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Skautské logo a znak
Skupina lidí, kteří vyznávají stejné hodnoty a mají na určité věci stejný názor,
se většinou sdruží do nějakého spolku. Sdružování začíná již v mládí, například
tehdy, když si parta začne říkat klub. Pocit sounáležitosti takových sebemenších
a neformálních skupin právě umocňují symboly – znak, kroj, pozdrav či jiná znamení, podle kterých se poznávají mezi sebou a odlišují od široké veřejnosti.
Zakladatel skautingu, Lord Baden-Powell, tuto
skutečnost využil jako velmi výrazný jednotící
prvek. Nejdříve vybral pro skauty lilii a o něco
později pro skautky trojlístek. Traduje se, že si
lilii vypůjčil z větrné růžice některých starých
map, aby skautům určovala správný směr při
jejich putování po skautské stezce. Lilie jako
znak je však ještě mnohem starší, heraldickou
lilii mají ve znaku mnohé šlechtické rody a odvozeně i řada měst. Navíc se časem stala lilie
i symbolem čistoty.
První lilie, kterou B-P představil skautům
a začali ji používat angličtí skauti, byla
jednoduchá lilie doplněná stuhou s heslem
BE PREPARED. Ze stuhy dolů ještě navíc
visel tenký provázek s uzlíkem. Později byla
lilie doplněna v postranních lístcích dvěma
pěticípými hvězdami na připomenutí deseti
bodů skautského zákona a v prostředním
listu kompasovou střelkou.
Dnes má světová skautská organizace WOSM
ve znaku stříbrnou lilii s hvězdami a střelkou.
Stuhu s heslem nahradil kruh z lana, zkončený
ambulančním uzlem. Modrofialová barva
podkladu vyjadřuje
barvu planety Země
a lano obtáčející
lilii pak spojení
všech skautů
světa při řešení
problémů naší
planety.
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Světová asociace skautek – WAGGGS má ve
znaku trojlístek s hvězdami a kompasovou
střelkou doplněné kruhem se stejnou symbolikou jako u WOSM. Znak
je oranžový na modrém
podkladu. Barvy znamenají zlaté slunce
na obloze, které
svítí na všechny děti
světa, a také dobro,
které má být každý
den vykonáno. Tři
listy značí totéž co
listy lilie.
Naši první skauti používali jako svůj symbol
štítek s hlavou chodského psa, který jim
nakreslil Mikoláš Aleš, a to ještě dříve, než
byl založen první samostatný spolek na našem
území Junák — český skaut (všimni si, že ke
stejnému názvu jsme se od dubna tohoto roku
vrátili). Na tomto štítku bylo umístěno
i heslo BUĎ PŘIPRAVEN.
Po vzniku samostatného Československa
a zároveň v době,
kdy se skauting
začal prosazovat
jako mezinárodní
hnutí, přijali
českoslovenští
skauti lilii, ale
štítku s hlavou psa
se nevzdali, a tak
jej umístili na
střed lilie.

