
 

  

  









ABSTRAKT 

Ve své bakalá ské práci se zabývám zornými úhly pohledu na pedagogický odkaz 

Jaroslava Foglara. V teoretické ásti p iblížím život a dílo Jaroslava Foglara. V praktické 

ásti p edstavím pohledy na dílo, a  literární i skautskou práci o ima t í generací. 

Zam uji se zejména na vnímání literárních d l a na to, jak je chápáno jejich výchovné 

poslání. Ráda bych zjistila, zda má stále stejnou hodnotu slovo pravda a p átelství, co si 

každý p edstaví pod pojmem rytí skost. Analyzuji vliv Foglarova díla na základ  

provedených rozhovor . 

 

Klí ová slova: aspekt, literární dílo, mládež, skauting, v dce, tábor, hra, kronika, pravda, 

p átelství, p íroda, tená ský klub. 

 

 

ABSTRACT 

My bachelor work deals with different views of Jaroslav Foglar´s pedagogical heritage. 

The theoretical part is dedicated to Jaroslav Foglar´s life and work. In the practical part 

there are introduced three generations´ views of his work, both literary work and scout 

activities. I focus mainly on perception of his literary works and how his educational 

mission is understood. I would like to find out if words 'truth' and 'friendship' are still of 

the same worth, what is imagined beneath the term 'knightliness'. Based on performed 

interviews I analyse impact of Foglar´s work. 

 

Key words: aspect, literary work, teenagers, scouting, leader, camp, game, chronicle, 

friendship, nature, reader´s club 
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ÚVOD 

Poprvé jsem se setkala s dílem pana Jaroslava Foglara v deseti letech. P e etla jsem tu 

nejúžasn jší knihu svého života – Hoši od Bob í eky. Nev d la jsem tenkrát nic 

o autorovi a p iznám se, bylo mi to jedno, ale ten d j, ten m  pohltil úpln  celou. Prožívala 

jsem s partou hoch  každé dobrodružství, každý spor, krásu popisované p írody a sílu 

jejich kamarádství.  

Všechny víkendy a dovolené jsme s rodi i trávili na chat  v Balinském údolí (na Vyso in  

u Velkého Mezi í í). Tam jsem si pod vysokými smrky a borovicemi i na b ehu í ky 

Balinky mohla tu sílu okamžik  prožít doopravdy. M la jsem i starou khaki košili, na 

kterou jsem si p išívala barevné knoflí ky za spln né bob íky. 

asem jsem p e etla v tšinu foglarovek a z asopisu ABC jsem si vyst ihovala 

a vylepovala p íb hy Rychlých šíp .  

Psát o tomto „panu spisovateli“ je pro m  ctí. Doufám, že tímto po inem mu vrátím, by  

jen malý kousí ek toho, co dal v období d tství on mn . 

Bylo t žké stanovit si, jakým sm rem se ve své práci vydám. O tomto muži, spisovateli, 

kroniká i, v dci skautských oddíl  a pedagogovi volného asu bylo napsáno už spousta d l 

a hromady r zných prací. ešení se mi samo nabídlo: Kdo m  u il jak se chovat v p írod , 

vysv tlil mi základy skautingu a dal mn  p e íst ty správné knihy? Moji rodi e.   

Takže byli p esv d eni o správnosti tohoto p sobení na své dít . I já jsem toto poselství 

p edávala dál. S manželem a dalšími nadšenci p ipravujeme pod hlavi kou dobrovolných 

hasi  letní a zimní tábory pro malé skupiny d tí. Vždy se jedná o skupinu ítající nejvýše 

dvacet d tí. 

V teoretické ásti bakalá ské práce popíši, ne vždy lehký život, Jaroslava Foglara. 

P edstavím jeho celoživotní práci, která p edstavuje nejen v dcovství skautského oddílu 

a psaní knih, ale také jeho kroniky, tená ské kluby a hry, které vymýšlel. 

V praktické ásti vyslechnu a popíši názory a zážitky lidí, kte í dílo Jaroslava Foglara 

znají. Porovnám pedagogické ovlivn ní mládeže nyní, p ed t iceti a p ed šedesáti lety. 

Domnívám se, že každá generace ur ité aspekty díla vnímá a chápe odlišn .  

Tento pán je dle mého názoru ukázkovým p íkladem sociálního pedagoga, a proto 

zkoumání názor  na jeho výchovu je na této akademické p d  vhodné.  
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I.  TEORETICKÁ ÁST 
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1 JAROSLAV FOGLAR - ŽIVOTOPIS 

1.1 D tství a dopívání 

1.1.1 D tství a školní v k 

Jaroslav Foglar se narodil 6. ervence 1907 v Praze Nuslích, v Benátské ulici 1712/3, 

rodi m Jind ichovi a Marii Foglarovým. Doma už m li jednoho synka, o t i roky staršího 

Zde ka. V roce 1910 se rodina st huje do P edlic u Ústí nad Labem, kde tatínek získal 

práci u eské obchodní spole nosti. Sám Foglar tuto zm nu bydlišt  komentuje pozd ji 

slovy: „Tak jsme zam nili vzduch pící dezinfek ním pachem nemocnice a okolních ústav  

v pražské Benátské ulici za zápach z ústecké chemické továrny vanoucí ob as do P edlic.“ 

(2005, s. 11)  

V P edlicích žili Foglarovi spokojeným životem. Tatínek p ijal nabídku dalšího pracovního 

úvazku u spole nosti a mimo svou profesi prodával uhlí r zným továrnám. Jeho, již 

nemocné srdce se ozvalo, a na cestách dostal srde ní záchvat. Rodina se p est hovala zp t 

do Prahy a tatínek se za al lé it. Zjistil si, že v Pod bradech za ínají lé it srde ní nemoci 

a p ál si tuto lé bu podstoupit. Rodina se proto st huje do Pod brad. Tatínek však po lé b , 

která mu asi spíše ublížila, po trnácti dnech umírá, v ervenci 1911, bylo mu pouhých 39 

let. Maminka se vrátila se syny zp t do Prahy, do Nuselského údolí, kde brat i Jaroslav 

a Zden k prožívají svá první dobrodružství. (Zapletal, 2007) 

íst a psát se nau il již v p edškolním v ku od staršího bratra Zde ka. Znamenalo to v jeho 

život  zásadní zlom. Mohl si p e íst pohádku, kdy cht l a nemusel ekat až na ve erní 

návrat maminky z práce. Um l si už „zapsat“ do svého dení ku bratra Zde ka. Zapisování 

byl bratr v vynález, když ho malý Slávek zlobil, zapsal si jeho jméno do dení ku. Až byl 

brat í ek hodný, v dení ku si ho p eškrtl. Jaroslav se t šil, že bude moci zapsat do svého 

dení ku na oplátku Zdenka. V první t íd  byl Jaroslav jeden z nejpiln jších. Krom  

obvyklých domácích úkol , nosil každý den do školy i své „úkoly z pilnosti“. S velkou 

chutí etl i psal. S láskou vzpomíná na svého prvního u itele Tyla. (Zachariáš, 2007)  

V té dob  se událo mnoho zm n. Vypukla první sv tová válka. Paní Foglarová  koupila 

krámek, bylo to malé papírnictví na Vinohradech, které leželo tém  hodinu cesty od  

domu, kde bydleli. Maminka do svého nového zam stnání odcházela brzy ráno a vracela se 

až ve er v osm hodin. O chlapce se starala babi ka, která se k nim p est hovala. Byla 

velmi p ísná a tak se chlapci každý ve er t šili na návrat maminky, zvlášt  malý Jaroslav. 



UTB ve Zlín , Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o. 11 

 

Vzpomíná, jak se bál pohnout pokrývkou, když ležel v posteli, protože ho p ikrývala 

maminka, tak aby si to p ikrytí nezkazil. (Foglar, 2005) 

Mamince se poda ilo sehnat byt v dom  nad papírnickým krámkem. Rodina Foglarových 

se st huje na Vinohrady, Korunní t ída  732/6, t etí patro, do bytu ítajícím dv  místnosti. 

V tomto dom  žil Jaroslav s maminkou až do roku 1978 (Hamanová – Lábusová, 2008). 

Foglar ve své knize vzpomíná, jak nastupuje do druhé t ídy na Vinohradech k u iteli 

Vlachovi. Pan u itel je však hrubý lov k a citlivá duše budoucího spisovatele pod 

vedením takového lov ka trpí. Do školy chodil se strachem a ty i roky se trápil. Poté 

postoupil na vyšší stupe , takzvanou m š anku. Nový t ídní pan Stuna a u itel matematiky 

pan Synek mu padli do noty. V té dob  v novali u itelé úhlednému psaní velkou pozornost 

a v tšina d tí si osvojila dokonale itelný rukopis. Malý Jaroslav m l z psaní radost. 

S pot šením psal slohové úkoly a v tšinou byl ohodnocen známkou 1/1. První jedni ka 

byla hodnocením za obsah práce a ta druhá za písemnou úpravu. Na za átku osmé t ídy byl 

Jaroslav navržen za školu k dvoum sí ní bezplatné cest  do Švýcarska. Akci na zotavenou 

organizoval ervený k íž. Pro Foglara to byla velká est, že byl vybrán u itelským sborem 

z celé školy, jakožto žák, který neud lá naší republice ostudu. Ve Švýcarsku byl ubytován 

u manžel  Randinových ve vesnici Valleyres. Rodina vlastnila statek a Jaroslav zde 

pomáhal. esal švestky a pásl krávy. Pobyt na zdravém vzduchu se mu velice líbil a dva 

m síce rychle utekly. Další léto, roku 1921, jel se školou na Slovensko do Pieš an, pro d ti 

v té dob  do vzdálené zem .  Zde se mu také velmi líbilo. Jen prý chleba jim dávali málo 

a tak m li po ád hlad. (2005)  

Po návratu ze Švýcarska se Jaroslav cítil silný a t lesn  zdatný. Jeho vzorem mrštnosti, síly 

a odvahy se stal Zorro, hlavní hrdina filmu Zorro mstitel.  I ostatní kamarádi ho cht li 

napodobovat a tak založili partu, která si sepsala n kolik zákon . Bylo zde stanoveno ranní 

a ve erní cvi ení, mytí studenou vodou, opalování a slušná mluva. Za každé sprosté slovo 

dávali pokutu do spole né pokladni ky. Nejvíce ze všeho toužil Jaroslav s kamarády 

po t lesné dokonalosti. Bylo mu necelých trnáct let, když si uv domil sv j další zájem 

a to jak hluboce ho uchvátila p íroda. Obdivoval její barvy, lákalo ho hv zdné nebe, 

miloval západy slunce, uctíval hluboké t n  a tajil dech, když slunce vycházelo. Okouzlila 

ho p íroda v Prokopském údolí, kam se pozd ji stále vracel. (Foglar 2005) 
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1.1.2 Setkání se skautingem  

Jaroslavovi bylo t ináct let a ve škole o p estávce jedl stejn  jako jeho kamarád Mirek 

sva inu. Mirek m l tu svoji zabalenou do novin a p i jídle je pro ítal. Náhle si všiml 

inzerátu, který lákal chlapce, aby se p ihlásili v místnostech spolku eský skaut a nabízel 

možnost zú astnit se zájezdu na první sv tové jamboree, tj. velké skautské setkání, do 

Anglie. Hned ten den se vypravili na danou adresu. Tam se dozv d li, že pokud jamboree 

cht jí vid t, musí si cestu samoz ejm  zaplatit. Zárove  hoch m nabídli lenství ve skautu 

a naši dva kamarádi se nechali zapsat. První sch zka byla p íjemná, hoši zpívali a cvi ili 

pochod s obraty, žádná hra je však ten den ne ekala. Další sch zkou byl ned lní výlet do 

Prokopského údolí, kde je ekala hra s názvem Plížená. T etí sch zka byla, a  to tehdy 

netušil, pro Jaroslava na dlouho poslední. Vedoucí na této sch zce rozdal chlapc m losy 

skautské loterie a ty m li prodávat. Každý deset kus  a nová ci, tedy i Jaroslav s Mirkem, 

kus  dvacet. Chlapci prodávali úsp šn  a ješt  si pro další losy zašli. Prodali jich spolu 

celkem sto padesát. Jelikož však bylo venku velice sychravé po así, Jaroslav prochladl 

a dostal zápal plic. Jeho stav byl vážný a po uzdravení mu maminka další sch zky se 

skauty zakázala. (Zapletal, 2007) 

O skautech se Jaroslav dozvídal z r zných stran a tento spolek ho velmi p itahoval. Byl si 

jistý, že p esn  tento druh zábavy i povinností mu chybí. Bratr Zden k s kamarády se 

rozhodli založit oldskautský klub. Oldskauti byli mladíci v tšinou starší než osmnáct rok , 

kte í se nev novali práci s mládeží, starali se o své zájmy dospívajících, mladší osmnácti 

let mezi sebe v tšinou nebrali, a tedy nebyli ádným skautským oddílem.  Jaroslav tehdy 

rozdíly neznal a tak se s velkým nadšením stal v b eznu 1923 lenem 48. klubu oldskaut  

v Praze, který si íkal Jest ábi. Jaroslav si pro vstup k oldskaut m p idal jeden rok a má 

v p ihlašovacím archu do Svazu skaut  napsán rok narození 1906. Nápl  tohoto oddílu ho 

neuspokojovala a celé dva roky lenství snil o n jaké zm n . (Raba, 2005) 

Jak vypráví Jaroslav Foglar, ta se dostavila v podob  oddílu . 34, který si íkal Ohnivci 

a skládal se z asi t iceti hoch  v tšinou o ty i roky mladších než Jaroslav. Tento oddíl 

vedl pan u itel Kalivoda a pomáhal mu J. Ryšavý – Bobr. Jaroslav prožíval jedno 

z nejkrásn jších období svého života: pracoval s mládeží, vyrážel s nimi na výlety do 

p írody, sout žili. K panu u iteli chodil skoro každý ve er a pracovali spole n  na r zných 

písemnostech. Ve svých vzpomínkách íká, že mu p ipadal jako nový otec, když o svého 

p išel tak mlád. Po dvou m sících jmenoval pan u itel Jaroslava svým zástupcem, Bobr se 

vzdal své funkce a cht l být pouze instruktorem. V lednu p id lil pan u itel Jaroslavovi 
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p ezdívku Jest áb, podle názvu oddílu, z kterého k nim p išel a podle pera, kterým 

o oddílu do kroniky píše. (2005) 

Od tohoto okamžiku se Jaroslavu Foglarovi íkalo Jest áb. Sám však asto poznamenával, 

že by se k n mu hodila n jaká mírn jší, ne tak dravá p ezdívka, nap íklad by si pro sebe 

um l p edstavit p ezdívku Pí alka. Pro zajímavost, své milované mamince íkal 

v soukromí Pumík. 

