


povídání

O OddílOvé vlajce
Napo 

Bylo nebylo v jednom království za devatero horami, sedmero řekami – no znáte to, zkazky 
ze skautské historie začínají skoro jako pohádky od Boženy Němcové. Já vám teď budu takovou 
skautskou pohádku vyprávět – bude trochu jak O Růžence, mohli bychom tomu říkat O oddílové 
vlajce.
Když jsem před čtvrtstoletím začal chodit do oddílu, prostě tu byla a už tehdy byla stará – její příběh 
začal prý někdy v roce 1945 při obnovení Junáka, kdy 305. oddíl sídlil ještě v Libni na Praze 8 a 
pojila se k ní poutavá historka, jak ji jeden z tehdejších členů v roce 1948 (snad jménem Miloš Lom) 
ukryl kdesi na půdě na chalupě, když Junáka spojili s Pionýrem a nastaly těžké časy. No a ne že 
by se píchla o trn a usnula, ale vypadalo to podobně, prostě jen tak ležela na půdě za trámem a 
čas plynul, přišlo obnovení Junáka v roce 1968 a s ním i našeho střediska, pro změnu na Skalce, 
s novou střediskovou vlajkou a v čele s Atrim. Bohužel netrvalo dlouho a už tu nebylo ani středisko, 
ani jeho vlajka, to je ale jiná pohádka a ona stále ležela někde na chalupě za trámem a čekala 
na svého prince. Jenže jak to bývá, princové jsou na draka a tak až když přišel listopad 1989 a 
s ním i další obnovení Junáka, procitla ze spánku. No a to je vlastně konec pohádky a začátek 
skutečného příběhu (alespoň pro mne). Sešlo se, že dvě a dvě jsou čtyři a vlajku na půdě někdo 
našel, kontaktoval Atriho a vlajku nám poslal zpátky. 
Od té doby s námi prožila mnohé, během let měla různé opatrovníky, různé tyče, různé úvazy, ale 
byla tu stále s námi. Občas jsme se k ní nechovali úplně nejlépe – uznejte, že ztráty a nálezy na 
Hlavním nádraží nejsou zrovna nóbl místo k pobytu. Někdy nám na ní přibývaly šrámy z terénu, 
jako na staré tváři přibývají vrásky – občas jsme se k ní chovali důstojněji a vzali ji na facelift. 
Středisková vlajka, její stará kámoška a souputnice, se už odebrala na zasloužený odpočinek, ale 

naše oddílová vlajka byla stále na svém 
místě. Pravdou je, že už to nebylo co dřív - 
zejména po jednom památném křoví kdesi 
nad Litoměřicemi už to vypadalo nahnutě, 
tak jsme ji brali ven čím dál tím míň, až 
skoro vůbec a šetřili její „revma“ a naše 
nervy.
Bylo to trochu, jak čekání na Godota, 
protože spanilý princ pořád nikde.  On 
se taky nezjevil, nebudu vás dál napínat, 
princové prostě došli.
 Zjevily se nicméně nad kolébkou tři 
sudičky, a tak máme od letošního června 
novou oddílovou vlajku díky Špagetkovi, 
jeho mamce Zuzaně Jechumtálové a 
hlavně díky paní Mahuleně Trojanové, 
která odvedla těžkou manuální dřinu šití a 
stříhání. 
Uložili jsme tedy stařenku ke spánku 
ke kámošce střediskové vlajce a od 
léta s námi můžete potkat naši novou 
oddílovou vlajku. Snad i ona bude stejně 
vytrvalá a my (a naši nástupci) ji budeme 
používat pořád dál. No a pak byla svatba a 
všechen lid jásal, však to znáte …

Milí čtenáři,
vítám vás zpět po prázdninové tiskové odmlce. 
Během ní se stihly odehrát ony úhelné 
kameny skautské činnosti, kterými jsou letní 
tábory. Letos jsme se opět sešli v Sedle, jak 
o tom vypráví hned tři články. Ano bylo nás 
tam hodně, proto hodně článků a ti, kteří 
tam letos na rozdíl od inspekce z magistrátu 
nebyli, aspoň částečně doženou, co zmeškali. 
Odzameškat takhle můžete i tři Lišácké 
výpravy i díky autorské dvojici bratrů Havlíčků. 

Také vám přinášíme dvojici článků, které jsou 
o to cennější, že naopak popisují události, 
které si z čtenářů pamatuje jen málokdo: Sabu 
vzpomíná na úspěchy a životní osudy Věry 
Čáslavské i dalších gymnastek. V druhém 
ze článků pak popisuje netradiční útěk z 
komunistického Československa, který se 
podařil v roce 1951.
Doufám, že se vám bude i toto číslo Lokali líbit.

Tecklis

Plánovník
7. - 9.  10. 2016                           střediskový sraz
17.  10. 2016                               střediskový sněm
4. 12. 2016                             Mikulášské putování
2. - 5.  2. 2017                             střediskové hory
11. 3. 2017       Pochod dr. Roberta Šumavského

3



David Havlíček / Lišáci

V pátek večer jsme se srazili na Hlaváku. Odtud jsme jeli vlakem, kde jsme si mohli sednout, 
a jeli jsme do Čáslavi. Trvalo to středně dlouho. Když jsme dojeli vlakem, tak nás čekala dlouhá 
vycházka do divné klubovny. Po dlouhé vycházce jsme měli večeři, tu jsme si přivezli z domova. 
Potom jsme si zahráli hru na houby, do políček s dírkou se daly houby a na žlutém je vždycky 
houba, tak si pak můžeme vzít ty houby dvě. Na políčku se sedmičkou jsme se vraceli na start, jinak 
je to ze začátku stejné jako Člověče, nezlob se. Po té hře na houby jsme šli ven s baterkou vyrobit 
stany. Potmě. Když jsme si vyčistili zuby, šli jsme spát. Daník s Ondrou ze začátku pořád zlobili, tak 
jsem nemohl usnout. Dělali baterkodiskotéku.
Ráno nás vzbudil Sysel a hráli jsme na sochy. To hrají všichni, jenom jeden ne a to jsem byl já. Tlesknul 
jsem, to se nesměl nikdo hýbat, když jsem tlesknul podruhé, tak se mohli hýbat, nebo spíš museli, 
jinak by vypadli. Potom jsme hráli Mrazíka, první kolo byl mrazík Péťa a Jahůdka byla sluníčko. V 
druhém kole byl mrazík Ondra a Péťa sluníčko. Ve třetím kole byl mrazík Sysel a sluníčko Terka. 
Další kolo byli všichni mrazíci a Sysel utíkal. Za chvíli přišel Beňa s Mudrcem, že už mají snídani. 
Po snídani jsme hráli zase na houby. Potom jsme vyrazili ven. 
Zahráli jsme si hru na skupinky, modrou a zelenou, já s bráchou 
jsme byli v zelené skupince. Beňa řekl, že v Čáslavi shořelo pár 
domů a my je musíme postavit. Na to potřebujeme peníze, cihlu a 
trošku železa. V další hře každý běžel ke skále, kde byla hromada 
věcí. Vzali jsme si to, co si myslíme, že potřebujeme, když hoří 
dům a my se musíme zachránit. Bylo tam třeba rádio, plyšák, 
kdybysme měli nějakého oblíbeného, nebo mejdlo. Nebo taky 
jídlo a Dorotka byla s námi ve skupince a Jahůdka řekla: „Jídlo, 
to se hodí.“ A Dorotka řekla: „Jo, zrovna klobása.“ A pak jsme 
si zahráli hru, ve které se muselo běžet tak, abychom se dotkli 
klubíčka dřív než druzí, pak jsme dostali bod, ale jenom když nás 
při tom nikdo nechytil. A pak jsme stavěli z matrací horu tak, aby 
nespadla. Zelená skupinka vyhrála. Měli jsme za to dvě náhodné 
kartičky do hry. Já jsem si vylosoval železo, tak jsme je nakonec 
měli dvě. Potom Kocour postavil tunel z matrací a stolů a Gába 
nám to ničil. Mezitím jsem ztratil ve stanu čepici. Večer jsme ještě 
stříleli šiškama na strom a děti z první třídy a školky mohly házet 
z největší blízkosti. Starší děti házely z větší dálky. Pak přišel 
na řadu fotbal. Po návratu do klubovny jsme mohli hrát buď na 
ducha, nebo prší nebo hru se zeleninou. To tam třeba Mudrc dal 
květák a řekl, že to je paprika. Potom jsme si vyčistili zuby a šli 
jsme spát. Péťa s Daníkem na mě svítili baterkou.
Ráno, když nás Sysel vzbudil, jsme balili. Stihli jsme ještě se 
nasnídat a naobědvat. Přijeli jsme pozdějš, protože jsme moc 
dlouho spali, tak jsme místo oběda měli snídani a hodinu po tom 
oběd. Pak jsme sbalili stan a odjeli jsme do Prahy.

