


Milí čtenáři,
vítám vás v novém roce (ano, uvědomujeme 
si, že už je duben), u nového čísla Lokali. 
Rachejtle dolítaly, stromečky byly vyhozeny na 
ulici a pak zmizely i odtamtud. Cukroví pomalu 
tvrdne (nebo v případě perníčků a zázvorek 
měkne) a mizí. Vánoční dárky jsou zařazeny. 
Kdo dostal ponožky, už v nich vyrazil, kdo má 
nový svetr, už vyzkoušel, jak kouše. Ti rychlejší 
zvládli přečíst knihu, kterou jim Ježíšek 
přinesl. Kdo byl obdarován jídlem, už ho 
aspoň nakousnul nebo otevřel. Ti nejrychlejší 
také stihli porušit svá novoroční předsevzetí. 
Zvířátka se už doufám jako dárky nedávají, ale 
pokud jo – nejen kapr se dá uvařit.
Mezi nejlepší dárky určitě patří ty, které jsme 
chtěli a které dlouho vydrží sloužit. Můžou 
to být pevné boty, velký batoh, teplý spacák, 
lehký stan, ostrý nůž nebo silná čelovka. 

Při troše opatrnosti a dobré údržbě mohou 
takové dárky nejen vydržet řadu let, ale i 
pomoci ze svízelných situací. Abyste se do 
nich dostali, ale našli z nich bezpečně cestu 
ven, díky zkušenosti dovednější a lepší, vám 
přeji za celou redakci Lokali. 
Co vás čeká v tomhle čísle? Různorodý průsek 
skrz skautský rok. Odhalení skautské desky 
u lípy na Praze 10, zpráva ze střediskového 
srazu v Mostě, report z Mikulášského putování, 
celá řada zápisů ze života oldskautů, ale také 
zamyšlení k výročí „konkurence“ Střelkového 
časopisu Zetko. A v neposlední řadě ohlédnutí 
za životem Dagmar Skálové – Rakši, která 
zachránila řadu skautů před vězením, ale 
zaplatila za to vysokou cenu.
Tak hezké čtení!

Tecklis

Plánovník
24. 3. 2019      Vyklízení skladu Jasmínová 9, v 9 hodin
6. 4. 2019                         Středisková ekologická akce
3.–5. 5. 2019              Obvodní kolo Svojsíkova závodu
26.–27. 4. 2019                                Předbrigáda v Sedle
10.–12. 5. 2019                                        Brigáda v Sedle
21.–23. 6. 2019                                           Stavba v Sedle

Pozor! posunutý termín
17.–18. 8. 2019                        Bourání v Sedle u rybníka 
31. 8.–1. 9. 2019                                        Bourání v Sedle

Uzávěrky Lokali

ve STŘEDU 10. 4.
19. 5.
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zápisy z výprav

Mikulášské putování za čerteM BarnaBášeM
2. 12. 2018 / Standa, Střelka

Letošní Mikulášské putování za lesním čertem Barnabášem bylo již třicáté páté a jako v 
posledních letech tradičně odpoledne v neděli před sv. Mikulášem. Letos účastníky hodně 
zaskočilo počasí. Před obědem začalo pršet a to se značně projevilo na účasti. Na startu se 
zaregistrovalo 162 lidí a dalších 19 na první kontrole, to je 181 lidí  (88 dětí, 86 dospělých, 8 
kočárků a 9 psů). Pořadatelů bylo 31 (nejvíce 15 u cíle),  to je 212 lidí celkem.
Start byl u zastávky autobusů Hostivařská. Trasa vedla po naučné stezce Povodím Botiče proti 
jeho proudu. Pod skalkami byla první kontrola s lepením upomínky na ruličky od toaleťáku. Pod 
přehradou druhá, kde se od čertíků sbíraly body, aby mohli účastnící sestavit zvony. U cíle byl 
Mikuláš, čerti a andělé, kteří za písničku nebo básničku dali lízátka či bonbony (naštěstí pod 
velkým stanem). Na konci byl na piknikovém místě v Hostivařském lesoparku  pekelný oheň, 
opékání buřtů a také čert Barnabáš, který obsluhoval test s patnácti otázkami zvířátek a rostlin. 
Jako organizátor výdeje buřtů byl Berdy.
Velké poděkování patří všem organizátorům - kontrolám, čertům, organizátorům aktivit i všem, 
kteří i přes celoodpolední déšť vydrželi a pomohli k úspěchu akce.  



Po večeři jsme si chvíli užívali dárky, 
našli jsme v krabici zrezavělou 
konstrukci těla robota. Potom šli 
Benjamínci spát, Beňa vyprávěl 
pohádku. Po chvíli šli spát i starší 
Lišáci.

neděle
Ráno nás místo budíčku vzbudil 
Kocour. Když jsme se všichni vzbudili, 
tak jsme balili spacáky a karimatky. 
Někdo stihl sbalit už všechno. 
K snídani byla vánočka. Po ní služba 

uklízela a někdo ještě balil. Pak jsme 
se šli obléknout a šli jsme s Beňou, 
Kocourem, Pandou, Mártym, Syslem 
a Střelkou do parku hrát tři hry. První 
hra byla Postižená baba, druhá byla 
Fackovaná čepicí a třetí Sbírání 
papírků. Skupinka s Opicí byla první. 
Po hrách jsme šli zpátky do klubovny. 
A pak jsme skládali přísloví. Například 
„Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti“, 

„Bez peněz do hospody nelez“, „První vlaštovka jaro 
nedělá“, „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“, „Kdo 
chce kam, pomozte mu tam“, „Darovanému koni na zuby 
nehleď“. Když jsme se vrátili, byl oběd, ke kterému byla 
jenom polévka, chleba a čaj. A později jsme si promítali 

náš film o Hugovi. Potom jsme si 
dobalili věci a šli jsme na nádraží, kde 
jsme nastoupili na vlak, kterým jsme jeli 
dvě hodiny na Hlavní nádraží, kde na 
nás už čekali rodiče.