1.1.3 Vzd lání J. Foglara 

Jaroslav byl vzorným žákem jen v prvních pár letech obecné školy, kdy m l p ed ostatními 

náskok ve tení a psaní. Na m š anské škole byl žákem pr m rným, takže po jejím 

absolvování nemohl pomýšlet na st ední školu. Maminka mu poradila dvouletou obchodní 

školu, ta nekon ila maturitou, ale absolventi dostali pouze vysv d ení, které je 

oprav ovalo vykonávat pod adn jší ú ednické práce. Foglara prý u ení nebavilo, obchodní 

školu ukon il v roce 1925. (Zapletal, 2007) 

1.2 Dosp lost 

1.2.1 Jest ábovo první zam stnání a první tábor 

Foglarovým prvním zam stnáním, kde však p sobil pouze krátce, byla práce u firmy Wys 

Miller et Co. Jednalo se o informa ní kancelá , která zájemc m zjiš ovala spolehlivost 

firem. Jaroslavova práce byla jednoduchá, nap . t íd ní pošty i psaní dotaz  r zným 

firmám. Druhým zam stnáním se stala ú ednická práce u firmy Oskar Staein, velkoobchod 

papírem. (Hamanová, Lábusová, 2008) 

Sou asn  se zam stnáním v papírnách se Jaroslav naplno v nuje ty iat icítce, kde mu pan 

u itel i Bobr nechávají stále voln jší ruku. Na prázdniny roku 1925 naplánuje sv j první 

tábor. Nev d l, jak vlastn  takový tábor vypadá, ale p esto odjel s osmi chlapci vlakem 

do míst u Led e nad Sázavou. Jak sám uvádí – bez p íprav, bez kladiv, bez h ebík , bez 

pil. Ke svému velkému št stí cestou z nádraží potkali vedoucího 35. oddílu z Prahy, který 

šel práv  z nákupu. Vedoucí se jmenoval Ladislav Ra ki a nabídl Jaroslavovi jejich 

základnu, stany s podsadami, za ízení v etn  slamník  s tím, že jejich oddílu tábor za t i 

dny kon í. Foglar nabídku s pokorou p ijal a uv domil si svoji absolutní nep ipravenost. 

Kdo ví, jak by tento první tábor bez ušlechtilé pomoci probíhal. Po návratu z tábora ekala 

Jaroslava další nep íjemnost. Pan u itel se vzdal vedení ty iat icítky. Bobr oznámil, že 
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u práce z stane, jen pokud zbytek hoch  z oddílu p ejde do 2. pražského oddílu, který 

práv  skomíral a nevyvíjel žádnou innost. Foglarovi se do p echodu pod n jakou Dvojku 

necht lo, ale Bobr byl neoblomný.  Jaroslav rezignoval a pomalu si na nové ozna ení 

2. pražský oddíl zvykal. (Foglar, 2005) 

V zá í roku 1927 se ujímá vedení, v té dob  už milované, slavné Pražské Dvojky, 

p ezdívané též sdružením Hoch  od Bob í eky. Tehdy ješt  netuší, že na dlouhých šedesát 

let. (Polák, 2003) 

V roce 1936 byl ocen n Skautskou láskou, což je mimo ádné ocen ní za úsp šnou 

dlouholetou v dcovskou innost. 

1.2.2 Další zam stnání 

Na ja e roku 1938, po t inácti letech u firmy Oskar Stein, dává Jest áb výpov  a odchází 

do propaga ního odd lení nakladatelství a vydavatelství Melantrich. (Zachariáš, 2007) 

Odtud je to jen kr ek do redakce asopisu pro mládež. asopis se jmenoval Mladý 

hlasatel a práv  Foglar se cht l stát jeho redaktorem a p išel s nápadem, že by m l 

Melantrich vydávat moderní týdeník pro dospívající d ti a tak si vychovávat budoucí 

tená e svých asopis . Do Mladého hlasatele však mohl ze za átku jen p ispívat 

drobnými lánky. Až p išel s myšlenkou tená ských klub , která se ujala a m la silný 

ohlas, nabídli kone n  Foglarovi místo v redakci. Hned po nástupu na redaktorské místo 

vymyslel kreslený seriál o Rychlých šípech, díky kterému za al náklad Mladého hlasatele 

stoupat. Pozd ji následoval román na pokra ování Záhada hlavolamu. (Zapletal, 2007) 

Vydávání asopisu bylo v kv tnu 1941 p íkazem nacistických okupa ních ú ad  

zastaveno. Mladý hlasatel se v té dob  pyšnil nákladem 200 tisíc výtisk . Z Foglara se na 

ty i roky stal pouze nakladatelský lektor, který posuzoval rukopisy ostatních autor . Jeho 

zam stnavatel ekal, že po válce oblíbeného redaktora vrátí na p vodní místo. Válka 

skon ila, na ministerský p íkaz však nesm la být vydávána žádná periodika, která 

vycházela za n mecké okupace, a proto Jest áb p ešel na podzim roku 1945 do asopisu 

Junák, na pozici šéfredaktora. Zde se však st etávají názory na podobu asopisu a na 

Jaroslava jsou vyvíjeny tlaky ze strany skautských inovník , kte í cht jí sv j asopis 

pouze se skautským obsahem. Proto, když Foglara oslovil Karel Bureš s nabídkou Mladé 

fronty, tak neváhal a stal se redaktorem týdeníku Vp ed. asopis byl pomyslným 

pokra ovatelem Mladého hlasatele. Znovu za ínali pracovat tená ské kluby, na scénu 
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vstupují Rychlé šípy a strý ek Tomy. asopis však byl v roce 1948 komunistickou 

cenzurou zakázán a Jest áb sm l z stat v redakci jen do konce ro níku. Skautská 

organizace byla po únoru 1948 ú edn  zakázaná, její funkcioná i byli odsouzeni 

v politických procesech k mnohaletým trest m odn tí svobody. (Hamanová, Lábusová, 

2008) 

Jaroslav Foglar, krom  problém  souvisejících se ztrátou zam stnání, musel elit 

pomluvám a kritikám jak své osoby, tak kritikám jeho literárních d l, klub , asopis  

a seriál . 

Redakce asopisu Vp ed ješt  využila tená ské oblíbenosti a v zá í zavádí odznak tená  

„Žlutý kvítek“. Drobný odzná ek ze žlutého skla, ten kdo ho nosí p ipnutý, ukazuje 

dobrou v li pomoci druhému, odmítá násilí a bezpráví, preferuje mír mezi skupinami 

i jednotlivci. (Polák, 2003) 

1.2.3 Pozd jší  - nedobrovolná zam stnání 

Jak uvádí Foglar ve své knize, zákaz asopisu Vp ed byla autorova druhá redak ní 

likvidace, zavin ná politickými zvraty a machinacemi. S velkou chutí se vrhl do innosti 

v oddíle a uv domil si, jak býval z redak ní práce vy erpaný. Ani trochu mu nevadilo, že 

je nezam stnaný. Žít mohl pohodln  i s maminkou ze svých velkých úspor. Tém  p t let 

žil v této, dá se íci poklidné situaci. Vše skon ilo dnem, kdy za ním p išel vyšet ovatel 

Státní bezpe nosti. Dotazoval se, z eho Jest áb žije a sd lil mu, že má pro n j práci. 

Jaroslav musel nastoupit do M stské stanice mladých turist . Na této práci bylo hrozné, že 

m l hlásit, kdyby se v této organizaci objevil zakuklený skautský pracovník, tedy aby 

Jest áb d lal donaše e. Po roce neudávání byl Foglar donucen ze stanice odejít a musel 

nastoupit na místo vychovatele v Domov  st edoškolské mládeže. Zde autor p sobil, jak 

íká, deset ztracených let. Státní bezpe nost ho stále nutila ke spolupráci. (2005) 

Jest ábovi byla práce v internátu utrpením. Patnácti až devatenáctiletým student m 

nerozum l a neum l to s nimi, a  ve Dvojce p sobil jako vynikající pedagog. Je však 

pravdou, že do oddílu si chlapce vybíral a na internát  ubytované chlapce ne. V polovin  

šedesátých let ho ekají lepší asy. Zase vycházeli jeho knihy a to ve vysokých nákladech. 

Zna ný p íjem m l i za sešity s obrázkovým seriálem Rychlé šípy. Toto „zlaté“ období 

trvalo pouze p t let a znovu se dostává na seznam zakázaných. Za tu krátkou dobu si 

vyd lal dost pen z, a proto z nich mohl žít dalších sedmnáct let. (Zapletal, 2007) 
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1.3 Stá í 

1.3.1 Pozdní radosti 

Sametovou revolucí v roce 1989 skon ila pro Jaroslava Foglara všechna omezení a zákazy. 

Za aly se mu hrnout r zné nabídky. On si plnými doušky vynahrazoval vše, co mu 

p edchozí režim odepíral. S odstupem asu pak p iznával, že n které jeho narychlo vydané 

knihy v laciných a nelákavých provedeních snad vyjít ani nem ly. Radost z volnosti však 

p evažovala. Nakladatelství Olympia splnilo Jest áb v dávný sen a vydalo souborné 

vydání stínadelské trilogie - Dobrodružství v temných uli kách (Záhada hlavolamu, 

Stínadla se bou í a Tajemství Velkého Vonta). Dostával r zná vyznamenání a ocen ní, 

nap íklad titul estný ob an hlavního m sta Prahy. Pot šení m l z pravidelné etby 

v eském rozhlase 2. Zde p ed ítal, v po adu Rádio na polštá , Foglarovy knihy Alfred 

Strej ek. Po ad se stal ješt  krásn jším, když etbu doprovázel Št pán Rak hrou na kytaru. 

Nakrátko došlo i k obnovení asopisu Mladý hlasatel. Jaroslav se zú ast oval spousty 

besed, kde se p edstavil jako úžasný vyprav  a kde i p ed ítal ze svých milovaných knih. 

Zajímavá pro n j byla spolupráce s výtvarníkem Kájou Saudkem na komiksových 

seriálech. (Raba, 2005) 

Miloš Zapletal nás ve své knize upozor uje, abychom si uv domili, že se Jaroslavu 

Foglarovi až ve dvaaosmdesáti letech, po tém  ty iceti letech donuceného ml ení, 

dostalo ob anského uznání a plné tv r í svobody. (2007) 

Jest áb byl držitelem nevyššího skautského vyznamenání St íbrného vlka, dále Junáckého 

k íže Za Vlast 1939-1945, za v rnost ideál m svobody prokázané za n mecké okupace 

a držitelem ceny Za úsilí o nápravu v cí lidských od nadace J. A. Komenského. (Foglar, 

Hojer, erný, 2000) 

V roce 1997 se Jest áb dožil devadesáti let. V Muzeu hlavního m sta Prahy se od dubna 

do zá í konala výstava „Po stopách Rychlých šíp “, která m la obrovskou návšt vnost. 

Auto i Ji í Stegbauer a Jaroslav Švancara ji p ipravili k devadesátým narozeninám Jar. 

Foglara a nedožitým devadesátinám autora kreseb dr. Jana Fischera (Foglar, 2005). 

Ve Slune ní zátoce (u Led e nad Sázavou) byl den p ed Jest ábovými narozeninami 

odhalen památník, který má navždy chránit místo, které inspirovalo J. Foglara k napsání 

knihy Hoši od Bob í eky. Jest áb se této akce zú astnil a dokonce bez brýlí zapsal n kolik 

vzpomínek do místní kroniky. (Raba, 2005) 
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Vladimír Janík vzpomíná na tento den slovy: „Jest áb tam p ijel ješt  ve velmi dobrém 

stavu, m l skautskou košili a dokonce své oblíbené kra asy!“ (in Foglar, Hojer, erný, 

2000, s. 37) 

Pro shrnutí si p ipome me, že Foglarovy knihy byly na indexu od roku 1948 do roku 1965 

a podruhé od roku 1968 do listopadu 1989. 

1.3.2 Soukromý život 

Pan Foglar se nikdy neoženil, vždy žil po boku své maminky, která se dožila úctyhodných 

sto dvou let. A koliv byl v pr b hu svého života zamilovaný vícekrát, nikdy s žádnou 

ženou nenavázal hlubší vztah. Jeho starší bratr Zden k, který ženatý byl a m l dv  d ti, 

zem el v šedesáti t ech letech na rakovinu plic. Možná díky této bratrov  zbyte n  brzké 

smrti, ve v tšin  svých d l Jest áb upozor uje na neblahý vliv kou ení na mladý 

organismus. 

Ve své autobiografii nám vysv tluje sv j pohled na život: „Nikdy bych nenapsal svých 

t iadvacet knížek, statisíce hoch  a d v at by nikdy nelovili bob íky, nikdy bych nevydupal 

ze zem  Mladý hlasatel a Vp ed a všechno, co s t mi asopisy souviselo, ani bych 

nevymyslel stovky a stovky her a inností pro život oddíl  a klub  mládeže, kdybych byl 

rozptylován obvyklými starostmi o vlastní rodinu. Vždycky jsem také – a to na rozdíl od 

jiných mladí k  – toužil z stat chlapcem, nestárnout, neustále žít ve sv te d tí a mládí.“ 

(2005, s. 7) 

Miloš Zapletal nám ve své knize p ibližuje Jest áb v vztah k mamince, kdy ji náš v dce 

oslovuje jako Pumíka i Pumí ka. K mamince se vždy choval s úctou a n hou, dá se íci, 

že byl na ní po celý život závislý. Každý týden spolu chodili do kina. Ve ery trávívali 

spole n , n kdy si etli, jindy poslouchali rozhlas. Nejš astn jší byl Slávek s maminkou 

o Vánocích. Když byla maminka nemocná, velice se o ni bál. Sám se o ni staral až do její 

smrti a nikdy ji nesv il do pé e cizí osob . Paní Foglarová v posledních letech svého 

života nemohla chodit, ale Jaroslav se o ni staral až do její smrti. Když mluvil o mamin in  

odchodu, není to pouhé „zem ela maminka“, ale „maminka mn  zem ela“. Možná hluboký 

vztah k matce ho vedl k tomu, že se stále cítil jako chlapec a mluvíval o v ném 

chlapectví. (2007) 
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P kný vztah m l Jest áb i ke svému bratrovi, takto usuzuji podle jeho slov v knize Život 

v poklusu. 

„Ale vím, že Zd nd v majetek, román Hrab  Monte Christo, který mi dal jednou Zd nda 

dobrovoln  jako náhradu za pohlavek, jenž jsem nespravedliv  dostal od maminky místo 

n j. Ten román, svázaný do dvou knih, mám jako památku na mého milého brášku Zd ndu 

dodnes.“ (Foglar, 2005, s. 25) 

 

1.3.3 Pozdní starosti 

V roce 1984 jel Jest áb naposledy jako aktivní ú astník na týden na tábor, bylo mu 77 let. 

O t i roky pozd ji, po nep etržitém šedesátiletém vedení p edal svoji milovanou Dvojku 

pod vedení Milanovi – ing. Žaloutkovi, který se ukázal jako velmi schopný nástupce 

a vedoucí. (Foglar, Hojer, erný, 2000) 

Po „sametové revoluci“ musel pan Foglar asto elit obvin ním z pomaha ství  Státní 

bezpe nosti. Zde sice byl p l roku veden pod p ezdívkou agent Šípek, ale nikdy se nenašel 

žádny dokument usv d ující ho z udava ství a ke svému „poklesku“ se sám ve ejn  

p iznal. 