„Přátelství je to nejcennější, co člověk může získat.“
– Jaroslav Foglar

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá když ji zapomeneš.“
– Albert Einstein

výpravy

Dvakrát výlet Do Čáslavi
10. – 12. června 

Petr Havlíček / Lišáci

Desátého června jsme se sbalili a jeli jsme na 
Hlavní nádraží, kde na nás čekali skauti. Pak jsme 
jeli vlakem do Čáslavi. Mezitím do vlaku přišel 
chlapeček s tátou a žebrali o housku, že si prý nestihli 
vzít svačinu. Beňa jim dal svačinu a zeptal se, jak se 
jmenuje ten malý kluk. Prý David. Potom jsme dojeli 
na místo. Márty se opozdil. Pak jsme šli do klubovny, 
která byla v chalupě. Tam jsme si odložili spacáky 
a dali jsme si večeři. Popřáli jsme si „Nic“ a šli jsme 
postavit stany. Kocour ho měl hned a myslel si, že 
se soutěží o rychlost. Sysel říkal, že ne. Davídek s 
Daníkem se šli zajímat o nějakou díru. Přidal se k nim 
Gába, že tam prý bude spát se Syslem.
Druhý den ráno jsme se vzbudili a hráli jsme na 
mrazíky. Nejdřív byl mrazík Sysel, který se snažil 
krotit svoji sílu, aby 
mu stačili i malí 
skauti. Pak nás 
čekala snídaně. 
Popřáli jsme si: 
„Bez hladu, těla 
týrání, přejeme si 
dobré chutnání“. 
Během dne jsme 

hráli hru na znovuvystavění Čáslavi po požáru. Museli jsme si 
rychle sbalit věci, které jsme měli zachránit před ohněm. Někdo 
vzal plyšáka. Potom jsme dostali dvě cihly a peníze. Kdo jich na 
konci nasbírá víc, vyhrává. Naše skupina byla zelená. Byli tam 
se mnou Davídek, Lucka, Dorotka a Majda. V druhé skupině 
byli Gába, Ondra, Daník, Kačka, Terezka a Alenka. Potom jsme 
stavěli věže z matrací, kdo ji měl největší, vyhrál. Kocour potom 
postavil bludiště ze stolů, matrací a židlí.
Po obědě jsme šli ven a po večeři jsme házeli šiškama a šli 
jsme spát. Druhý den jsme hráli karty, ducha nebo švábí salát. 
Pak se vyhlásili vítězové a my jsme šli na snídani. Po ní jsme 
se sbalili a dali jsme si oběd, kterému Sysel říkal riziko, i když 
to bylo rizoto. Pak nás čekala cesta domů. Ve vlaku jsme si 
dodělávali, co nám chybělo v Nováčkovi. Na nádraží už na nás 
čekali rodiče.

„Namířenou pistolí a laskavým slovem dosáhnete mnohem víc než jen laskavým slovem.“
– Al Capone
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Niki / Lišáci

Na táboře to Bylo Hustý. Bylo 
dobrý, když jsme přijeli a ubytovali 
jsme se, po ubytování jsme šli na 
oběd. Nakonec Beňa, Sova a Kocour 
vymysleli, co budeme dělat, konečně. 
Byla to hra, která nikomu skoro nešla 
- něco s mapou. Po hře byla svačina. 
Nakonec večeře a spát.
Druhý den to bylo taky super: ráno 
vzbuzení a my - červená - služba. 
Po snídani jsme měli nástup. Říkali 
tam důležité věci, po nástupu byla 
prohlídka stanů. My - Eliška a já - 
jsme měly deset bodů. Jako vždycky 
hra hledání Zlatohříváka. Šli jsme 

po fáborkách, a cestou jsme plnili 
úkoly Měli jsme jít na konec cesty. 
Když jsme přišli, viděli jsme žlutou 
- že už tam je.  Přitom jsme vyrazili 
dřív. Tak jsme si všichni dali sváču 
a ten kdo chtěl a hlavně měl čas, 
mohl si udělat svou jmenovku a 
napíchnout si ji do náladníčku. Tak 
sem si ji tam napíchla, měla jsem 
dobrou náladu. Nakonec večeře - 
byla výborná. Pak jsme šli spát.
Měla sem zrovna hlídku, měla ji 
vlastně celá čevená: Já, Eliška, 
Terka, Alenka a vedoucí skupinky 
Kajča. Trochu jsem se bála, ale 
když tam přišla Sovička, tak už ne.

Fotky z tábora: http://www.rajce.net/a11649793

Přísloví... trochu jinak

Aneb mrkněte na http://utkl.ff.cuni.cz/prislovnik/ a najděte si druhé půlky přísloví!
oheň  není kojná
pomoz si, ale prověřuj
co oko nevidí, neodkládej na zítřek
sytý světí prostředky
kam čert nemůže, tam se nehrň
kdo dřív přijde, ať tam běží
s jídlem nejdál dojdeš
kdo chce kam, moc se dozví

tábory

lišáci na letním táboře v seDle
16. – 30. července

Viki / Lišáci
1. den tábora

Přijeli jsme na místo a vystoupili jsme a po chvíli jsme všem nosili věci do jídelny. Nakonec jsme 
postavili stan. Potom přijela první skupinka. Sotva jsem stačila vybrat stan, když v tom přijela druhá 
skupinka. A pak jsme se začali vybalovat a zabydlovat se. Pak jsem já a Lucka šly psát pohledy.
Ráno bylo DĚSNÝ, museli jsme být do minuty oblečený venku před stanem a běžet na rozcvičku. 
Po rozcvičce byla snídaně. Po snídani jsme hráli hry, a pak byla svačina. Nakonec jsme zase hráli 
znova hry.

3. den tábora
Ráno bylo celkem fajn, protože byla 
rozcvička s Béňou. Po snídani nás 
přepadli Římani a chtěli po nás 10 
úkolů. Takže jsme se rozdělili do 
skupin.

Modrá: Niki, Lucka K., Lucka, 
Bublina, Mýval, Ondra a Kotva
Žlutá: Dorka, Rašíd, Ben, Kriky, 
Daník, Kuba, Skokan
Zelená: Mína, Viky, Majda, Hraboš, 
Jindra, Jahoda, Tuleň
Červená: Kája, Terka, Alenka, 
Eliška, Zuzka, Beruška

Ty úkoly zněly:
vystopovat Zlatohříváka,
porazit gladiátory
šperkovnice pro Kleopatru
dort pro Kleopatru
5 si nepamatuji
palác pro Kleopatru …
A tak jsme plnili ty úkoly a mezi 
tím jsme v bazénu a po bazénu 
byli všichni unaveni. Když jsme 
šli do bazénu podruhé, byli 
jsme na prohlídce radnice a 
potom jsme měli rozchod.

