to, co povaţuje za důleţité a pro něj osobně vhodné.
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4.4.3

Skaut současnosti (20009/2010, ročník číslo 52)

4.4.3.1 Časopis v kontextu historických souvislostí
Poslední zkoumaný ročník číslo 52 vycházel pod názvem Skaut – Junák od prosince
2009 do října 2010. Česká republika je v této době demokratickým státem a pevnou
součástí Evropské unie. Všichni její nejmladší obyvatelé a potenciální noví členové
Junáka jsou jiţ narozeni v nových společenských poměrech a mají mnoho moţností
volnočasových aktivit. Moderní doba také přinesla prudký rozvoj technologií a
pozměnila nároky na schopnosti a znalosti kladené na kaţdého jednotlivce.
Junácká organizace prošla během uplynulých let mnoha změnami. Ve snaze zastavit
odliv svých členů se zejména mladší a proreformně orientovaní vedoucí snaţí program
schůzek a jiných akcí přizpůsobit na míru nové generaci dětí. Na to zaznívá kritika od
starších a konzervativnějších vůdců, kteří tyto snahy povaţují za odklon od tradiční
podoby skautingu. Před několika lety byl představen nový oficiální program a Stezky
s přehledem toho, co by správný skaut měl znát a umět.
Výrazně se proměnil i časopis Skaut - Junák, který je ale nazýván jen Skaut. Přestoţe
jeho podnázev stále nese odkaz na své předchůdce, příliš společného najít nelze. Podle
oficiálních zdrojů je určen pro skauty a skautky ve věku 11 – 15 let a má podporovat
pouţívání výchovných nástrojů. Je provázaný s novým internetovým časopisem Teepek.

Tab. č. 19: Základní údaje, ročník č. 52
Název, podnázev

Období vycházení
Periodicita
Počet vyšlých čísel
Počet stránek
Formát
Cena
Vydavatel
Šéfredaktor

Skaut – Junák. Nejstarší vycházející časopis pro mládeţ u
nás. Zaloţen A.B.Svojsíkem v roce 1915, obnoven 1945,
1968, 1990
prosinec 2009 – říjen 2010
1x za dva měsíce s výjimkou letních prázdnin
5
36 v kaţdém čísle
24 x 17,5 cm
pro členy v rámci registrace
Tiskové a distribuční centrum Junáka
Zdeněk Chval
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Časopis na přelomu let 2009 a 2010 vychází v malém formátu 24 x 17,5 cm nejméně
často ze všech zkoumaných – jen pětkrát za rok (v únoru, dubnu, červnu, říjnu a
prosinci). Je celobarevný. Na titulní stránce vţdy najdeme fotografii staršího dítěte při
nějaké činností, můţeme se domnívat, ţe jde o skauty. Dále obsahuje také hesla mající
za úkol upoutat na články uvnitř. Zadní obálka je vyhrazena komiksu. Podkladové
stránky vnitřku časopisu jsou různě barevné. Také samotné texty pouţívají různé barvy
a velikosti písma a jednotlivé odstavce jsou často graficky oddělené. Součástí je
mnoţství fotografií a ilustrací. Kaţdé číslo obsahuje tzv. „speciál“, tedy větší mnoţství
informací o vybraném tématu. Obsah časopisu je silně zacílen na plnění Stezky. Na
časopis má nárok kaţdý skaut příslušného věku po zaplacení registračního poplatku.
Jednotlivá čísla jsou také volně k dispozici na internetu.