Stá í, ten nutný proces našeho života, p ineslo panu Foglarovi i starosti. V roce 1991 za al 

psát podle scéná  kreslených p íb h  Modrá Rokle, Ztracený kamarád a Jeskyn  Saturn 

knížku pod jedním názvem – Modrá rokle. Jest ábovu práci na knize znemožnila vážná 

o ní choroba a v této t žké situaci mu velmi pomohl jeho p ítel Ji í Raba, který p esv d il 

nemocného, aby mu text diktoval a Ji í ho psal do po íta e. Poslední kapitoly v ervenci 

1994 již dopsal Foglar sám. Kniha byla pozd ji p epsána do Braillova písma. (Nosek, 

1999) 

Koncem roku 1992 byl p epaden dv ma výrostky, kte í ho cht li okrást, dovolal se našt stí 

v asné pomoci. Jaká je to ubohost p epadnout bezbranného starého lov ka. Po v tšinu 

svého p edešlého života by se jim díky svému pravidelnému cvi ení z ejm  ubránil sám. 

Od jara 1995 byl Jaroslav Foglar dlouhodob  hospitalizován v Thomayerov  nemocnici, 

odkud však dle možností vyjížd l na besedy. V této nemocnici umírá 23. ledna 1999 

ve v ku 91 let. Je pochován na Vinohradském h bitov  (Foglar, 2005). 
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Jaroslav Foglar podepsal p l roku p ed smrtí darovací listinu na své písemnosti Památníku 

národního písemnictví. Velkou zásluhu na tomto rozumném rozhodnutí má Ji í Raba 

(Hamanová, Lábusová, 2008). 

Rudolf Zahradník íká o Jest ábovi s úctou: „Mládí má obdiv pro est, dovednost, 

spravedlnost a dobrodružství. Ctí nositele t chto vlastností. Je idealistické a má ideály. 

S tím rezonují myšlenky skautingu. Nepoznal jsem v tšího znalce t chto myšlenek a tužeb 

mládeže, než byl Jaroslav Foglar, Jest áb. A ani si v tšího znalce nedovedu p edstavit. 

Š astní jsou ti, jímž z mládí do dosp losti zbude n co z výše uvedených rys  a vlastností.“ 

(in Foglar, Hojer, erný, 2000, s. 13) 

Nad osudem Jaroslava Foglara se zamýšlí také Miloš Zapletal: „Jestliže dnes p ehlížíme 

Foglar v život, nem žeme se ubránit myšlence, že se narodil ve špatnou dobu. Prožil tém  

celé dvacáté století, které možná bylo nejhorší v celých d jinách lidstva. V jeho pr b hu 

došlo ke dv ma sv tovým válkám, které trvaly dohromady deset let.“ (2007, s. 280) 

Foglar v dobrý p ítel Ji í Raba hodnotí Jest áb  život slovy: „Byl svým zp sobem š astný 

i neš astný zárove , byl obklopen zástupem p íznivc , p esto míval pocit osam losti“ 

(2005, s. 185) 

S láskou na Jest ábovy vtípky vzpomíná Kamil Kuchler: „Ty legrácky a r zná úsloví byla 

jeho oblíbená výhybka, když se debata nebo situace dostávala n kam, kde být necht l. 

Nikdy jsem ani d íve, ani v nemocnici od Jest ába neslyšel hrubé slovo. Nejvýše o n kom 

(o kom jsem si já obvykle myslel daleko horší v ci) prohlásil: „To je p ece blbec, já bych 

ho snad praštil holí!“ A hned zleh oval: „Kdybych se o ni zrovna nemusel opírat. Nebo 

kdybych si na to mohl sednout.“ (in Foglar, Hojer, erný, 2000, s. 173) 
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2 JAROSLAV FOGLAR – DÍLO 

2.1 Jaroslav Foglar – spisovatel 

2.1.1 Knihy 

T iadvacet knih pro mládež, které Jaroslav Foglar napsal, má dva spole né jmenovatele: 

jednozna nou oblibu u r zných generací tená  a srozumitelnou cestu, spo ívající ve 

výchov  lásky k p írod , k ob tavému p átelství, k estnosti, k pracovitosti a odpov dnosti 

v život . Jest áb byl nalad n na psychiku mladého tená e a jeho výrazové prost edky, 

které používal, p íjemn  plynuly do mysli a prožívání tená e a nenásiln  ho ovliv ovaly 

v jeho dalším chování. Zmíním zde však i malé negativum a to, že Foglarovým knihám 

je ob as vytýkána nízká um lecká hodnota, tu však ur it  vyváží tená ská oblíbenost. 

Foglarovy knihy na mladé tená e p sobí i preventivn , varují ho p ed nezdravými 

následky kou ení a požíváním alkoholu, doporu ují pravidelné cvi ení, ukazují cestu ke 

skromnosti i estnosti a radí každému denn  se u it a plnit poctiv  svoje úkoly. P esné 

vymezení takových pravidel najdeme v knize P ístav volá. Zde se sedmi zásadami 

nazvanými Modrý život ídí dva hrdinové - Ji í Dražan a Lá a Velebil. 

• Ráno budeš d kladn  cvi it nejmén  tvrt hodiny. Nepoda í-li se ti to n kdy 

výjme n  pro nedostatek asu, m žeš cvi ení uskute nit v jinou dobu téhož dne. 

• Ráno a ve er si po ádn  vy istíš zuby. 

• Umyješ i osprchuješ se celý studenou vodou. 

• Nepromluvíš b hem dne ani jedno hrubé, i dokonce neslušné slovo. 

• Neud láš nic ne estného: nebudeš lhát, nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu ani 

slovem neublížíš, nepoškodíš žádný majetek, a  ve ejný i soukromý. 

• Každý den vykonáš alespo  jeden, by  nepatrný dobrý skutek. 

• Každý den se pokusíš zažít n co radostného – p e teš si kousek n jaké knížky, 

p íjemn  se pobavíš s dobrými kamarády, dozvíš se n jakou dobrou zprávu, n kdo 

o tob  ekne n co hezkého, ve škole dostaneš p knou známku, prožiješ báje nou 

výpravu, nebo sch zku se svým klubem nebo oddílem a podobn . 

Foglarovy knihy na tená e asto p sobí tajemn  a zárove  kouzeln , jsou plné záhad 

a tajemství. Kniha nás vtáhne do d je a my máme ve skute ném život  chu  prožít také 
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n co napínavého a dobrodružného. Autor nám ve svých knihách odhaluje sv j mimo ádný 

smysl pro humor. U í vnímat istotu p írody, ale i posvátnost starých m stských tvrtí. 

Nabízí návod, jak si vyplnit volný as. Dává nenápadné rady jak se postarat sám o sebe, 

jak je dobré si sám um t uva it, ale také pot ebné znát první pomoc v p ípad  zran ní. 

tená i umož uje si své znalosti a schopnosti pom it s ostatními vrstevníky. Mírnými 

slovy vysv tluje co to je p átelství a poskytuje návod na hluboké p átelství. 

Miloš Zapletal nám ve své knize p edstavuje Jaroslava Foglara i jako básníka, který se 

pokoušel psát ob as i verše, ale básník se z n ho nikdy nestal, byly to spíše veršovánky 

nežli skute ná poezie. Doménou Jest ába byly knihy. Zapletal se vyjad uje o psaní knih 

a porovnává ho s jinými zam stnáními, kdy je vždy vyžadována ur itá zru nost. íká, že 

spisovatel musí um t dob e jazyk, kterým píše, musí mít druhým co íci, mít chu  to t m 

druhým sd lit, mít talent a fantazii a prokázat velkou vytrvalost. A práv  vytrvalost a talent 

musí být u Foglara vyzvednuty. Knihu za al Jest áb psát až ve chvíli, kdy se mu zrodil 

v hlav  nápad. N kdy byla tím nápadem t eba malá drobnost. Je na míst  se také zmínit 

o místech, kde Foglar svá díla psal. A koliv se nabízí p edstava útulného domova, kde 

v blízkosti sedí maminka, nebývalo to tak. Nej ast ji odcházel psát do parku i jinam, kde 

je rušno. (2007) 

P i psaní knih míval Jest áb zvláštní zvyk, kde dílo za al psát, tam se jej snažil dokon it. 

Záhadu hlavolamu psal v Prokopském údolí, Tajemství Velkého Vonta na chat  

v ernošicích pod jabloní, Strach nad Bob í ekou na lavi ce u d tského h išt  pod 

Karlovým mostem, ale Modrou rokli psal doma a to v mansardní pracovn . Zjistil, že 

nejlépe se mu píše, když cítí kolem sebe živo. (Raba, 2005) 

P ehled knih z dílny J. Foglara v etn  roku vydání a vydavatele (knižního vydání) 

P ístav volá – 1934, Melantrich 

Boj o první místo – 1936, Kobes 

Hoši od Bob í eky – 1937, Kobes 

Tábor sm ly – 1938, Kobes 

Chata v Jezerní kotlin  – 1939, Kobes 

Historie Svorné sedmy – 1940, Kobes 

Pod junáckou vlajkou – 1940, Kobes 

Záhada hlavolamu - 1941, Kobes, v roce 1969 vznikl televizní seriál -  režie Hynek Bo an  

Když duben p ichází - 1944, Kobes 
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Tajemná ásnovka - 1965, Blok 

Poklad erného delfína - 1966, Blok 

Kronika Ztracené stopy – 1967, Naše vojsko 

Dobrodružství v Zemi nikoho - 1969, Olympia 

Devadesátka pokra uje - 1969, Olympia 

Stínadla se bou í - 1970, Olympia 

Tajemství velkého Vonta - 1986, v N mecku - v eském jazyce; 1992 - Olympia 

Život v poklusu – 1990, TJ Sokol Sil vky 

Nová ek Bubá ek píše deník - 1990, Šebek a Pospíšil 

Jest ábe, vypravuj ....... I., II., soubor povídek– 1990, Šebek a Pospíšil 

Výprava na Yucatan , výb r z kronik – 1990, Západo eské nakladatelství 

Strach nad Bob í ekou – 1990, Olympia 

Dobrodružství v temných uli kách - 1990, souborné vydání trilogie  

Rychlé šípy - 1998, Olympia 

Náš oddíl – 1992, Atos 

Závod o mod ínový srub, soubor povídek - 1993, Atos 

Modrá rokle - 1994, Olympia (podle kreslených seriál ) 

Kronika Hoch  od Bob í eky I., II. – 1996, Olypia 

Z Bob í hráze – 1999, Olympia 

Svorní gambusíni a jiné p íb hy – 1999, Olympia (soubor kreslených seriál ) 

(Nosek, 1999) 

Z Jest ábova pera vyšly i dv  divadelní hry, Tábor ve slune ní zátoce a Tajemství jezerní 

kotliny.  Významné místo v jeho práci mají kreslené seriály, nap . Rychlé šípy, Modrá 

rokle, P íb hy medv dí družiny, Za poklady starých Ink  a další. 

Šárka Mátlová (2012) ve své bakalá ské práci vyjmenovává a popisuje všechny výchovné 

metody, které ve svých literárních dílech J. Foglar použil. Nalezneme zde: 

• metodu p íkladu (zprost edkovaného vzoru, p ímého optického vzoru) 

• metodu kouzla okamžiku (kouzla p írody, táborových oh  a erných hodinek, 

kouzla písní, kouzla ob ad  a rituál ) 

• metodu motivace (motivace herní, pracovní, životní, bodování) 

• metodu hodnocení (pochvala – pokárání, hodnocení odm nou – trestem) 

• metodu hrou (dlouhodobé hry) 

• metodu bob ík  
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• metodu režimu 

• metodu samosprávy 

• metodu streetworku (tj. terénních prací) 

Ji í Stegbauer nás informuje o úsp šnosti Foglarova literárního díla: „Kniha Rychlé šípy 

byla vyhodnocena jako nej ten jší kniha roku 1998.“ (in Foglar, 2005, s. 204) 

Kniha Hoši od Bob í eky zažila v roce 2005 své sedmnácté knižní vydání, p iznejme si, že 

taková etnost hovo í o oblib  a popularit  tohoto díla. „Je to zkrátka kniha, kterou by m l 

znát každý zážitkový pedagog.“ (foglarweb) 

 

2.1.2 Kroniky a deníky 

Jaroslav Foglar hodnotí svoji práci slovy: „Je a bylo dob e, že jsem svou funkci kroniká e 

– zárove  s vedením oddílu plnil tak dlouho, vlastn  plných šedesát let, a to celkem velmi 

podrobn .“ (2005, s. 57) 

Ano, Jaroslav Foglar p sobil plných šedesát let ve skautském oddíle a po celou tuto dobu 

zde s radostí psal oddílové kroniky. S nadšením, dá se to nazvat i posedlostí, si psal i své 

vlastní deníky i poznámky do zápisník . Už od d tství si psal soukromý deník a vydržel 

si jej psát až do stá í. Zaznamenával si veškeré události, které ho n jak oslovily i zasáhly. 

Ve své milované Dvojce sd loval chlapc m r zná doporu ení, rady a p ipomínky k jejich 

chování skrz oddílový asopis, osobní dopisy i ob žníky. Radil hoch m, aby si ob žníky 

archivovali a dále využívali. Psanou formou p sobil i na rodi e len  v oddíle. Byl 

kroniká em opravdu pilným, množství jeho práce je uložené v Památku národního 

písemnictví a m že ho zhlédnout a obdivovat kterýkoliv tená . (Hamanová, Lábusová, 

2008) 

Sv j první deník si založil malý Slávek, když mu nebylo ješt  ani deset let, ud lal si jej 

z nepopsané ú etní knihy. Zaznamenával do n j s pravidelností své d tské prožitky, v etn  

výd lk  získaných službami sousedkám v dom . Když už chodil do práce, zaznamenával 

si b hem dne drobné zážitky t eba na kraj novin i tramvajové jízdenky. V tšinou to bylo 

jen pár v t s p ipsaným datem, aby v d l, ke kterému dni pat í. Poznamenával si t eba 

i výrazn jší zm nu po así, nebo poznatky o setkání se zajímavou osobou. Doma si pak 

poznámky p episoval do deníku. K pravidelnému psaní deníku nabádal i chlapce ve svém 

oddíle. Deníky jim kontroloval, ty p kné dával na výstavku a p id lil za n  dostate ný 
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po et bod . Hodn  „dvojka “ se mohlo t šit z v nování, které jim do deník  vepsal 

Jest áb a také asto doplnil drobnou kresbu. Psaní deník  podporoval pochvalami 

v oddílovém asopise. (Zachariáš, 2007) 

Jest áb psal do svých milovaných kronik nep etržit . Po každé sch zce, po každém výlet , 

po každém prožitém dni na tábo e zapsal všechny p íhody, milé i nep íjemné, zkrátka vše 

co se p ihodilo a asto doprovodil sv j text obrázkem p írody, nebo portrétem n kterého ze 

len  oddílu. 