ZÁVĚREČNÉ VYHLÁŠENÍ
1 : ČERVENÁ

2 : ŽLUTÁ
3 : MODRÁ
4 : ZELENÁ
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tábory

Pevně v seDle
16. července – 6. srpna

Tecklis / Střelka

Všechny 309. oddíly již tradičně přes léto tábořily v Sedle na tzv. vedlejší louce. Přes jisté 
změny, které od loňska nastaly, leccos proběhlo v dobře zajetých kolejích, jakými se může pochlubit 
například nedaleká Jindřichohradecká úzkokolejka. Vlčata spala v podsadových stanech, vedení, 
podpůrný roverský tým a skauti v týpí. Co se změn týče, byl to kam až pamatuji první tábor, kde se 
Střelka skládala ze skautek místo skautů. Počty se během tábora měnily, neboť na druhý víkend 
smečku posílili benjamínci a skautky zase pozvaní hosté, známí a příbuzní Hermiony. Rovněž 
vedení se střídalo, jak jim to skautské a pracovní povinnosti dovolily. A počty roverů samozřejmě 
také oscilovaly. Navštívila nás také řada vzácných hostů, ponejvíce z generace roverského kmene 
Exitu. Někteří pomohli s programem, jiní se stavbou mola a pak byli zase pryč.
Co se programové části týče, zvolili jsme dosud nevyzkoušený režim, ve kterém je část dopoledne 
věnována vždy vzdělávání, tělesné očistě či pomoci v kuchyni, což díky vysoké kombinatorice 
znamenalo, že svěřenci se koupali v teplé vodě každý druhý den. Nebo každy třetí, když zavedený 
režim narušil například výlet. Což zase znamenalo velký odběr vody v špičkových hodinách. 
V rámci etapové hry pak coby Galové po boku Asterixe, Obelixe a dalších kreslených hrdinů svorně 
oba 309.  oddíly bránily své lesy a vesničky před Římany v čele s Césarem. Všichni ve volném 
čase mohli vydělávat peníze a nakupovat za ně smrduté ryby a jiné užitečné i naprosto neužitečné 
předměty v místním krámku. 
Po dvou týdnech a závěrečné porážce římských vojsk v Bitvě  u Sedelského rybníka tábořiště 
zcela neosiřelo, neboť na něm pokračoval týdenní roverský tábor. Z něj je zapotřebí zmínit zejména 
dvě návštěvy, které vedly naučné programy Porovnání hlavních světových náboženství a  Krizové 
intervence, dvacetičtyřhodinové výzvy a výborná jídla. Také poskytl čas pro vydechnutí a ohlédnutí 
za skautským táborem. 
Ačkoli je tábor roku 2017 ještě dost daleko na houbách, jedno je už v podstatě jisté - Sedlo.
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a plavky, protože na programu dne byl koupák, a 
taky proto, že nám Napo všem tak desetkrát řekl, 
ať si vezmeme plavky. Teď už asi tušíte, že jediný 
člověk, kdo neměl plavky a zapomněl si je v táboře, 
byl Napo. Samozřejmě jsme se mu všichni vysmáli, 
ale jelikož je to chlapec šikovný, tak si s touto 
situací poradil na jedničku. Na koupáku jsme si to 
všichni užili, nejvíc asi kvůli teplé vodě. Ve městě 
samotném byl rozchod na nákupy. Skauti měli za 
úkol přinést pár lehce sehnatelných věcí jako je 
třeba vajíčko na tvrdo, něco hliníkového, citrón. 
Po rozchodu následoval společný výlet na zámek 
v Jindřicháči. Poté už jenom odchod na autobus a 
hurá do tábora. Naštěstí nám celý den přálo počasí, 
takže jsme si to užili. Večeře, co bych k tomu řekl, 
no prostě byl zase chleba. Večer měli skauti ještě 
jednu etapu, kterou připravoval Slavík. Měla název 
Špionáž. Za mě to byla skvělá etapa a užil jsem si jí. 
Pak už jenom vyčistit zuby a do spacáků.

sobota 30. 7.
Prskavka

Tak a je to tu. Konec. Hmm… Konec 
tábora nadešel a jedeme domů. Ráno byl 
pouze budíček, zubení a snídaně v podobě 
vánočky. Dále jsme balili kufry, batohy a 
jiná zavazadla, uklízeli tábor a doplňovali 
podsaďáky. Po předčasném obědě jsme si  
dali nástup a hned potom jsme nastoupili 
kolem stožáru do Gillwellského kruhu a 
zpívali jsme večerku. Nakonec jsme zařvali 
Džingamalája a vyrazili na autobus do Bílé. 
Autobusem jsme dojeli do Jindřicháče, 
kde jsme přestoupili na vlak…… tedy…. 
o 90 minut a jednu zmrzku později. Vlak 
měl veeeelké zpoždění a v nekonečné 
nudě jsme si četli kroniku, tudíž jsme se 
vysmáli Hláskovi za jeho zápisy. U jednoho 
zápisu – Mikulášská výprava – jsme málem 
umřeli smíchy nad větou ,,Bil tam sisel.“ 
Ve Veselém nad Lužnicí jsme čekali asi 40 
minut a v mezičase jsme si kupovali kofoly 
atd. Poté jsme vyrazili a konečně dojeli do 
Vršovic.

tábory

tábor vlČáků 2016
neděle 24. 7.
Tichošlápek

Po dlouhé deštivé noci se tábor probudil. Slavík, Vzp a Želva měli v týpku asi po krk vody. Dnes 
nebyla rozcvička, proto se šlo hned na zuby. K snídani byla vánočka a makový závin. Po snídani 
hrál celý tábor číslovku. Byly dva týmy. Já byl ve Vzpomínkově týmu. Na konci vyhrál Žvejkův tým, 
který měl 21 úmrtí a náš 58. Po číslovce jsme hráli lakros. Můj tým zase prohrál. Dále následoval 
oběd, ke kterému bylo kuře na paprice. 
Po obědě jsme si zazpívali baladu o 
Slavíkovi:                        
Slavík to je prase,
bydlí na terase,
jeho smrad se nese,
všechno jídlo spase.
(zbytek je nezajímavý, pozn. Slavíka)
Po obědě a poledňáku byla etapovka, ve 
které jsme stavěli úkryt pro obálky. My 
jsem ho měli mít za pánskými latrínami 
a Hláska za dámskými. Po etapě byla 
svačina. Ke svačině byla lískooříšková 
tatranka, borůvkové knedlíky od oběda a 
lehce připečený borůvkový koláč. Podle 
Prskavky to byla nejvydatnější svačina 
za posledních sedm let. V sedm byla 
večeře, ke které byl chléb s paštikou a 

okurkou. Asi v půl dvanácté nás probudil Špageta 
se slovy: „Je noční hra!“ Došli jsme za hráz, kde 
se vysvětlila pravidla. První tým měl někde schovat 
zapálenou svíčku a ten druhý je měl sfouknout. Hráči 
prvního týmu číhali deset metrů od svíčky a chránili 
jí. Když se dotkli hráče druhé týmu, musel se poté 
přesut zpět k hrázi. Vyhrál tým Hlásky. Po úmorném 
dni jsme se dočkali našich postelí a poklidně usnuli.

