
 

   Sbor nositelek Řádu stříbrného trojlístku 

 

 
 
         květen 2020 
 
Milé sestry, milí bratři,  
 
prosíme vás, vzpomeňte s námi v úterý 5.5. na sestru čestnou náčelní Vlastu 

Mackovou -Vlastičku, její laskavá slova, její úsměv, její vzpomínky, … Kdyby byla 
s námi, začala by  zpívat refrén první mezinárodní hymny skautek: 

    Trojlístku zlatý na vlajce naší, 
  vzleť denně výš nám nad hlavu,  
  nový svět stvořit touha nás vznáší, 
  spojme v ní lásku s odvahou.  
 
Přikládáme stať, kterou jsme spolu s br. Kamzíkem připravili do internetového 

časopisu SO i několik fotografií připomínajících nejen Vlastu, ale i naše společná 
setkání.  

S láskou na vás všechny myslíme a pevně doufáme, že všichni překonáme 
současné překážky a podaří se nám v co největším počtu se na podzim sejít.  
 Se stiskem levice  
 

 
seniorka Sboru 

 

Za správnost:   

 



100 let od narození Vlasty Mackové  

(rozené Litochlebové)  

Sestra Vlasta Macková, čestná náčelní Junáka, seniorka 

Sboru nositelek Řádu stříbrného trojlístku, členka Svojsíkova 

oddílu a nositelka bronzové medaile WAGGGS, se narodila 

5. května 1920 v České Třebové.  

Od dětství vyrůstala se skautingem, její otec se stal 

okresním zpravodajem Junáka, maminka pomáhala vést dívčí 

oddíl v Hradci Králové, kam se ve 30. letech rodina přestěhovala. 

V roce 1931 se zúčastnila jako šotek Slovanského jamboree 

v Praze, později ještě podobných setkání v Polsku a Jugoslávii. V roce 1937 byla 

vybrána jako delegátka českých skautek na Silver Jubilee – Stříbrné jubileum 

amerických skautek. Tam navázala doživotní mezinárodní kontakty i přátelství.  

Třikrát se podílela na znovuobnovení činnosti Junáka, pracovala jako 

zahraniční zpravodajka a opakovaně působila ve funkci náčelní dívčího kmene.  

V období tzv. Pražského jara v roce 1968 se stala v obnoveném 

Junáku českou náčelní a federální místonáčelní skautek, bohužel pouze 

na dva roky, jelikož v roce 1970 byl Junák opět zakázán; ještě před 

ukončením jí byl sestrou Koseovou udělen Řád stříbrného trojlístku.  

V roce 1989 se ihned ujala své funkce náčelní a pod jejím 

vedením zahájilo práci také náčelnictvo dívčího kmene. Již do prázdnin 1990 byla 

připravena příručka pro vedoucí táborů. Náčelní skautek byla do roku 

1992.  

V roce 1992 na konferenci v Praze jí byla předána bronzová 

medaile WAGGGS a byla přijata do Společnosti OB-PS.  

Okamžitě také navázala na své mezinárodní kontakty 

a přátelství se sestrami světového ústředí WAGGGS a z 27. 

Světové konference skautek v srpnu 1990 v Singapuru přivezla 

potvrzení, že jsme zakládajícími členkami WAGGGS. 

Příspěvky do WAGGGSu zaplatily za nás nejdřív skautky 

z Lucemburku - Jan Lucemburský byl přece naším králem - pak byly hrazeny 

z plateb britských skautek za pobyt na anglických táborech - (koruna nebyla v té době 

směnitelná), pokud to nestačilo, doplácely to skautky holandské, které byly našimi 

patronkami. Z počátku jsme měly statut přidružené organizace (příspěvky díky tomu 



byly poloviční), od roku 1996 jsme členkami plnoprávnými. Na otázku položenou 

v Singapuru, co by českým skautkám pomohlo nejvíc, odpověděla, že znalost 

angličtiny, a tak britské skautky poslaly instruktorky a konaly se 14 denní tábory, kde 

Angličanky učily naše dívky angličtině.  

Když jí bylo již 70 let, tak při dalším Valném sněmu Junáka už nekandidovala, 

a přenechala místo náčelní mladší ses. PhDr. Jaroslavě Peškové.  

Stala se čestnou náčelní Junáka, ale i nadále s radostí přijímala 

pozvání na dívčí lesní kurzy a školy a potkávala se při všech možných 

příležitostech s mladšími generacemi skautek. Zúčastnila se ještě i 

oslavy Století skautek r. 2015, která proběhla ve Skautském institutu 

v Praze, a přednesla tam pozdrav nejen v češtině, ale i v angličtině – 

pro zástupkyně WAGGGS.  

Do poslední chvíle obdivuhodnou pamětí zaznamenávala své vzpomínky na 

události - dá se říci – byla živou kronikou celého století. Nepřeberné množství 

materiálů, sborníků, apod. ještě čeká na zpracování. Byla neúnavnou propagátorkou 

samostatného dívčího kmene, protože považovala za důležité výchovu dívek jako 

matek budoucích skautů.  

Její životní běh se uzavřel dne 18. dubna 2017 v Praze.  

Více o životním příběhu ses. Vlasty Mackové si lze přečíst na webových 

stránkách Paměti národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/mackova-vlasta-1920 .  
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