HIstORIe
První české skautky z družiny Sasanek při svém prvním
veřejném vystoupení v pražské Klamovce na jaře 1915.

Skupinové fotografie patřily od
počátků k těm nejoblíbenějším. Jako u
12. dívčího oddílu z Prahy v roce 1922.

100 let
dívčího skautingu

žívají
Už sto let české skautky táboří, pro
, závodí, jezdí
dobrodružství, konají dobré skutky
vně sdílejí
do přírody i do dalekých zemí a hla
tak i dnes ...
5,
radost, že jsou spolu, jak v roce 191

se konal v roce
čího oddílu Praha
Druhý tábor 1. dív
asta Štěpánová
dí jeho vůdkyně Vl
1916, uprostřed se
čelní Junáka a
ná
la
se později sta
světě.
(Koseová), která
í skautek na celém
místopředsedkyn

rukama skautek,
Podsadový stan postavený vlastníma
ě, byl chloubou
míst
na
aný
ntov
smo
a
nikoli dovezený
.
bliky
všech dívčích táborů za první repu

Od 30. let minulého století mohly
i skautky
navštěvovat zahraniční akce, tady
členky
2. dívčího oddílu Praha jedou na náro
dní
jamboree do rumunského Brašova.
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Kdo byla
skautská
celebrita?
V roce 1970
jistě náčelník
Rudolf Plajner,
zde v obložení
skautek na
oslavách
v Roztokách
u Prahy.

HIstORIe
Dobré skutky patřily k pilířům činn
osti
skautek, takto po válce sbíraly obal
y od
konzerv, které představovaly cenn
ý kov.

Taky rádi
pečete
na táboře
hady? Tak
vězte,
že skautky
už od
dvacátých
let
minulého
století též.

Vztyčování brány
jako vrchol stavby tábora čekal
i na skautky z
Hradce Králové
ve 30. letech,
vše musely
zvládnout samy,
bez pomoci
skautů.

Skautky 1. dívčího oddílu skautek
Šumperk, ze současnosti.

Svojsíkova
závodu se
skautky
účastnily
od roku
1946, na
snímku je
vidíme na
stanovišti
signalizace
v roce
1969.

skautcz

sleduji

Parádní fairtradový dámský
šátek vyrobený v indické
chráněné dílně k příležitosti
100 let dívčího skautingu.

Přidejte komentář…

Připravil: Roman Šantora - Bobo
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