
     V sobotu 24. 10. 2015 se uskutečnilo ve Skautském institutu 
v Praze na Staroměstském náměstí slavnostní setkání u příležitosti
                  100. výročí založení dívčího skautingu u nás. 

Radostným překvapením
pro všechny přítomné
byla dopoledne přítom-

nost sestry čestné náčelní Vlasty Mackové,
která ve svých 95 letech živě diskutovala
plynnou angličtinou  se  zástupkyněmi
WAGGGSu, které na tuto oslavu přijely. Její
vzpomínky na mezinárodní akce a setkání,
kterých se ve svém životě účast-nila, je velmi
zaujaly. 

Odpolední program měl několik částí – po Praze proběhla velká hra  po stopách Sasanek - 
zakladatelek českých skautek, v prostorách Skautského institutu pak několik přednášek 
jak zástupkyň WAGGGS (Sharon ONeil Libreri,  Maria João Proenca -  Membership 

Development Manager Europe Region WAGGGS a Ariana 
Chamberlain - MO Support Coordinator), tak i zajímavé 
přednášky na téma ženy ve vedoucích funkcích, ženy v po-
litice. 

Večer pak byl komponovaný večer, kde nejprve měla delší 
přednášku ses. Sharon  z WAGGGSu o poslání a 
směrování činnosti WAGGGSu, poté bratr Šantora promítl 
a komen-toval fotografie a krátké filmy z historie skautek, 
setkání pozdravila ses. náčelní Měřínská a starosta 
Výprachtický. Přítomné dojal také přehraný pozdrav ses. 
čestné náčelní Vlasty Mackové, který připravila pro 
slavnostní setkání moravských
skautek. 

Na závěr  celé akce byla představena knížka Zrcadlo mého
srdce, převyprávěný životopis Lady B.P., kterou velmi zdařile
přeložila ses. Hana Bouzková. Ta při té příležitosti také pozdravila
přítomné jménem Svojsíkova oddílu a nositelek Řádu stříbrného
trojlístku (pozdrav v příloze). Knihu je možné si zakoupit v TDC. 

K této příležitosti byl vyroben v Indii speciální šátek, který
představila ses. náčelní. Bude také možné jej zakoupit v JUNu. 

Příloha: Pozdrav jménem Svojsíkova oddílu a nositelek Řádu stříbrného trojlístku
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Milé sestry, milí bratři, 

Při setkání k tomuto nádhernému výročí Vás chci pozdravit za Sbor nositelek stříbrného 
trojlístku, za Svojsíkův oddíl i za sebe. Věřím, že skauting je nezničitelný, náš to dokázal 
několikrát a jen doufám, že tato příležitost obnovovat ho se nebude opakovat. Zůstává to 
teď na nás. A tak vám přeji hodně světlušek a skautek, kterým byste mohli předávat to, co 
je na skautingu nejcennější a co jim bude v životě pomáhat – pokoru, i zdravé sebevědomí,
odpovědnost za sebe i za druhé, lásku k lidem dobré vůle.  A tak ať se daří i další staletí.

A mám vyřídit pozdrav a přání dalších úspěchů od sestry Judy Ellis z Anglie, která se 
zasloužila o tábory s výukou angličtiny a řadu seminářů u nás. A také pozdravy od sestry 
Ivavy Vaňkové.

                                                 Hana Bouzková

M o m e n t k y  z e  s e t k á n í :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Zaznamenala obrazem i slovem: Dáša Housková

Strana 2 ze 2