zápisy z výprav

vánoční výprava do Havlíčkova Brodu
7. - 9. 12. 2018/

David, Radek, Datel, Borůvka, Pomeranč a Bublinka, Lišáci
pátek
Sešli jsme se v půl šesté na Hlavním 
nádraží v Praze. Přišli Datel (o hodinu 
dříve), Borůvka, Radek, Pomeranč, David, 
Petr, Šátek, Rarášek, Zajda, Bublina, 
E.T., Žofka, Ondra, Liška, Eliška, Klárka, 
Kocour, Beňa, Márty, Sysel a Sova. Jeli 
jsme dvě hodiny do Havlíčkova Brodu. 
Když jsme přijeli na základnu, šli jsme 
si vybalit. Až jsme si vybalili, šli jsme si 
zahrát některé hry: desetkrát oběhnout 
Beňu, Král vysílá své vojsko, postiženou 
babu a jednou schovku. David, Radek a 
Žofka šli pomáhat připravovat místnost 
na spaní. Také jsme měli večeři a pak 
byla chvilku volná zábava a Benjamínci šli 
spát, po nich i starší Lišáci. 

sobota
Začali jsme budíčkem, po něm 
byla malá rozcvička. Po rozcvičce 
byla snídaně. Po snídani jsme 
šli ven a měli jsme hru, kde 
jsme chodili s mapou a hledali 
jsme poklady. Hru vyhrála 
Modrá skupina. Šátek, Petr, 
Radek a Liška rozluštili zprávu: 
„Namalujte, prosím, obrázek 
betlému s náměstím, večer se 
těšte na překvapení“. Z parku 
jsme šli na náměstí, kde jsme 
nakreslili obrázek betlému, který 
jsme později dokreslili. Pak, 
když jsme se vrátili do skautské 
klubovny, byl oběd. Po obědě byl 

polední klid. O poledňáku jsme 
odpočívali a Radek, Liška a Šátek trénovali hru na flétnu na večerní vystoupení.
Po poledním klidu jsme zdobili klubovnu a vyráběli věci: vločky, anděly z papíru, ozdoby. 
Dodělávali jsme betlémy, s Mártym zpívali a nalepovali písničky do zpěvníku, s Hankou 
strouhali voskovky na přáníčka a s Beňou plnili úkoly do stezky. Po svačině byla soutěž v lepení 
papírového řetězu. Vyhrála opět Modrá skupina. Červená skupinka se hodně snažila a Zelené 
skupince zbylo pouze pět papírových dílků. Později jsme šli ven na hry. Hráli jsme Opice. Ještě 
potom bylo přijímání Bublinky do smečky. Potom jsme šli zpět na skautskou základnu, kde už byla 

nachystaná skautská štědrovečerní večeře. Po ní jsme napsali předsevzetí a rozdávaly se 
dárečky. Nikomu se nestalo, že by nic nedostal. 4 5



zápisy z výprav

střediskový sraz
12. – 14. 10. 2018 / Léňa – Střelka

Sraz. Hlavní nádraží 18:00. Jedou Střelka, Lišáci a 305. Jeli jsme vlakem. Když jsme byli 
v půli cesty, tak za námi přišla Vlnka s příběhem na papíře. Byla to Rámajána. Že si to později 
zahrajeme. Šli jsme nacvičovat. Přijeli jsme do města Mostu. Chvíli jsme šli. Pak jsme začali hrát 
příběhy. Tecklis najednou začal utíkat do základny. Tam jsme si připravili věci na spaní. Dali si 
večeři. Spát.
Ráno nás probudili v 7:30 a byla rozcvička. Snídaně. Měli jsme tři programy. Rozdělili nás na tři 
skupiny. Každá skupina měla program. Programy jsou vyrábění masek s Vlnkou a velkou Vicky, 
meditace s Napem a herectví se Slavíkem. Oběd. Šli jsme na túru. Během túry jsme hráli hry. 
Večeře. Noční hra v lese se svíčkami. Spát.
Nebyl budíček. Snídaně byla. Začali jsme si balit. Povídání o Indii. Stezky s rádci. Oběd. Úklid a 
šli jsme na vlak. Rozloučili jsme se na nádraží.

závěr táBora 305 vlčáků
...plavba na norných stěnách!

(Fotoreportáž)

 

76



zápisy z výprav

skautská lípa repuBliky
28. 10. 1968, 26. 10. 2018

Fotoreportáž z odhalení  pamětní desky u lípy zasazené členy 35. střediska Jaroslava Rady  
v Mukařovské ulici 28. října 1968.
Odhalení pamětní desky se zúčastnili činovníci a členové střediska z roku 1968, kteří byli tehdy 
účastníky této akce, pan ing.Kaštovský z Úřadu městské část Prahy 10 a pěvecký soubor dětí ze 
školy v Olešské ulici se svými učitelkami.
Historické foto (černobílé): Derviš
Současné foto (barevné): Kvang a paní učitelka 
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tábor

sedlo v pravěku
Korunka

Už dlouho jsem nepřipravovala žádný tábor. Dlouhých, ale rychle uběhlých 8 let, tolik je totiž 
Bohouškovi. A vlastně jsem už dlouho ani nepsala do Lokali. Ale ráda bych se ohlédla za letním 
táborem, který se tradičně konal na Sedelské louce - ale v netradičním složení. Sešlo se nás 14 
dětí, nejmladší účastník dvouletý, nejstarší desetiletý a 10 dospělých. Program pro tak různorodou 
skupinu se zdál zprvu oříškem, ale myslím, že dopadl dobře. 