pondělí 25. 7.
Vzpomínka

Tento den nezačal jako každý jiný. Budíček se 
posunul o třicet minut dozadu, tudíž každý táborník 
vstával o třicet minut dříve. To napovídá tomu, že jsme 
museli stihnout odjezd autobusu, který nás odveze do 
Jindřichova Hradce na výlet. Takže posunutí budíčku 
nikomu z nás tolik nevadilo. K snídani se podávaly 
chleby s marmeládou. 
Následoval samozřejmě nástup a poté už jen odchod 
na autobus. Všichni si s sebou brali ručník 10 11



sluneČní zátoka 2016
Sysel

V sobotu 18. června 
2016 se konalo pravidelné 
setkání „Foglarovců“ – čili 
Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara a jeho příznivců na 
Sluneční zátoce u Ledče 
nad Sázavou. Zúčastnili 
jsme se ho také my. 
V sobotu ráno jsme se sešli 
na Skalce a Berdybusem 
jsme odjeli dálnicí a pak 
přes Ledeč na Sluneční 
zátoku. Zaparkovali jsme 
před areálem vybudovaného rekreačního střediska a šli se 
podívat na místo. Vydali jsme se proti proudu Sázavy k lávce u 
zastávky sázavského pacifiku -  Vilémovice. 
Vrátili jsme se zpátky na oblíbené Foglarovo tábořiště, prohlédli 
si vystavené materiály Skautských sběratelů a Foglarovců, 
mnozí si i něco koupili. Potom jsme šli (Logan, Berdy, Sysel, 
Standa) k autu a připravili překvapení dnešního programu - 
Zelenou příšeru v podání našeho Sysla. Pak již bylo slavnostní 
zahájení setkání, i přivítání čestného hosta - Zelené Příšery 
(známého fenoménu z Foglarových knížek). Měla velký 
úspěch a potlesk, každý se s ní fotil a většina účastníků od 
ní dostala zelenou kartičku, kde připomíná, že tu byla a že 
se vrátí. Potom se ještě chvíli hrálo na kytaru, sbírala razítka, 
povídalo s přáteli. 
Pak jsme se opět sešli u vozidla, nastoupili a odjeli do Ledče 
nad Sázavou. Zde jsme se zastavili v restauraci na obědě, 
prohlédli si město a nakonec odjeli zpět do Prahy na Skalku. 
Nutno podotknout, že Zelená Příšera si svého vystoupení 
velice užívala i když se vařila ve vlastní šťávě. 

                                                            

tábory

camp 35. Os v sedle 
a oslavy 90 let akely - JinDry matouška 

Sabu a Logan  / OS
foto Logan

Letošní tábor 35. oddílu oldskautů se konal opět na konci června v Sedle. Celkem se zúčastnilo 
11 táborníků: Berdy, Logan, Akela, Věra, Petr, Tonny, Jarda, Sabu, Irča, Danek a Natálka.

První skupina (vedená Loganem) přijela 
vlakem z Prahy do Jindřichova Hradce, 
kde je  čekal Berdybus - Citroen Jumper 
řízený Berdym, který se hned po návratu 
do tábora opět zapojil do práce při výstavbě 
tábora a opravě táborové kuchyně. 
Druhá skupina (vedená Sabuem) dorazila 
v noci Renaultem Thalia za velikého deště, 
který pokračoval i v pondělí dopoledne. 
Část táborníků zůstala v táboře a druhá 
odjela do města Tábora a ukryla se před 
deštěm do muzea a katakomb. Odpoledne 
byla na programu prohlídka vodního díla 
Landštejn a vykopané středověké vesnice 
Pfaffenschlag. 

V úterý se jelo ke Staňkovskému rybníku (který je těsně na 
hranici) a zajelo se i do Rakouska. Počasí už bylo na koupání, 
jak na výletě, tak u rybníka v Sedle. Večer se konal slavnostní 
táboráček na počest Akely a jeho blížících se 90. narozenin. 
Jindra Matoušek - AKELA se totiž narodil 22. 7. 1926. Zpívalo se 
a hrálo hodně dlouho.
Ve středu se střílelo ze vzduchovky na špalíky. Nejlepší byla 
Natálka Skálová, která všechny špalíky 
sestřelila a ještě ušetřila jeden náboj. 
Dále se házelo oštěpem, lahví do 
dálky apod. Pak už se odjíždělo domů 
a cestou se navštívila rozhledna u 
Děbolína a pak se konal ještě trochu 
opožděný oběd s další oslavou 
Akelových devadesátin. Menší 
skupina s Renaultem ještě navštívila 
úzkorozchodné nádraží Kunžak - 
Lomy a hrad Zvíkov na soutoku Vltavy 
a Otavy. 
Tábor byl opět velmi pěkný. 
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výpravy

olDskauti  zamířili na náchoDsko
Logan / OS

Naše letošní poslední dvoudenní výprava 
byla podpořena mimořádně příznivým  
počasím.  Ubytovali jsme se v kempu Běloves 
v chatkách na břehu Metuje.  Navštívili jsme naši 
nejvzdálenější členku, sestru Pilulku  v penzionu 
Harmonie a předali  jí drobné dárky. Pilulka ráda 
přijala možnost pobýt s námi u večerního ohně 
s opékáním uzenek.  V sobotním odpoledni 
jsme ještě navštívili  novou rozhlednu Signál 
nedaleko obce Horní Radechová a také blízký 
pěchotní srub Kóta A, který opravuje skupina 
vojenské historie z Pardubicka a má v plánu jej 

po rekonstrukci zpřístupnit 
veřejnosti. Druhou takovou 
pevností je blízký pěchotní 
srub N-S 93b, nedávno 
ještě zavezený odpadky.  
Nyní je také v péči dalších 
podporovatelů vojenských 
tradic naší armády.  
V podvečer jsme stihli ještě 
vycházku okolo pozůstatku 
kdysi slavných lázní Běloves 
s prameny populární 
minerálky Ida, podél  řeky 
Metuje.
Druhý den po snídani a 
úklidu chatek jsme vyjeli 
směr rozhledna Žernov 

v obci téhož jména. Nová rozhledna stojí poblíž místního hřiště, 
má pět vyhlídkových plošin a z nejvyšší lze spatřit při dobré 
viditelnosti  Krkonoše nebo Kralický Sněžník.  Od rozhledny jsme 
putovali po turistické značce až k místu, kde se nacházejí zbytky 
bývalého hradu Rýzmburku, známého třeba z knihy Babička. 
Dole v hloubi  u řeky Úpy se  nachází  populární Babiččino 
údolí.  Ovšem z hradu jsme shlédli jen zbytky zdí a též zasypané 
sklepení, jehož klenby jsou v terénu dobře patrné, táhne z nich 
vlhký chlad a při naší pátrací akci  z temných prostor vylétlo i 
pár netopýrů, asi stálých místních obyvatelů. Příroda dokonale 
zamaskovala v terénu dílo dávných lidských rukou.  Zato opodál 
stojí nově opravený Rýzmburský altán, s velkou nástěnnou mapou 

míst, o kterých píše v Babičce Božena Němcová. A s úžasným 

výhledem do údolí řeky a na 
okolní zalesněné vrchy.  U 
altánu je také němý svědek 
dávných časů, dřevěný 
naviják s ozubenými koly, 
kterým se, z dnes již zasypané 
studny, čerpala voda k potřebě 
blízkého statku.  Po návštěvě 
tohoto silně romantického 
pásma, ze kterého  by se 
radoval jistě i Indiana Jones, 
jsme se přemístili k zámku 
Ratibořice. A vydali se po 
naučné stezce k pomníku 
Babičky s dětmi a psy, k mlýnu, 
kde kdysi vládl pan Otec, ke 
Starému Bělidlu  a dále ke 
splavu na řece Úpě,  kde lze 

uvidět i dnes legendární Viktorku v bílé 
říze, stojící již ale tiše, nad zvolna plynoucí 
řekou. Jen prodavač zmrzliny  má radost, 
když je horko a zájemci o jeho  zboží se 
jen hrnou!  Od Babiččina údolí jsme měli 
ještě zastávku v obci Sendraž  u Nového 
Města nad Metují, kde na blízkém vrchu 
619 m.  stojí také nová kovová rozhledna 
s příznačným názvem Varta. Ta byla 
bonbónkem na našem dortu nádherných 
zážitků v téhle starobylé části Východních 
Čech, kde to historií dýchá na každém 
kroku. A oldskauti ji rádi na svých toulkách 
poznávají.
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výpravy