4.4.3.2 Obsahová analýza časopisu

Graf č. 9: Počet článků dle témat, ročník č. 52
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V posledním zkoumaném ročníku, jehoţ struktura se jiţ na první pohled výrazně
proměnila, se na prvním místě, co se četnosti témat týká, umístily Výpravy (26
příspěvků). Takto vysoký počet článků je dán mimo jiné tím, ţe třetí dubnové číslo si
vybralo jako stěţejní téma vybavení na výpravy. I v jiných číslech se ale vyskytuje
mnoţství informací o cestování, tipů na výlety po Čechách a Moravě nebo reportáţe
z cizích zemí.
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Druhou tematicky nejpočetnější byla kategorie Hry a zábava. Kaţdé číslo přinášelo
rubriku „Hry na schůzku nebo výpravu“, ve které publikovalo několikero tipů pro různé
situace. Ta zároveň nabádala k plnění Stezky tím, ţe skaut vysvětlí ostatním pravidla
některé hry. Časopis také vypisoval některé soutěţe, například o titul Táborová stavba
nebo v různých rébusech.
Čtrnáct článků se vztahovalo k tématu zručnosti. Kaţdé číslo obsahovalo několik
návodu, jak si z běţně dostupných materiálů a předmětů vytvořit různé ozdobné
(například náušnice, broţ) nebo zábavné (například razítka, drak) předměty. Textové
pokyny byly doplněny mnoha fotografiemi. Červnové číslo navíc přineslo speciál
Táborové stavby s mnoha různými tipy a manuály, jak vyrobit dřevěný nábytek,
nástěnky, lávky, vázaná stavby apod.
Příspěvky v kategorii Organizace (11 článků) naplňovaly zejména informace
o konkrétních oddílech. Kaţdé číslo v rubrice „Druţina“ představuje jednu něčím
zajímavou druţinu, její členy a aktivity. Zároveň ročník přináší různé tipy na podporu
druţinového ţivota. Na rozdíl od všech předchozích ročníků časopisu chybí v tomto
rubrika i dokonce jednotlivé zprávy s informacemi ze skautské organizace. Stejně tak
nepřináší prakticky ţádné texty ke skautským základům (1 článek).
„U nás v druţině Pecek je zvykem celoroční činnost a snaţení náleţitě odměnit.
Zaslouţenou odměnu však můţe získat jenom ta nejaktivnější, nejšikovnější,
nepracovitější, nejsnaţivější, nejveselejší, nejobětavější… Taková Pecka získá titul
královny Mangopecky. Pravidla jsou jednoduchá. V podstatě celý rok plníme předem
určené úkoly. …“ ( Pecky z Českých Budějovic: Vítězná druţina celostátního kola
Svojsíkova závodu, č. 2, s. 28-29.)

Kromě těchto čtyř kategorií se všechna další témata během ročníku vyskytovala jiţ jen
v jednotkách článků a nabízela pestrou paletu zájmy mladých skautů: tři články
v kategorii Tábornictví, po dvou článcích v kategoriích Zdravověda, Technika, Dějiny,
Kultura a Občanství (texty o volbách), čtyři v Orientaci, ke které byl ve druhém čísle
připraven speciál. Do kategorie Etika (4 příspěvky) spadají články zejména testovacím
způsobem ověřující dobré vlastností, například spolehlivost, obětavost. Ţádné
moralistické nebo imperativním způsobem psané texty zde nenajdeme.
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Oproti předchozím ročníkům tento udivuje nízkým číslem v kategorii Příběhů (5
článků) - v kaţdém čísle nabízí právě jednu povídku a také kreslený komiks. Stejně tak
je překvapivý nulový výskyt článků v kategorii Příroda a Historie skautingu. I přesto, ţe
příroda je zmiňovaná v souvislosti s výpravami, samostatný text v tomto ročníku
publikován nebyl. Ţádné články se také nevztahovaly k šifrám nebo odhadům.
Jiţ na první pohled je zřejmé, ţe v časopise, respektive i v celém skautingu došlo za
posledních několik let k výrazným změnám. Časopis se nezabývá pouze skautskými
aktivitami, ale obecnými činnostmi a hodnotami, se kterými kaţdý můţe ve svém ţivotě
potkat (např. téma Olympijských her, voleb, rozvojové spolupráce atd.). Odklání se od
tradičních junáckých témat a přizpůsobuje se dnešním dětem a nové koncepci
skautingu. Reflektuje nové technologie a internet: publikoval článek o úpravě fotografií,
pravidelně doporučuje internetový časopis Teepek a odkazuje i na jiné weby, jako
Facebook, YouTube apod. Slouţí také jako podpůrný materiál rádcům a vedoucím, kteří
zde najdou činnosti a návody k plnění nové Stezky.
Jeho obsah se zaměřuje na zábavu a zajímavé podání naučných informací. Podporuje
více praktické činnosti. Texty jsou spíše kratší a jednodušší, více neţ polovinu plochy
zabírají obrázky a jiná grafika. Nepředpokládá, ţe čtenář bude články souvisle číst,
spíše naopak: nesouvislostí textů přímo nutí pozornost roztrousit mezi mnoho podnětů.