Tématem táborové 
hry byl večerníček 
„O človíčkovi“. A 
jestli si jenom trochu 
vzpomínáte o čem 
večerníček byl, určitě 
tušíte, že človíček byl 
malý pračlověk. Nás 
bylo celkem 6 rodinných 
tlup. Společně jsme na 
táboře vykřesali první 
jiskřičku, nosili vodu 
ze studánky, pěstovali 
potraviny ze semínek. 
Kdo by řekl, že z malého 
semínka zalévaného 
speciálním hnojivem 
a chráněného proti 
dinosaurům, jednou 
vyroste první praananas. 
Človíčkové také lovili 

zubra vyrobenými luky, ale 
vyzkoušeli samozřejmě i 
vzduchovky. 
Objevovali jsme blízké 
okolí, plavili se na lodích 
a koupali v okolních 
rybnících (extrémně 
teplé počasí nám to 
naštěstí umožňovalo). 
A to jsme před táborem 
intenzivně pracovali na tzv. 
„mokré“ variantě tábora. 
Přeci jenom co s prťaty 
v blátivém studeném 
ďolíčku.
Společně jsme vyrobili 
z hlíny první nádoby, 

zdokonalili jsme 
se v obratnosti na 10

praolympiádě a na 
konec po dlouhém 
putování jsme objevili 
stopy praještěra, které 
nás dovedly až k hnízdu 
plného pravěkých velkých 
vajíček. Trošku jsme 
se báli, jestli se ještěr 
nebude zlobit, když jsme 
ho o ta vajíčka připravili, 
ale naštěstí vajíčka 
ukrývala překvapení a 
ještěr se do tábora za 
námi neodvážil.

Stihli jsme samozřejmě 
i táborák, borůvkové 
knedlíky, noční 
bojovku. Nejmladší byli 
nejstatečnější. Měli jsme 
také ranní a večerní 

nástupy s vlajkou a zpěvem. V našem podání to nebyla hymna ani tradiční večerka, ale například 
mravenčí ukolébavka v doprovodu saxofonu a vlajka to samozřejmě nebyla česká, ale pravěká. 
Celý týden byl potok obsazený pidičlovíčky a dinosaury. Možná tam někde v okolí ještě příští léto 
na nějakého „plastosaura“ narazíte. Zkrátka užili jsme si vše, co takový správný tábor má mít. I 
když pár rozdílů se také našlo. Třeba místo tradičních ešusů před stanem jsme měli nočníky :o)
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zápisy z výprav

podziMní  os latifundie 
29. 9. 2018 / Logan - OS

Tradičně jsme se sešli na  trojské latifundii. Letos den po svátku sv.Václava, ale za příjemného 
slunného počasí. A bylo nás celkově 13, jako bobříků  a špalků kolem ohniště. Berdy dojel s cestovním 
magacínem McBerdy. Po rozložení stolků a sedaček následovalo vztyčení státní vlajky. Logan 
všechny přivítal a  vzpomněl výročí prvorepublikové katastrofy – hanebného uzavření Mnichovské 
dohody. Pak byli všichni pozváni na oběd, ke kterému dovezl Sysel v maxihrnci vlastnoručně 
uvařený hovězí I.a Aero gulášek. Bylo jej dost a nášupy byly možné. Fotografem dne byla jmenována  
Píďalka. Standa nám referoval o včerejším svatováclavském pochodu do 
Staré Boleslavi. Loganovi pak byla Berdym předána maximedaile (váha cca 
3kg) od členstva 35. OS klubu. Asi za vytrvalost. Během pěkného odpoledne 
proběhly celkem 4 soutěže – pétang, šipky, střelba z luku a z praku vz. Atri 
68. Bratr Bonzo připravil pěkné pamětní lístky s možností poslat je jako 
pozdravy třeba našim vzdáleným sestrám - Kendy a Pilulce. Logan přinesl 
k prohlédnutí letošní klubovou kroniku a pak jsme též zapěli při kytaře 
v kruhu okolo ohniště naše oblíbené písničky. V pozdním odpoledni jsme 
sejmuli vlajku a všichni se zúčastnili úklidu zahrady a nakládání inventáře 
polní jídelny do McBerdyho Tranzita.                                             
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podziMní výprava na písecko
24. 11. 2018 / Standa

Poslední letošní výprava Berdybusem byla v sobotu 24. listopadu 2018 na Písecko za dosti 
nepříjemného počasí. Skoro celý den pršelo, nebo alespoň mžilo a bylo mlhavo. Naše první 
cesta vedla do Protivína. Zde jsme nejdříve navštívili krokodýlí ZOO. Mají zde mimo dvou, 
všechny druhy krokodýlů, gaviálů a aligátorů žijících na zeměkouli včetně  těch ohrožených a 

kriticky ohrožených druhů. ZOO Protivín je 
ochranářskou institucí, neboť rozmnožuje 
kriticky ohrožené druhy krokodýlů, které pak 
vrací do přírody. Zajímavým zážitkem bylo 
krmení kubánských krokodýlů rybami. Měli jsme 
výbornou  pani průvodkyni, která nám pověděla 
mnoho zajímavého o těchto tvorech a jejich 
rozmnožování. Expozice je doplněna o  vodní 
želvy,  ryby a hady.
Vypravili jsme se potom do města a chtěli 
navštívit muzeum. Bohužel bylo zavřeno – až do 
března. Šli jsme alespoň do cukrárny na kávu 
a zákusky. Přesunuli jsme se do Písku. Ačkoliv 
bylo zamlženo, navštívili jsme „rozhlednu“- věž 
děkanského kostela Narození Panny Marie 
(nahlédli jsme i do kostela ). 

Provázel nás místní pan hlásný, který nám 
řekl mnoho zajímavých věcí o místní věži i 
městě, které jsme z věže viděli. Prošli jsme 
se ještě po městě Písku, navštívili nejstarší 
říční kamenný most v Čechách, na druhém 
břehu Otavy si prohlédli výstavu soch z písku 
vytvořených ke 100 letům naší republiky i 
kulturní infocentrum Sladovna. Zašli jsme také 
do restaurace U Rejnerů na oběd, kde jsme 
blahopřáli Berdymu k jeho 60. narozeninám 
a předali mu malý dárek. Zde jsme také toto 
jeho jubileum oslavili. To již nadešel čas jet 
domů. Cestou nám vysvitlo ještě asi na tři 
minuty při svém západu slunce. Do Prahy 
jsme se vrátili za tmy.  
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podkrkonoší s os kluBeM
12. - 14. 10. 2018 / Logan - OS

