ANKETA O „NEJ…“ KNÍRÁČE Z PŘÍBĚHŮ RYCHLÝCH ŠÍPŮ
V rámci charitativního happeningu Movember s Rychlými šípy vyhlásila Akademie
Jaroslava Foglara anketu o „nej…“ kníráče z kresleného seriálu Rychlé šípy.
Hlasovat v anketě může každý, kdo se chce podílet na výběu nejzajímavější komiksové postavy
s největším, nejpodivnějším, nejlegračnějším či jiným nej… knírem, ať již přirozeným nebo
umělým.
Z přibližně půl stovky seriálových postav s knírem – ať už lidí, nebo zvířat – bylo organizátory
ankety vybráno 13 postav, které jsou nominovány do elitní skupiny kníráčů. To ovšem
neznamená, že by hlas nemohla dostat kterákoliv z dalších postav, jež jsou uvedeny v širším
seznamu, nebo i případně další kníráči z celého kresleného seriálu.

1. Rychlonožka

2. Rychlonožkův tatínek

4. Jedovatej dědek

3. vrátný z chlapeckého domova

5. funebrák

6. portýr v Melantrichu

7. tatínek Pepíčka

10. zámečnický mistr
Zázvora

8. dědeček Tlouštíka

11. pan Bidlo

9. tatínek Tlouštíka

12. Kuliferda

13. kocour
z hostince

Nominovaných 13 postav: 1. Rychlonožka – 2. Rychlonožkův tatínek (vyskytuje se v řadě
příběhů) – 3. vrátný z chlapeckého domova (příběhy s Nočními můrami) – 4. Jedovatej dědek
(Dlouhé Bidlo kuje pomstu, RŠ zápolí s Jedovatým dědkem) – 5. funebrák (RŠ pátrají ve sklepě)
– 6. portýr v Melantrichu (RŠ v redakci) – 7. tatínek Pepíčka (RŠ nadělují) – 8. dědeček Tlouštíka
(Pískloun a Tlouštík jdou za příhodami) – 9. tatínek Tlouštíka (RŠ zvou Tlouštíka) – 10.
zámečnický mistr Zázvora (Rychlonožka nastupuje do učení) – 11. pan Bidlo (RŠ zachraňují
Dlouhé Bidlo) – 12. pes Kuliferda – 13. nespravedlivě obviněný kocour pana hostinského (RŠ
pomáhají Tondovi Pírků).
Širší výběr kníráčů: uprchlík z pohraničí – velitel četnické stanice – jeden ze zasahujících četníků
– pan Dušín – tlustý karbaník – kolemjdoucí (RŠ v redakci) – pan Hojer (RŠ a bobřík mlčení) –
železničář (RŠ v nákladním vagoně) – Jindra (u Jeremiášky) – Jarka (u Jeremiášky) – jiný vrátný
z chlapeckého domova (příběh o chovanci Macířovi) – domovník co odstavil BKP žebřík – pan
lesní (RŠ na výzkumech) – cestující z vlaku (RŠ u záchranné brzdy) – dřevař (RŠ na vodní
skluzavce) – pan Metelka – postava na plátně v biografu – prodavač párků – ředitel výstavní
síně – příslušník SNB řešící pana Hartusila – pošťák z Rychlonožkova snu – hlídač parku –
správce domu, kde bydlel mladej Kodešník – zloděj kufrů – vrátný z Dopravního podniku –
všechny Štětináčovy krysy … atd.
Hlasování je možné elektronickou poštou na e-mail Akademie
Jaroslava Foglara (jaroslav.foglar@email.cz), nebo předat jakkoliv –
písemně či ústně – hlavním organizátorům ankety (Martin Rosol a
Slavomil Janov). Anketa bude uzavřena 30. listopadu 2014.

Kresby Jan Fischer a Marko Čermák

