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SLOVO NA ÚVOD Ač to v plánu 48. klubu oldskatů Jestřábi vůbec nebylo, nechtěné se stalo

skutečností: Právě v tuto chvíli se k čtenářům dostává letní speciál e-zinu V Jestřábích
pařátech. Letos se tak v rámci projektu Akademie Jaroslava Foglara na světlo světa vyklubalo
už třetí číslo tohoto elektronického magazínu.
Proč jsme se k tomuto vydání nakonec rozhodli? Inu, poslední týdny přinesly několik aktivit a událostí,
které je dobré příznivcům díla Jaroslava Foglara naservírovat ještě před tím, než nastane „okurková
sezóna“. Ale jak se dočtete dále, v činnosti AJF ani toto „jalové“ období nepřichází v úvahu…

AKTUÁLNĚ Ano, už jen desítky hodin nás dělí od zahájení dlouho avizované velké letní poznávací hry

v Praze s příznačně originálním názvem – Rychlé šípy v Africe. Proč takové pojmenování? Copak, odehrává
se snad některé dobrodružství legendární chlapecké party na černém kontinentě?
Věřte-nevěřte, odehrává! Ale o tom se zatím nebudeme podrobněji
zmiňovat. Leccos už však naznačuje obrázek s kresbou Jana Fischera.
Ano jde o postavičku Mirka Dušína, který v kostýmu cestovatele vyráží
do Afriky. Co na tom, že šlo pouze o divadelní představení Rychlých
šípů, které navíc ještě nedopadlo nijak slavně…
Samotný název poznávací hry je však kromě uvedeného provázán i se
skutečností, že hra je připravena na území Pražské památkové
rezervace – a ta svými hranicemi výrazně připomíná siluetu Afriky!
Proto nyní jen doporučujeme sledovat zkraje prázdninového období
foglarovský magazín Bohoušek, či tematické internetové stránky
rychlesipy.skauting.cz.

V jarním speciálu „Jestřábích pařátů“ byla představena kolekce nových
foglarovských suvenýrů – sada 12 magnetek s tematikou Rychlých šípů. Předlohou pro
magnetky se stalo 12 obrazů a kreseb Marko Čermáka. Magnetky je možno získat
jednotlivě (kus za 50 korun), nebo jako celou sadu. V tom případě kupující získá jako
bonus prémiovou třináctou magnetku, která není samostatně k dostání!
CHARITA

To podstatné, co emise těchto suvenýrů s sebou přináší, je, že výtěžek z jejich
prodeje obohatí charitativní sbírku Kmene dospělých skautů a skautek Junáka
ve prospěch výcviku asistenčních psů. Cílová částka, kterou se pražští oldskauti
z vydání magnetek rozhodli věnovat na konto Pomocných tlapek, je 10 000 Kč.
Vedle Marko Čermáka se nyní k podpoře projektu přidal i další foglarovský
kreslíř Jiří Filípek. Také on souhlasil s poskytnutím autorských práv ke svým
kresbám s Rychlými šípy pro výrobu magnetek bez nároku na honorář.
Pro charitativní projekt vybral Jiří Filípek dva obrázky, které se
tematicky vztahují k Muzeu Jaroslava Foglara v Ledči nad
Sázavou a Foglarově památníku ve Sluneční zátoce. Také
proto bylo možno pár nových magnetek získat poprvé na
letošním Setkání ve Sluneční zátoce.

Stejně jako sadu magnetek
s Rychlými šípy a spol. z autorské
dílny Marko Čermáka, také novou
dvojici suvenýrů je možno získat na
akcích Akademie Jaroslava Foglara,
nebo prostřednictvím objednávky na
adrese oldskauting@email.cz, nebo
telefonicky na čísle 602 686 725.