Vyjeli jsme s naším OS klubem na podzimní víkend směrem na Novou Paku. Ubytování jsme 
měli na chalupě u sestry Pythy v obci Levínská Olešnice. Během víkendu jsme navštívili  zajímavé 
lokality v okolí. První byl na programu průzkum hradu Pecka, 
kde bylo i velké soustředění turistů a cyklistů. Podzim zbarvil 
listí okolních stromů do zlatova. Pecka se zdála zlatá a na 
nádvoří byla ošatka plná červených jablíček jako pozornost 
kastelána pro návštěvníky.
Na cestě od Pecky jsme zajeli na vrchol kopce Zvičina, kde 
se zrovna odbývala místní drakiáda. Asi padesát velkodraků 
ve vzduchu! Vystoupili jsme na místní rozhledničku v Raisově 
chatě, kde jsme též měli oběd. Od rozhledny jsme jeli navštívit 
labskou přehradu jménem Les království. Ovšem některé věže 
byly pod lešením kvůli rekonstrukci. Cestou lesem k přehradě 
jsme nalezli i pár jedlých hub - 2 babky a dvě bedly. A Zemenovi 
si je vzali do bramboračky - byly opravdu jedlé - žijí. Po návratu 
jsme se sešli v “ klubovní místnosti chalupy“ a Pytha přinesla 
ukázat své skautské deníky a fotky z táborů. Berdy donesl 4 
oldskautské kroniky, které si všichni rádi prohlédli. Poseděli 
jsme s kytarou a písničkami i s čajem a dobrým štrúdlem. 
Druhý den po úklidu a sbalení svršků jsme vyjeli směr 
Benecko. Z obce jsme pak stoupali 3km lesní cestou na 
vrchol Žalý  (+1019 m) ke staré kamenné rozhledně. Dohled 
nebyl ale kvůli oparu z lesů  nijak výjímečný, ovšem na Sněžku jsme dohlédli. Po  zakoupení kafe, 
suvenýrů a zmrzliny jsme sešli zpět do Benecka a dojeli na okraj obce, kde jsme v Krakonošově 

restauraci pořídili 
celkem chutný 
oběd. Poslední 
naší zastávkou bylo 
město Vrchlabí, kde 
jsme si prohlédli 
zámecký park 
(zámek je obecním 
úřadem), krásné 
náměstí a významné 
budovy okolo. Po 
malém občerstvení 
v místní zámecké 
restauraci jsme 
pak vyjeli ku Praze 
s plným rancem 
dojmů a turistických 
tiskovin.

zápisy z výprav

tažení k Hradu pravda
10. 11. 2018 / Logan    

Oldskauti 10. listopadu podnikli velkou expedici na Rakovnicko. V jejím úvodu se zastavili 
u skautů v Libušíně, kteří ten den oslavovali 80 let od založení jejich skautského střediska Mír. 
Vysadili tam na nábřeží lípu republiky a otevřeli v hasičském domě velkou skautskou výstavu pro 
veřejnost. Výstavu  jsme  rádi shlédli a viděli jsme tak činnost jejich velice aktivního členstva - je 
pestrá a podporovaná veřejností i obcí. Z výstavy jsme dojeli do chmelařské  obce Domoušice 
a odtud jsme po polní a lesní cestě vyrazili ke hradu skrývajícím se v listnatém lese na vrchu s 
výškou 484 metrů.  Původ tohoto pozdně gotického hradu není úplně znám a jeho název souvisí 
patrně s husitstvím. Měl jej vybudovat rytíř Jan Maštovský z Kolovrat. V roce 1523 byl prodán 
Lobkovicům, ale v roce 1593 je již uváděn jako pustý. Na hradě prý nikdy nebyl dokončen 
archeologický průzkum. 
Připomněli jsme si touto akcí, že podobné tažení spolu s velkou bojovkou podnikli už v roce 1969 
bratři Atri a Derviš s vlčaty a skauty tehdy nově v roce 1968 obnoveného 35. střediska.   Z hradu 
se zachovaly jen obvodové zdi, zbytky hradního paláce se střílnami, část sklepení  a hluboké valy 
po obvodu celého hradu. Na hradě se schází skupiny historického šermu  nebo hledači pokladů a  
tajemných duchovních pocitů.  

V době naší návštěvy tam 
dvě dámy prováděly průzkum 
terénu pomocí detektorů 
kovů a jedna se pochlubila 
nalezenou dvacetikorunou, 
sponkou do vlasů a druhá 
vystřelenou patronu a rezavým 
klíčkem od visacího zámku. 
Naši stopaři prolezli sklepením 
a pak jsme uspořádali na 
rozlehlém travnatém nádvoří 
soutěž v hodu dřevěným 
kopím na cíl - špalek.   V této 
disciplíně byli nejlepší Akéla a 
Standa. 

Od hradu jsme se vypravili do nedalekých Mutějovic na stylový 
oběd do Pivovarské restaurace  a odtud pak k poslednímu 
bodu naší výpravy, do obce Líský na rozhlednu. Ovšem tam 
jsme dorazili již se západem slunce a navíc z údolí se zdvihala 
mlha. Tak z kovové, volně přístupné rozhledny, 22 m vysoké, 
jsme moc daleko neviděli.  Z výletu si mnozí vezli pěkné hrušky, 
které se daly natrhat volně na stromech okolo cesty a skautské 
suvenýry od libušínských skautů.
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osobnost

statečná skautka dagMar skálová - rakša 
Karel Skála - Sabu 

Rád si čtu i starší čísla Lokali a nedávno jsem si vzal číslo 5/2012 (pro rychlejší připomenutí, 
je to to číslo, kde se představovala Hermiona).  Je tam článek od Kendy, jak byl 35. OS club 
Berdybusem na výletě v Plzni u hrobu JUDr. Karla Skály - Čila a Dagmar Skálové - Rakši dne 
3. 11. 2012. 