Kroniky, to obrovské Foglarovo dílo, jsou dnes uloženy v Památníku národního 

písemnictví a tvo í 70 foliant  (velká kniha pozn. autora), které svým formátem o kousek 

p esahují rozm r A4. Je to k neví e, že to je dílo jediného lov ka, který chodil do práce 

a ve volných chvílích se v noval skautskému oddílu a pozd ji pe oval o nemocnou 

maminku. Odhadem je v kronikách popsáno na sedm tisíc stran. V n kterých svazcích se 

najdou zápisy a kresby i jiných len  oddílu, p esto jsou kroniky z osmdesáti až devadesáti 

procent zapln ny Foglarovým úhledným, dob e itelným rukopisem. Podle vyjád ení paní 

Lábusové, která v Památníku zpracovává Foglar v archiv, pat í tento, kdysi soukromý 

fond k nejrozsáhlejším ze všech, které jsou v této instituci uloženy. Jest áb si ponechával 

všechny dopisy od p átel a tená , ale vzorn  si po izoval kopie svých dopis . A práv  ty 

mají dnes obzvláš  velkou cenu, protože originály již neexistují. (Zapletal, 2007) 

Zbyn k Malinský hodnotí pilnost Jaroslava Foglara: „Jest áb kroniká , jako dávní písmáci 

psal rukopisné tlusté „Bichle“, jak by ekl, o všem, co se v jeho Dvojce p ihodilo nebo 

šustlo. Nevím kolik je t ch kronik, ale myslím, že to je dílo ve st ední Evrop  koncem 

druhého tisíciletí rozsahem ojedin lé.“ (in Foglar, Hojer, erný, 2000, s. 47) 

Ve své autobiografii se Foglar p iznává, že jednou zápis do kroniky neud lal. Podnikli 

s oddílem t ídenní výpravu na Mníšek. Na cest  se potkali s dív ím oddílem a Jaroslav 

se seznámil s p íjemnou dívkou, zapálenou pro oddíl stejn  jako on. Porozum li 

si a sd lovali si své oddílové problémy. Jest áb však byl z tohoto setkání i po návratu tak 

rozechv n a zbaven rovnováhy, že zápis do kroniky nebyl schopen napsat. (Foglar, 2005) 

Za druhé sv tové války m l o své kroniky Jest áb velké obavy. Gestapo nechalo zav ít 

a zape etit klubovnu ve v ži, kde byly uloženy krom  všeho táborového vybavení 

i oddílové kroniky. N kolik týdn  si Jaroslav lámal hlavu, jak je zachránit. Jednou si p i 

své obch zce kolem klubovny všiml, že papírová pe e  je odchlípnutá. N kolikrát se ješt  

v pr b hu dvou m síc  k v ži vrátil a vid l, že pe et  jsou na svém míst , ale stále mírn  
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odchlíplé. Jednoho ve era se k záchrannému inu spole n  se staršími hochy odhodlali. 

Rozestav li hlídky do okolních ulic, sám Foglar odlepil již notn  odchlíplé pe et , vb hl 

dovnit , kroniky vynosil a za pomoci hoch  zachránil. (Zapletal, 2007) 

Po átkem osmdesátých let si postupn  p j oval Miloš Zapletal všechny kroniky, etl je 

a d lal z nich výpisky. Tato mraven í práce trvala t i roky a Jest áb mu musel pln  

d v ovat, když mu je postupn  p j oval. Olympia se v roce 1995 rozhodla vydat tyto 

vý atky z kronik a vznikly tak dv  knihy s názvem Kronika Hoch  od Bob í eky I. a II. 

První díl m l podtitul Skautský rok a provází tená e školním rokem skaut , druhý díl 

s podtitulem Tábory ve Slune ní zátoce a na Zelené í ce je v nován tábor m. (Nosek – 

Windy, 1999) 

Nakladatelství Labyrint vydalo v roce 2012 knihu Jest áb kroniká em, která je 

koncipovaná jako pam tní kronika a p ináší jedine ný výbor autentických zápis , 

dokument , fotografií, kreseb a komentá  ze sedmi desítek svazk  kronik, které vedl 

Foglar v letech 1924 až 1985. 

„Kroniky Dvojky, psané a udržované p evážn  Jaroslavem Foglarem, jsou dnes sou ástí 

literární poz stalosti, kterou v noval Památníku národního písemnictví. Je možné je 

studovat, erpat z nich a nov  hledat cesty k d tem a mládeži. P i jejich etb  asto 

p ijdeme na to, že mnohé z t ch „nových cest“ a „nových sm r “ Foglar objevil 

a prošlapal“ (Zachariáš, 2007, s. 125) 

2.1.3 asopisy a tená ské kluby 

Jak jsem se již zmínila v kapitole 1.2.2., Jaroslav Foglar byl zam stnán celkem ve t ech 

nakladatelstvích, ale p ispíval po celý života do r zných asopis  a novin. Nejvýznamn jší 

je jeho práce v asopisech Mladý hlasatel, Junák a Vp ed. 

Jako na jedno z nejkrásn jších období vzpomíná J. Foglar na nástup do redakce 

Melantrichu. Nejd íve byl pouze p isp vatelem do Mladého hlasatele. Až pozd ji byl p ijat 

do propaga ního odd lení, kde získával zkušenosti s redakcí. Svoji originální myšlenku 

na tená ské kluby nosil dlouho v hlav  a rozvíjel. Nejd íve ji p edstavil redaktorovi 

Mencákovi, který nápadu moc nev il a zavedl v asopisu Mladý hlasatel pouze sdružení 

Tábor mladých, který m l za úkol p ijímat mladé, zasloužilé tená e ale ti nemuseli 

vykonávat žádnou innost. Jest áb m l však jasnou p edstavu, vid l hochy a d v ata 

ze zapadlých vesnic i z malých m st, kte í nem li žádnou p íležitost k t eba i pouze 
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malému hrdinskému inu, ale p esto bylo nutné dát jejich volnému asu n jakou nápl  

a pravidla. (2005) 

8. kv tna 1937 se myšlenka stala skutkem, vyšlo 36. íslo II. ro níku Mladého hlasatele 

a na 3. stran  se tená i do etli o vzniku a tvo ení tená ských klub . Bylo to poprvé, kdy 

n jaký asopis p estal pouze informovat a bavit tená e, ale pokouší se ovliv ovat chování, 

innost a jednání chlapc  a d v at. Mládež Foglarovu myšlenku pochopila hned, do týdne 

od výzvy do redakce p išlo padesát p ihlášek. P ihlašovat se mohly kluby chlapc  i dívek. 

Každému klubu p id lila redakce íslo, podle po adí, kdy p ihláška došla. Každý klub m l 

sv j název, nap . 79. klub Mladého hlasatele „Lhotecká parta“, každý len klubu obdržel 

zdarma od redakce legitimaci, kam si lepil klubovní známky otiskované v asopise. 

Redakce klub m doporu uje si vést kroniku, zhotovit si razítko klubu a vypracovat si 

klubovní zákony. V zákon  by bylo nap . uvedeno: Každý len klubu bude o prázdninách 

pomáhat p i polních pracích, nebo každý len klubu se nau í plavat. Po klubech redakce 

chce, aby si leni našli ušlechtilou zábavu, pomáhali starým lidem, provád li výpravy, 

nacvi ovali besídky, m li své tradice. Kluby potom posílaly hlášení o své innosti do 

redakce, nikdo jim však nena izoval, co mají p esn  d lat, a tak byla hlášení bezprost ední, 

spontánní, napsaná bez zábran. (Pírek, 1990) 

V listopadu 1938 došlo ve vedení redakce Mladého hlasatel ke zm n , odešel vedoucí 

redaktor Mendík. editel Melantrichu Šalda si pozval do své kancelá e referenta 

propaga ního odd lení Foglara a sportovního redaktora Karla Bureše a dal jim na starost 

Mladého hlasatele. Jest áb prožívá chvíle nejv tšího št stí. Hned v prosinci se na zadní 

stránce asopisu objevil kreslený seriál s p íb hy p ti chlapc , kte í své spole enství 

nazvali Rychlé šípy. P íb hy Rychlých šíp  p isp ly k popularit  Mladého hlasatele mezi 

mládeží. (Zachariáš, 2007) 

Mladý hlasatel se stal v té dob  nejlepším asopisem pro mládež.  Po et výtisk  strm  

stoupal. 

Dle popisu Zde ka Pírka za al V. ro ník Mladého hlasatele s nákladem sedmdesát tisíc 

výtisk  a kon il v nákladu 120 tisíc výtisk  týdn . Koncem íjna 1939 zakázala fašistická 

cenzura zve ej ování ísel klub , aby v nich náhodou nebyly tajné šifry. Od kv tna 1940 

nesm ly být p ijímány kluby ze Sudet. Jako blesk z istého nebe p išel zákaz vydávání 

Mladého hlasatele v kv tnu 1941. V té dob  bylo registrováno 24 600 tená ských klub . 

N mecké ú ady dovolily Foglarovi, po dlouhém b hání a prošení, vytisknout leták 
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Klubovní pošty, kde bylo klub m oznámeno zrušení Mladého hlasatele a zárove  konec 

tená ských klub . Hodn  klub  po této zpráv  zaniklo, nebo omezilo innost, v tšina 

klub  však pracovala dál ilegáln . Krátké pokra ování klub  bylo umožn no Foglarovi 

v asopise Správný kluk pod názvem Svorní gambusíni, ale i tento asopis byl po roce 

zakázán. Po válce Jest áb obnovil kluby v asopise Junák, kde ale p sobil krátce, a po jeho 

odchodu z redakce, kluby postupn  zanikaly. Foglar p ešel do vydavatelství Mladá fronta 

a p evzal vedení asopisu Vp ed. Zde rozjíždí v dubnu 1946 tená ské kluby asopisu 

Vp ed. Jest áb si sem p evedl i kluby, které se mu p ihlásily v dob  Junáka. Tak jako 

v p edešlých dobách mají kluby své názvy, vlajky, hesla, dostávají odznak tená ského 

klubu a musí složit slib. A kouzlo klub  se opakovalo, v redakci se shromaž ovaly desítky 

tisíc hlášení, ve kterých d v ata a chlapci popisovali innost svého klubu. Mládež se 

snažila být lepší než dosud, kluby se byly prost edkem k sebevýchov . Velkým vzorem jim 

byly Rychlé šípy. Na adresu asopisu Vp ed se však za aly snášet i kritiky, byli to hlavn  

závistivci z ostatních asopis  pro mládež, ale své polínko do ohn  si p iložil i Výzkumný 

ústav pedagogický. Po dvou letech úsp ch , bylo registrováno t ináct tisíc klub . asopis 

Vp ed byl slou en s asopisem Junák a Foglar propušt n. Klub m je sd leno, že m žou 

pracovat dál, ale nemusí mít vlajky, odznaky, razítka a ruší se legitimace. Klubovní 

tematice byl v nován v novém asopise a názvem „Junáci, vp ed!“ stále mén  místa a celá 

úrove  asopisu poklesla. Poklesl i zájem tená , v roce 1949 bylo p ihlášeno pouhých 

311 tená ských kroužk . Od dubna 1950 už není v asopise o tená ských klubech ani 

jedna zmínka. N které kluby pak navázaly písemný styk p ímo s Jest ábem. (1990) 

Oddílové asopisy 

Pro své hochy ze skautského oddílu vydával Jest áb asopisy s r znými názvy, nap . 

Originál Váša, Somrák, Pejsek, Gonio, asi nejznám jší je igoligo, kterého napsal p es 

500 ísel. Název asopisu zní civil m, jak Jest áb íkal osobám stojícím mimo Dvojku, 

podivn . Vyp j il si ho z pok iku, který „dvojka e“ nau il dánský skautský v dce 

Jörgensen na tábo e v roce 1922. Pok ik je, dá se íci, foglarovskou klasikou a má zde své 

místo: „ igoligo, igoligo, au, au, au, Pomalago, Pomalago,  pau, pau, pau, igoligo, 

Pomalago, vis, pom, pej, Druhý oddíl, ra, ro, rej. Ahoj!“ (Zachariáš, 2007, s. 101) 
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Sou asnost 

V asopise Bob í stopa, který dnes vydávává redakce Sdružení p átel Jaroslava Foglara, 

najdeme v každém ísle seriál s názvem Kluby. Tyto stránky nám vždy p edstaví jeden 

klub Mladého hlasatele, seznámí nás s jeho leny a popíší historii a iny tohoto klubu, 

který byl založen p ed více než sedmdesáti lety.  

 

2.2 Jaroslav Foglar – skautský v dce 

2.2.1 Oddílový v dce 

„Je to snad p ímo symbolické, že se Jest áb narodil ve stejném roce jako sv tové skautské 

hnutí – v lét  1907“ (Zapletal, 2007, s. 159) 

Kdy a jakým zp sobem se stal Jest áb skautem a pozd ji oddílovým vedoucím je uvedeno 

v kapitole 1.1.3. a 1.1.4. Oddíl vedl vzorn  šedesát dva let. V roce 1925 byl v íjnu 

jmenován zástupcem a od roku 1927 se stal v dcem 2. pražského oddílu. Dá se íci, že 

Jaroslav Foglar byl hlavním tv rcem charakteru a podoby eského skautingu. Z druhé 

strany skauting ovlivnil celý život našeho spisovatele a v dce, byl hlavním zdrojem jeho 

inspirace p i psaní knih, ur oval mu životní cestu a navád l ho na k ižovatkách osudu. 

Jest áb se snažil chovat celý život podle pevn  stanovených pravidel, která sám sob  

stanovil. Tento propracovaný systém sebekázn  dokázal formou zábavy p edávat dál 

mladším sv enc m. V hlav  m l jasnou p edstavu jak má vzorný oddíl vypadat, jak má 

pracovat, které zábavy a hry jsou pro mládež vhodné, jak se má slušný lov k chovat. Tyto 

p edstavy pan Foglar díky svému oddílu p evád l do skute nosti. Protože byl rozumný 

lov k, dokázal si p iznat chyby a z vlastních chyb se pou it. 

Miloš Zapletal nám popisuje Foglarovy za átky ve Dvojce jako t žké, protože oddíl trp l 

nedostatkem nová k . Až se stal ze za áte níka zkušený v dce, za alo se o vzorném 

oddílu mluvit po celé skautské Praze a chlapci se do oddílu hrnuli. Rozhodl se pro ustálený 

po et 32 len , což jsou ty i družiny po osmi. Použil myšlenku zakladatele sv tového 

skautského hnutí R. Baden-Powela, že nejlépe se pracuje s menší, asi deseti lennou 

skupinkou. Jest ábova práce pro oddíl byla absolutn  nezištná, bavila a t šila ho. Jak sám 

p iznává, mezi chlapci a d v aty stárl pomaleji. S Dvojkou podnikl více než dva tisíce 

výlet  a zú astnil se minimáln  stejného po tu klubovních sch zek. (2007) 
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Všichni chlapci ve skautském oddíle se museli ídit následujícími skautskými zákony. 