výPrava Do roztok u Prahy
16. – 18. září

vyprávěli Lišáci, sepsal Márty 

V pátek jsme z Masarykova nádraží přijeli do Roztok u Prahy. Zabydleli jsme se v základně.  Dali 
jsme si večeři. Po večeři jsme začali s cestováním mezi pohádkami. Dozvěděli jsme se, že nám 
čaroděj Vigo zapůjčil jeho kouzelný prsten, přes který jsme celý víkend cestovali mezi pohádkami. 
Večerní hra byla na Perníkovou chaloupku, v ní jsme navštívili Babu Jagu, které jsme kradli piškoty 
(jako perníček). Pak jsme si lehli do spacáků a zahráli jsme si dvě kola městečka Palerma. Ještě 
než jsme usnuli, poslechli jsme si večerníček Sněhurka naruby.
Ráno pršelo. K snídani jsme měli medomáslo podle včelky Máji. Po snídani jsme hráli Ptáka
Ohniváka – trhání kolíčků ze slepého člověka. Potom byla hra s Šípkovou Růženkou – ve skupince 
jsme se museli dohodnout, jak se princ dostane ke spící Růžence a jaké při tom překoná překážky. 
U svačiny nás navštívil Bystrozraký a ulovil nám naši svačinu – měli jsme se rozdělit do dvojic, 
jeden zavázal oči druhému, a pak ten, který má zavázané oči, dostal do ruky nůžky a druhý ho 
navigoval, jak má ustřihnout visící sušenku. Po svačině jsme hráli deskovku – Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký. A pak byl oběd. Mezi tím pořád běžela hra Lovení Pokémonů – hledáme skryté papírky 
Pokémonů. Pokémoni jsou hrozně malí – jeden centimetr na jeden a půl centimetru. Pokémoni 
se dají najít třeba u Báby s piškotama, na schodech, Mártymu na zádech, na okně, na stropě, na 
věšáku na spodku hrnku, který jsme umyli. K obědu byly těstoviny s omáčkou nebo kečupem „ala 
makarena“. Po obědě jsme měli polední klid. Odpolední program jsme zahájili hrou Hloupý Honza 
– měli jsme v areálu rozmístěné papíry, na kterých byly napsané věci, které jsme museli splnit. 
Na konci hry Honza osvobodil princeznu a zabil draka. Hru vyhrál Netopýr s Nikolkou, druhá byla 
skupinka Hraboš s Daníkem. Pak jsme byli na výletě, viděli jsme mnicha a krále. V úkrytu jsme 
poslouchali rozhovor mezi králem a mnichem. Nakonec nám mnich sám dal zašifrovaný dopis, 
který snad postupem času rozluštíme. Po cestě jsme hráli kolíčkovanou a nálepkovanou. Chytil 
nás veliký slejvák a měli jsme vodu i v botách a byli jsme celí mokří. Mezi tím se nám dělal k večeři 
Shrekův nášup – krupicová kaše na zeleno. Večer znovu proběhlo městečko Palermo. A rychle se 
šlo spát.
V neděli ráno proběhl rychlý úklid první části základny. K snídani byly chlupaté rohlíky (smíchaný 
sýr na rohlíku a posypaný tvrdým sýrem). Dopolední část jsme si zahráli běhačku na Vlky a 
Karkulky. Poslední přesun z pohádky proběhl do světa lidí, protože jsme museli prsten vrátit. Další 
program byl na bezpečnost na chování v různých situacích, do kterých se děti mohou dostat a jak 
se chovat, aby se nic takového nestalo. Videa jsou kreslená a mluví je Jiří Lábus. K pěti videům, 
které jsme viděli, jsme si pak vyplnili pracovní list, abychom si ověřili, že víme jak se chovat. Těsně 
před obědem jsme ještě stihli nabarvit pytlíčky, které budeme potřebovat ve hře ze zašifrovaným 
dopisem. Oběd byl párek s kaší. Pak už jenom douklidit co zbytek vedení nestihlo ráno a vrátit 
základnu. A hurá zpátky do Prahy.

Slovo čísla
nejneobhospodářovávatelnějšími
Kodifikované (rozuměj zapsané v nějaké oficiální knize) nejdelší české slovo. Dle Wikipedie: je to 
umělé vytvořené slovo při hledání nejdelšího slova v češtině

Alternativní nejdelší slova: NEJNEVYKRYSTALIZOVÁVATELNĚJŠÍMI nebo 
NEJNEZDEVĚTADEVADESÁTEROZNÁSOBOVÁVATELNĚJŠÍMI. Hodně štěstí při používání!
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Čekatelský kurz vlk 2016
Márty

Odjezd na kurz
Třetí den po skončení letošního letního tábora v Sedle jsem vyrazil na Vlčácký lesní kurz. Z mých 
pocitů před odjezdem jsem si sám nebyl jistý, zda se tam těším, a co mě vlastně bude čekat, 
ale když jsem se rozhodl, nešlo už vycouvat. Přes naši vlčáckou skupinku na facebooku jsme se 
domluvili s jedním skautem z Prahy a udělali sraz. Ozvali se ještě dva skauti, že se přidají. Jaké bylo 
ale naše překvapení, když jsme se na nádraží sešli v sedmičlenné skupině. Takto početná skupinka 
jsme vyrazili směrem do Českých Budějovic. Cesta ubíhala poměrně rychle, jelikož jsme si měli o 
čem povídat. V Budějovicích jsme přestoupili na linkový autobus na Nové Hrady. Sraz celé skupiny 
kurzu byl v altánku u zastávky Nové Hrady/Údolí. Do smluveného času nám stále zbyla hodina, tak 
jsme se seznámili i s ostatními.

Zahájení 
Kurz začal úvodní scénkou se symbolickým rámcem knihy Džunglí. Pár seznamovacích her a 
rozdělení do čtyř šestek. Celkově mě překvapil přístup na kurzu. Už od začátku se k nám instruktoři 
chovali,  jako k bandě malých nezbedných vlčat. Jak kurz časem postupoval, pochopil jsem celkový 
význam, že vcítění se do někoho koho máme vést je nejlepší metoda učení pro budoucí  přístup k 
dětem. První večer proběhl úvodní rituál, na kterém jsme dostali žluté šátky a celé to mělo takový 
zvláštní nádech. V kroužku se zpívala i písnička Chválím tě, Země má.

Denní program
Každodenní program probíhal podobně: ranní budíček s písničkou, rozcvička, snídaně, naučný 
program, fitka (rychlá pohybová hra), svačina, druhá část naučného programu, oběd, polední klid, 
odpolední program, svačina, druhá část odpoledního programu, patroni (zhodnocení celého dne od 
včerejšího večera se svým skupinkovým instruktorem), večeře, nástup, večerní aktivity.     
Tento harmonogram se dodržoval s mnoha obměnami nebo menšími úseky, dopolední část byla 
rozdělena na dvě aktivity, jako byl naučný program a např. Vlčáctví.
Speciální akce, které proběhly: Simulovaná záchranná akce pomoci zraněným. Byl tam případ šesti 
lidí různě poraněných a my jsme je ošetřovali. Po celé akci bylo společné zhodnocení, co se nám 
povedlo, a kde jsme se nezachovali dobře. Další extra akcí byl celoodpolední závod vlčat podle 
originálu. Opravdu mě to bavilo, protože je to moc fajn, a že jsem si to mohl sám osobně vyzkoušet.

Závěrečný rituál
Závěrečný rituál se z části odehrával na stejném místě jako zahajovací. Měli jsme při něm možnost 
se zamyslet nad celým letním během. A jako třešnička na dortu jsme se mohli vykoupat za tmy pod 
místním vodopádem. 
Co mi kurz dal?
Správné povědomí, jak se chovat, a jak pracovat s vlčaty. Uvědomit si, kde jsem až dosud dělal 
chyby. Jak vytvářet vlčatům program, a proč je to důležité to dělat zrovna takto. Spoustu inspirace 
a her, které sám budu chtít se svou smečkou vyzkoušet. Povědomí o rituálech a tradicích v jiných 
střediscích či oddílech po celé republice. A mnoho dalšího.
Závěrem bych chtěl určitě doporučit tento kurz. Všichni, co chcete v budoucnu  pracovat s vlčatama 
si jej určitě nenechte ujít. Mě čekají ještě dva víkendy kurzu, a už teď se na ně velice těším.  