4.4.3.3 Doporučené skautské vlastnosti ve vybraných článcích

Tab. č. 20: Doporučené vlastnosti ve vybraných článcích v ročníku č. 52
Název článku
Máš odvahu?
Buď připraven i TY!
Jsi spolehlivý?
Jsi obětavý?

Číslo/strana
1/12
2/4
2/12
4/22

Vlastnosti
Odvaha
samostatnost, pomoc druhým
Spolehlivost
Obětavost

Jak je jiţ popsáno výše, poslední zkoumaný ročník nedisponuje vysokým mnoţstvím
etických článků. Zdůrazňuje zejména vlastnosti praktické v běţném ţivotě, tedy
samostatnost, spolehlivost nebo obětavost. V rámci testů týkajících se těchto vlastností
se snaţí podpořit také sebekritiku.
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4.4.3.4 Obraz „správného“ skauta v letech 2009 - 2010
Skaut současnosti je členem zreformované organizace snaţící se dětem nabízet
plnohodnotný volnočasový program se skautskými prvky, který je má současně naučit
lépe se chápat současnou společnost a orientovat se v ní. Ţije v moderní době konzumu,
přemíry informací a věcí upoutávajících jeho pozornost. Skauting je jen jeden z mnoha
jeho mimoškolních aktivit. Vnímá ho jako prostředí, díky kterému můţe podnikat
zábavné činnosti a zaţít mnohá dobrodruţství.
Nejvíce ho baví výpravy a vše, co se při nich dá zaţít. Také rád hraje různé hry,
zejména ty, při kterých můţe s ostatními soutěţit. V oblibě má i vyrábění předmětů pro
radost i uţitek. Čas od času jeho vedoucí do programu zařazují i tradiční skautské
činnosti, jako například orientace v přírodě, rozdělávání ohně nebo uzlování. V rámci
plnění úkolů ze Stezky se dozvídá mnoho nových věcí o tom, jak funguje okolní svět, a
učí se novým praktickým dovednostem. Záleţí na jeho vedoucím, na jakou znalost bude
kladen větší důraz.
Myšlenkové hodnoty vnímá spíše okrajově, i přesto se ale jako správný skaut snaţí o
rozvoj kladných vlastností, jako například spolehlivosti nebo obětavosti. Striktní
dodrţování Svojsíkových ideálů však jiţ v jeho druţině není poţadováno. V běţném
ţivotě ho skauting podvědomě ovlivňuje, na rozdíl od svých vrstevníků je
samostatnější, v obecném chování ale od nich není rozeznatelný.
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4.5 Vývoj „správného“ skauta v průběhu století
Smyslem této kapitoly uzavírající praktickou část je sumarizovat výsledky výzkumu. I
přesto, ţe jsem si pro analýzu zvolila jen osm ročníků z více neţ padesáti vyšlých a
kaţdému z nich věnovala několik stran, nebylo v moţnostech této práce popsat veškeré
aspekty vybraného materiálu. Výsledek kvantitativní obsahové analýzy však splnil cíl
práce a zdokumentoval vývoj obrazu „správného“ skauta prezentovaného na stránkách
časopisu.
Pro lepší moţnost srovnání a zobrazení vývoje činností junáků ve vybraných obdobích
jsem výsledky statistiky původně udávané v absolutních číslech pro kaţdý ročník
převedla na procentuální vyjádření a zobrazila v grafické podobě (viz dále graf č. 10).59
Je zřejmé, ţe v různých obdobích byl zdůrazňován nebo naopak potlačován jiný druh
zájmů.
Základními atributy ideálního junáka v počátcích vzniku organizace byl úzký vztah
s přírodou, ochota pomáhat druhým a stálá práce na vylepšování svých osobních
vlastností. Zajímal se také o zprávy z českého i zahraničního skautského hnutí. Tyto
zájmy jsou charakteristické i pro junáka v roce 1928. V tomto roce totiţ zprávy z české
organizace tvořily více neţ 21 % veškerých článků v časopisu Junák, zprávy ze
světového skautingu téměř 14 %.
Junák přelomu let 1939/40 nejvíce ze všech zkoumaných vzpomínal na uplynulá léta a
připomínal si historii spolku. Hodně také četl - příběhy čítaly 25,5 % článků v časopise.
Vyvrcholení celého roku pro něj představovaly tábory a s nimi mnoho moţných
dobrodruţství. Morálka a správné chování se staly téměř samozřejmostí. V tomto
období bylo do skautských činností plnohodnotně zapojeno uţ i velké mnoţství dívek.
Zaměření skauta poválečného období bylo daleko pestřejší. Kromě klasických
skautských zálib se zajímal o techniku, sport a jiná tzv. chlapecká témata. V porovnání
s ostatními analyzovanými pro něj nejméně ze všech znamenaly tábory a výpravy.
Méně času věnoval také přírodě. Nejdůleţitější hodnotou byl pro něj vztah k vlasti,
zároveň se však snaţil rozvíjet i své osobní kladné vlastnosti.
K přírodě, tábornictví a k základním skautským činnostem a hodnotám se vrací o dvacet
let mladší skaut na konci šedesátých let. Sám si umí vyrobit mnoho uţitečných věcí a
59

