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Jaroslav Foglar
Jaroslav Foglar se narodil 6. července 1907 na Novém Městě
pražském. Byl to významný český autor knih pro mládež
a redaktor dětských časopisů, jenž pod svou skautskou
přezdívkou Jestřáb vedl prakticky téměř celý svůj dospělý život
pražský chlapecký (zpočátku klasický skautský) oddíl Dvojka.
DĚTSTVÍ A POČÁTKY SKAUTOVÁNÍ
Rodina se krátce po jeho narození přestěhovala do Předlic u Ústí nad Labem
a následně do Poděbrad, aby se zde
jeho otec Jindřich mohl léčit se srdcem. Bohužel, Jindřich záhy umírá.
V té době jsou Jaroslavovi čtyři roky.
Ovdovělá paní Foglarová se proto se
svými dvěma syny přestěhovala zpět
do Prahy-Nuslí a posléze (v roce 1914)
na Vinohrady do Korunní třídy. Někdy
na přelomu let 1919/1920 Jaroslav poprvé navštívil na výzvu svého spolužáka
skautský oddíl, protože se oba mylně
domnívali, že s ním mohou zdarma cestovat do Anglie. I když zjistili, že cesta
zdarma není, rozhodli se nakonec

přijmout pozvání do oddílu a navštívili
společně několik schůzek a výprav
za město. Při jedné z dalších akcí, kdy
v ulicích Prahy prodávali losy skautské
loterie, se Jaroslav nachladil a matka
mu proto další skautování zakázala.
V roce 1923 se účelově poněkud
ostaršil, aby mohl společně se svým
bratrem Zdeňkem založit 48. klub oldskautů Jestřábi, podle kterého později
dostal i svou přezdívku Jestřáb.
Jaroslav totiž tehdy ještě nesplňoval
věk pro oldskauty. Nabídku přijal
z nouze, aby měl klub dostatečný počet
členů pro schválení v rámci skautské
organizace. Trampský způsob existence klubu jej však nezaujal.
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O pár let později, již na prahu dospělosti, přijal Jaroslav nabídku vstoupit
do 34. pražského oddílu Ohnivci a v roce 1924 (bylo mu tehdy 17 let) se stal
rádcem. Ohnivci byli o rok později sloučeni s již tehdy legendárním druhým
pražským oddílem (tzv. Dvojkou).
DOSPĚLOST
V roce 1924 ukončil obchodní školu
a krátce pracoval v informační kaceláři
firmy Wys Muller & Co. Poté na 13 let
přešel k firmě Oskar Stein, velkoobchod
papírem, u níž pracoval jako fakturant.
O prázdninách roku 1925 vedl svůj první letní skautský tábor, při němž poprvé
zavítal do Sluneční zátoky na řece Sázavě. Po návratu z tábora se dozvěděl
o rozhodnutí rady Junáka sloučit „jeho“
34. pražský oddíl Ohnivci se slavnou,
ale skomírající pražskou Dvojkou. Přes
počáteční nevoli přešel (ještě jako Jaroslav) do Dvojky jako zástupce vůdce,
aby se po dvou letech (již jako Jestřáb)
stal vůdcem oddílu. V této funkci vydržel
plných šedesát let, čímž se zařadil mezi
nejstarší oddílové vedoucí na světě.
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Jaroslav Foglar
JAROSLAV FOGLAR LITERÁT
Jeho první doložené dílo je povídka Vítězství z roku 1923. Od začátku svého
působení mezi skauty však pociťoval
touhu napsat nějakou jasnou a čtivou
knihu, která by skauting propagovala.
Podařilo se mu ji ale napsat až ve druhé
polovině třicátých let. Mezitím získával
vůdcovské i spisovatelské zkušenosti.
V roce 1934 se zúčastnil s knihou
Modrý život Jiřího Dražana soutěže
o nejlepší knihu pro mládež; soutěž
vyhlašovalo nakladatelství Melantrich.
Spolu s dalšími dvěma autory získal
první místo. Součástí ceny bylo i vydání knihy.
Foglarova prvotina však na návrh nakladatele vyšla pod zkráceným názvem
Přístav volá. A ač se to v zrcadle pozdějších úspěchů nezdá, v době vydání
této prvotiny Foglar stále působil jako
úředník. V roce 1935 přesvědčil nakladatelství Melantrich o koncepci nového
časopisu pro mládež, a tak v červnu