„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“
– Mark Twain
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povídání

zlatÉ Gymnastky 
Karel Skála - Sabu 

Většinou tak rok dopředu přemýšlím, jaká budou zajímavá výročí a o čem bych mohl napsat do 
LOKALI. Pak článek nosím dlouho v hlavě a když se blíží uzávěrka, sednu k počítači a napíšu ho. 
Na druhou stranu nastane nějaká zajímavá nebo mimořádná událost a to napíšu hned. Tentokrát 
je to napůl. Dlouho jsem nosil v hlavě článek o mladé nadějné gymnastce Elišce Misákové, od 

jejíhož narození uplyne 90 let. Eliška se však bohužel nedožila ani 
věku 22 let. Když už jsem chtěl článek začít psát, přečetl jsem si 
v novinách smutnou zprávu, že zemřela ve věku 74 let nejlepší 
gymnastka všech dob Věra Čáslavská, která si samozřejmě také 
zaslouží naší vzpomínku. Na olympiádě získala 7 zlatých a 4 
stříbrné medaile, 4x byla mistryně světa a 11x mistryní Evropy. To 
jsou jen největší sportovní úspěchy Věry Čáslavské. V roce 1968 
byla dokonce vyhlášena nejlepší sportovkyní světa. Bylo jí tehdy 
26 let, byla na vrcholu a pravděpodobně by dosáhla ještě mnoha 
sportovních úspěchů. Přišel ale 21. srpen 1968 a naši republiku 
obsadila sovětská armáda, aby zde na dalších 20 let zabránila 
demokratickým reformám. Většina lidí s tím nesouhlasila, ale jen 
někteří se nebáli to dáti hlasitě najevo. Byla to např. Věra Čáslavská 
( a z našeho 35. střediska Junáka taky Karel Skála - Atri ). Dost 
lidí tehdy radši mlčelo právě proto, aby si to později neodnesli. A 
našli se bohužel i takoví, kteří naopak vstup vojsk jako schvalovali 
a tím si většinou na 20 let vybudovali dobrou kariéru v totalitním 
režimu. Věra Čáslavská se tehdy zachovala čestně a statečně a to 
se nelíbilo komunistům. Zakázali jí závodit a tím násilně ukončili její 

sportovní činnost. Čest její památce! 
Nesmíme ale zapomenout ani na další gymnastku - Elišku Misákovou. Narodila se 12. 10. 1926 v 
Kojeticích u Třebíče. Byla členkou československého družstva na olympijských hrách v Londýně 
roku 1948, kde byla i její o 4 roky starší sestra Miloslava Misáková. Nebyly to tehdy žádné 
profesionální závodnice, ale členky Sokola.  Ten byl pak brzy stejně jako 
Junák komunisty zakázán. Když dorazila naše děvčata do Londýna, 
projevily se u Elišky zdravotní potíže. Vyšetření v nemocnici ukázala, že 
se jedná o dětskou obrnu, tehdy ještě neléčitelnou. Za Elišku nastoupila 
o dva roky mladší náhradnice Věra Růžičková, které bylo právě 20 
let. Družstvo našich děvčat bylo pochopitelně pod velkým psychickým 
tlakem a když bojovalo o olympijskou medaili, Eliška bojovala v 
nemocnici o život. Děvčata předvedla bezchybný výkon a získala zlatou 
medaili. Bohužel Eliška Misáková svůj nejtěžší závod o život dne 14. 8. 
1948 prohrála. Děvčata z vítězství nemohla mít radost. Jak ráda by ho 
vyměnila za život Elišky. Mezinárodní olympijský výbor jí jako jedinému 
sportovci v historii udělil zlatou olympijskou medaili in memoriam. Při 
vyhlášení výsledků byla československá vlajka černě lemovaná.
Co napsat na závěr tohoto smutného příběhu? Mám rád u příběhu dobrý 
konec. Starší sestře Miloslavě Misákové to osud vynahradil a dožila se 
krásného věku 93 let. A původní náhradnice Věra Růžičková (narozená 
10. srpna 1928) žije dodnes a může s námi vzpomínat na zasloužilé gymnastky, které už jsou spolu 
ve sportovním nebi.

výpravy

4. OldskauTské nárOdní jambOree
4. června

Věra Janovská - Užovka / OS

Zúčastnit se opět po dvou letech oldskautského jamboree považovalo devět členů našeho OS 
klubu nejen tak trochu za povinnost, ale též za krásnou 
příležitost k setkání s mnohými bratry a sestrami, 
přáteli z ostatních středisek a klubů OS z celé republiky, 
navzájem si vyměnit zkušenosti ze skautské činnosti a 
v neposlední řadě poznat i novinky v osobním životě 
našich bratrů a sester.
Ze Skalky jsme odjeli v 8:00 hodin, počasí bylo 
příjemné, ani horko ani zima. Do Miletína jsme dorazili 
právě, když průvod odlskautů za zvuků skautské 
kapely z Hradce Králové vpochodoval na náměstí.. 
Po zahájení členy 
náčelnictva dospělých 
a přivítání bratra ze 
Slovenska a sestry 
z Polska následovalo 
dekorování oddílových 
a střediskových vlajek 
stuhami se znakem 
jamboree. 
Průvod a setkání 
na náměstí ukončilo 
hlasité ZDAR, patřící 
panu starostovi 

Miletína, který byl služebně v Hořicích. Koncert skautské 
dechové hudby pak rozezpíval celé náměstí… Program 
pak pokračoval dole v areálu jamboree. Navštívili jsme 
improvizované skautské muzeum, které obětavě připravil 
náš bratr Vindy Nosek. Na vystavených fotografiích 
z minulých jamboree jsme se mnozí i poznali. Prohlédli 
jsme si charitativní trh  s výrobky našich moravských sester, 
sledovali jsme rekordně rychlé vyndání ježka z klece a 
prohlíželi si zajímavé publikace ze Slezska.
Odpoledne se v jídelně konala zajímavá přednáška bratra 
Šolce na aktuální téma „uprchlíci“.  Četné ohlasy a dotazy 
přítomných svědčily o velikém zájmu na toto téma. Po 
přednášce se téměř všichni přesunuli dolů k táborovému 
kruhu, kde je přivítal bratr biskup František Radkovský, který 
zůstává věrným účastníkem těchto srazů. Mnoho bratrů i 
sester naslouchalo se zájmem jeho slova a kladli též otázky.
My jsme se však již chystali k odjezdu. Nastalo přátelské 
vzájemné loučení, s tím, že se na příštím jamboree za 
dva roky opět sejdeme, neboť tato setkání považujeme za 
přínos do naší skautské činnosti i v tomto našem vyšším 
věku.