Vzpomínám si jako malý kluk, jak nám domů 
chodilo mnoho vánočních pozdravů také 
od skautů. Dříve chodilo přání od manželů 
Skálových - Čila a Rakši a pak už psala dlouhá 
léta sama jen  Dagmar Skálová. Já si původně 
myslel, že jsou to naši příbuzní. Tatínek Atri 
mi vysvětloval, že to je jenom zajímavá shoda 
a nejen jmen. S Čilem se seznámil na Lesní 
škole v Černošicích na konci léta roku 1945, 
kdy se Atri připravoval na funkci vedoucího 
skautského oddílu. Dr.Karel Skála - Čil tam byl 
jako velmi zkušený skautský vedoucí učitelem 
a také ve zkušební komisi. Sedmnáctiletý Karel 
Skála - Atri vyplňoval přihlášku a Čil se mu 
podíval přes rameno. Najednou vykřikl: „Karle 

Skálo, bráško, vždyť ty jsi narozený 4. ledna 
jako já!“ a Atriho otcovsky objal. Atri dodal, že jeho tatínek, taky Karel Skála, je taky narozen 
4. 1. A tak byla vytvořena řada Karlů Skálů, narozených 4. ledna. Otec Atriho - Charles (autor 
písně o Lokali ) se narodil roku 1880, Čil 1905 a Atri 1928 (já už v této řadě nepokračuji). 
Státní bezpečnost po Únoru 1948 velmi pečlivě sledovala všechny své „potenciální nepřátele“ a 
ve skautech je samozřejmě viděla. Zejména Čil a Rakša, ale i Atri u nich měli tlustý spis. Atriho 
měl jeho tatínek ve vyšším věku a tak Čil mezi ně krásně zapadal a nejmenovaní „státní úředníci“ 
v tom měli zmatek a mysleli si, že jeho otec je Čil a Charles až dědeček. Navíc Atri s Čilem spolu 
měli opravdu výborný vztah až do smrti Čila. Bohužel k tomu ale dlouhá léta neměli příležitost. 
(Zajímavá je i náhoda, že tyto řádky píši právě 4.  listopadu, na svátek Karlů!)  
Všichni Karlové Skálové mi ale teď prominou a já je odsunu trochu na vedlejší kolej. Budu totiž 
psát o Dagmar Skálové - Rakše. Přečetl jsem si tehdejší článek od Kendy o Rakše v Lokali a 
ten mě natolik zaujal, že jsem si řekl, že si o ní musíme napsat více. O statečných a skromných 
lidech je ale velmi často málo informací, protože se nikdy nezviditelňovali a nevytahovali. I já 
jsem narazil na problém, získat  o životě Rakši více informací. A tak poslechněte alespoň malé 
vyprávění o mimořádné ženě, které vlastně obětovala svůj život pro lásku k vlasti a pro své 
kamarády - skauty, a jako zázrakem se dožila bez mála neuvěřitelných 90 let! 
Dagmar Skálová roz. Šimková - Rakša se narodila v Plzni 6. listopadu 1912. Z data narození 
poznáme, že se narodila ve znamení Štíra stejně jako já (jsem 15. 11.) a dokonce i roční znamení 
dle čínského horoskopu máme spolu. stejné. V Plzni se Rakša zapojila do skautingu a seznámila 
se se svým budoucím manželem Dr. Karlem Skálou - Čilem. Spolu pak přesídlili do Prahy, kde 
pokračovali ve skautingu a založili skautské středisko Šipka. Když si prohlížím fotografii Dagmar 
Skálové - Rakši z mládí, třeba tu, kde na táboře ošetřuje malého chlapce - vlče, vidím hodnou a 
krásnou ženu, která má ráda děti. 

A tady musím napsat o další velké náhodě, která 
se mi právě stala. K svátku Karla jsem dnes dostal 
od syna hezkou historickou knížku Jana Bauera 
o dámách ve středověku a náhodně jsem jí prvně 
otevřel  právě na stránce, kde se u královny Dagmar 
píše, jak vzniklo toto jméno. Slovo dagr a mar se 
dá přeložit jako „slavný den“ nebo „jitřenka“. Česká 
královna Dagmar je tady přirovnána k jitřní hvězdě a 
myslím, že se totéž hodí i na Dagmar Skálovou!
Když se vrátím k popisované fotografii Rakši, má 
popis - tábor Radíč 1940. Tady je Rakše 27 let 
a tento tábor se koná pravděpodobně u potoka 
Mastníku u Heřmaniček na Sedlčansku. (A právě 
tento potok byl prý jednou z předloh Foglarovy „Bobří 
řeky“). Tábory v roce 1940 byly bohužel pro skauty 
za 2. světové války poslední. Některé gestapo 
rozehnalo a na podzim 4. 11. 1940 (opět náhodou 
na svátek Karla) byl skauting zakázán definitivně. 
Mnoho skautů se později zúčastnilo odboje a 
Pražského povstání v květnu 1945. 
Po válce byl skauting opět obnoven. Velkou zásluhu 
měl právě Dr. Karel Skála - Čil, který se následně 
stal velitelem pražské Svojsíkovy oblasti Junáka. 
Aktivně se zapojili i Rakša a Atri. Všichni se těšili 
na dlouhá klidná léta skautování. Nebylo tomu tak. 
Přišel komunistický puč v únoru 1948 a totalitní 
moc začala spřádat plány a kout pikle, jak by našla 
důvod, aby skauting ,stejně jako fašisté za války, 
zakázala. Rakšu, Čila a mnohé další, čekalo nejtěžší 