1. Skaut je pravdomluvný 

2. Skaut je v rný a oddaný 

3. Skaut je prosp šný a pomáhá jiným 

4. Skaut je p ítelem všech lidí dobré v le a bratrem každého skauta 

5. Skaut je zdvo ilý 

6. Skaut je ochráncem p írody a cenných výtvor  lidských 

7. Skaut je poslušný rodi , p edstavených a v dc  

8. Skaut je veselé mysli 

9. Skaut je hospodárný 

10. Skaut je istý v myšlenkách, slovech i skutcích 

(B ichá ek, 1992, s. 25) 

Zachraiáš (2007) k t mto psaným zákon m dopl uje Nepsané zákony Dvojky. Jsou to 

nap . Zákon podrž šlehající v tev, Zákon žádné slzy, Zákon cestu p es oseté a nesklizené 

pole a louky si dvojka i nezkracují, Zákon o podání ruky, Zákon o vtipkování a ešení 

spor , Zákon zázra ných sloví ek otvírajících lidská srdce - prosím, milerád a d kuji. 

Jak Foglar sám asto zmi oval, výchova chlapc  byla velmi t žká. Ji í Zachariáš (2007) 

popisuje, jaká roz arování v prvních letech v dcovství Jest áb zažíval. 

 Ji í Raba nás seznamuje se systémem Foglarova bodování, kdy bodoval chlapc m deníky, 

úklid klubovny, docházku, slušnou mluvu, školní prosp ch i úpravu zevn jšku. Bodoval 

však i sám sebe, kdy si p id loval i ubíral body za provedené práce na své chat  

a za práce do kterých se mu necht lo, si p id loval vyšší po et bod . S body souvisela 

i p ísnost pravidel v oddíle. Nechoval-li se n jaký chlapec podle skautských zákon  

a hrub  se provinil, musel navždycky opustit oddíl. (2005) 

V tšina dvojka  vzpomíná na krásná léta prožitá v oddíle dodnes. Mnozí z nich sepsali 

svá sv dectví v n kterém ze t í sborník . První sborník sestavil sám Jes áb, druhý 

s názvem Pam tní kniha, sestavili bývalí lenové dvojky. T etí sborník vyšel po Foglarov  

smrti a nese název Jest ábe díky. Vždy 13. ledna se scházejí bývalí dvojka i, aby 

si p ipomn li krásné chvíle v milovaném oddíle. (Zapletal, 2007) 
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Zbyn k Malinský píše s úctou a obdivem: „Jest áb vychoval na osm stovek chlapc  

k mravnosti, kamarádství a vyplnil jim klukovská léta romantikou a dobrodružstvím.“ 

(in Foglar, Hojer, erný, 2000, s. 47) 

Pavel Sladký hodnotí kvality Foglara - v dce: „Správný v dce musí být psycholog, 

sociolog, elektrotechnik, filosof, botanik, historik a spoustu dalšího najednou, musí však 

p edevším v sob  držet trochu d tské, klukovské duše, až infantilního nadšení.“ (in Foglar, 

Hojer, erný, 2000, s. 153) 

Sv j oddíl p edal Jest áb po nep etržitém šedesátiletém vedení v roce 1987.  

2.2.2 Táborový v dce 

První tábor vedl Jest áb v roce 1925, kdy mu bylo pouhých osmnáct let. Od té doby vedl 

neuv itelných 42 tábor  a dalších 18-ti se zú astnil. Strávil na nich dohromady 5 let. 

Práv  na táborech ve volné p írod  mohl uplatnit své velké dobrodružné hry v terénu. 

Všechny tábory byly vždy pojmenované. Pro názornost si uve me n které názvy:  

Tábor v zátoce neznáma  - Jest áb v první tábor v roce 1925 

Tábor ve Slune ní zátoce - 1931 

Tábor Alvaréze – 1942 

Tábor strachu – tábor v roce 1944, kam na udání p išla nacistická kontrola 

Tábor svobody – 1945 

Tábor práce - 1953 

Tábor v Jezrní kotlin  - 1958 

Tábory se konaly na r zných místech, nej ast ji však ve Slune ní zátoce u Led e nad 

Sázavou. N které tábory naplánoval Jest áb až na Slovensku pod Kriván m, jiné na Vltav  

za eským Krumlovem a další u Be ova nad Teplou. 

Foglarovým vynálezem, táborovým a vskutku výchovným, je erná sk í ka, pozd ji 

p ejmenovaná Dvojka i na „Almara“. Jednalo se o ernou kazetu, do které byly 

vhazovány líste ky se jmény táborník , kte í se n jakým zp sobem provinili proti 

táborovému ádu, nebo nesplnili n jaký sv j úkol i povinnost. Jména se mohla do Almary 

dostávat opakovan , podle toho, kdo byl astý provinilec. Jména darebák  ekala v erné 

sk í ce do té doby, než bylo pot eba vykonat nep íjemnou tábornickou práci. V té chvíli 

se zalovilo v Alma e a vytáhlo se jméno. Podle náro nosti práce se vytáhlo t eba jmen 

více. Tito neš astníci pak museli nep íjemnou práci bez odklad  a p ipomínek provést. 
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Použitý lístek se jménem se zpátky nevracel – provinilec to m l odpracované.  (Zachariáš, 

2007) 

Dalším dobrým nápadem, který se však n kdy nevyšel tak jak m l, byl plán va ení na 

tábo e. Ješt  v Praze, v asovém p edstihu, sestavil Jest áb služby. Každá služba musela 

ovládat p ípravu n kolika jídel. Jak uvádí Zbyn k Malinský, on musel um t švestkové 

knedlíky a o ku. Mnohá jídla se však hoch m nepovedla tak, jak m la. (in Foglar, Hojer, 

erný, 2000) 

2.2.3 Hry 

Jaroslav Foglar m l zvláštní talent, um l jednoduchou, nezábavnou innost pozm nit 

v dramatickou hru. Dokázal to tím, že k b žné innosti, vypracoval dobrodružný d j, který 

sám nazýval „legenda“. „Byl to oby ejný malý p íb h se silným motiva ním ú inkem.“ 

Nejvíce popularity získaly jeho dlouhodobé hry. Rozd loval je na n kolik díl , do n kolika 

m síc  a asto vrcholily na tábo e. Hry vymýšlel a zkoušel ve svém oddíle a teprve poté 

publikoval. Nejznám jší hrou je „Alvaréz pot ebuje jen state né a silné“, tuto hru vymyslel 

po átkem roku 1942. eští auto i získali ve sv t  primát ve vymýšlení dlouhodobých her. 

(Zapletal, 2007, s. 178) 

Ji í Zachariáš nám ve své knize vysv tluje, pro  se uplatn ní dlouhodobých her dostalo 

do mimoškolní výchovy s dvacetiletým zpožd ním. Tyto hry byly považovány strážemi 

svazáckých a komunistických sekretariát  za „škodlivou skautskou praxi.“ (2007) 

Krátkým exkurzem do Foglarova nadšení pro organizování zábavy je popis práce 

v Mladém hlasateli, kdy dostal za úkol, krom  funkce koncipientské, vymýšlet r zné 

drobné sout že. Jednou z prvních byl celostátní Kuli ká ský turnaj. Foglar ve své knize 

lí í, jak byl touto prací nadšený. Mohl v ú edních hodinách (ve své pracovní dob ), jít 

a koupit látku na kuli kové sá ky, v tiskárn  domluvit jejich potisk a u švadleny ušití. 

Jest áb sepsal pravidla turnaje a za ídil ceny pro vít ze. Byl prý ve svém živlu, protože tato 

práce se velmi podobala akcím, které p ipravoval pro své Hochy od Bob í eky. (Foglar, 

2005) 

Hodn  her je možné vy íst a pochopit z knihy Kronika hoch  od Bob í eky. Jsou to sice 

vý atky z kronik, ale díky nim je vždy jednotlivá hra do nejmenší detail  popsaná. „Hra 

Kalifornia – hlavní zápletkou byl boj dvou dobytká ských spole ností o pastviny, krávy, 

d lnictvo, …“ (Foglar, 1996, str. 13) 
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Jaroslav Foglar napsal tyto p íru ky pro práci s mládeží: 

Zápisník 13 bob ík  

M j turistický zápisník 

 

Záv rem - Jaroslav Foglar - pedagog 

Pan Jaroslav Foglar vychovával každým svým skutkem, psaním, vedením skautského 

oddílu, ale hlavn  osobním p íkladem. Ve své výchov  používal r zných výchovných 

metod. Jmenovit  se jedná dle len ní uvád né J zlem et al. (2012) o metodu vysv tlování, 

metodu p esv d ování, metodu souhlasu a nesouhlasu, metodu odm ny, metodu p íkladu 

a v neposlední ad  metodu cvi ení. 

Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc. o Foglarovi napsal: „Jaroslav Foglar byl vynikající 

d tský prozaický spisovatel a praktický sociální pedagog a psycholog, který m l 

mimo ádn  kladný a rozsáhlý výchovný vliv na rozvoj psychiky a osobnosti normálních 

i problémových p edevším eských, ale i zahrani ních d tí n kolika generací. Tento fakt 

nám m že závid t i cizina. Je dokonce možno uvést, že Jaroslav Foglar byl ve 20. století 

v tehdejším eskoslovensku nejvýznamn jším praktickým zážitkovým pedagogem, 

vychovatelem, praktickým psychologem a z hlediska edukativního vlivu na psychiku 

a osobnost nejv tším eskoslovenským spisovatelem pro d ti a mládež.“ (in Mašek, 2010, 

s. 31) 

Pedagogika podaná panem Jaroslavem Foglarem je za azena do pedagogiky volného asu.  

Volný as lze chápat jako opak povinností a nutné práce, m žeme si svoji zábavu 

svobodn  vybrat a d láme ji zcela dobrovoln  a rádi (J zl, 2010) 

Doc. J zl nám íkal na p ednášce: „Volný as, to je doba, kdy m že být lov k sám sebou“. 

Dovolím si za adit do pedagogiky volného asu veškerou innost Jest ába. Zahrnu do ní 

knihy i kroniky, vedení skautského oddílu i po ádání tábor . 

Stanislav Sohr ve své knize nazývá Foglara „otcem originální soustavy výchovy mládeže“ 

ve v ku 10 až 15 let. Tato Jest ábova výchova je založena nejen na prvcích skautingu, ale 

má svérázné rysy, které jsou krásným výsledkem letité praktické innosti v našich 

podmínkách. (1968, s. 7) 
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Jarmil Burghauser – Jumbo píše v dopisu Foglarovi: „Jest áb spisovatel není p edevším 

otázka estetická a literární, nýbrž sociologická a pedopsychologická. P ínos Tvých knih 

netkví ani tak v oblasti beletristického krásna, i když mnoha lidem, kte í by se s literaturou 

asi ani nesetkali, plní i tuto funkci, ale hlavn  v p ísp vku k formování vtahu k mravním 

a sociálním hodnotám živého okolí. Zde Ti dluží naše v da a kritika nejvíce.“ (in Foglar, 

Hojer, erný, 2000, s. 155) 
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3 VNÍMÁNÍ A OVLIVN NÍ DÍLEM JAROSLAVA FOGLARA 

3.1 Cíl, metody a techniky výzkumného šet ení 

Výzkumná otázka 

Cílem této práce bylo odpov d t na tuto otázku: 

Ovlivnil Jaroslav Foglar všechny generace? 

Sb r dat, metoda a technika 

V teoretické ásti bakalá ské práce bylo využito dostupné literatury i jiných písemných 

a internetových zdroj . 

V praktické ásti byla použita metoda kvalitativního výzkumu. Veškerá data byla 

shromážd na technikou polostrukturovaného rozhovoru s danými ú astníky. Výb r 

ú astník  byl zám rný, všichni se ve svém život  setkali s dílem Jaroslava Foglara a jsou 

s tímto dílem do ur ité míry obeznámeni. Vypráv li, co pro n  tento fenomén znamená 

a jakým zp sobem je ovlivnil i neovlivnil.  Zaznamenáno bylo celkem šest rozhovor  se 

t emi v kovými kategoriemi. Pro každou kohortu mám rozhovory od dvou respondent . 

Pohlaví, vzd lání, stav, ani velikost m sta, ve kterém respondenti žijí, nemá žádný význam 

p i kladení otázek. 

První v ková kohorta – stá í respondent  10 až 30 let 

Druhá v ková kohorta – stá í respondent  31 až 50 let 

T etí v ková kohorta – stá í respondent  51 let a více 

3.2 Vlastní výzkumné šet ení 

Rozhovory probíhaly v r zných podmínkách, proto jednotlivá místa budou popsána 

u každého ú astníka zvláš , vždy se jednalo o místo pro ú astníka rozhovoru p íjemné, 

v kterém se cítil dob e a uvoln ný. Každý rozhovor je vyhodnocen samostatn . B hem 

rozhovoru bylo položeno 15 p ipravených otev ených otázek a ty byly dopl ovány 

otázkami týkajícími se zrovna probíraného tématu. Z d vod  ochrany osobních údaj  

budou uvedena pouze k estní jména ú astník  a jejich v k. Stru n  p iblížím prost edí, ve 

kterém jednotlivé rozhovory vznikaly. Rozhovory byly zaznamenávány v elektronické 

podob  a poté, co nejp esn ji p epsány. 
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Rozhovor 1 

Jméno: Berenika 

V k: 17 let 

Rozhovor byl zaznamenán v prosinci 2014 v ajovn  Halahoje – studentského klubu 

Katolického gymnázia – sdružení p átel Jaroslava Foglara v T ebí i 

Od koho jsi poprvé slyšela jméno Jaroslav Foglar? 

Od mého ta ky, který m  tímhle tématem provád l už od mala. Brzo mn  dával íst jeho 

knížky, takže od n j se mn  dostalo té cti, poznat díla pana Foglara. 

Tatínek je tedy obdivovatelem pana Foglara? 

Jo, jo velkým. Ale to i mamka a strejdové, teda jako ta kovi brat i. Ti ho uznávají hodn . 

Domníváš se, že nám J. F. zanechal n jaké pedagogické d dictví, jestli ano, tak jaké? 

Na t ch knihách, které on napsal, tak ty etla nejedna generace. To poci uju, když ti starší 

lidé o n m mluví, tak s úctou a vážností. Když narazím na n koho, kdo zná Foglara, tak 

vím, že ten lov k je dobrý a že má stejný ideály jako já. 

Používáš n jaký odkaz – návod J. F. ve svém život ? 

Snažím se žít tak, jak to píše Foglar  v knihách, v ím na p átelství, pravdu, obdivuju 

p írodu a vážím si jí. 

J. F. p ikládal velký význam p átelství, pravd  a slušnosti, domníváš se, že mají tyto 

abstraktní pojmy n jakou hodnotu i dnes? 

To ur it  a velkou, ale n kte í lidi na n  zapomínají. Ono se n kterým lidem zdá, že je 

jednodušší,  když  ob as n co zalžou, ale opak je pravdou.  

Co si p edstavuješ pod pojmem „rytí ství“? 

V dnešní dob  to považuji za ojedin lou v c. Je to když chce lov k pomoct druhým, 

nemyslí na sebe, ne eká žádnou odm nu, je nezištný, je ochoten d lat pro druhé drobné 

radosti, i když je prost  on smutný, tak aby druhým ud lal radost. 

