
Ústřední sraz kapitánů vodních skautů (dále jen ÚSK) konaný ve dnech 25. – 27. března 2011 
předkládá pracovní skupině pro valný sněm Junáka následující stanoviska k tématům 
předsněmovní diskuze: 
 
1 Téma – Změna názvu organizace 

- Vodní skauti jsou přesvědčeni, že oficiální název organizace musí obsahovat tradiční 
název Junák, ať již bude současný název zachován nebo pozměněn.  

- Pokud dojde ke změně, měl by být název Junák doplněn vysvětlujícím pojmem skaut, 
skautský. 

 
2 Téma – Úprava a používání loga a znaku organizace 

- Vodní skauti preferují užívání znaku na všech dokumentech nejen dovnitř, ale i vně 
hnutí.  

- Logo je vhodné používat na materiálech motivačních, a to zásadně doprovázené 
názvem Junák, popřípadě soudobým sloganem, kupř. Skauting pro život. 

- Znaku vodních skautů „sendvič“ používat uvnitř Sítě vodních skautů, popřípadě jako 
variantu loga Junáka. 

 
3 Téma – Organizace Junáka 

- Hlavní kapitanát nevidí důvod, proč současný stav měnit, srazu toto téma 
k projednávání nepředkládal, ani podnět k jeho projednávání neobdržel. 

 
4 Téma – Úprava kroje 

- Vodní skauti jsou spokojeni se současnou formou a funkcí kroje. Nesouhlasí 
s případnou změnou barvy svého kroje nebo základního šátku. 

- Připouští možnost nošení oddílových a střediskových šátků v barevném provedení 
vhodném k barvě kroje. 

- Souhlasí s úpravami ve formě drobných změn střihu, požadují změnu materiálu na 
barevně stálejší a vhodnější pro nošení v létě, požadují modrou variantu dámské 
halenky. 

 
5 Téma – Podpora Nového programu 

- ÚSK podporuje dosavadní kroky, uskutečněné v rámci projektu „Nový program“ a 
preferuje návrh usnesení valného sněmu Junáka č. 5A  VSJ považuje renovaci 
programu Junáka (známou pod názvem „Nový program“) za velký přínos, schvaluje 
její dosavadní kroky a pověřuje NJ zajištěním jejího dokončení.) 

- Účastníci srazu požadují zlepšení vzdělávání nových i „starších“ vůdců pro práci 
s Novým programem a zaměření na vzdělávání rádců, na něž nové stezky pro skauty a 
skautky kladou vysoké požadavky. Požadují urychlené dokončení metodických 
příruček, zpracování praktických tipů a rad na konkrétní činnosti v oddílech, zejména 
u těžko hodnotitelných aktivit. Navíc požadují zpracování metodiky práce se stezkami 
určené přímo rádcům. 

- ÚSK podporuje dosavadní kroky vodácké adaptace Nového programu a pověřuje 
HKVS ve spolupráci s příslušnými ústředními orgány dokončením jejích 
připravovaných a budoucích částí. 

- ÚSK doporučuje postupně přejít od názvu Nový program na označení Výchovný 
program Junáka. 

 
6 Téma – Hodnocení kvality 



- Hlavní kapitanát obsáhle informoval účastníky srazu o zásadách hodnocení kvality 
v Junáku a podporuje usnesení navržené Výkonnou radou Junáka. 

 
8 Téma – Apolitičnost Junáka 

- Hlavní kapitanát se ztotožňuje se zásadami návrhu usnesení tohoto tématu. 
V přesvědčení, že pojem apolitičnosti je třeba neustále osvětlovat, zařadil do programu 
seminář br. Jana Šolce, který přítomným téma přiblížil z filozofického, historického i 
praktického hlediska. Účastníci ÚSK se s výkladem tématu ztotožnili. 

 
Ústřední sraz kapitánů doporučuje delegátům Valného sněmu Junáka z řad vodních skautů, 
aby v jednotlivých pracovních skupinách Valného sněmu a při hlasování o usneseních 
uplatňovali uvedená společně přijatá stanoviska. 
 