období života.
Rakša i s manželem se zapojili do protikomunistického odboje a přáli si jako mnozí další návrat 
svobody a demokracie. Na jaře 1949 se připravoval vojenský převrat, který plánoval major 
Květoslav Prokeš a právník Jaroslav Borkovec. Podrobnosti neznám, ale snad měla dojet tanková 
divize ze Žatce  do Prahy a obsadit důležitá místa a zajmout různé vysoko postavené osoby. 
Rakša jako spolehlivá skautská vedoucí měla se skauty zajišťovat spojky mezi povstalci a dále 
zdravotní ošetření. 
O spolupráci požádala ještě Jiřího Navrátila, mladého skautského vůdce 2. vodního oddílu a 
spolu vybrali asi 60 starších spolehlivých skautů. Dr. Karel Skála - Čil se podílel na práci štábu a 
velení celé operace. Od kdy státní bezpečnost o akci věděla nevím, ale faktem je, že převrat měl 
vypuknout 17. května 1949 ráno a bezpečnost večer 16. května všechny aktéry zatkla. 
Dagmar Skálová se chovala velice statečně, veškerou „vinu“ brala na sebe. Podařilo se jí pomocí 
morseovky a dalších skautských dovedností domluvit se všemi zatčenými skauty, aby tvrdili, že 
si mysleli, že se jednalo o nevinou noční skautskou hru. Tím se Rakše povedlo, že byla většina 
skautů a skautek propuštěna, ale naopak to odnesla hlavně ona a Jiří Navrátil. 
Dagmar Skálová - Rakša byla 8. srpna 1949 odsouzena na doživotí a Jirka na 20 let. Tady Rakša 
vzpomínala: „Cestou ze soudní síně mi pak povídá bachařka (dozorkyně): „Skálová, co jste tak 
veselá? To jdete domů?“  Já na ni, že ne, že mám doživotí. Nevěřila mi. A já přitom myslela na 
kluky z našeho skautského střediska, na ty, kteří snad ve stejné chvíli odcházeli domů.
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Tady se musím ještě zastavit. Co šlechetného a 
krásného Rakša udělala. Představte si třeba, že 
se potápí zaoceánská loď, někdo pomůže všem 
do člunů a sám se již nemůže zachránit a zůstane 
na potápějící se lodi. Nemá ale o sebe strach. Má 
radost z toho, kolik lidí se mu povedlo zachránit. 
Rakšu nezlomilo ani dlouhé vězení a zůstala věrná 
svým zásadám a junáckému slibu
Její manžel Čil dostal také doživotí, tak bylo 
vlastně zničeno jejich manželství. Rakša odešla do 
vězení jako krásná a mladá žena ve věku necelých 
37 let. Byla propuštěna za dlouhých 16 let a vrátila 
se ve věku 53 let. Zhruba v té době se vrátil i Čil, 
bylo mu přibližně 60 let. Jiří Navrátil byl ve vězení 
11 let. 
Pak přišel rok 1968. Rakša i Čil byli sice propuštěni 
jen na podmínku, ale neváhali se zapojit do 
obnovy skautského hnutí, které bylo zakázáno od 
konce roku 1949. Štěstí ale dlouho nevydrželo 
ani skautingu, ani Rakše s Čilem. Skauting byl v 
roce 1970 opět zakázán a za tři roky zemřel i Čil. 

Následky nelidských podmínek v 
komunistickém vězení se podepsaly 
na jeho zdraví a 28. července 1973 
zemřel ve věku 68 let (tehdy jsme 
byli na táboře v Miletíně).
Rakša se pak sama dočkala roku 
1989, pádu totality a opětovné 
obnovy skautingu. Získala vysoká 
vyznamenání - nejvyšší řád Zlatého 
stupně Řádu čestné lilie a řád T.G. 
Masaryka. Dožila se necelých  90 
let a zemřela 15. července 2002. 
Třeba na vánoční besídce při 
zapalování svíček nebo někdy 
večer u táboráčku zavzpomínejte 
prosím na statečné skauty Rakšu 
a Čila (já jsem právě 6. listopadu 
2018 zapálil Rakše svíčku k 
narozeninám).  Pokud budete mít 
cestu na Plzeňsko, navštivte prosím 
někdy hrob manželů Skálových na 
plzeňském ústředním hřbitově v 
Rokycanské ulici, oddělení č. 43 
(souřadnice 49 44 54,57 S a 13 25 
52,86 V.), zapalte svíčku a položte 
kytičku. Oba si to moc zaslouží.
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zaMyšlení k 50. ročníku zetka - 
turistickéHo zpravodaje