Myslíš, že  mají literární díla J. F. co nabídnout dnešní mládeži? 

Myslím si že ano, pokud ti mladí lidé p ekonají ten po áte ní odpor k tomu, že je to n jaká 

starší knížka a za tou se do ní a budou nadšení. 
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Máš doma n jakou knihu J. F? Která kniha se ti líbí? 

Mám skoro všechny, teda vlastn  ta ka je má, a nejradši mám Dobrodružství v zemi 

nikoho. 

Te  se zeptám na tábory, jezdíš? 

Jezdím, d ív jako ú astník, te  už jako vedoucí. Za ala s tím mamka s ta kem. Oni jsou 

inspirováni Foglarem. D lají tábory, kde se spí v týpí. Takže už od mýho malinkata. Oni to 

bývají rodinné tábory. 

A kde ty tábory míváte? 

V tšinou u Želetavy – Bitovánky. 

A kolik vás tam na tábo e bývá? 

Tak asi deset rodin, jsou tam rodi e s d tma, t eba letos s náma byla jedna t hotná 

maminka. Poslední dva roky už ale jezdím jako vedoucí. Spole n  s partou chystáme tábor 

vždycky celý rok. B hem roku d láme i víkendové akce. 

Píšeš kroniku i deník tábora nebo vašeho klubu? 

Nepíšu, zkoušela jsem to, ale nevydržela jsem to. Archivuji si veškeré informace z tábor , 

veškerý letá ky z nást nky, seznamy, bodování, mám všechny staré diplomy, výsledky 

bra ák   a mám fotky – jsem nadšený fotograf. 

Jaké hry dnes preferuje tábornická mládež? 

Podle m  d ti cht jí hodn  akce. Když do programu za adíme ak ní hru, kdy bonus je t lo 

na t lo. Je t eba jedno, jaká ta hra bude, t eba úpln  jednoduchá, budou lítat tam zpátky, 

ale nejd ležit jší je pro n  ta motivace, když jdou do toho naplno, tak zvládnou cokoliv. 

Které bob íky by dneska m ly d ti plnit? 

První co m  napadne je týden bez facebooku, bez komunika ních systém . Já bych  bez 

nich byla klidn , ale v tšina d cek t eba z naší t ídy ur it  ne. 

Nápad pana Foglara KPZ (krabi ka poslední záchrany) – nebo jiný nápad – 

zachováváš, p edáváš? 

Používám, jo, s d ckama na tábo e všichni máme, ale je to hodn  spojený s lékárni kou, 

nejd ležit jší jsou pro nás vždycky náplasti.  
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Co je pro Tebe v život  kouzelné – úžasné – zázra né? 

Když chystáme n jakou akci, to plánování - realizace, nápady, na poradách je sranda. 

Kupa lidí se naráz snaží n co vymyslet a p itom se t šíme, jak se to bude líbit t m menším. 

Taky mám ráda, když m žu jít do p írody a tam se cítím být nádhern  svobodná a volná. 

 

Rozhovor 2 

Jméno: Thea 

V k: 14 let 

Rozhovor probíhal v prosinci 2014 v ajovn  Halahoje – studentského klubu Katolického 

gymnázia – sdružení p átel Jaroslava Foglara v T ebí i 

Od koho jsi poprvé slyšela jméno Jaroslav Foglar? 

Z písni ky, kterou mn  ta ka hrával na kytaru p ed spaním. Zpívalo se tam o panu 

Foglarovi a Rychlých šípech. Ta kovo hraní na kytaru mám moc ráda, i když to n jak moc 

neumí, je to od n j spíš milé gesto. 

Domníváš se, že nám J. F. zanechal n jaké pedagogické d dictví, jestli ano, tak jaké? 

Ur it , strašn  moc. Napadají m  prvn  jeho knížky, ale je to t eba i styl, jak d lal tábory, 

kluci si na nich va ili sami, to my už míváme kucha ku. 

Používáš n jaký odkaz – návod J. F. ve svém život ? 

Já si z toho odnáším návod na dobré p átelství a to, jak se má lov k k lidem chovat, aby 

se oni chovali k vám tak, jak to máte rádi. 

J. F. p ikládal velký význam p átelství, pravd  a slušnosti, domníváš se, že mají tyto 

abstraktní pojmy n jakou hodnotu i dnes? 

Pro m  velký, život bez p átelství si neumím p edstavit. Když vezmu naši t ídu tak tam se 

tvo í tolik p átelství a ta p átelství na táborech, p átelství má pro m  v tší váhu než t eba 

… cokoliv. 

Co si p edstavuješ pod pojmem „rytí ství“? 

P edstavím si lov ka, který se dokáže ovládat, preferovat pot eby jiných p ed svými, 

podrží dve e, dokáže se vžít do situace druhého a pochopí ho. Nezištná pomoc. 
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Myslíš, že  mají literární díla J. F. co nabídnout dnešní mládeži? 

Tady z tohohle okruhu, tak ur it  hodn  (klub Halahoj T ebí ). Oblíbené jsou knížky, ale 

i filmy, nebo nahrávky k poslechu. Ty jsou ur it  hodn  oblíbený. 

Máš doma n jakou knihu J. F.? Kterou máš ráda? 

Máme jich doma hodn  a oblíbená je Hoši od Bob í eky. Hodn  jsem jich p e etla 

i víckrát. 

Te  se zeptám na tábory, jezdíš? 

Jezdím na rodinné s rodi i, pak na normální s kamarády a už jsem byla i na dvou 

mezinárodních, jeden byl rakousko eský. 

A co je náplní mezinárodního tábora? 

Je tam hodn  p ednášek a workschop , ale i hry jako na normálním tábo e. Na tom prvním 

jme se i hodn  u ili. Jinak je tam taky  budí ek a ve erka a v emkoli se sout ží. 

Píšeš kroniku i deník tábora nebo vašeho klubu? 

Deník si nepíšu, ale ob as si poznamenám co m  zaujalo, nebo to vyjád ím básni kou. 

N kdy íkám kronika sest e, ta si totiž pamatuje všechno, co jsem kde provedla. 

Jaké hry dnes preferuje tábornická mládež? 

Nejvíc m  baví hry, kdy už je tma, ani není po ádn  vid t na spoluhrá e, bojové hry – kdy 

proti sob  stojí dv  armády. Nejlepší je, když se k tomu p idají sv telný efekty, takový ty 

sv telný pásky, nebo dýmovnice. 

Které bob íky by dneska m ly d ti plnit? 

Já vlastn  toho moderního bob íka plním, je mn  trnáct a mobil nemám. V bec mi to 

nevadí, myslím si, že o to aktivn jší mám život. Navrhovala bych bob íka sebeovládání, že 

se na ur itý as vzdáte n eho, co je pro vás d ležitý, ale né životn  d ležitý. 

Nápad pana Foglara KPZ (krabi ka poslední záchrany) – nebo jiný nápad – 

zachováváš, p edáváš? 

KaPeZetka je úžasná v c, mám svoji vlastní a tu si p ipínám na pásek když vyrážím do 

terénu. 
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Co je pro Tebe v život  kouzelné – úžasné – zázra né? 

To je práv  tehdy, když jsme hráli tu ve erní hru a proti nám nastoupila armáda a nás 

hrozn  p ekvapilo kolik se sešlo vedoucích, oni si pozvali vedoucí z jiných tábor , aby nám 

d lali po ádn  vyrovnané protihrá e. Všichni jsme vyb hli s tím pocitem, že tohle 

zvládnem. 

 

Rozhovor 3 

Jméno: Vít 

V k: 36 let 

Rozhovor  byl zaznamenán v prosinci 2014 p ed pracovnou pana Víta. 

Od koho jsi poprvé slyšel  jméno Jaroslav Foglar? 

Bylo to v roce 1989, kdy byla sametová revoluce, do té doby jsem pana Jaroslava Foglara 

neznal. V tom roce jsme se s rodi i p est hovali, za al jsem chodit se spolužáky do 

skautského oddílu a tam jsem si p j oval knížky pana Foglara. Byl obnovený asopis 

Mladý hlasatel, který jsem odebíral, moc se mi to líbilo. Za al jsem pátrat po tom co 

vycházelo už d ív, asopisy, knihy a tak. 

Domníváš se, že nám J. F. zanechal n jaké pedagogické d dictví, jestli ano, tak jaké? 

Hlavní d dictví pro m  pan Foglar nechal v tom morálním kreditu t ch jeho knížek a t ch 

jeho hrdin , v podob  modrého života, bob ík  a v tom, jak se ti jeho hrdinové a vzory 

chovali. To pro m  bylo nejd ležit jší nasm rování mého života. 

Používáš n jaký odkaz – návod J. F. ve svém život ? 

Snažím se stále žít modrým životem, i když se ráno nesprchuju studenou vodou, ale ostatní 

se snažím s t ma hrdinama dodržovat. Snažím se o to. 

J. F. p ikládal velký význam p átelství, pravd  a slušnosti, domníváš se, že mají tyto 

abstraktní pojmy n jakou hodnotu i dnes? 

Domnívám se, že to má stále hodnotu, i když je to po ád vzácný a o to vzácn jší, když se 

lov k potkává s t ma lidima  co znají slušnost a dodržují tu hodnotu nastavenou a mají 

ten žeb í ek. 
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Co si p edstavuješ pod pojmem „rytí skost“? ekni t eba p íb h. 

Musím vzpomínat. T eba co se mn  hodn  líbilo, je slib jednoho kluka. My tady hrajeme  

v t locvi n  jednou za rok fotbalový turnaj 24 hodin, on p ijel a hrál tam. Jemu se v šatn  

ztratila p tistovka. My jsme mu to nahradili, vrátili jsme mu ty peníze. Byl rád a slíbil, že 

až p íšt  p ijede, upe e bábovku. P íští rok nep ijel, protože - no n jak mu to nevyšlo, byl 

tady až po dvou letech a dovezl tu bábovku. Já už jsem ani nev d l pro , tak nám to 

p ipomn l. Doma jich bylo víc d tí, takže ty peníze pro n j m ly jinou hodnotu, než pro jiné 

kluky. Pot šilo m , že ten slib dodržel, dva roky a dodržel ho.  

Myslíš, že  mají literární díla J. F. co nabídnout dnešní mládeži? 

Myslím, že jo, jen ta v ková kategorie, klesla níže, my jsme je etli na druhém stupni. 

Dnes se to te na nižším stupni základek, na druhým už je to pro n  moc d tské. V ková 

hranice se posunula níž. Nám bylo trnáct, patnáct a žili jsme tím. Dneska je to tak do 

deseti let. 

Máš doma n jakou knihu J. F? Kterou máš rád? 

Doma, na p d  v krabicích mám všechny knížky pana Foglara. N které jsou i podepsané, 

protože jsem se s panem Foglarem setkal v Praze na autogramiád . Byli jsme tam 

s kamarádem. Byl to pro m  svátek. Ty knížky mám doma n kdy si je prohlížím. Má to 

t eba i n jaký p íb h. Jestli to vyšlo – nevyšlo. Byla to krásná doba 1990 a 1989, když jsem 

slyšel, že má n jaká knížka vyjít, koupil jsem si ju a doma si prohlížel prvn  obrázky. 

Vzpomínám, že jsme t eba m li p j ený s kamarádem dv  Foglarovky a musel jsme ju 

p e íst za den, abychom si je mohli vym nit a vrátit. Tohle už dneska d cka neznají. Mám 

rád všechny. 

Te  se zeptám na tábory, jezdíte? Vím, že po ádáte envirovíkendy? 

Ano tábory v Mrákotn , to je sedm kilometr  od Tel e. Asi díky panu Foglarovi d lám to, 

co d lám. D lám s mládeží. Cht l jsem se podobat panu Foglarovi. 

Ale ty nejsi svobodný? 

Ano, v tomhle se mu nepodobám. To se nesplnilo. Mám t i d ti a jednu manželku. Jsem 

rád, že se to nesplnilo.  
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Ale potom na tu mládež tolik asu nezbývá, Foglar to sám asto p iznává, že kdyby 

m l rodinu nemohl by tolik psát a d lat to co d lal? 

Ur it  ano, ale já mám hodn  tolerantní manželku, která m  v tomle podporuje. A ješt  

když m že, tak mn  pomáhá. Ale je to spíš na úkor celé rodiny. Kolikrát si lov k íká, že je 

tady a m l by být doma s d tma. Nebo když jsem na táborech a tak, ale to je m j problém, 

s kterým se stále peru. Te  už mládež není jen m j koní ek, je to moje práce. 

Takže tábory d láte, a jak velký – kolik lidi ek? 

Tak t icet až ty icet ú astník . V Mrákotn  je vybudovaná základna. Je tam kuchy , 

jídelna, ty i chatky, ale my spáváme ve stanech s podsadami. 

A kde všude jste tábory m li? 

Za ínali jsme na Dalešické p ehrad  v zátoce zvané Lavi ky, na kánoi jsme jezdili po té 

p ehrad . V roce 2007 jsme koupili základnu Mrákotín a d láme tábory tam. N kdy 

d láme putovní, po horách, na ekách. 

Píšeš kroniku i deník tábora nebo vašeho klubu? 

Kroniku tábora jsem psal, to taky, byli jsme registrovaní u Mladého hlasatele. 

Jaké hry dnes preferuje tábornická mládež? 

V poslední dob  d ti touží po demonstraci, to ale není podle pana Foglara. Hrají fotbal, 

závodí na lodích. 

Které bob íky by dneska m ly d ti plnit? 

No bez mobilu, bez po íta e, to by byl pro n který tvrdý o íšek. Nebo, t eba i bez hluku. 

D cka jsou n kde na adap áku, jdou v lese baví se spolu, ale po ád ty mobily p epínaj, jak 

dohraje písni ka hned to znovu pouští. 

Nápad pana Foglara KPZ (krabi ka poslední záchrany) – nebo jiný nápad – 

zachováváš, p edáváš? 

Vím co to je, kdysi jsme to do skautského oddílu nosili, n jak zásadn  jsem to nepoužil, tak 

to ani moc nep edávám dál. Používám tašti ku, ve který mám všechny pot ebný v ci. 
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Co je pro Tebe v život  kouzelné – úžasné – zázra né? 

Ur it  to jsou d ti a jejich úsm vy a ta radost, co mají v sob . Pro m  je úžasné to co 

d lám a taky Halahoj – že existuje, že funguje tak, jak funguje a mám možnost se setkávat 

se spoustou zajímavých lidí. 

 

Rozhovor 4 

Jméno: Kate ina 

V k: 31 let 

Rozhovor byl zaznamenán v prosinci 2014 v našem dom . 

 Od koho jsi poprvé slyšela jméno Jaroslav Foglar? 