téhož roku vyšlo nulté číslo časopisu
Malý hlasatel; odpovědným redaktorem se stal Dr. Mencák. Název byl
na Foglarův apel brzy změněn na Mladý hlasatel. Sám autor koncepce s redakcí spolupracoval stále jen jako
externí redaktor.
V roce 1937 se zřejmě poprvé podílel na výrobě filmového díla, a to jako
autor libreta k propagačnímu skautskému filmu Pojď s námi!; v roce 1938
zřejmě poprvé hovořil v rozhlase, bylo
to ve vlastním samostatném pořadu
Zkušenosti skautského vůdce.
Období jeho redaktorského působení
v Melantrichu lze datovat od roku 1938,
kdy zde začal působit jako pracovník
propagačního oddělení; 8. května 1937
vyšla v Mladém hlasateli na jeho popud
výzva k zakládání čtenářských klubů
časopisu Mladý hlasatel a v létě téhož
roku vyšlo první knižní vydání Hochů
od Bobří řeky s ilustracemi Jaroslava
Foglara a kvašemi Zdeňka Buriana.
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Jaroslav Foglar
Od listopadu 1938 se vedení redakce
Mladého hlasatele změnilo a vznikla
legendární dvojice Jaroslav Foglar
a Karel Bureš. Významný byl 17. prosinec téhož roku, kdy začal – opět
na Foglarův popud – vycházet na pokračování dnes již legendární komiksový seriál Rychlé šípy kreslený JUDr.
Janem Fischerem.
PROTEKTORÁT A TŘETÍ REPUBLIKA
Bohužel roku 1941 byla činnost Mladého hlasatele zastavena nacisty. Jaroslav Foglar poté krátce působil jako
externí spolupracovník protektorátního
časopisu Správný kluk vydávaného
Kuratoriem pro výchovu mládeže v
Čechách a na Moravě. Během válečných let také zastával pozici lektora
v Melantrichu a bez přerušení pokračoval ve vedení svého oddílu, byť kvůli
nacistickému zákazu organizace Skaut
už chlapci například nesměli nosit
skautské stejnokroje.

OBDOBÍ TOTALITY
Protože byl díky honorářům za knihy
a redakční nápady velice dobře finančně zaopatřen, chtěl po roce 1948 Foglar zůstat na volné noze. Na nátlak
komunistické kontrarozvědky byl
ovšem nucen na několik let přijmout
místo vychovatele učňovské mládeže.
Dál také vedl svůj oddíl, byť pod hlavičkou turistického oddílu, neboť skauting
byl opět v nevoli.
V letech 1948–1962 nebyl Foglar publikačně nijak činný. Jednak kvůli tomu,
že jako zakázaný autor neměl „pro koho“ psát, a jednak proto, že mu chyběl
přirozený tlak nakladatele. V té době
přicházely spíš jen náměty do šuplíku.
Až začátkem šedesátých let začal spolupracovat s pionýrským časopisem
ABC mladých techniků a přírodovědců.
V šedesátých letech začal Foglar
znovu publikovat a stal se „konečně“
spisovatelem na volné noze. V Ostravském kulturním zpravodaji začaly

Jaroslav Foglar
vycházet jeho Rychlé šípy i s novými
příběhy kreslenými Marko Čermákem.
NORMALIZACE
Okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a nastolení socialistické
normalizace však pro něj znamenaly
nové umlčení jeho veřejné činnosti.
V 70. letech se proto věnoval převážně
práci s oddílem, publikoval příležitostně
a pouze časopisecky. Situace se začala
pozvolna měnit až koncem 80. let. Výrazná byla jeho spolupráce s výtvarníkem Kájou Saudkem na komiksových
seriálech pro Českou speleologickou
společnost, které se jmenovaly Modrá
rokle, Ztracený kamarád a Jeskyně Saturn. Jde o vysoce ceněné komiksy.
PO ROCE 1989
V období po listopadu 1989 měl plně
otevřenu cestu ke čtenářské veřejnosti.
Jenže v té době již dvaaosmdesátiletý
Foglar byl hluboko za zenitem tvůrčích