Přesné číselné hodnoty jsou uvedeny v příloze.
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mnoho ví i o historii celého hnutí. Na rozdíl od svého předchůdce ale méně čte a méně
se zajímá o technické novinky. Vůdcové v něm podporují zejména individuální kladné
vlastnosti a vlastenectví.
Mnoho podobných schopností má i skaut z počátku devadesátých let, který rád chodí na
výpravy, dozvídá se zajímavosti o ţivotě v přírodě a umí si mnohé uţitečné vyrobit.
Cizí mu není ani skautský historie. Pocit odpovědnosti k vlasti však u něj prakticky
vymizel. Nejméně ze všech zkoumaných sportuje. Podobné zájmy, i kdyţ s méně
vřelým vztahem k přírodě, bylo moţné identifikovat i u skauta na přelomu let
2000/2001.
Výrazná proměna ovšem nastala o necelých deset let později u skauta současné doby.
Oproti svým předchůdcům je výrazněji orientován na praktické činnosti. Rád vyrábí
zejména dekorační předměty. Ve velké oblibě má výlety a výpravy, naopak téměř vůbec
se nezajímá o teoretické základy skautingu a jeho historii. Jeho vedoucí ho učí
všeobecné orientaci ve společnosti a podporuje je jeho individualita. Návody na správné
chování mu nepředkládá napřímo, spíše ve formě příkladů nebo her.
Společným zásadním zájmem skautů všech zkoumaných období byly různé hry, soutěţe
a hlavolamy. Důleţitá byla i četba zejména dobrodruţné literatury, její význam ale
postupně klesal. Sestupný trend je také moţné zaznamenat u eticky zaměřených článků
a činností spadajících do kategorie Skautské základy. Naopak vzestupnou tendenci
prokázaly výzkumné kategorie Výpravy, Orientace a Zručnost. Jak je zřejmé ze
souhrnného grafu, důleţitost ostatních činností se v čase proměňovala v závislosti na
aktuální situaci v junácké organizaci.
Na závěr bych ráda připomenula, ţe prezentované obrazy „správných“ skautů jsou
zaloţeny na analýze obsahu časopisu Junák, do kterého se nemusely vţdy promítnout
veškeré okolnosti a oficiální i neoficiální doporučení vedení organizace. Navíc je jisté,
ţe skutečný skaut v kaţdém období byl individuálně ovlivněn mnoha dalšími faktory,
jako příslušností ke konkrétnímu oddílu, rodinnými a jinými sociálními vazbami, jiţ
vrozenými nebo naučenými vlastnostmi a v neposlední řadě také svým přístupem a
zájmem o skautské myšlenky. Osm popsaných „správných“ skautů proto znamená osm
prototypů junáků, které si vědomě i podvědomě utvářela redakce časopisu, čtenáři
časopisu Junák svými příspěvky a celá skautská organizace.
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Graf č. 10: Četnost výskytu témat ve všech vybraných ročnících, v procentech
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ZÁVĚR
Skauting i časopis Junák prošly během své téměř stoleté existence velkým vývojem. To
je zřejmé jiţ po prvotním zběţném prolistování různě starých ročníků časopisu.
Zásadním způsobem se proměnila grafika, stylistika, délka článků i samotný obsah.
Časopis v kaţdém období musel reflektovat měnící se technické podmínky a nároky
čtenářů. Jeho základní cíle však zůstávaly po celou dobu stále stejné: měl slouţit
členům skautského hnutí jako zdroj informací, zábavy a nauky o skautských činnostech.
Tato práce si kladla za cíl zdokumentovat, zda a případně jak se v průběhu let na
stránkách tohoto časopisu měnil obraz „správného“ skauta. Na základě provedeného
výzkumu jsem zjistila, ţe i přes stále stejné formální nároky se konkrétní činnosti a
zdůrazňované poţadavky kladené na členy v různých dobách odlišovaly. Souvisely jak
s obecným vývojem společnosti, tak s aktuální politickou situací. Podařilo se tak
potvrdit základní stanovenou hypotézu (viz kapitola 3.1).
V počátcích existence hnutí i po celé období první republiky, kdy jejím čele stál
zakladatel organizace A. B. Svojsík, se skaut choval striktně podle původně
stanovených myšlenek a zásad. Velký důraz kladl na kázeň, samostatnost, sluţbu
společnosti a sebezdokonalování po duševní i tělesné stránce. Skauting v tomto pojetí
byl hlavní volnočasovou aktivitou a jeho hodnoty si junáci přenášeli i do běţného
ţivota.
I na konci třicátých let se členové Junáka snaţili o zachování tradičních skautských
metod. Byli však silně ovlivněni a limitováni začínající druhou světovou válkou a stálou
hrozbou moţného zrušení organizace. Utlumovaly proto některé aktivity a jen stěţí se
dozvídaly informace o zahraničních skautech. Vůdcové na ně apelují, aby ještě zvýšili
svůj morální kredit a nedali záminku k tomu, aby jméno celé organizace bylo pošpiněno
chováním jednotlivce.
Pováleční skauti a skautky se kromě jiného soustředili zejména na pomoc při obnově