Prvn  jsem ho slyšela od sest enic, byla jsem malá a ješt  neum la íst. Holky cht ly 

vyvolávat duchy zem elých, a protože m ly tu knížku po ruce, vyvolávaly jsme ducha pana 

spisovatele Foglara.  Knížku jsme ovázaly gumou a do ní str ily starej klí  a kladly jsme 

otázky. Knížka se kývala a duch nám odpovídal. Asi až po roce jsem zjistila, že pan Foglar 

stále žije. Doma jsem našla v knihovn  n které jeho knihy a tak jsem si je p e etla a moc se 

mn  líbily. Je to možná divný, ale jméno pana Foglara nezmínil nikdy nikdo ve škole. Ani 

na základce, ani na st ední. 

Domníváš se, že nám J. F. zanechal n jaké pedagogické d dictví, jestli ano, tak jaké?  

No to ur it  ano, mimo jiné napsal spoustu knih, vzorn  vedle skautský oddíl, ten oddíl m l 

v sob  pevný ád.  

Používáš n jaký odkaz – návod  J. F. ve svém život . 

Tak t eba to, jak nás vede v modrým život , tak to má hloubku, nejvíc se mn  líbí to, že 

mám ud lat každý den dobrý skutek, to se snažím dodržet, ale další bod, ud lat t eba 

malou radost sob , tak to je taky d ležitý a moudrý. Když mám peníze, ud lám si radost – 

chacha. Zuby si stíhám istit, ale necvi ím, studenou vodou se sprchuju jen v lét . 

J. F. p ikládal velký význam p átelství, pravd  a slušnosti, domníváte se, že mají tyty 

abstraktní pojmy n jakou hodnotu i dnes? 

Byla bych ráda, kdyby to tak bylo, ale myslím, že t m pojm m hodn  ubývá na významu. 

Možná mezi slušnými lidmi to tak je, ale myslím, že slušnosti ubývá. 
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Co si nap . p edstavuješ pod pojmem „rytí skost“ v dnešní dob ? ekn te klidn  

i p íb h.  

Nejv tší rytí skost si p edstavuju, když n kdo n komu v dnešní dob  zachrání život. S tím 

jsem se zatím nesetkala. Ale pat í sem i podržení dve í, nabídnutí místa staršímu lov ku 

v autobuse. 

A co pod pojmem „p átelství“? 

Já mám hluboký p átelství se svojí nejv tší kamarádkou. Mám spoustu známých, ale jednu 

jedinou kamarádku. 

Myslíš si, že mají literární díla J. F. co nabídnout dnešní mládeži? 

Já myslím, že jo, ale hodn  to jde do pozadí s t ma knihama jako je Harry Potter a Pán 

prsten . Oni se i tábory dneska po ádají v tomhle duchu Potter . 

A ty sama dáš radši svému dít ti p e íst Hochy od Bob í eky nebo Harryho Potera? 

Prvn  si bude muset p e íst Foglara a pak a  si p e te Harryho. Já už mám sama p e tený 

taky oboje. 

Máš doma n jakou knihu od J. F? Kterou máš ráda? 

Já sama ve svý nový domácnosti jen pár, tak šest. Nejrad ji mám trilogii: Záhadu 

hlavolama, Stínadla se bou í, Tajemství Velkého Vonta – ty m  oslovili. 

Jezdíš ješt  dnes na tábory, nebo jako dít ? 

Jezdila jsem p t let jako vedoucí, ale co jsem zam stnaná, tak jen na pár dní na tábor do 

Zub í (u Nového M sta na Morav ), za kámošama, s kterýma jsme tábory d lávali. No 

a jako dít , tak to jsem jezdila úpln  každý rok, nej ast ji do Bor , tam jsme m li stany 

s podsadami. 

Píšeš si kroniku tábora i klubu? 

Když jsem byla malá, tak to jsem si psala deník, ale to bylo nic moc – žádný dílo, prost  

všední dny, zážitky každého dne. Co se mn  povedlo ve škole, nebo když m  tam n kdo 

naštval a taky o klukovi, do kterého jsem se zamilovala, ale on do m  ne. 

A jak dlouho jsi u psaní deníku vydržela? 

Já si myslím, že tak maximáln  rok a p l. 
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Jaké hry dnes preferuje tábornická mládež? 

Mládež z stala v rná hlavn  klasický stezce odvahy, i když dneska už bejvá vylepšená 

o kupu novejch prvk . Pak takový ty hry dobrodružný, kdy jsou napnutý a musí trochu 

p emýšlet. Taky mají rádi akci a zase akci. Rádi si zahrajou i oby ejnou stopovanou. 

Které bob íky by dneska m ly d ti plnit? T eba den bez mobilu? 

Asi bych z stala u t ch p vodních, je pot eba fyzický zdatnosti, krásnej je bob ík 

poznávání rostlin. No a asi bych p idala bob íka bez po íta e. Každýmu d cku doma, ale 

né jeden den, ale alespo  tejden. 

Nápad pana Foglara KPZ – nebo jiný nápad – zachovat a p edat mladším? 

No znám KáPéZetku. Svým d tem, až to budou chápat, taky eknu k emu je, aby si 

rozší ily p ehled. 

Co je pro Tebe ve Tvém život  ekn me kouzelné – úžasné – zázra né? 

Pro m  v život  kouzelný jsou d ti, dobrodružství, tajemno, krásná kniha, když kvete 

zahrada na ja e, když jsme všichni zdraví. 

 

Rozhovor 5 

Jméno: Honza 

V k: 55 let 

Rozhovor byl zaznamenán v prosinci 2014 v dom  pana Honzy 

Od koho jste poprvé slyšel jméno Jaroslav Foglar? 

Po mírném uvoln ní politické situace v roce 1968 vycházely p íb hy Rychlých šíp  

v sešitovém vydání. Daly se koupit i knihy Jaroslava Foglara. Bylo mi osm let. Táta nám je 

kupoval. 

Domníváte se, že nám J. F. zanechal n jaké pedagogické d dictví, když ano tak jaké? 

Jaroslav Foglar ovlivnil bezesporu spousty vedoucích oddíl  a ti pak nastupující generace. 

Z jeho nám t  a her se dá erpat i v dnešní dob , i když se to musí trošku pozm nit. Pan 

Foglar sršel nápady, co se týká her. 
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Používáte  n jaký odkaz – návod J. F. ve svém život ? 

as od asu n jakou hru pro oddíl, použijeme myšlenku, ale p ed láme si ju na naše 

podmínky, jak už jsem íkal. 

J. F. p ikládal velký význam p átelství, pravd  a slušnosti, domníváte se, že mají tyto 

abstraktní pojmy n jakou hodnotu i dnes? 

P átelství, pravda a slušnost je nezbytná k normálnímu a spokojenému životu. Co by to 

bylo za život bez kamarád , bez lásky… 

Co si p edstavujete pod pojmem „rytí skost“? M žete íct i p íb h. 

Slušnost, pomoc druhým. P íb h – t eba v era se m j kolega vrátil z ob da pozd ji než 

obvykle. Byl na n m v restauraci sto metr  od naší firmy. Když po ob d  vyšel 

z restaurace, šel kolem n j lov k s bílou holí a ptal se, kde je nejbližší prodejna potravin. 

K té se musí jít p es dv  k ižovatky a tak se kolega rozhodl, že než ho posílat do nebezpe í, 

rad ji ho tam zavedl. Zdržel se o tvrt hodiny a dle našeho docházkového systému musel 

nad lat celou hodinu. Tak to, je taky rytí skost. 

Myslíte, že  mají literární díla J. F. co nabídnout dnešní mládeži? 

P inejmenším p íb hy plné dobrodružství a p átelství. N které jeho knihy jsou skoro 

detektivky, ale nenáro né – je v nich jasn  napsané, že lhát a krást se nesmí. Strašná je 

dnešní odpov  politik  „máte d kazy?“ 

Máte doma n jakou knihu J. F.? Která z nich je vaše oblíbená? 

Všechny co vyšly po roce 1989 v nakladatelství Olympia a n kolik starších vydání. Mám 

rád asi všechny a nechci na n jakou zapomenout. Když jsem byl ješt  „ú astník tábor “, 

napsal o nás náš vedoucí knihu Expedice Vltava, tak si ji t eba n kdy p e t te. 

Te  se zeptám na tábory, jezdíte? 

D láme pro d ti tábory v týpí, je to pro rodiny s malými d tmi. N kde jede jen táta s d tmi, 

n kde celá, t eba i šesti lenná rodina. 

Kolik ú astník  mívá váš tábor? 

Deset stan  plus je jeden velký  - spole enský. V tšinou se nás sejde tak ty icet p t 

ú astník . 
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Píšete kroniku i deník tábora, klubu? 

Kroniku p ímo ne - spíš webové stránky a fotodokumentaci z akcí. Dneska je to 

s internetem a digitálníma fo ákama rychlejší. To psaní kronik muselo zabrat hodn  asu. 

Já pracuji na webovkách, naše stránky jsou: http://www.typi.sokol-trebic.cz/. 

Jaké hry preferují d ti na vašich táborech? 

Nem žu jednozna n  odpov d t - na tábo e je to všehochu  - vedou pohybové hry, kdy jsou 

d cka rozd lený na skupiny a Velká táborová (etapová) hra. Tu chystáme už p ed táborem 

od zimy. D ležitý je rozvíjet všechny schopnosti d tí. Dop edu t žko odhadnete, která hra 

je nejvíc osloví. Asi nejvíc oblíbené jsou no ní hry. 

Které bob íky by dneska m ly d ti plnit? 

Já nevím, zda plnit hned p ímo bob íky, ale formou programu a innosti, prokázat svoji 

šikovnost a zdatnost, u it se dovednostem. Nebýt závislý na mobilu, po íta i a i na GPS.  

Nápad pana Foglara KPZ (krabi ka poslední záchrany) – nebo jiný nápad – 

zachováváte, p edáváte? 

KaPeZetku mají naše d ti, bereme si je i na rodinné výlety do terénu. Znám ji z foglarovek.  

A jiný nápad, i myšlenka?  

Taky používám pojem pana Foglara „klubálci“. Nepoužívám sprostou nadávku. Klubálci 

jsou ti co parazitují  i se p iživují na druhých. Je to podle ptá k  klubálk .  

Co je pro vás v život  kouzelné – úžasné – zázra né? 

Jak na to rychle odpov d t ..?...Víte, n kdo nerad hovo í o svém nitru. Ale, ur it  p íroda, 

kouzelné m že být stmívání v lese a úžasné zas další ráno, když se šedá m ní na jasný den. 

 

Rozhovor 6 

Jméno: Ji í 

V k: 78 let 

Rozhovor  byl zaznamenán v lednu 2015 v byt  pana Ji ího, p ítomna byla i jeho manželka 
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Od koho jste poprvé slyšel jméno Jaroslav Foglar? 

To jsem neslyšel, ale etl doma v asopisu And l strážný. Druhý setkání bylo ve škole asi 

ve tvrtý t íd  nám paní u itelka zavedla, že když jsme ten den byli hotoví s u ením, tak 

jsme si nahlas p ed ítali.  No a jedenou p inesla knížku od Jaroslava Foglara – Hoši od 

Bob í reky. Byla to úžasná knížka, nikdo ani nedutal a t šili jsme se dokonce i do školy, jak 

nás ten p íb h chytl. Dávali jsme si s klukama, tak jak to bylo v knížce, p ezdívky.  

 Ten asopis neznám? 

 No to byl tenkrát takovej asopis pro katolickou mládež, oni tam psali povídky, zprávi ky, 

t eba o Svojsíkovi – o zakladateli skautingu a hlavn  p es léto se o skautování psalo. Byly 

tam psaný rady, t eba jak zakládat ohništ , jak se skládají polena do pagody, pyramidy 

a tak. 

 A v kterém roce vycházel tento asopis?   

Tak v 1946, 1947, no po tý válce za al vycházet. Ale bylo to hodn  pobožný, ale Foglar ten 

to d lal jinak, sm rem víc k p írod , to je d ckám p íjemn jší než to modlení. 

Domníváte se, že osobnost Jaroslava Foglara nám nechala n jaké pedagogické 

d dictví, když ano tak jaké?  

Rozhodn  ano, mládež se m la ím bavit, nem la as na áký lófrování, byl to život 

v p írod , za ali už od d tství a drželi se tam pak i starší, že. T eba Rychlý šípy, nebo 

Rikitan, to pro m  byl vzor, takovej vedoucí když by byl, taková osobnost, tak to je základ.  

Základem byla pravdomluvnost, slušnost, nekrást, každýmu pomoct, to jsou takový 

principy, který Foglar vyžadoval, ale potom nastoupili pioný i, ti to taky v t ch svých 

pravidlech m li, ale už tam nebyl takovej pedagog. To byl prost  výbornej pedagog – 

Foglar. Celý života prej psal kroniky svýho skautského klubu a tábora.  No a potom 

v každé své knížce m l n jakej takovej vzor a ten m l na d ti vliv, i když n co provedly, tak 

ta dobrá výchova je vedla a ukázala jak dál. I když nebyl n jak moc vzd lanej, tak vlastn  

v d l jak vychovávat, on to m l v sob . 

Používáte n jaký odkaz – návod J. F. ve svém život . 

T eba když my jsme jezdili s d ckama, tak hned základ všeho byl ohe , to jsme se nau ili 

od Foglara, vykopat ohništ , ale opatrn , odstra ovat drny, dát je bokem a ty pak až 

budeme tábo išt  opoušt t tak vrátit na místo. To samé se d lalo s dírou na odpadky, nebo 

s drnama pod podsadou. Absolutn  žádnej nepo ádek, všechno p kn  lopatkami a zakopat. 
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Dneska je to jednodušší, m žou odnést petky dom. Um t si uva it n co nad ohn m, to byla 

nutnost. 

J. F. p ikládal velký význam p átelství, pravd  a slušnosti, domníváte se, že mají tyty 

abstraktní pojmy n jakou hodnotu i dnes? 

Hodnota tam musí bejt po ád, ale jde o to, jestli se tím opravdu ídí. Je hodn  p átelství, 

který opravdu vydrží od d tství až do smrti. Ale pravda a slušnost, ješt  v tý rodin  se to 

drží, když se na to u d tí dbá, ale p íklady jsou ot esný. lov k, když to dneska n kdo ekne 

nahlas, tak je s tím sm šnej. T eba m j kamarád, inženýr Kašpar, tak je slušný úpln  

vždycky. 

Co si nap . p edstavujete pod pojmem „rytí skost“ v dnešní dob ? ekn te klidn  

i p íb h.  

Te  to chvilku vypni já se musím rozmyslet. Tak t eba moje bývalá kolegyn  Marie, m  

tuhle vypráv la že už je kone n  babi kou a mají vnu ku. Jeli k mladejm, až bylo malý šest 

ned l, oni bydlijou až n kde za Jihlavou. Tak tam p ijeli na návšt vu a odpoledne íká syn: 

„Kone n  ten vrak prodáme, pán z Mlad jek si ho koupí.“ Marie s manželem nev d li nic 

o vraku a tak jim syn sice se zpožd ním, ale p ece, ekl celý p íb h o narození jejich první 

vnu ky. Manželce nebylo n jak dob e, ješt  to ale nebyl porod, spíš nachlazení, tak sedla 

do auta a jela k doktorovi. I když to bylo v dubnu, tak v tý dob  zrovna zase n co padlo, 

klouzalo to a ona havarovala. Jenže se dost narazila, okamžit  jí odtekla plodová voda 

a ona se nemohla dostat ani z auta ven. Najednou u ní zastavilo auto, manželský pár. Ten 

pán rychle vysko il z auta, ju vytáhl, na nic se neptal, protože vid l co se d je, ona jenom 

na íkala, naložil ju do svýho auta a jel s ou do nemocnice. Ta jeho paní tam z stala, 

volala policajty a o všechno se postarala. Pán ju p edal v porodnici a odjel za svojí ženou. 

