
 Grafická soutěž na návrh vlajky skautského okresu Praha 2 

Ve snaze rozšířit nástroje k prezentaci a propagaci skautingu vypisuje ORJ Praha 2 

grafickou soutěž na návrh vlajky skautského okresu Praha 2. 

Vlajka bude zhotovena ve velikosti 150 x 100 cm v oboustranném provedení, tj. na líci 

a rubu vlajky budou odlišné grafické motivy. 

Líc bude proveden v podobě oficiální vlajky Junáka – českého skauta, jak je zobrazena 

v grafickém manuálu Junáka, tj. zelený podtisk s klínovým lemem v národních barvách, 

znakem Junáka a nápisem Junák – český skaut. 

Cílem vypsané grafické soutěže je výběr nejlepšího návrhu na provedení rubové „okresní“ strany vlajky. 

Podoba a obsah návrhu (základní idea, námět, grafické prvky, kompozice celku, 

barevnost apod.) nejsou nijak určeny ani limitovány. Rub vlajky by však měl 

vyjadřovat, že jde o symbol skautského okresu Praha 2! Celková kompozice 

může obsahovat prvky skautské symboliky, stylizované zobrazení (např. siluetu) 

charakteristických dominant nebo území, které skautský okres Praha 2 pokrývá, 

či další obdobné detaily. 

Vlajka bude vyrobena z kvalitního lehkého textilního materiálu – „vlajkoviny“ (polyesterová tkanina s vnitřní 

dělící vložkou). Obě strany jsou s plnobarevným potiskem. Návrh by měl proto v přiměřené míře zohledňovat 

i tyto technické parametry vlajky. 

Návrhy je třeba předkládat elektronicky – zpracované v některém ze základních 

obrazových formátů (jpg, png, pdf apod.). V první výběrové fázi soutěže není nutno 

zpracovávat návrhy s převedením do křivek. 

Soutěž je zacílena především na zájemce z řad středisek a oddílů skautského okresu 

Praha 2. Vyhlašovatel však uvítá i případné návrhy dalších soutěžících, bez omezení 

skautské příslušnosti. 

Předložené práce budou posouzeny Okresní radou Junáka Praha 2 v září 2019, kdy bude také soutěž 

vyhodnocena. Autor vybraného vítězného návrhu bude vyzván obratem k případné úpravě podle 

akceptovatelných připomínek a k definitivnímu zpracování grafické podoby „rubové“ strany vlajky. 

Uzávěrka soutěže je 31. srpna 2019! Do výběru budou přijaty návrhy doručené nejpozději v uvedený den do 

půlnoci. Návrhy zasílejte na e-mailovou adresu: oldskauting@email.cz. Případné info – tel.: 602 686 725. 

Na autora vítězného návrhu čeká zajímavá odměna  ... 

Líc vlajky…               …a rub? 

 

  Žiješ skautingem?  

          Máš blízko ke grafice či designu? 

          Zabýváš se tvorbou vizuálních návrhů? 

          Toto je šance šitá na tělo právě Tobě!   

 