republiky poničenou válkou. Byli vychováváni k vlastenectví, samostatnosti a k víře, ţe
jejich malý skutek prospěje celé společnosti. Láska k vlasti, sebekázeň a ochota
pomáhat druhým byly podporovány i v o generaci mladších junácích na konci
šedesátých let. I přes snahy být společnosti nanejvýš prospěšný se skautské hnutí
muselo na téměř dvacet let odmlčet.
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Obnovená organizace prošla po roce 1989 několika fázemi od počátečních
porevolučních snah pokračovat v tradiční podobě skautingu aţ po vymanění z tohoto
stereotypu a úsilí o nový přístup. Během této doby počet jejích členů postupně klesal aţ
na současnou polovinu oproti roku 1990. Vzhledem ke společenské neaktuálnosti
prakticky vymizela hodnota vlastenectví. Také obsah jiných vlastností a zásad se často
posunul. Lze říci, ţe nároky na členy se sníţily. Mnohem více začal být kladen důraz na
individuální rozvoj kaţdého, nikoliv uniformní chování všech. Proměnila se i struktura
preferovaných aktivit, které mnohem více reflektují současnou dobu a záliby dnešních
dětí. V mnoha činnostech vedoucí z celku vybírají zajímavé jednotlivosti nebo se je
snaţí podávat interaktivní formou. Podstatná změna je vidět i v motivaci navštěvovat
skautský oddíl a v jejich přístupu k němu. Soudobé dítě navštěvující oddíl skauting
povaţuje za jeden z mnoha moţných koníčků a za prostředek nových a zábavných
činností. Necítí však vůči němu zodpovědnost a tradiční skautské hodnoty se jen
málokdy plně zařazují do jeho běţného ţivota.
Oproti dobám dřívějším skauting jiţ neznamená celkový ţivotní styl. Zastánci
konzervativního proudu se musí smířit s tím, ţe současná mladá generace k jeho
hodnotám nevzhlíţí, tak jako v dobách minulých, a stejně tak na nové číslo junáckého
časopisu dnešní malí skauti netrpělivě nečekají jako jejich předchůdci. Skautská
organizace se ve snaze udrţet si členy odchyluje od svých původních kořenů a začíná
pro ně spíše jen vymýšlet zábavu a program, do kterého zařazuje prvky skautské
výchovy.
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SUMMARY
Diploma thesis „Changes in a presentation of a "good" scout in the magazine Junák“
deals with the changes which occurred in the Scout Movement during the previous one
hundred years. It has described the history of the Czech Scout Movement and the
importance of the magazine Junák for it. Its research based on this magazine has tried to
discover how the attributes of the “good” scout changed.
According to analysis it was found out that despite the same formal requirements on the
members of the Scout organization, the actual activities, values and asked demands
varied in the different times. It was connected both with the general development of the
society and contemporary political situation.
In the beginning of the existence of the Scout Movement in the first decades of the
20th century scout members behaved strictly according to the established principles
which emphasized on discipline, self-restraint, service for the society, and activities in
the nature. The scouts accepted this concept as a part of their daily life. Most of these
traditional scout principles were maintained even by their successors. Unfortunately,
they were influenced by the Second World War therefore many of the activities had to
be suppressed. The post-war scout generation focused on the help to restore the
Czechoslovak republic. They were raised to patriotism and trust that their small deed
can help to the whole society. These values persisted even in the scout movement in the
end of the 1960s. Despite trying to be beneficial to society the activity of the
organization was banned in the 1970.
The Czech Scout Movement was renewed in the 1990. Since this time it has passed
through the several stages. In the first one it made an effort to continue with the
traditional way of scouting. After losing many members during the 1990s it has decided
to revise its approach in order to reflect the modern age. The structure of the demands
and activities has changed. Thanks to social circumstances the value of patriotism has
disappeared. Compared to the first times of scouting, the big difference in the approach
of the children is seen. The scout values are not natural part of the life of the members
no longer. Scouting is considered to be one of many hobbies with an attractive
programme nowadays, not as the way of life anymore.
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Příloha č. 1: Přehled vývoje názvu a periodicity časopisu
Ročník
1. – 5.