V první červnovou sobotu se v Praze uskutečnila zajímavá akce – Promoce asistenčních
psů. Jde o setkání těch, kteří od výcvikového centra Pomocné tlapky ve Starém Plzenci
převzali před rokem asistenčního psa a nyní přijeli i se svými rodinami předvést, jak se za
tu dobu se čtyřnohým společníkem sžili a stali se nerozlučnými kamarády. Slavnostní, ale
především silně dojemnou a srdečnou atmosféru promoce, dokumentuje šest momentek
z akce na fotopásku. Mezi hosty akce byli i zástupci Kmene dospělých Junáka.

FOTOREPORTÁŽ V návaznosti na reportáž z květnové schůzky oldskautského klubu Jestřábi a setkání

kolegia Akademie Jaroslava Foglara, zveřejněnou na foglarovském webu Bohoušek, jsme do tohoto letního
speciálu „Jestřábích pařátů“ připravili rozsáhlou fotoreportáž z popisované akce.
V průběhu „akademického roku“ se jedna až dvě setkání konají mimo klubovnu skautů v Bělehradské ulici,
která je tradiční baštou AJF. Jak už je uvedeno v reportáži na Bohouškovi, tentokrát se cílem výpravy stalo
jihovýchodní předměstí Prahy, konkrétně Uhříněves, která je součástí Městské části Praha 22.

Jestřábi se slétají na jihovýchodní okraj metropole – do pražské Uhříněvsi. S dalšími přáteli-foglarovci se
setkávají v obchodně-administrativním centru městské části, na Novém náměstí…

Počasí nám příliš nepřálo. Útočiště pod střechou místního muzea proto všem přišlo vhod. Bohaté muzejní
sbírky regionálního charakteru doplňují četné tematické soubory. K vidění toho bylo mnoho…

Kochat jsme se mohli nejen samotnými muzejními exponáty, ale i kolekcí vystřihovánek a papírových
modelů z dílny žáků místní základní školy a zájmových kroužků Salesiánského centra, ve kterém jako
pedagog působí člen Jestřábů Libor Čermák. Na snímku vpravo si Libor (v oldskautské mikině) prohlíží
kroniku společně s odchovancem svého turistického oddílu Michaelem Mrázem, někdejším úspěšným
účastníkem Memoriálu Jana Tleskače, soutěže mistrovství světa ve vyjímání hlavolamu ježek v kleci…

Po prohlídce muzea jsme – déšť-nedéšť – vyrazili do terénu. Jen několik desítek metrů od moderního
Nového náměstí nás uvítala původní starší zástavba Uhříněvsi. Zde je také objekt místní fary se stařičkou
hospodářskou budovou. Těm z nás, kteří jsme před deseti lety absolvovali expedici na Ukrajinu a
v podkarpatském Sinovíru objevili i po desetiletích někdejší „kořalnu“ Žida Izáka Kahana, budova
v Uhříněvsi objev z Podkarpatské Rusi značně připomněla. (Než skauti Foglarovy Dvojky o prázdninách
1938 nalezli vhodné místo k táboření, sloužila nálevna jako dočasné skladiště táborového vybavení).

Vzdor značné zchátralosti ukrývá stavení cenný „poklad“: Uvnitř, na zdech někdejší předválečné klubovny
místních skautů, jsou ještě dochovány kresby s dobovou skautskou symbolikou a jsou zde i malby
prosycené romantikou prázdninového táboření. A ejhle, je zde i postava Mirka Dušína z Rychlých šípů!

Z tak úžasného prostředí se nám vůbec nechtělo odcházet. Kéž by tento „skanzen“ zůstal zachován…

Čas pokročil a na nás čekala další část putování po Uhříněvsi, konkrétně cesta k protáhlé vodní nádrži
Nadýmač. V dolní části propojuje břehy rybníka pěkná dřevěná lávka. Zub času se však zřejmě do
konstrukce můstku zakousl tak hladově, že před vstupem varuje výstražná tabula. Kdo by se však tohoto
„uhříněveského vlka“ bál? Nikdo z účastníků výpravy tak kalhoty před brodem nestahoval…