sil. Sice stále sliboval další díl stínadelských dobrodružství Rychlých šípů,
ovšem k realizaci již nedošlo.
I tak se hlad po foglarovkách projevoval
ve zvýšeném zájmu o Foglarovo dílo.
Bezprostřední porevoluční atmosféra
tak představovala nejen oživení zájmu
o jeho dílo, ale i jistou občanskou satisfakci.
Současně byl Foglar konfrontován
s drsnou realitou zhoršující se celospolečenské situace a sám ji poznal
na vlastní kůži, když byl 18. listopadu 1992 přepaden dvěma učni, kteří
ho chtěli okrást o peníze. Dovolal se
však pomoci sousedů. Na základě této
zkušenosti zareagovalo Sdružení přátel
Jaroslava Foglara seminářem Hledáme
lék na dětskou kriminalitu, na který navazoval stejnojmenný projekt, v jehož
rámci byly v následujících letech konány další akce, natočeno pár filmů a vydáno několik sborníků přednášek
na připravené téma.
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Jaroslav Foglar
Sama skutečnost, že dva chlapci násilně přepadli starého muže, působila jako
šok. Další přišel v roce 1997. Od jara 1995
byl Foglar dlouhodobě hospitalizován,
ale podle možností dál vyjížděl na besedy se čtenáři. K jeho devadesátinám a
nedožitým devadesátinám Jana Fischera
uspořádalo v roce 1997 Muzeum hlavního
města Prahy rozsáhlou výstavu s názvem
Po stopách Rychlých šípů. Neznámí zloději však na této výstavě ukradli spisovatelův první deník a jeden z kovových ježků
v kleci. Jaroslav Foglar zemřel 23. ledna
1999 v pražské Thomayerově nemocnici
ve věku 91 let. Je pochován na Vinohradském hřbitově v Praze.
DÍLO JAROSLAVA FOGLARA
Foglarovo dílo čítá přibližně 21 knih, převážnou část tvoří beletrie. Ačkoli léta nesměl publikovat, jeho dílo ovlivnilo významnou část populace a dalo vzniknout
určité subkultuře. Za všech politických
režimů měl mnoho příznivců a přátel,

ale také kritiků, nebo dokonce nepřátel.
Celoživotním zaměřením na zážitkovou
výchovu mladých se stal pro mnohé
inspirací.
Přístav volá (1934), Hoši od Bobří řeky
(1937), Pod junáckou vlajkou (1940),
Záhada hlavolamu (1941), Stínadla se
bouří (1947), Tajemná Řásnovka (1965),
Tajemství Velkého Vonta (1986, české
vydání v Německu), Dobrodružství
v temných uličkách (1990, obsahuje
Záhadu hlavolamu, Stínadla se bouří
a první vydání Tajemství Velkého Vonta
v Československu), Život v poklusu
(1989/1990, autobiografie), Jestřábe,
vypravuj… (1990), Strach nad Bobří
řekou (1990), Kronika Hochů od Bobří
řeky (1996), Rychlé šípy (1998, souborné knižní vydání kresleného seriálu)
Hoši od Bobří řeky (2007, komiksová
verze Ivana Peroutková / Milan Teslevič), Rychlé šípy Jaroslava Foglara
a Jana Fischera (2021, Albatros Praha)
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Rychlé šípy
Jejich příběhy začínají 17. prosince
1938. Místem narození byla poslední
stránka 7. čísla IV. ročníku Mladého
hlasatele – časopisu, u jehož kolébky Jaroslav Foglar stál. Fiktivní klub
Rychlých šípů má pět členů, kteří
pomáhají, kdykoli je potřeba, a jsou dodnes symboly kamarádství, svornosti,
odvahy, pochopení druhých a umění
poradit si v každé situaci. Jméno Mirka
Dušína se stalo synonymem bezchybného kladného hrdiny, jeho opakem
jsou členové soupeřícího Bratrstva
kočičí pracky.
A kdo by je nechtěl vidět na vlastní oči?
Kdo by s nimi nechtěl prožívat jejich
napínavá dobrodružství. Nabízíme vám
půvabné a humorné divadelní zpracování příběhů pětice vzorných hochů,
kteří jako by z oka vypadli svým tištěným kamarádům. „Vizuálním otcem“
Rychlých šípů je Jan Fischer.