Eliška Misáková 
12. 10. 1926

Věra Čáslavská
 3. 5. 1942 - 30.8.2016
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povídání

jízDa vlaku 3717 za «železnou oPonu»
Karel Skála - Sabu

Před několika měsíci byla opravena a znovu zprovozněna (13. 12. 2015) železniční trať z Aše do 
německého Selbu. Postavena byla roku 1865. Dnes tam tedy můžeme projet moderním osobním 
vlakem. 
Ale  vždycky tomu tak nebylo. Po Únoru 1948 tam jen občas projel nákladní vlak, většinou s uhlím 
nebo dřevem. Ale stala se i jedna výjimka. Bylo to v úterý 11. září 1951. Odpůrci komunistického 
režimu tehdy vymysleli neobvyklý plán cesty za hranici, která byla jinak přísně střežena. Nyní je 
tomu již 65 let. Ten den měl také zcela náhodou narozeniny hrdina Sovětského Svazu Josef Buršík. 
Bylo mu tehdy 40 let (narodil se 11. 9. 1911) a tak snadno spočítáme, že nyní uplynulo již 105 let 
od jeho narození, které si tímto připomeneme a o kterém jsme již letos psali. Dnes si tedy povíme o 
únosu osobního vlaku číslo 3717 na Západ do Německa. (Přečetl jsem hodně článků o této události, 
ale ty se vždycky v popisu trochu liší. Zejména dříve se tato událost tajila nebo překrucovala. Uvedu 
co nejpřesnější variantu, ale musím napsat, že údaje budou správné odhadem tak na 90 %.) 
Před čtrnáctou hodinou to úterý přijel do Chebu pravidelný rychlík z Košic a Prahy, který zde jízdu 
končil. Ze soupravy železničáři odpojili čtyři poslední vozy a lokomotiva odstoupila na zbrojení 
a údržbu do depa. Místo ní najela na zbytek soupravy - služební vůz a tři osobní vagony - jiná 
parní lokomotiva. Ta měla číslo 365.011 a byla vedena lokomotivní četou ve složení: strojvedoucí 
Jaroslav Konvalinka a topič Josef Kalabza. Lokomotivu čekala cesta do Aše a zpět. V Aši ale nebyla 
točna, kde se dá otočit lokomotiva a tak prostě musela jet vždy jednu cestu pozadu - říká se také 
uhlím napřed a jednu v normálním postavení - tedy dopředu komínem. Zde bylo zvykem, že do 

Aše se jezdilo pozadu a 
zpátky normálně. Dnes 
ale lokomotiva stojí na 
vlaku komínem vpřed. 
Nikomu to ale nepřijde 
divné, nediví se ani topič 
Kalabza, který neví, co 
se chystá. Strojvedoucí 
Konvalinka úmyslně otočil 
lokomotivu komínem 
dopředu, protože tak může 
jet bezpečně i rychlostí 90 
km/hod. 
U lokomotivy, která má 
za sebou připojený tendr 
(zásobník uhlí a vody) 
je v opačném postavení 
snížena rychlost zpravidla 
na 50 km/hod. Parnímu 

stroji nevadí, jakým směrem jede, ale když lokomotiva sune tendr před sebou, mohl by při větší 
rychlosti někde vykolejit. Strojvedoucí Konvalinka se ale chystal projet Aší co největší rychlostí a 
zastavit až v Německu. Byl ale rozhodnutý neohrozit cestující. V případě nebezpečí by pak od 
činu ustoupil, nebo by ho odložil na jindy. Byla by ale příležitost? V Chebu a ve Františkových 
Lázních nastupují postupně skoro všichni hlavní aktéři únosu a jejich rodiny. Odděleně, aby nebyli 
tak nápadní. 
Původní nápad měl asi strojvedoucí Konvalinka. Když v Aši někdy objížděl soupravu, možná ho 

napadlo, jak je blízko hranici a že by stačilo jen nečekaně projet. Ale rodinu tu nechat nechce, to 

je jasné. Kdyby si je v Aši vzal na mašinu, byl by hodně nápadný. Ale co neodpojit vagony a projet 
celým vlakem? Mohli by jet i další. Výpravčí Karel Truksa bojoval na Západě a síť už se kolem něho 
zatahuje. Problémy už měl a může čekat další. Teď nastupuje po schůdcích do kabiny lokomotivy a 
zdraví posádku. „Svezu se s vámi do Aše, doktor mi tam dělá zuby“. „Mohl jste spokojeně sedět ve 
vagonu“, namítl Kalabza. „To máš jedno, takhle jsem v partě“. 
Truksa nedávno důkladně prověřil nádraží v Aši. Jen dřevěná pruhovaná závora ve státních barvách 
na hranici a v nádraží musí být správně výhybky, což po příjezdu či odjezdu nákladu většinou 
zůstalo. Je taky potřeba odpojit průběžnou vlakovou brzdu. 
Ve vlaku jede více než 100 cestujících, včetně pohraničníků a tajných, někdo by mohl strhnout 
záchranou brzdu. Brzda u vlaku tehdy fungovala asi tak a u většiny vlaků funguje dodnes, že 
všechna vozidla (lokomotiva a vagony) jsou spojena tlakovým potrubím (tzv. hadicí). Každý 
vagon má vzduchovou brzdu, která je napájena tímto potrubím od kompresoru na lokomotivě. 
Lokomotiva po připojení nafouká vzduch 
do celého vlaku na tlak cca 5 atmosfér. 
Tím je vlak odbrzděn, strojvedoucí odbrzdí 
i lokomotivu a může odjet. Při malém 
poklesu tlaku už brzdy začínají účinkovat. 
Strojvedoucí upouští vzduch třeba 
brzdičem nebo rychlobrzdou. Ve vlaku 
jsou záchranné brzdy a jejích strhnutí 
také otevře vzduchové potrubí a vlak 
začne brzdit. Teď se tomu musí zamezit. 
Strojvedoucí Konvalinka si jako stěžuje, že 
mu zlobí brzdy. Truksovi pak říká: „Jede to 
těžce, v Hazlově se na to musíme podívat“ 
To je poslední stanice před Aší a tenkrát 
poslední na území Československa. 
Další hlavní aktér je MUDr. Jaroslav Švec 
z Aše. Má za úkol překontrolovat volnost 
koleje a postavení výhybek na Selb. Pak 
jede rychle autem do Hazlova, kde s celou 
svou rodinou nastoupí do vlaku, pokud 
bude vše v pořádku. Vlak vjíždí do poslední 
stanice a strojvedoucí Konvalinka se dívá 
po cestujících. Pak sestupuje z lokomotivy 
a s Truksou běhá kolem vlaku. Vlakvedoucí 
Böhm kouká oknem ze služebního vozu. 
„Haprujou nám brzdy“: říká Konvalinka. 
Jen aby nám nešel pomáhat, myslí si. Musí 
zavřít vzduchové kohouty za mašinou a vypustit všechen vzduch z brzd. Pak se dá jet, ale brzdí 
pouze lokomotiva. Je to nedostatečné a nebezpečné, zábrzdná vzdálenost se hodně prodlouží. Ale 
není jiná možnost. 
Na poslední chvíli se hrne k vlaku Mudr. Švec. Přijel z Aše a ještě ho zdržel přednosta stanice, 
který se divil, že jde na vlak a má tu automobil. Vymluvil se na poruchu zapalování a nastupuje dle 
dohody do druhého vozu, kde má hlídat ruční brzdu. Ta pracuje nezávisle na vlakové brzdě a dá 
se kdykoli utáhnout. Při nastupování se setkal očima s Konvalinkou, ten tím ví, že cesta byla zatím 
volná. Výpravčí dává odjezd a vlak 3717 se dává do pohybu. Znovu zastaví za Hazlovem na trati 
a Konvalinka s Truksou definitivně vyřadí vlakovou brzdu. Pak už zbývá kousek jízdy do Aše. Na 
předvěsti vjezdového návěstidla je výstraha. Znamená to v podstatě, že vlak má snižovat rychlost. 
Na trati jsou velké oblouky, před Aší zatáčí trať ostře doleva.
Topič Kalabza vidí levým oknem vjezdové návěstidlo dříve a tak hlásí: „ Vjezdový volný, dvě 
ramena“. Vlak tedy jede do stanice odbočkou a měl by jet rychlostí 40 km/hod. Zda Jaroslav 
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Karel Truksa a Jaroslav Konvalinka

