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PANÍ Zdeňka SKÁLOVÁ, rozená Círková 

Zdeňka se narodila se 23. 6. 1947  v Kladně jako dcera otce Bohumila Círka –  dělníka v Kladně 
a matky Zdeňky Církové – učitelky v Kladně. Vyznáním je římská katolička.                                                                                                          

V Kladně žila až do svých 21 let, od roku 1968 do 
roku  1986 pak v Hradištku. V roce 1986 koupili 
s manželem dům ve Světlé a dosud bydlí v tomto 
malebném kraji pod Blaníkem. 

Zdeňka se 2. 5. 1968  provdala za Ing. Petra Skálu, 
který se narodil 18. 2. 1940. Svatbu měli v Kladně a 
hned po ní se stěhovali do Hradištka do hájovny, kte-
rou získal Petr díky tomu, že měl již založenou ro-
dinu, tedy protože se oženil.  Jejich dvě dcery se 
v Hradištku narodily. Kamila  se narodila v roce 
1971, nyní žije se svou rodinou na Moravě. Jana se 
narodila v roce 1976, nyní žije v Berlíně. 

Náplní života bylo pro Zdeňku studium a škola. Zá-
kladní vzdělávání absolvovala v Kladně od roku 1953 
do roku 1962. Vždy byla premiantkou třídy. Na 
střední školu se nedostala z politických důvodů. Po 
základní škole chodila do dvouleté školy v Praze, kde 

jí rodiče zaplatili kurzy anglického a ruského jazyka, těsnopisu a psaní strojem. Kurzy byly za-
končeny státní zkouškou. Hned nato jí otec zapsal na večerní školu pro pracující v Kladně. Při 
kurzech a večerní škole už tedy pracovala, a to nejprve jako cizojazyčná korespondentka 
v Praze a od roku 1966 do roku 1968 jako sekretářka v Čedoku v Praze. 

Po svatbě pak společně s manželem pracovala na lesní správě, odkud musela z politických dů-
vodů později odejít. Mezi tím se jí narodila dcera Kamila. Pro Zdeňku bylo poté nelehké sehnat 
zaměstnání, aby mohla zároveň vychovávat dceru a chodit do práce. Naštěstí  ji zaměstnali v 
místním plemenářském podniku, kde byla sekretářkou. V roce 1976 pak odešla na mateřskou 
dovolenou a narodila se jí druhá dcera Jana. Po mateřské dovolené získala konečně  místo 
učitelky, a to v ZDŠ Vranné nad Vltavou. Při práci se jí podařilo úspěšně vykonat přijímací 
zkoušky na  pedagogickou fakultu. V roce 1988 pak složila za podpory manžela a rodiny státní 
závěrečné zkoušky. Mezitím však změnila své pracovní působiště, postupně byla učitelkou 



v ZDŠ Štěchovice, pak učitelkou ZDŠ Načeradec a poslední školní rok před ukončením univer-
zity vyučovala v ZDŠ Louňovice pod Blaníkem. Konečně byla kvalifikovaná, tedy učitelka s di-
plomem. Splnil se jí sen být opravdovou pedagožkou. 
Když získala Zdeňka diplom učitelky, získala místo ředitelky školy v přírodě v Roudném, kde 
působila až do zrušení školy. Poté rok vyučovala na Gymnáziu v Benešově, další dva roky byla 
ředitelkou ve škole v Uhříněvsi. Až do jejího odchodu do důchodu působila jako učitelka 
v Mladé Vožici. 

Nyní žije se svým manželem v domě ve Světlé a stále se vrací tam, kde jí je dobře, tj. do škol-
ního prostředí. 

 

PAN Ing. Petr SKÁLA 
Petr se narodil 18. 2. 1940  v Praze jako syn podnikatele Antonína Paduána Skály a  matky 
Marie, roz.  Pauzarové, která se narodila v Rusku ve vesnici Inžovino poblíž Moskvy. Vyzná-
ním je římský katolík. 

Od roku 1948 žil s rodinou na chatě u Jílového u Prahy, protože rodina byla vystěhována ná-
silně z pražského bytu z politických důvodů. Od 
roku 1968 žil se svou manželkou Zdeňkou v Hra-
dištku, od roku 1986  dosud žije ve Světlé u Lou-
ňovic pod Blaníkem. 

Petr je ženatý, jeho manželka Zdeňka Círková se 
narodila 23. 6. 1947. Svatba se konala 2. 5. 1968 
v Kladně. Společně mají dceru Kamilu – nar. 
1971, která se provdala za JUDr. Ing. Martina 
Flora, a Janu – nar. 1976, která nyní žije v Berlíně. 

Petr navštěvoval od roku 1946  školu v Libři a v 
Jílovém u Prahy. Tam absolvoval osm let do-
cházky. Po studiu na gymnáziu v Praze studoval 
Lesnickou fakultu UK v Praze a zakončil školu 
státní závěrečnou zkouškou. Na doktorandské 
studium, na které se hlásil, nebyl z politických dů-
vodů přijat. 

Po studiu byl umístěn jako hajný na Lesní závod 
Jílové, kde působil až do roku 1968, v květnu 1968 pak přešel na Lesní závod Zbraslav, kde 
pracoval až do roku 1986 na pozici vedoucího polesí na Hradištku pod Medníkem.  

V roce 1986 se rodina přestěhovala do Světlé. Koupila zde dům a Petr získal místo vedoucího 
CHKO Blaník. Zde pracoval s láskou k přírodě až do jeho odchodu do důchodu. 

Nyní žije se svou manželkou Zdeňkou ve Světlé a těší se spolu z každého nového dne. 
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