„Jasné barvy“ píše se tužkou při levém
okraji komiksu „Černí jezdci řádí“. To
aby bylo zaměstnancům melantrišské
tiskárny zřejmé, že Foglarův zbrusu
nový obrázkový seriál, započatý 17.
prosince roku 1938 a později nazvaný
Rychlé šípy, nemá být v tisku šedivý
a ušmudlaný, nýbrž svěží, jasný, zářivý,
pestrobarevný.
Počkejte na mě, mé Rychlé šípy, vydáme se spolu znova tam někam dolů, do
těch tmavých uliček, zákoutí, průchodů
a plácků, tak jako jsme se tolikrát v
dávných dobách vydávali – snad tam
někde zažijeme zase nějaká další velká
dobrodružství! Vy i já při nich omládneme a noví a noví chlapci a děvčata
při jejich četbě budou v duchu s námi…
tak jako tenkrát, tak jako tenkrát.
Jaroslav Jestřáb Foglar

Odkaz Jaroslava Foglara
Roman Šantora působí v pražské Skautské nadaci Jaroslava
Foglara, jejímž cílem je pečovat o odkaz Jaroslava Foglara
a podporovat a zajišťovat zázemí pro skautskou činnost.
Samozřejmě je také nadšeným skautem a jeho přezdívka zní
Bobo.
Jsou dnešní skauti jiní než hrdinové Rychlých šípů?
Mají jinou čapku, telefon i lyže, ale stejně nadšeně touží
po dobrodružství a přátelství, to se myslím nemění.
Rychlé šípy v divadelním nastudování jsou ve veselém duchu, jaká vás „postihla“ veselá skautská příhoda?
Jako malý kluk jsem držel svou první noční hlídku na táboře
a v dálce mezi stromy jsem viděl probleskovat světlo. Vzbudil
jsem nejdřív svého kamaráda, protože jsem se bál nenadálých vetřelců, a pak i vedoucího, který jen vyšel ze stanu,
podíval se tím směrem a řekl, že „je to jen měsíc za lesem“,
a šel spát.
Vy jste se s Jaroslavem Foglarem setkal osobně, zavzpomínejte.
Pouze na besedách; bylo mi tehdy 14 let, ale z hlavy mi to
setkání už nikdy nevymizí, nejvíc mě zaujalo, jak moc byl
vtipný a skvělý vypravěč. Ale to přesně je patrné i na Rychlých šípech.
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Režisér Robert Bellan
Původně herec, posléze autor a režisér
Robert Bellan byl dlouhá léta spjat se Slováckým divadlem v Uherském Hradišti. V
současné době působí jako host v mnoha
divadlech po celé České republice. Je
také autor dvou dílů knihy Normální debil
proslulé originálním humorem
i neméně vtipným jevištním zpracováním.
Na humorné zpracování původně knižního námětu se můžeme těšit i při jeho
první spolupráci s Těšínským divadlem.
Kde se ten humor ve vás bere?
To mám od přirození! (smích) Ale teď
vážně. Myslím, že něco jsou geny
po předcích a něco mi nadělil pánbůh
jen tak. Obecně se ale domnívám,
že hlavní je to, co odpozorujeme v rodině
a prostředí, kde vyrůstáme. Vím, že když
v mém dětství rodiče občas procházeli
obdobím drobných rozepří à la válka Roseových, humor je pak vždycky zachránil
před sebezničením. Dost jsme se doma
nasmáli.

