
V rámci příprav podzimního 11. sněmu Kmene dospělých Junáka, který se uskuteční ve 

Žďáru nad Sázavou v termínu 18. – 20. října 2019, vyhlašuje Náčelnictvo Kmene dospělých 

grafickou soutěž na návrh sněmového symbolu – loga 11. sněmu KD. 

     Jaké je ideové zadání soutěže?  

Zobrazení by mělo vyjadřovat charakter akce, která je v kmenové činnosti nejvýznamnější událostí 

letošního roku i celé tříleté periody. Sněm KD je nejvyšším kmenovým orgánem, který zhodnotí 

výsledky práce od roku 2016, vytyčí směrování oldskautské činnosti do dalšího období a zvolí 

vrcholný řídící orgán – Náčelnictvo Kmene dospělých. 

     Jak by sněmové logo mělo vypadat?  

To bude samozřejmě výsledkem grafických nápadů a kreativity těch, kteří se o návrh symbolu 

sněmu pokusí. Jakýmkoliv přiměřeným nápadům se meze nekladou. 

     Co by měl symbol obsahovat? 

V návrhu je možno využít stylizace zobrazení historických, přírodních nebo architektonických 

dominant či zajímavostí dané oblasti (Kraj Vysočina) či hostitelského města Žďár nad Sázavou.  

Výtvarná kompozice rovněž může obsahovat prvky skautské symboliky, např. využitím znaku 

Junáka, loga KD či symbolu ISGF apod. S těmito symboly je však třeba zacházet uvážlivě a střídmě!  

Při navrhování je třeba myslet na včlenění základní textové informace do celkového grafického 

návrhu, tj. 11. sněm Kmene dospělých – datum – místo. Texty lze vložit přímo do grafiky loga, ale 

mohou tvořit třeba jen okrajové části či rámec celkové kompozice. 

     Pro jaké účely bude logo využito? 

Důležité je, aby logo mohlo být použitelné v barevném i černobílém provedení, a zároveň ve 

velkém zobrazení i jako miniatura.  

Jeho využití pro potřeby sněmu může být např. v provedení velkého nástěnného znaku, dekorace, 

jako grafický prvek sněmových tiskovin a dokumentů, podklad pro pamětní razítko, ozdobný prvek 

sněmových suvenýrů, přítisk filatelistického aršíku poštovních známek a podobně. 

     Kam a jak návrhy zasílat? Kdy je uzávěrka soutěže? 

Návrhy zasílejte elektronicky (nejlépe ve formátu .jpg, .gif, výjimečně převedené do .pdf) na e-mail 

oldskauting@email.cz, nebo poštou na adresu Junák – český skaut, Hospodářská správa Kmene 

dospělých (HSKD), Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1. Při objektivně přijatelném zdůvodnění je 

možno zaslat jen ruční kresbu (skicu) návrhu.  

Uzávěrka grafické soutěže je ve středu 12. června 2019! 

 

V Praze, 9. května 2019              Případné informace na tel.: 602 686 725 


