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SEJDEME SE V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ. Od roku 2017 je v rámci projektu Akademie

Jaroslava Foglara pořádán v poslední prázdninový den – 31. srpna – happening Rokosův
memoriál. Akce připomíná Foglarův román Boj o první místo.
Spisovatel hned v úvodu příběhu zmiňuje tragické utonutí žáka Rokose
na plovárně. Pro samotný děj románu nemá utonutí Rokose, spolužáka
hlavního hrdiny Petra Solnara, ovšem žádný zásadní význam. Jde však
o charakteristické memento, jedno z řady podobných varování, jaká se
v autorově díle vyskytují poměrně často, a apelují na chlapce a děvčata, aby
při jakýchkoliv aktivitách nikdy nepřeceňovali své síly a schopnosti.
Rokosovo utonutí se v románu (příběh nejdříve vycházel na pokračování
v časopise Skaut-Junák v období 1933 – 1934, knižně byl poprvé
vydán v roce 1936) přihodilo právě v poslední den prázdnin. Proto
se i memoriál koná pravidelně vždy 31. srpna. Stálým kolbištěm
bylo a dosud je romantické Jezírko v Prokopském údolí na
jihozápadním okraji Prahy. Happening se koná od 17 hodin.
Při premiéře v roce 2017 měla akce výrazně sportovně-soutěžní
charakter: Účastníci měřili své plavecko-potápěčské mistrovství ve dvou disciplínách:
výdrží pod vodou s nádechem (měřil se čas) a plavbě pod hladinou na co nejdelší
vzdálenost. S nadsázkou bylo před startem aktérům sděleno, že „kdo se
utopí, stává se automaticky Rokosem“, jinak o prvenství rozhodovaly
výkony v daných disciplínách.
Plavání a potápění pětice otužilců (voda v Jezírku už nebyla žádné
„kafe“) přihlížely i Rychlé šípy se záchranným kruhem. Ten nakonec
nebyl zapotřebí, a tak jím byl místo vavřínového věnce dekorován
vítěz soutěže Martin Rosol…
Sympatický byl i charitativní „bonus“ happeningu v podobě finanční
sbírky pro členku jednoho pražského skautského oddílu: Dívka je pro
skauting velice zapálená, ale žije v sociálně slabší rodině a na roční
členský příspěvek (registraci) si sama střádá korunku ke korunce.
Oldskauti z klubu Jestřábi a jejich přátelé se na dívčin příspěvek po
další rok složili a peníze v plné částce věnovali jejímu skautskému
středisku.
Vítěz úvodního ročníku Rokosova
memoriálu Martin Rosol obdržel za
své výkony i zajímavou cenu: K akci
byly vydány účastnické placky
a také odznaky pro samotné aktéry.
Odznak pro vítěze byl raritní –
lahůdkový utopenec měl v kuličce
pepře vlisovanou pravou zlatinku
z mistrovství světa v rýžování zlata.

Ve druhém ročníku bylo kromě románu Boj o první místo připomenuto i nejnovější
vydání knihy Hoši od Bobří řeky. Snad všechny vnímavé foglarovce zaujalo, že
ilustrátorka knihy Ester Kuchynková nakreslila na obálce dva bobry bez ocasů. Je sice
známo, že tento aktivní vodní hlodavec schovává na souší svůj ocas po tělem, přesto
obálková kresba vyvolala vášnivou diskusi i na kolegiu Akademie Jaroslava Foglara.
Z uvedeného důvodu byli účastníci Rokosova memoriálu už předem vyzváni, aby si pro
plavbu v Prokopském jezírku připravili „bobří ocasy“ a celou délku zaplaveného kaňonu
zdolali tam i zpět s touto výbavou připevněnou k plavkám. K vidění tak byly velice originální „modely“
ocasů, jak je patrno i z momentek naší fotoreportáže.
A jaký bude letošní Rokosův
memoriál? Podrobnosti
neprozradíme, ale leccos
napovídá postava Dlouhého
Bidla z Bratrstva Kočičí
pracky. Vykutálený čahoun se
stal maskotem třetího
ročníku happeningu a tak je
zřejmé, že v programu
nebude tato svérázná
postava hrát podřadnou roli.
Po zájemce o účast na akci –
ať už si vezmou s sebou plavky,
nebo budou „vodním hrátkám“
aktérů v Jezírku jen přihlížet ze
břehu – připomínáme, že
Rokosův memoriál 2019 začíná
v 17 hodin. Sraz je v 16.59 h u
Hurdálkovy Jedový chýše
(dřevěnice s občerstvením) na
okraji Prokopského údolí za
viaduktem Pražského
semmeringu v Hlubočepech.
Výhodný autobusový spoj do
Hlubočep (bus č. 120) jede v
sobotu ze zastávky autobus Na
Knížecí (u Anděla) v 16.30 h,
příjezd do Hlubočep 16.38 h.
Ve středu 11. září 2019 se uskuteční první kolegium Akademie Jaroslava Foglara v novém akademickém
a skautském roce 2019/2020. Pro členy oldskautského klubu Jestřábi je akce řádnou klubovou schůzkou.
Z programu:
- Jak dnes vypadá tábořiště Dvojky u Sinovíru na Podkarpatské Rusi?
- David a Goliáš aneb Hoši od Bobří řeky trochu jinak
- Poznávací hra Rychlé šípy v Africe v rozšířeném rozsahu
- Vontové zvou do Stínadel na Den otevřených dvorů …
Kolegium probíhá v zasedačce ORJ Praha 2, Bělehradská 51, začátek v 18 hodin.

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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