Standa – Střelka 

Turistický zpravodaj Zetko vychází letos v neuvěřitelném 50. ročníku. Jako odpovědný redaktor 
prvního i padesátého ročníku, bych chtěl vzpomenut na něco málo z jeho vydávání. První čísla 
byla kreslená a psaná na blány (křídový papír a tzv. hektografický papír – kopírák otištěný na 
křídovém). Tisklo se na lihových rozmnožovacích strojích Ormig, v počtu 15 až 20 výtisků. Pokud 
bylo třeba více, musela být blána psána víckrát a úplně stejně. Tisklo se na normální papír.
První číslo mělo dvě strany, další 2 až 4. Hlavička byla (až do IX. ročníku) vždy kreslená. Práce 
s vydáváním byla časově náročná. První dva ročníky byl šéfredaktor Stanislav Zemen – Standa. 
Další dva (1965 – 66) Vl. Zmrhal – Kafáč. Několik čísel (v roce 1965) vyšlo pod hlavičkou 
Táborák, ale tento nápad se neujal a vrátil se Turistický zpravodaj KTP. Koncem roku 1966 a 
v roce 1967 vedl redakci opět Standa Zemen. V letech 1968 – 1970 pak Bedřich Houska – Béda 
I. Bohužel poslední číslo ročníku 1968, vyšlo v létě 1968 díky zboření oddílové klubovny Věšínova 
255 a hlavně vstupu vojsk do Československa. Další vydání pokračovalo až od léta roku 1970. 
Od roku 1971 se stává šéfredaktorem opět Standa Zemen. Časopis vychází co měsíčník a 
otiskuje program 3. oddílu Střelka. V X. až XII. ročníku (1974 – 76) má zpravodaj tištěnou hlavičku 
(kterou se podařilo zajistit přes známé za „dobrý peníz“ v tiskárně), bohužel s nepřesností 
v historickém oddílovém znaku. V té době „normalizace“ se stalo povinností dávat nadřízeným 
orgánům výtisky časopisů a zpráv. Někdy kolem roku 1975–77 jsem byl jako odpovědný redaktor, 
společně s Dr. Robou Šumavským, jako předsedou odboru svazu turistiky TJ Tatran SZP 
zavolán na Městský výbor ČSTV, kde s námi bylo vedeno kárné řízení, že máme v hlavičce znak 
s nápisem Klub turistů Praha, což je nepřípustné a že neděláme řádnou socialistickou a politickou 
agitaci.Trochu jsme to okecávali, ale bylo nám nařízeno to změnit. Podepsali jsme, že souhlasíme 
s výsledkem řízení a odešli. Když jsme scházeli po schodech dolů, bylo ticho. Na posledních 
schodech Roba povídá „Vyser*m se na ně, na TJ., ani na obvodě to nikomu nevadí a sem se už 
nesmí dostat žádné číslo.“  To jsem také zajistil a hlavička (od r. 1977 již se správným znakem a 
podtitulem – Měsíčník turistických oddílů mládeže TJ Tatran SZP - nositelů titulu vzorný kolektiv 
mládeže ) byla zachráněna a používá se dodnes. 
Náš oddíl Střelka zde měl každý měsíc stránku se svým programem i další příspěvky, ostatní 
oddíly turistiky TJ Tatran SZP sem posílaly také svoje příspěvky. Byl tištěn na Ormigu (ten jsme 
získali vyřazený, ale funkční do klubovny), případně černě přes blány na rozmnožovacích strojích 
Cyklostyl - to se dalo vytisknout 100 až 150 výtisků z jedné blány ve slušné kvalitě. Dobře se na 
ní psalo, ale špatně kreslilo. Později se občas též kopírovalo na kopírovacích strojích Xerox. To 
už byla pohoda, kopírovat šly také fotky či kresby. Záleželo na tom, jak kdo nám pomohl s tiskem. 
Od XXI. ročníku – 1984, byly Turistické zpravodaje výhradně kopírované, či cyklostylované. Takto 
vycházel až do roku 1990.
Od ročníku 1991 se stává pouze oddílovým časopisem Střelky a mění, na základě oddílové 
ankety název na Zetko. Je výhradně kopírovaný jako měsíčník s oddílovým programem nejen 
Střelky, ale i Lišáků (to jsme již členové 35. střediska, jako 309. oddíl). V letech 1991 až 1993 je 
šéfredaktorem Iva Musilová – IFA a od druhé půle roku 1993 do roku 2004 Mirek Váňa – Iron. 
Hlavička Zetka se každý rok mění, podle výsledků ankety a návrhů čtenářů. 
Od roku 1996 vychází ve vysoké obsahové i technické kvalitě, za použití moderní počítačové 
techniky za přispívání většího množství členů oddílů. Vychází v kvalitě, která v té době
nejméně o třídu předčila i střediskový časopis Lokali. Ne všechno vynikající je však stálé. 18



Od ročníku XXXVIII. (2001) začínají problémy. Vycházejí dvojčísla, někdy pozdě.  Iron jako 
vedoucí oddílu a šéfredaktor má jiné priority a úkoly. V dalších ročnících občas nějaké číslo 
nevyjde písemnou formou, program jde po internetu. V roce 2004, kdy z 12 čísel vyjdou tištěné 
pouze tři, Iron vydávání Zetka ukončuje. Občas se některé zprávy z činnosti oddílu ukládají na 
internet.
Až v roce 2010 vychází z důvodů propagace činnosti 309. oddílů Střelka a Lišáci a KČT Praha - 
Karlov - Střelka, 42. ročník Turistického zpravodaje s historickou tištěnou hlavičkou a podtitulem 
„Občasník TOM Střelka – KČT Praha Karlov - 309. skautských oddílů Střelka a Lišáci i jejich 
příznivců“. Vychází v 6 až 8 číslech za rok, přibližně o šesti či osmi stránkách, v nákladu 25 
tištěných výtisků (z toho pět čísel do archivu) a má dalších asi 28 internetových odběratelů. 
Redakční rada se snaží, ale té kvality, jakou má nynější Lokali, nemá šanci dosáhnout. Pokud má 
někdo zájem o odebírání internetového, nebo tištěného Turistického zpravodaje, může se přihlásit 
u šéfredaktora (od r. 2010) Standy Zemena. 

skautský HuMor
Na tržišti
Skautka Pilulka se ptá prodavače ovoce: „Jsou ta vaše jablka tuzemská nebo z ciziny?“ Ten jí 
odvětí: „Děvče, co na tom záleží. Chcete je doma jíst nebo se chcete s nima bavit?“

Na výletě
Vlčata jdou polní cestou. „Hele, bratře Skokane, tam nad polem krouží nějaký dravec. Nevíš  jak 
se jmenuje?“ ptá se nováček Ešus. „No, tak to bude káně myšilov“, odpoví vůdce smečky. „A 
prosím tě, Skokane, čím se živí?“

Skaut Prófa medituje
„Bratře Akélo, mně se bude po táboře tak stýskat, že si snad na balkoně postavím latrinu a pod 
gaučem vykopu odpadovku.“

Činovníci jsou na kontrole tábora
Dostali táborové pohoštění. „Ale, ale to je docela dobrá polévka“, povídá Windy. Kuchař Jója: „No 
vidíš a náš rádce povídal, že to je čaj. Ale mně to bylo bratře hned divný, protože jsem ze dna 
kotle vylovil naběračkou rejžák!“

Sport na táboře.
Skauti na táboře trénují lukostřelbu. Nováček Koňadra vystřelil své tři šípy někam do křovin.  
Vedoucí Zubr povídá:  „Koukám se, Koňadro, že střílení ti jde, ale v terči ani zásah!“ Koňadra mu 
odpoví: „Když já jsem bratře nejdřív střílel slepými náboji!“
                                          

Oldskauti na výletě
Nastupují na přívoz v Klecanech. Převozník hned k nim: „Pánové, ale u mne se platí předem!“       
„Ale proč? My vám přeci neutečeme.“ Převozník: „No, víte, jistota je jistota a do lodi dnes nějak 

víc teče!“
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otázky

zeptali jsme se Tecklise
1. Kdybys mohl mít libovolnou superschopnost, co by sis vybral?
Vracet čas, nebo Save/Load, jako je v počítačových hrách.