Za nebojácnost jsme byli odměněni: Z lávky jsme ve vodě zahlédli párek nutrií – pardon, foglarovských
bobříků – a na druhém břehu Nadýmače se nám další rodinka bobříků předváděla v plné kráse…

Horní část Nadýmače odděluje od zalesněného území přiléhajícího už k sousedním Kolovratům, další
rybník Velká Vodice. Lesní romantické zákoutí se nazývá Prknovka. Tam patřila skautům stejnojmenná
táborová základna. Spletitými privatizačními rošádami majetku však Junák nechtěně o Prknovku přišel,
ač stát uznal, že na objekt měli skauti právo. Zbyla jen písnička se smutným koncem. Je skoro symbolické,
že o kus dál, u železniční trati, je pomníček jiného neveselého příběhu – tragédie zpěvačky Ivety Bartošové…
A jsme v cíli, v uhříněveské ulici U Starého mlýna. Je shodnost
názvu se stejnojmennou ulicí ve Foglarově knize Tajemná
Řásnovka čistě náhodná? Pravda, závody vozíčků, které
v románu zorganizovali chlapci z klubu Stráž Řásnovky,
probíhaly asi na jiných strojích, než jaké jsme mohli spatřit při
procházení dlouhou svažitou ulicí…
Foto: Vítězslav Čermák – Atana, Slavomil Janov – Nashville,
Libor Čermák a archiv MČ Praha 22.
Kresby: DepositPhotos a Oldskauting.cz/Slovenský skauting.

TIP NA SVÁTEČNÍ DNY Nadcházející 112. výročí narození legendárního spisovatele a skautského vůdce

Jaroslava Foglara, známého i pod přezdívkou Jestřáb, připomene v Praze v jubilejní den 6. července 2019
několik vzpomínkových akcí.
Již tradiční setkání, které dlouhodobě neformálně zaštiťuje Sdružení přátel Jaroslava
Foglara, proběhne od 13 hodin a 13 minut u spisovatelova rodného domu v Benátské
ulici číslo 3 v Podskalí na Novém Městě.
Na domě, do prosklené vitráže vstupních dveří, byla v 2007
zasazena pamětní deska s připomínkou 100. výročí Foglarova
narození. Slavnostní chvíle odhalení desky, jejíž umístění
iniciovali a realizovali foglarovci Slavomil Janov a Milan
Lebeda, si je možno – díky pohotovému objektivu filmového
žurnálu Bohouškovo oko – připomenout videoreportáží , která
je k zhlédnutí na www.youtube.com/watch?v=nl3iqdd5rh8.
Momentky vpravo zachycují původní podobu pamětní desky z roku 2007
a účastníky loňské vzpomínkové akce.
Ani letošní setkání se však neomezí jen na komorní program u rodného domu.
Také letos v rámci projektu Akademie Jaroslava Foglara naváže na setkání
foglarovský happening, tentokrát v podobě poznávací vycházky do „světa
stříbrného plátna“. Cílem vycházky bude objevení místa jedné z klíčových scén
filmu režiséra Petra Kotka Záhada hlavolamu z roku 1993. Kamera hned na úvod
příběhu napínavě přibližuje signalizační štafetu chlapců z Druhé Strany, kteří si
pomocí slunečního odrazu v zrcátkách předávají důležité zprávy…
Kde však toto místo leží? Víte to? Pokud
ne, máte možnost jej poznat právě
v sobotu 6. července 2019. Samozřejmě, že danou lokalitu se může
každý pokusit vypátrat kdykoliv i sám, třeba s pomocí údajů na
specializovaném webu www.filmovamista.cz. Pokud byste s účastí
na poznávací vycházce váhali jen s ohledem na současné tropické
počasí, nabízíme – společně se snímkem z filmu z roku 1993 –
chladivé osvěžení v podobě fotografie daného místa ze současného
období – ale se zimní sněhovou pokrývkou! 
Komentovaná vycházka naváže na připomínku
Foglarova narození v Benátské ulici (setkání
trvá přibližně 30 minut), ukončení celé
akce je plánováno kolem 15. hodiny.
Bližší informace k vycházce na telefonním
čísle 602 686 725.
Foto: Milan Lebeda, Slavomil Janov
a archiv/filmovamista.cz a movieloci.com.
Kresby: Milan Teslevič a Oldskauting.cz/Slovenský skauting

