
Naše milá sestro Vlasto, 

 

pročítám si Tvůj životopis a opět plně si uvědomuji, jak byl celý Tvůj život 

nejen skautsky, ale hlavně lidsky zasvěcen dívčímu skautingu. 5. května by ses byla 

dožila 97 let, ale to jsi již nestihla. Je nám to všem, kdo tě znali, velice líto. 

 

 Skauting Tě provázel celým životem od útlého 

dětství. Začala jsi se jako světluška seznamovat se 

skautskými radostmi, ale i povinnostmi. Jako skautka 

jsi poctivě celý život plnila povinnosti vlastní a 

zachovávala zákony skautské. Vždy jsi obětavě 

pracovala pro dívčí skauting, nikdy nezapomněla 

připomenout, že jsme spoluzakladatelky mezinárodního 

dívčího hnutí a zasloužila ses, že nás mezinárodní dívčí 

hnutí opět přijalo mezi své zakládající členy. To nikdo 

jiný pro nás neudělal. 

 

 Roli sestry náčelní jsi naplnila službou pro dívčí 

skauting, učila nás, jak je důležité poslání českých 

skautek při výchově dívek a žen. 

 

 Tvůj přístup byl vždy velice lidský, přestože jsi dovedla být i přísná. Slušnost 

byla pro Tebe velmi důležitá a vždy jsi věřila, že skauting vychovává jen slušné lidi – 

byla jsi velmi optimistická. Věřila jsi, že každá skautka je k poznání svým chováním 

i ve všedním životě, bez odznaku na kroji. 

 

 Vždy ses zajímala o činnost oddílů, chtěla jsi vědět, jak si vedeme nejen ve 

skautském, ale i osobním životě. S kým ses jedinkrát setkala, toho sis vždy 

pamatovala. Nikdy nepochopím, jak sis mohla zapamatovat tolik jmen a tváří. Snad 

to bylo tím, že jsi měla o každého upřímný zájem. Těžko říct, ale co si pamatuji, nikdy 

ses nespletla. 

 

 Po ukončení práce v nejvyšší funkci jsi s prací pro skauting nepřestala. Tvé 

články do skautského tisku, překlady nejen skautských písní, Tvé vzpomínky, o které 

ses dělila s námi se všemi, byly vždy přínosem dívčího skautingu. 

   

Všechna nejvyšší vyznamenání,  které jsi nosila, sis zasloužila právem. Tvé 

jméno, které je známo nejen u nás, ale i ve skautském zahraničním světě, bude vždy 

symbolem dívčího skautingu a věřím, že vzpomínku na Tebe si poneseme navždy 

nejen v našich srdcích, ale že Tvůj odkaz si uchovají i další generace skautek. 

 

 Milá sestro Vlasto, děkujeme Ti, máme Tě rádi 

 

Vlaďka Hůlková - Amálka             

rádkyně Pražské družiny SO      