2. Kdybys mohl být jakýmkoli zvířetem, jakým bys byl?
Velrybou. Ne počkat... raději velociraptorem.

3. Která písnička tě vždycky potěší?
Rozhodně Wind od Akeboshi. Končí jím první díly Naruta. A pak ty písničky, na které se dá tančit. 

4. Kdyby ses vůbec 
nemusel starat o peníze, 
co bys v životě dělal?
Tvořil příběhy. Psané, 
kreslené, programované 
nebo k hraní na živo. 
Taky něco, co by lidem 
zlepšovalo život.

5. Kam by ses podíval, 
kdybys nemusel řešit 
peníze, přepravu ani 
čas?
Na jinou planetu hostící 
život. Nebo na tuhle třeba 
za tisíc let. 

6. Co tě skauting 
nejdůležitějšího naučil?
Jednat otevřeně. A také, že mnoho problémů se prostě nějak vyřeší samo a nebo nejsou 
důležité...

7. Jaký máš nejsilnější zážitek z výpravy nebo tábora?
Nejsilnější? Tak to bude asi ta sežraná bota, která mě přinutila přemýšlet, kolik kilometrů zvládnu 
ujít jen s tou druhou botou, nebo úplně naboso. A kterou z těch variant spíš zvládnu. A vypouštění 
chemického záchodu v Sedle, i to byl silný zážitek. Ale pak jsou ty příjemné, těch bude dost; několik 
z doby, kdy jsem byl Ironovým skautem, spousta z dob roverského kmene Exitu, ale nejvíc si 
pamatuji ty z doby nedávné, související s vedením oddílu. Rozhodně to nebude, když mi Šmudla 
okousal na expedici botu. Někdy mám pocit, že jsem to už přepísknul, ale holky a kluci ze Střelky 
to nejen rozchodí, ale něco se u toho naučí. Třeba když jsme na puťáku museli v noci utéct před 
deštěm do seníku a ve zpětné vazbě se pak ozvalo „více nočních dešťů na výletech!.
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anketa

jaké je tvoje oBlíBené jídlo?

Meloun: Moje nej jídlo budou asi těstoviny s pestem a sušenými rajčaty.

Bart: Losos se zapečenými brambory

Opka: Boloňské špagety od mámy, svoje halušky.

Vicky: Nejoblíbenější bude asi Indie z Jindřicháče :) a taky špenát, ten bych mohla jíst pořád 
(taky to docela dělám, ale musí být se smetanou, sýrem a česnekem).

Šíp: Mé oblíbené jídlo je všechno jídlo.

Bobo: Mám rád jídlo obecně. Téměř jakékoliv, hlavně ve velikém množství. Ale vítezí u mně 
sladká jídla, třeba tvarohové knedlíky s jahodami.

Šmudla: Grilovaná krkovička.

Lovec: Švestkové knedlíky s mákem. 

Kuba: Borůvkové knedlíky. A poslední dobou taky kuchyně dálného východu. 

Napo: Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou pečený v troubě s rýží nebo knedlíkem od 
maminky ...

Žabka: Dobře udělané maso. A čekuláda. Ne dohromady :)

Tecklis: Sladké!

Veverka: Jakékoliv těstoviny, ale nejvíc asi špagety.

Ben: Pizza a většina sladkého

Špagetka: To, které příjde přesně v okamžiku, kdy na něj mám chuť. 

Ježek: KEBAB!

Dorotka:Tak to je pro mě hodně těžká otázka... Třeba miluju špenátový lasagne, koprovou 
omáčku nebo cerel. Je toho hrozně moc. Taky jsem hodně na polívky. (Ne ty z pytlíku, ani Bolky.)

Bob:Sushi

Achil: Sushi :D

Beňa: Zapečené těstoviny.

Smíšek: Sushi

Mudrc: Omeleta od maminky

Žvejk: Zelňačka!
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8. U čeho si nejlépe odpočineš?
Krátkodobý odpočinek bude asi něco manuálně vyrábět, třeba kroužkovou košili. Ale rád se 
někam zavřu a čtu, nebo píšu, hraju. Někdy na počítači, jindy na hudební nástroj. Když mám více 
času, tak vypadnout z města někam pod širokou oblohu nebo hluboký kámen.

9. Čemu na světě bys chtěl porozumět?
Jak funguje. Na škole se tomu říkalo fyzika.

10. Kdybys mohl dostat pravdivou odpověď na jednu otázku, na co by ses zeptal?
Jak to všechno dopadne. Země, lidstvo, vesmír, delfíni a také Hra o trůny.

11. Co bys zkusil, kdyby ses nebál?
Být sám sebou!

12. Co Ti v poslední době udělalo radost?
Výlet s mým tátou. Opékali jsme buřty, přespali jsme pod převisem a užívali si prvního jarního 
počasí. Dřív bral na výlety on mne, tak byl nejvyšší čas mu to oplatit.

13. Jaký Večerníček máš nejradši na světě?
Asi Pohádky o mašinkách s černokněžníkem Zababou, ale taky Štaflík a Špagetka, Rákosníček, 
Včelí medvídci a Jak ševci zvedli vojnu. Tu kvůli strašlivě zlému vodníkovi, který ale přitom nebyl 
hloupý.

calvin and HoBBes

Slovo čísla
Normalizace
Normalizace je v československých dějinách období od násilného potlačení pražského jara 
armádami Varšavské smlouvy v roce 1968 do sametové revoluce koncem roku 1989. V tomto 
období probíhaly čistky v komunistické straně, propouštění ze zaměstnání, obnovení cenzury, 

zrušení mnoha zájmových sdružení a organizací (např. Junáka)... (viz Zamyšlení na str. 19)

Je super, jak 
krátkou pozornost 
televize vyžaduje.

Přijde mi, že když je něco 
tak složité, že se to nedá 
vysvětlit za 10 vteřin, pak 
to pravděpodobně stejně 
nestojí za to, abych tomu 

rozuměl.

Čas jsou peníze. Nemůžu 
se několik minut soustře-
dit na jedno téma. Jsem 
zaneprázdněný člověk.

… který tu 
sedí už tři 

hodiny.

… se šesti 
myšlenkami 
za minutu.
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