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Milé skautky, světlušky a benjamínci! 
Posíláme vám další dopis. Už ani radši nebudeme počítat kolikátý… Je 
to totiž už pěkná fůra času, co jsme se neviděly na schůzkách nebo na 
výpravě.  
Pevně věříme, že už se blýská na lepší časy a co nejdříve bude možné, 
abychom se zase začaly scházet. Doufáme, že vám třeba čas v karanténě s našimi 
úkoly ubíhá o trochu rychleji. Mockrát děkujeme všem, co zaslaly fotky a nebo třeba 
zodpověděly kvíz.  
 
Některé z vás už možná všimly nejnovějšího příspěvku na našich internetových 
stránkách. Visí tam koláž fotek, na kterých jsou naše skautky oblečené v kroji. Jestli 
pak některá z vás ví, proč se takhle vyfotily? Možná by některou z vás mohlo 
napadnout, že se jim prostě zastesklo po skautském kroji, který už dlouho nikde 
neprovětraly, a tak se rozhodly, že se v něm alespoň vyfotí.  
Svým způsobem je to také pravda, ale skautky měly ještě jeden, trochu větší, důvod. 
Minulý týden v pátek - tedy 24. dubna, měl svátek Jiří. A svatý Jiří je patronem nás, 
skautů a skautek. Každoročně spousta skautů nosí v tento den kroj do práce nebo do 
školy. Skautky nezastavila ani karanténa a tak si ho oblékly alespoň na chvíli doma.  
V příloze vám posíláme článek o svatém Jiřím, abyste věděly, jak to s ním vlastně 
všechno bylo! 
 
Vaším úkolem tedy je, vytáhnout váš kroj ze skříně, zkontrolovat si, jestli máte všechny 
nášivky na správném místě. Potom si kroj oblečte a pošlete nám fotku, jak vám sluší. 
Fotky posílejte na email info@skautkyroztoky.cz nebo na WhatsApp Petříkovi.  
 
Pro tento týden je to od nás všechno.  
Příští týden určitě zase něco vymyslíme a pošleme vám další dopis.  
Opatrujte se a buďte zdravé! 
 
Se stiskem levičky 
 
Sýkora, Petřík, Uzlík, Kvítko, Krteček, Ela a Bodla  
 
Informace pro rodiče: Když už mluvíme o tom kroji, je potřeba nezapomenout, že 
tábor se nezadržitelně blíží. A na tábor každá Jitřenka, světluška i skautka potřebuje 
kroj. Proto vám v příloze posíláme jakýsi “krojový manuál”, kde máte detailně popsáno, 
z jakých částí se kroj skládá a kde je máte případně sehnat. Zmíněna jsou i skautská 
trička, která jsou na tábor také potřeba. Vše se ale detailně dozvíte právě v 
dokumentu. 
 