Humor v sobě nezapřete a humorem je
protkána i vaše inscenace Rychlé šípy.
Režírujete ji s odstupem let na různých
českých divadelních scénách již poněkolikáté. Baví vás to ještě? Vymýšlíte si
nové gagy, nebo čerpáte z toho, co se
osvědčilo?
Baví mě to. Jednak jsem Rychlé šípy
neinscenoval minimálně patnáct let, ale
hlavně mě baví a inspiruje celá ta „šípácká“ parta mimořádně talentovaných
kluků (a jednoho děvčete) z Těšínského
divadla. Nechávám to, co funguje a je
osvědčené, ale nebráním se ani novým
nápadům zúčastněných. Naopak je vyžaduji! Místní herci neustále srší nápady
a dostávají komiksové hrdiny do neuvěřitelných souvislostí, jako například když
si na zkoušce vymysleli, že budou mluvit
větami hrdinů z filmu Pulp fiction. Jsou
fakt vtipní. Pravda, ze všech těch gagů,
co vymyslí, zůstane ve hře jen tak jedno
procento, ale stojí to za to! (smích)

R. Bellan

Režisér Robert Bellan
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Jak vás napadlo převést Rychlé šípy na jeviště
a ještě v tak svébytném divadelním tvaru?
Ve Slováckém divadle existovalo svého času Divadlo ParoDyje, které parodovalo na popremiérových
večírcích nové kusy z velké scény. Třeba když se uváděl Šumař na svatbě, my hráli Rumaře na stavbě,
když Dáma s kaméliemi, my hráli Dámu s camelkami atp. Malé autorské hříčky na jednu zkoušku nás
a diváky tak bavily, že mi přišlo dobré využít toho
potenciálu a zkusit realizovat regulérní celovečerní
hru. A protože jsem chtěl pro parodii nějaký známý
námět a mám rád komiks, napadly mě Rychlé šípy.
Nazkoušeli jsme je potom za vydatné pomoci burčáku ve volném čase. Pamatuji si, že jsme čekali tak
pět repríz a dvouměsíční životnost. Uplynulo ale 21
let a Šípy se pořád hrají; vidělo je už přes milion diváků. A doufám, že se budou hrát dlouho a úspěšně
i v Těšínském divadle.
Máte v inscenaci nějaké své oblíbené místo, které
divák rozhodně nesmí přehlédnout?
Když Rychlé šípy hrají kopanou. Vzhledem k fotbalovým dovednostem herců doporučuji divákům tuto
scénu nepřehlédnout, hrozí totiž riziko, že dostanou
balonem.
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Herci o svých rolích
Jak dlouho se s postavou, kterou na jevišti ztvárňuje, znáte?
Přece jen jste každý jiná generace, byť to tak na první pohled nevypadá.
Jaké bylo převtělit se do určeného hrdiny, čím vás nejvíc štve
a čím nejvíc překvapuje?
MIREK DUŠÍN ONDŘEJE FRYDRYCHA
Musím se přiznat, že mě Rychlé
šípy jako forma dětských příběhů a
komiksů úplně minuly. Samozřejmě
že jsem snad jako každý znal Záhadu
hlavolamu, ježka v kleci a plán na
létající kolo... a tudíž jsem
i celkové povědomí o této partě
měl. Co se týká seznámení s Mirkem
Dušínem, tak to proběhlo, až když
jsem si vyzvedl text k této inscenaci.
Když jsem pak pátral po charakteru
Mirka, sáhl jsem po komiksech. Bylo
to ještě před první čtenou zkouškou
a tam jsem také poznal tento prototyp superhrdiny po česku. Avšak
koncepce našeho představení není
až tak jednoznačná a záměr pana

režiséra také není tak přímý. Celkové
hodnocení Mirka bych tedy zatím nechal stranou. Přeci jen se snažíme o
zábavu, pobavení a jistou nadsázku.
Snad se nám náš záměr vydaří.
JARKA METELKA DENISE KUBONĚ
S Jarkou jsem se seznámil až nedávno na fermanu, ve chvíli, kdy bylo
vyvěšeno obsazení. Bylo fajn si znovu
zkusit být malým klukem, který žije
bez problémů dospěláků. Na Jarkovi
mě asi nejvíce štve, že všechny jeho
nápady přebírá Mirek Dušín. Naopak
mám radost z toho,
že i když stále srší logickými nápady,
je to pořad klučina.