Rok
1915 – 1919

Název
Junák

6.

1920

Junák skaut
československý

7.- 24.

1921 - 1938

Skaut - Junák

25.

1938 - 1939

26. – 27.
28. – 30.

1939 – 1940
1945 - 1948

Skaut - Junák,
Junák
Junák
Junák

31.
32.

1968 - 1969
1969 – 1970

33. - 35

1990 - 1992

Skaut – Junák
Skaut – Junák,
Junák
Junák

36. – 47.

1993 - 2005

Skaut – Junák

48. – 51.

2005 - 2009

Skaut – Junák

52. –
dodnes

2009 –
dodnes

Skaut - Junák

Podnázev
Časopis pro dospívající
mládeţ
List Svazu Junáků
Skautů Republiky
Československé
List Svazu Junáků
Skautů Republiky
Československé
---

Periodicita
10x ročně

--Týdeník junácké
mládeţe
-----

10x ročně
1x za týden

Časopis skautů a
skautek
Nejstarší vycházející
časopis pro mládeţ u
nás. Zaloţen
A.B.Svojsíkem v roce
1915, obnoven 1945,
1968, 1990
Nejstarší vycházející
časopis pro mládeţ u
nás. Zaloţen
A.B.Svojsíkem v roce
1915, obnoven 1945,
1968, 1990
Nejstarší vycházející
časopis pro mládeţ u
nás. Zaloţen
A.B.Svojsíkem v roce
1915, obnoven 1945,
1968, 1990

měsíčně

10x ročně

10x ročně

10x ročně

10x ročně
1x za 2 týdny

10x ročně

10x ročně

5x ročně
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Příloha č. 2: Počet a četnost výskytu článků v jednotlivých kategoriích ve všech zkoumaných ročnících časopisu
ROČNÍK
KATEGORIE
Skautské základy
Organizace
Historie skautingu
Světový skauting
Příroda
Tábornictví
Výpravy
Orientace
Zručnost
Šifry
Odhady
Zdravověda
Technika
Dějiny
Kultura
Občanství
Etika
Sport
Příběhy
Komiksy
Hry a zábava
Zprávy
Časopis
Ostatní
CELKEM