Parní lokomotiva řady 365.0



to jsem já

letem ČíČovou hlavou
V nejbližší době se chystám s přáteli do kina na film Suicide Squad. Díky traileru a různým 
recenzím mě ten film dost zklamal ještě dřív, než jsem ho viděl. :D A to díky tomu, že můj oblíbený 
hrdina Joker tam nemá téměř žádnou roli. Samozřejmě nevadí, aspoň si tam posedím u suprových 
písní třeba jako HEATHENS od skupiny Twenty One Pilots nebo nad písní You Don´t Own Me od 
G-Eazy. :)
Čeho jsem si všiml a dost mě to zarazilo je, že malé děti jsou dnes dost rozmazlené a neznají dost 
věcí okolo sebe. Položit 10 – 12letým dětem otázku ...
...víš, co je to ešus?
...víš, co je to spacák?
...víš, co je to karimatka ?
...hele? Víš, že když ty sirky zvlhnou, tak už nehoří ?
--- na všechny otázky dostanete stejnou odpověď - Ne
Mám sice pocit, že vše, co píšu, je dost kritické a negativní, ale pojďme v tom pokračovat. 
Čím dál tím víc se mi zdá, že se dnes děti nehýbou – nedělají žádný sport. Jasně, určitě je super 
sedět doma za počítačem a pařit si zadek na kvalitních židlích pro stoprocentní požitek z jakéhokoliv 
gameplaye*… ale já osobně preferuji jít ven. Klidně se jen projít v parku se sluchátky. Podle mě to 
chce víc TV (tělesná výchova) ve školách. ;)
Čtení u mě není nejsilnější stránka, ale musím 
doporučit aplikaci wattpad**, kde se dají nalézt 
skvělé povídky. 
Jo, ještě jedna věc! Chci znát vaše názory 
na iPhone – podle mě je to super systém v 
plynulosti, ale ty aplikace a hudba jsou příšerné.
To je vše, co bych asi chtěl sdělit.
Takže krásný školní rok a hlavně se hýbejte! 

*pozn. red.: gameplay je hraní hry, průběh hry

**vysvětlivka red.: wattpad.cz je webová 
stránka, kam uživatelé přispívají svými 
povídkami a kdokoli si je může přečíst – nabízí možnost vybrat si povídky do vlastní knihovny, při 
čtení se vám u horní lišty zobrazuje, jak velkou část z povídky již máte přečtenou a kromě toho si 
můžete vytvářet seznamy povídek k přečtení. 

calvin a hobbes
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Konvalinka vjezdovou rychlost přesně dodržel, to nevíme. Ale moc se mu teď hodilo, že má tendr za 
lokomotivou a ne před ní. Karel Truksa také kouká oknem vlevo a upírá zrak na kolej do Selbu. Je 
volná. Podívá se na Konvalinku a kývne. Kostky jsou vrženy. Vyndává pistoli a míří na topiče Josefa 
Kalabzu, který není do akce zapojen. Za výhybkami vlak prudce zvyšuje rychlost a stanicí projíždí 
rychlostí 70 až 90 km/hod. Tady se údaje rychlosti hodně liší. Zaměstnanci stanice i pohraničníci 
jsou velmi překvapeni. 

Vlakvedoucí Böhm marně strhne 
záchrannou brzdu a pak jen nechápavě 
mává z okna rukama. Za stanicí je slyšet 
slabý náraz, to odletěla dřevěná hraniční 
závora, kterou zanedlouho nahradí 
pevná betonová. Vlak ujede ještě asi půl 
kilometru a zastavuje na trati u strážního 
domku číslo 30, u silničního přejezdu 
u obce Wildenau. Je krátce po 15. 
hodině. Strojvedoucí Konvalinka si totiž 
uvědomuje, že jede na trať bez souhlasu 
a navíc do cizí země. Nemá zapnuté brzdy 
na vlaku a proti může třeba jet nákladní 
vlak. Myslí na bezpečnost cestujících, 
ze kterých asi dvě třetiny o této akci 
ani nevěděli. Bylo ale také velké riziko, 
že pohraničníci provedou nepovolený 
výpad za hranici a budou chtít uprchlíky 

donutit k návratu. Navíc ve vlaku bylo prý dalších 10 až 15 pohraničníků, někteří byli v civilu. Jejich 
velitel doběhl k lokomotivě a křičel na Konvalinku. Ten klidně odpověděl: „Nemám vám co říci.“ Nato 
začali pohraničníci 
utíkat po trati zpět do 
Aše. Při akci nepadl 
ani jeden výstřel. 
Strojvedoucí Jaroslav 
Konvalinka a výpravčí 
Karel Truksa zapojili 
vlakovou brzdu. Přišel 
k nim MUDr. Jaroslav 
Švec a poplácal je po 
ramenou. Počkali pak 
na souhlas k jízdě do 
Selbu. Zhruba třetina 
cestujících o akci 
věděla a zůstala za 
hranicí. Přidalo se i 
několik dalších a dvě 
třetiny se vrátili do 
Československa. Bylo 
jich více než 70. 

Tento čin vstoupil do dějin jako „Vlak svobody“ a už se nikdy nemohl opakovat. Byla přijata přísná 
bezpečnostní opatření. Od této zajímavé události uplynulo 65 let.
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Stanice Selb 11. 9. 1951

Selb 11. 9. 1951 
lokomotiva 365.011

Ano, jsou velmi horké. 
Akorát se chystám na 
ně dát hamburgery.

Než je tam dáš, přihodil 
bys tam lahev s plynem 

do zapalovačů a uděláme 
obří ohnivou kouli?

Mám nejnudnějšího 
tátu na světě.

Jsou ty 
uhlíky 
horký?
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Lokali e-mailem
Věděli jste, že lokali je název indiánského 
komunikačního bubnu? A věděli jste, že své 
Lokali si můžete přečíst na internetu? Nová i 
starší čísla jsou ke stažení na stránkách 
lokali.xf.cz. Pokud chcete odebírat čísla tam 
a být informováni o vydání nového e-mailem, 
napište nám na lokali@seznam.cz . A když 
jsme u té sebepropagace, na Lokali  můžete 
narazit i na Sociální síti. Tam jej najdete na 
adrese www.facebook.com/casopis.lokali. 
#digitálníbuben

Stránky
Na středisku máme vlastně více webových 
adres než kolik se odvážím spočítat: 
střediskové stránky jsou skauti-strasnice.cz, 
z nich se dá dostat na weby jednotlivých oddílů 
ale i na střediskovou fotogalerii 
skauti-strasnice.rajce.idnes.cz . Nejnovější z 
oddílových stránek budou patrně ty Střelky: 
strelka.skaut.org. #samédobréstránky

Sněm
Blíží se střediskový sněm, na kterém se 
bude hlasovat mimo jiné i o novém ve-
doucím střediska. A také volby americk-
ého prezidenta, ale to sem už asi nepatří. 
#demokraciinezastavíš

Plyšový medvěd
Nebuď z plyše a zažij dobrodružství naživo! 
vyzývá skautské propagační video, které si 
můžete pustit na YouTube. Já mu dal palec na-
horu a myslím, že je ukázkou dobré propagace 
a kvalitní skautské práce. A pokud poselství 
videa nebudete věřit, zeptejte se Mudrce, co 
udělá s plyšovým medvědem deset skautských 
táborů. #zasloužilýmedvěd

Logo 
Junák má po novém jméně i nové pestro-
barevné logo doplněné speciálním písmem, 
které je podle našich místních odborníků jen 
trochu speciálnější než by mělo být. Ústředí 
si dalo záležet a k mání je grafický manuál 
k používání nové tváře, šablony pro dopisy i 
reklamní předměty. Každopádně pořád platí, že 
ten tvor na štítu českých skautů je pes a ne vlk. 
#yes-pes

Tisk
Lokali hledá sponzory, kteří by umožnili využít 
bezplatně jejich tiskárnu k tisku časopisu. 
I několik čísel nám pomůže. Na oplátku 
nabízíme místo v časopise k propagaci, 
protože dobrý skutek si zaslouží odměnu. #tisk 
#tlač

- tec

na Okraj