K. Malec, Z. Hrabal

K. Malec, Z. Klusák

D. Kuboň

J. Krupica

Herci o svých rolích
RYCHLONOŽKA KRYŠTOFA MALCE
S Rychlonožkou se znám již od dětství, kdy jsem Rychlé šípy poprvé četl.
Pamatuji si ho hlavně díky jeho ztřeštěné povaze a rychlému, někdy až dost
zbrklému jednání. To jsou možná i
vlastnosti, které mi dávají při ztvárnění
Rychlonožky pořádně zabrat. Největším
oříškem je pro mě ale tzv. komiksová
stylizace, se kterou jsem se zatím
na vlastní kůži nesetkal, ale do výsledného celku přesně zapadá.
Na druhou stranu jsou mi Rychlonožkův
smysl pro humor a odlehčování situací
dost sympatické a na celém zkušebním
procesu mě zajímají a baví nejvíce.
ČERVENÁČEK JIŘÍHO KRUPICI
S Červenáčkem se známe už mnoho let.
Příběhy Rychlých šípů čtu asi od svých
šesti let. Táta mi dal tenkrát do ruky
hromadu pro mě do té doby neznámých
časopisů a vznikla z toho láska na celý
život. A co se týče Červenáčka, je to

fajn kluk. Ale co si vybavím asi vždycky,
když se řekne jeho jméno, je situace,
kdy Červenáček uvazuje lano na tenký,
tenoučký klacík se slovy „musím lano
dobře přivázat“. Smál jsem se tomu
už jako malý…
JINDRA HOJER TOMÁŠE HÁBY
S Jindrou Hojerem se známe tuším od
mých osmi let. Vlastně mám pocit, jako
bychom společně chodili do stejné třídy
na základní škole. Jelikož byl jedním
z mých dětských hrdinů, převtělovat se
do něj je pro mě radost a vlastně svým
způsobem i splněný sen. Do jaké míry
se mi to povedlo, ovšem posoudí až diváci, kteří přijdou na naše představení. Na Jindrovi mě nikdy nepřestane
překvapovat jeho oddanost, čestnost,
nekonfliktnost a čistota jeho povahy.
A to jsou snad jediné věci, kterými mě
vlastně tak trochu i štve, protože tak
skvělý jako on, já nikdy nebudu.

E. Adamovská, Z. Hrabal

J. Krupica, K. Malec, O. Frydrych, D. Kuboň, T. Hába

P. Sutorý, T. W. Przybyla, Z. Klusák

T. Hába, D. Kuboň, T. W. Przybyla, O. Frydrych, Z. Klusák

Šéf obchodu a marketingu Kateřina Mertha
Šéf jevištního provozu Roman Sekula
Šéf provozu světel a zvuku Vladimír Rybář
Vedoucí dekorační dílny Kristina Libosková
Vedoucí krejčovny Karin Szostoková
Vedoucí vlásenkárny Šárka Szeligová
Vedoucí rekvizitárny Josef Kurek
Vedoucí garderoby Jana Černá
Světla Robert Kurkiewicz / Dariusz Molicki
Zvuk Łukasz Orszulik / Wojciech Bielach
Vlásenky Pavla Cwiertková
Rekvizity Ivana Kolondrová
Garderoba Monika Minarzová
Jevištní technika Jiří Ponča / Jiří Gebhart / Roman Szarowski
Jindřich Tesarczyk
Redakce programu Alice Olmová
Jazyková korektura Martina Bojdová
Foto Miroslav Pawelek
Zlom Iva Lupková
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Těšínské divadlo je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem
Nositele autorských práv k dílu zastupuje
Skautská nadace Jaroslava Foglara v Praze a Robert Bellan
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Vstupenky, předplatné, dárkové karty
Informační centrum a pokladna TD
náměstí ČSA 1222/10, Český Těšín
úterý-pátek 14:00 - 17:00
nebo hodinu před představením v TD