PRO SBĚRATELE Muzeum Jaroslava Foglara, jehož průběžně upravovanou expozici na hradě v Ledči

nad Sázavou si mohli návštěvníci prohlédnout poprvé v roce 2017, nabízí od svého otevření také pěkný
sběratelský suvenýr – výroční turistickou známku.
Zájem mnoha zanícených sběratelů těchto dřevěných vypalovaných koleček
s háčkem na pověšení však už delší dobu provází dotazy, zda by Foglarově muzeu
nepřináležela i turistická známka z hlavní sběratelské řady, čili s pořadovým číslem.
Tyto známky jsou mezi sběrateli ceněny nejvíce.
Vzdor tomu, že číslovaná řada už překročila magickou hranici dvou a půl tisíce
známek, rovnoměrně s tím roste i počet elitních sběratelů, kteří pravidelně křižují
republiku všemi směry a jsou majiteli celé
této řady. Jiní se samozřejmě spokojují jen se suvenýry z vybraných
navštívených míst, nebo mají své sbírky zaměřeny tematicky,
například na hrady a zámky, přírodní či technické památky, vrcholy
hor, muzea, skanzeny a podobně.
Aby však i návštěvnicky exponované místo mohlo získat číslovanou
turistickou známku, musí o tom rozhodnout hlasování aktivních
sběratelů. Díky podnětu Akademie Jaroslava Foglara bylo do
hlasování navrženo i Foglarovo muzeum na ledečském hradě.
Hlasování proběhlo na přelomu května a června – a s výraznou
převahou se sběratelé přiklonili k vydání nové TZ.
Zpracování grafických předloh pro „oboustrannou“ známku (s odlišnými motivy na aversu i reversu
dřevěného kolečka) se po dohodě s AJF ujal kreslíř – a zároveň hlavní realizátor expozice muzea – Milan
Teslevič. Na líci turistické známy tak bude zobrazen Jaroslav Foglar v mladším věku z období, kdy začal
stoupat k vrcholu své literární kariéry, a zároveň se Dvojka pod jeho vedením stala prestižním oddílem
prvorepublikového skautingu u nás. Na známce bude Jaroslav Foglar ve skautském kroji vyjímat ježka
z klece, na pozadí je pak symbol skautského slibového odznaku a silueta ledečského hradu. Rub TZ ozdobí
logo Muzea Jaroslava Foglara, jak jej navrhl Milan Teslevič.
Nová turistická známka bude vydána v předvečer
112. výročí narození Jaroslava Foglara. K dostání
bude samozřejmě v pokladně muzea na ledečském
hradě. V limitovaném množství si ji mohou
objednat zájemci prostřednictvím e-mailu
oldskauting@email.cz, nebo telefonicky
(602 686 725). Cena nového foglarovského
suvenýru je standardní – 35 korun.
Mezi sběrateli turistických známek „kope první ligu“ také
vedoucí oldskautského klubu ze Světlé nad Sázavou Josef
Kopecký – Bill. Ve sbírce má všechny číslované TZ, stejně jako
výroční i prémiové známky. Bill je také držitelem prestižního
sběratelského odznaku Znalec České republiky. Věru, skautský
klobouk dolů!
Foto: František Kupr

PRACUJEME HLUBOKO V PODZEMÍ
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.
VE PROSPĚCH OBYVATEL METROPOLE
SI VŠAK KLADEME
VYSOKÉ PRACOVNÍ CÍLE!

Také díky podpoře
akciové společnosti Kolektory Praha
můžeme realizovat projekty zaměřené na rozvoj
odkazu Jaroslava Foglara. Děkujeme!
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