
 

Členky Svojsíkova odílu a nositelky Řádu stříbrného trojlístku uspořádaly dne 3. června 2017 od 
14 hod ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí vzpomínkové setkání, jež bylo plně 
věnováno 

sestře Vlastě Mackové, 
čestné náčelní Junáka, nositelce bronzové medaile WAGGGSu, seniorce nositelek Řádu 
stříbrného trojlístku a člence Svojsíkova oddílu, člence Společnosti Lady B-P, nositelce 

mnoha skautských vyznamenání českých i zahraničních.  

Sešlo se nás celkem 25 v profilu více 
generací dospělých, kromě členstva 
Pražské družiny SO a dalších skau-
tek vč. sestry místonáčelní Vendulky 
Buškové byly to sestry z Brna, Par-
dubic, Náchoda, Čáslavi a Líbeznic; 
chvála a obdiv za jejich účast.  
Setkání zahájily ses. Hana Bouzková 
s Dášou Houskovou a hned na úvod 



nám všem rozdaly pohotově jimi připravený sborníček, vydaný k výše zmíněné příležitosti. Byť 
jde o dílko s 39 stránkami, tak se vskutku povedlo a je důstojnou i docela bohatou informací o 
osobnosti ses. Vlasty Mackové.  
Úvodem sdělují nositelky Řádu stříbrného trojlístku a Svojsíkův oddíl, že nás opustila čestná 
náčelní, následuje milá vzpomínka ses. Amálky, rádkyně Pražské družiny SO a sester i bratří 
z Havlíčkova Brodu, poté jsou to ohlasy ze zahraničí, vzpomínky ses. Majky Černé a MUDr. 
Světlany Benešovské – Ušky, Vlastin vlastní životopis (skvělé počtení) a její autorské články a 
statě. Stránky, jež vypovídají bez nadsázky o bohatě činorodé energii a velikosti osobnosti ses. 
Vlasty Mackové nejen českého, ale i světového skautingu. Velmi zajímavé a poučné čtení.   

Podle informací připravuje rozsá-
hlejší vzpomínkový sborník o ses. 
Vlastě Mackové Bobo – Roman 
Šantora někdy na podzim; připravil 
nám výběr pozoruhodných foto-
grafií, zachycujících široké životní 
období ses. Vlasty. Velmi cenný do-
kument.  
Následoval kratičký záznam Vlasti-
na hlasu, který zaznamenala ses. 
náčelní Eva Měřínská u Vlasty 
v říjnu  2015. Je to poslední zvu-

kový záznam ses. Vlasty Mackové, její pozdrav ke sto letům dívčího skautingu (ses. 
náčelní byla z tohoto setkání omluvena). 
Poté nám ses. Hanka přečetla zahraniční vzpomínkové dopisy od Judy Ellis z Anglie, sester 
Moniky Carden, Shirley Shephard a Inger Christensen z Dánska, 
z Holandska Marianne Maarschalkerweerd a Liew Geok Heok ze 
Singapore.  
Některé z účastnic uvedly své osobní vzpomínky na setkání se ses. 
Vlastou. Br. Windy nás tradičně překvapil souborem písemných pozdravů a 
dalších dokumentů, připomínajících ses. Vlastu.  
Sestry nám mimochodem připravily bohaté pohoštění s kávičkou či čajem 
nebo osvěživou vodou s citronem v onom teplém odpoledni. 
 

    
 
Vzpomínkové setkání jsme ukončili zvukovým záznamem polnice troubící večerku, na 
počest sestry Vlasty.  
 

Domnívám se, že vzpomínkové setkání bylo důstojným připomenutím sestry Vlasty Mackové. 
Je to skauting, jeho ideály a myšlenky, které generují velké osobnosti. 
 
Zapsal Boža Strauch – Grizzly, foto Dáša Housková a Vendula Bušková  