2

14

26

29

31

34

43

52

9
7,50 %
14
5,93 %
9
3,24 %
18
1,70 %
51 12,38 % 15
2,54 %
22
5,77 %
1
0,84 %
16 13,33 % 50 21,19 % 44 15,83 %
52
4,90 %
23
5,58 %
39
6,61 %
36
9,45 %
11
9,24 %
1
0,83 %
5
2,12 %
23
8,27 %
28
2,64 %
19
4,61 %
20
3,39 %
5
1,31 %
0
0,00 %
14 11,67 % 33 13,98 %
1
0,36 %
48
4,52 %
11
2,67 %
24
4,07 %
18
4,72 %
5
4,20 %
13 10,83 % 12
5,08 %
5
1,80 %
29
2,73 %
44 10,68 % 74 12,54 % 13
3,41 %
0
0,00 %
7
5,83 %
4
1,69 %
15
5,40 %
21
1,98 %
15
3,64 %
26
4,41 %
7
1,84 %
3
2,52 %
6
5,00 %
13
5,51 %
7
2,52 %
22
2,07 %
26
6,31 %
56
9,49 %
28
7,35 %
26 21,85 %
0
0,00 %
1
0,42 %
1
0,36 %
8
0,75 %
1
0,24 %
7
1,19 %
8
2,10 %
4
3,36 %
2
1,67 %
5
2,12 %
16
5,76 %
35
3,30 %
32
7,77 %
45
7,63 %
24
6,30 %
14 11,76 %
0
0,00 %
1
0,42 %
0
0,00 %
4
0,38 %
2
0,49 %
3
0,51 %
12
3,15 %
0
0,00 %
1
0,83 %
0
0,00 %
0
0,00 %
5
0,47 %
1
0,24 %
1
0,17 %
0
0,00 %
0
0,00 %
1
0,83 %
0
0,00 %
0
0,00 %
6
0,57 %
2
0,49 %
3
0,51 %
1
0,26 %
2
1,68 %
1
0,83 %
0
0,00 %
7
2,52 %
83
7,82 %
3
0,73 %
2
0,34 %
1
0,26 %
2
1,68 %
2
1,67 %
1
0,42 %
0
0,00 %
21
1,98 %
3
0,73 %
3
0,51 %
1
0,26 %
2
1,68 %
1
0,83 %
3
1,27 %
5
1,80 %
37
3,49 %
13
3,16 %
5
0,85 %
19
4,99 %
2
1,68 %
0
0,00 %
3
1,27 %
2
0,72 %
44
4,15 %
11
2,67 %
1
0,17 %
0
0,00 %
2
1,68 %
13 10,83 % 10
4,24 %
22
7,91 %
49
4,62 %
10
2,43 %
19
3,22 %
8
2,10 %
4
3,36 %
4
3,33 %
10
4,24 %
5
1,80 %
66
6,22 %
13
3,16 %
8
1,36 %
12
3,15 %
4
3,36 %
8
6,67 %
53 22,46 % 71 25,54 % 199 18,76 % 22
5,34 %
72 12,20 % 54 14,17 %
5
4,20 %
1
0,83 %
2
0,85 %
3
1,08 %
78
7,35 %
24
5,83 %
49
8,31 %
19
4,99 %
6
5,04 %
12 10,00 %
9
3,81 %
19
6,83 %
113 10,65 % 58 14,08 % 73 12,37 % 38
9,97 %
16 13,45 %
6
5,00 %
0
0,00 %
9
3,24 %
31
2,92 %
0
0,00 %
0
0,00 %
3
0,79 %
1
0,84 %
0
0,00 %
4
1,69 %
6
2,16 %
33
3,11 %
20
4,85 %
21
3,56 %
37
9,71 %
5
4,20 %
2
1,67 %
3
1,27 %
8
2,88 %
31
2,92 %
8
1,94 %
24
4,07 %
15
3,94 %
4
3,36 %
120 100,00 % 236 100,00 % 278 100,00 % 1061 100,00 % 412 100,00 % 590 100,00 % 381 100,00 % 119 100,00 %
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Příloha č. 3: Příklady titulních obálek zkoumaných ročníků časopisu Junák

Junák, ročník č. 2

Skaut – Junák, ročník č. 14

Junák, ročník č. 26

Junák, ročník č. 29
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Skaut - Junák, ročník č. 31

Junák, ročník č. 34

Skaut - Junák, ročník č. 43

Skaut – Junák, ročník č. 52