Dít  se narodilo zdravý a ob  byly v po ádku. Ale ten syn Marušky vlastn  do dneška neví 

komu mají pod kovat, tak rádi by v d li kdo jim pomohl. To byl rytí . 

A co pod pojmem „p átelství“? 

To m la moje maminka, se svojí kamarádkou Grétkou, chodily spolu do školy, pak ve válce 

– ve druhý, to už m ly ob  d ti, ale celá rodina Gréty šla do koncentráku, protože byli židi. 

Její manžel tak ten tam z stal, zrovna tak její bratr, ale ona a její dcerka se vrátily. Ta 

dcera pak utekla do Ameriky a bydlela tam, ale Gréta z stala tady. My jsme bydleli dlouho 

ve Vsetín , tak si jen ob as napsaly, ale až jsme se vrátili do Med i e, tak asto chodila 
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k nám, nebo s maminkou na procházky a vypráv la, co všechno v tom koncentráku zažila. 

Maminka byla k es anka a jak moc si s Grétkou rozum ly, až do smrti. 

Myslíte si, že mají literární díla J. F. co nabídnout dnešní mládeži? 

Nó, v podstat  by m ly, hodn  ty mládeži, která jezdí na tábor. T eba si to neuv domujou, 

ale v tom duchu Foglarovštiny se na v tšin  tábor  žije. T eba hry na táborech, hlavn  ty 

dlouhodobý, spíš to byl Alvaréz, dneska je to t eba, tak jak byli naši vnuci, tak tábor 

ty lístku, prav ku, eckých bájí. Ty úkoly, tak z toho se vychází. 

Máte doma n jakou knihu od J. F? Kterou máte rád? 

Mám jich dost, asi nejlepší byly Rychlý šípy. Mám rád Záhadu hlavolamu a Stínadla se 

bou í. No ten ježek, to je výborná hra ka. 

Po ádáte tábory? 

Dneska už ne. Ale d ív se to jmenovalo tábory pionýrské, byl to kroužek mladých turist  

pod Domem d tí a mládeže, tak to jo, jezdili jsme, d lával jsem vedoucího a tady manželka 

va ila. Jeli jsme takhle párkrát. 

Píšete si kroniku tábora i klubu? 

Nepíšu, ale deník jsem míval, oni nás k tomu navád li v tom Strážným and lu a tak jsme si 

vedli deníky. Ale to bylo dávno, když jsem byl mladej, ale je to škoda, že jsem si všechno 

nepsal, protože co je napsaný, to si dovedu p edstavit. On ten deník má cenu i po x letech. 

Tak si v n m n kdy listuju, no a když dojedou ti malí z Brna (vnuci), tak ti v n m taky rádi 

listujou. Já ti ho pak ukážu. 

Které bob íky by dneska m ly d ti plnit? T eba den bez mobilu? 

První co m  napadne tak je den bez jídla. Podvyživený d cko dneska žádný není, takže by 

to byl den o isty, což by jsme mohli i my v našem v ku plnit. Ale aby si vážily jídla –  všech 

potravin. 

Nápad pana Foglara KPZ – nebo jiný nápad – zachovat a p edat mladším? 

Te  už prej mají krabi ky poslední záchrany s moderním vybavením. My jsme si s klukama 

sepisovali p ed undrem co si máme vzít, ale jednou se nám stalo, že jsme zapomn li nit 

a jehlu. To jsme tábo ili u Vydry a Pepkovi praskly kalhoty, tak jsem p ebrodil eku 

a naproti u dalších skaut  p j il jehlu a nit, aby si kalhoty mohl zašít. Oni byli líp vybavení 

než my. Holt jsme nedodrželi vybavení kápézetky. 
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Co je pro Vás ve Vašem život  ekn me kouzelné – úžasné – zázra né?  

Krásný jsou vzpomínky na mládí, to je jedna pravda. Ale asi nejhez í je, když se ti narodí 

dít , to se ni ím nep ekoná. A pak to dít  po ád sleduješ a je to po ád tvoje dít  – i když 

velký. 

Ješt  m  napadla jedna otázka, když o panu Foglarovy šly ty ošklivé fámy o tom pro  

vlastn  vedl jenom chlapce a že se mu chlapci líbili, co si o tom myslíte? 

Já jsem tomu nikdy nev il.  lov k, kterej se zasadí o istou duši a o istou p írodu, tak 

ten by si nikdy svoji duši nepošpinil n ím takovým, to je vylou ený. D ív, když byl lov k 

zlej, tak byl zlej a hodnej lov k byl opravdu hodnej. Dneska už se to moc nepozná, lidi se 

p etva ujou. 

 

3.3 Analýza rozhovor , rozbor a interpretace získaných dat 

 

V rozhovorech byli osloveni 3 muži a 3 ženy. Vzd lání ú astník  bylo r zné a nemá pro 

výzkum žádný význam. Do každé kohorty jsou za azeni dva ú astníci rozhovor . Všichni 

ú astníci byli celkem dob e obeznámeni s dílem Jaroslava Foglara.  

 

Výsledky výzkumu jsem za adila do 13 okruh , podle zkoumaných oblastí: 

 

1. První seznámení se jménem Jaroslav Foglar 

2. Pedagogické d dictví Jaroslava Foglara 

3. Návod, i odkaz Jaroslava Foglara 

4. Hodnota pojm  p átelství, pravda, slušnost 

5. Význam slova „rytí ství“ 

6. Knihy Jaroslava Foglara versus dnešní mládež 

7. Nejoblíben jší kniha z dílny Jaroslava Foglara 

8. Aktivní zapojení ú astník  na letních táborech 
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9. Psaní kronik a deník  

10. Preferované hry na táborech 

11. Bob íci dnešní doby 

12. KPZ – obeznámenost 

13. Co je dnes v život  kouzelné, úžasné, zázra né 

 

1. První seznámení se jménem Jaroslav Foglar 

V tšina ú astník  se setkala poprvé se jménem Jaroslav Foglar v domácím prost edí, 

nej ast ji od rodi . Jeden ú astník zažil první setkání ve skautském oddíle. Je na 

povážnou, že žádný ú astník neuvedl, že jméno spisovatele slyšel poprvé ve škole. Pouze 

nejstarší respondent zmínil, že si ve škole p ed ítali z knih J. Foglara. 

2. Pedagogické d dictví Jaroslava Foglara 

Že nám pan Jaroslav Foglar – Jest áb zanechal pedagogické d dictví, tak s tím souhlasí 

všichni ú astníci. Polovina ú astník  odpov d la, že za pedagogické d dictví považuje 

knihy, respektive morální kredit knih. Ostatní respondenti vyjmenovali: nápl  volného 

asu pro mládež, vzorné vedení skautského oddílu, vzory v chování knižních hrdin , hry, 

nasm rování života v mládí, organizování a styl vedení tábor , obnovení Mladého 

hlasatele po roce 1989. 

3. Návod i odkaz Jaroslava Foglara 

Každý z ú astník  si odnáší ur itý návod na život. Díky panu Foglarovi jsou to pro n které 

ú astníky pravidla Modrého života (viz kapitola 2.1.1.), pro dalšího je to prožití života 

v pravd  a s p átelstvím. N kte í ú astníci za odkaz považují návod na slušné chování, jiní 

hry a myšlenky p i vedení mládeže, t eba pln ní t inácti bob ík . Do návod  dle 

nejstaršího ú astníka pat í i rozd lávání ohn  a va ení v p írod . 

4. Hodnota pojm  p átelství, pravda, slušnost 

Co se týká t chto abstraktních pojm , tak všichni ú astníci odpov d li shodn , že tyto 

pojmy hodnotu mají.  Pak v tšinou následovalo sloví ko „ale“ a každý ú astník dal n jaký 

dov tek. Nap íklad: ale n kte í lidé na tyto d ležité v ci zapomínají. Další ú astník íká: 

ale jsou stále vzácn jší, ale n kdy je s nimi lov k sm šný. Pouze jeden ú astník odpovídal 

bez „ale“a s dov tkem: nelze bez nich žít. Mladší ro níky p ikládají velkou d ležitost 
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p átelství. Nejmladší ú astnice s kritickým tónem v hlase poznamenala, že se n kdo 

domnívá, že bez t chto hodnot bude snadn jší život. 

5. Význam slova „rytí ství“ 

Význam slova znali všichni ú astníci.  Je to vlastn  forma šlechetnosti, ur itý mravní 

kodex. Když však m li ú astníci použít k vysv tlení p íb h, ukázalo se, že mohou být 

r zné hloubky a podoby rytí skosti. Každý vnímá význam jinak.  Pro n koho je to 

záchrana života, pro dalšího lov k, který se umí ovládat a staví pot eby druhých p ed 

vlastní, pro jiného slušnost a pomoc druhým, podržení dve í, nabídnutí místa staršímu 

lov ku, ale je to také dodržení slova i slibu (viz bábovka v rozhovoru . 3) 

6. Knihy Jaroslava Foglara versus dnešní mládež 

Zde se odpov di ú astník  v podstat  shodují. Knihy Jaroslava Foglara mají stále co 

mládeži nabídnout. Dnes však p ibylo „knih – konkurent “, a proto foglarovky svád jí 

t žký boj na knižním trhu s Harrym Pottrem a Pánem prsten . P kná je odpov  paní 

Kate iny – rozhovor . 4, která íká, že svému dít ti dá prvn  p e íst Hochy od Bob í eky 

a pak a  si p e te Harryho. 

7. Nejoblíben jší kniha z dílny Jaroslava Foglara 

Každá osobnost je originálem a také literární chut  máme r zné. ást ú astník  

odpov d la, že mají rádi všechny foglarovky, bylo pro n  t žké zvolit mezi širokou 

nabídkou jeden titul. Stejná ást respondent  zvolila za svoji nejoblíben jší knihu trilogii 

Záhada hlavolamu, Stínadla se bou í a Tajemství Velkého Vonta. Nejmladší ú astnice 

rozhovoru se vyslovila pro knihu Hoši od Bob í eky a další z mladších zvolila knihu 

Dobrodružství v zemi nikoho. Obliba byla vyslovena i Rychlým šíp m. 

8. Aktivní zapojení ú astník  na letních táborech 

Tato otázka sice p ímo nesouvisí s úhlem pohledu na dílo Jaroslava Foglara, ale já se 

domnívám, že když jedním z po in  pana Foglara byly skautské tábory, mohu ji sem 

za adit. Nej ast ji zazn lo ano. Všichni ú astníci, krom  nejstaršího respondenta se 

aktivn  zapojují do d ní na letních táborech. I tento nejstarší ú astník se v dob  svého 

produktivního v ku zú ast oval tábor . 

9. Psaní kronik a deník  

V sou asné dob  ani jeden z ú astník  nepíše kroniku ani sv j osobní deník.  Zástupce 

nejstarší kohorty však spravuje webové stránky oddílu.  N kte í ú astníci si psali deník 
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d íve, nej ast ji v d tství. Mám zap j ený jeden ze starých deník  k nahlédnutí a jeho 

majitel mi dovolil po ídit kopie n kterých stran – viz. p íloha. 

10. Preferované hry na táborech 

Hry na sou asných táborech jsou všehochutí zábavy. P ednost mají ak ní bojové hry (t lo 

na t lo) a hry v noci. D ležitá je motivace družstev. Stálicí v táborových hrách je fotbal, 

stopovaná a ur it  i velká etapová hra. Své místo prý mají p i no ních hrách i dýmovnice 

a sv telné efekty. 

11. Bob íci dnešní doby 

Klasické bob íky znali všichni ú astníci, a m li by prý být dál sou ástí výchovy mládeže. 

Lze je rozší it o bob íky bez mobilu, bez facebooku, bez hluku mobilových písni ek. 

Velice zajímavý byl návrh a zd vodn ní nejstaršího ú astníka.  Jako d ležitý považuje 

bob íka hladu, protože dnešní d ti si neváží jídla. 

12. KPZ – obeznámenost 

Ano zazn lo od všech ú astník  rozhovor . Znají krabi ku poslední záchranu, používali ji 

a mladší ú astníci používají stále. Všichni ji považují za dobrý nápad, který je dobré 

p edávat dalším generacím. 

13. Co je dnes v život  kouzelné, úžasné, zázra né 

Další z otázek, která jak se na první pohled zdá, nesouvisí s panem Foglarem. Já jsem ji 

však za adila do výzkumu proto, že m  zajímalo z eho, nebo co d lá ostatním lidem 

radost. Vždy  poslední bod Modrého života íká: „Každý den se pokusíš zažít n co 

radostného“. 

V t chto odpov dích je nejvíce vid t v kový rozdíl ú astník . První kohorta odpovídá 

s p im eností ke svému v ku. Úžasné je pro n  chystání akcí v kolektivu vrstevník , nebo 

zážitek p i n jaké ak ní h e. 

 Druhá kohorta, kde je p edpokládané erstvé rodi ovství odpovídá, že zázra né jsou d ti, 

jejich úsm v a vlastn  vše, co se d tí týká. 

Poslední kohorta odpovídá s nadhledem na život: kouzelná je p íroda, krásné jsou 

vzpomínky na mládí, úžasné je narození d tí a potom sledování jak rostou a žijí. 
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ZÁV R 

V bakalá ské práci jsem se zabývala pedagogickými aspekty díla Jaroslava Foglara. Cílem 

této práce bylo zodpov zení otázky, zda Jaroslav Foglar ovlivnil všechny dnes žijící 

generace. 

Výzkum byl realizován kvalitativní strategií, metodou polostrukturovaného rozhovoru. 

Rozhovory byly vedeny se šesti osobami rozd lenými dle v ku do t í kohort. Výb r osob 

byl zám rný. Všichni ú astníci rozhovor  m li velmi dobré znalosti o díle Jaroslava 

Foglara. Rozhovory jsem doslovn  p epsala a formou textové analýzy rozt ídila do t inácti 

okruh  týkajících se r zných inností Jaroslava Foglara. Moji respondenti m  ve všech 

bodech p esv d ili o znalosti, pochopení a pedagogickém významu po ínání pana Foglara. 

Na výzkumnou otázku, zda Jaroslav Foglar ovlivnil všechny žijící generace, je díky 

rozhovor m jednozna ná odpov  – ano, ovlivnil. I nejmladší ú astník rozhovoru, 

trnáctiletá Thea hovo í o Jest ábovi s velkým nadšením. Do slov nemohu p evést tu sílu 

p esv d ení, se kterým tahle dívenka hovo ila o foglarovkách a o skautingu. S velkou 

úctou odpovídal nejstarší ú astník, pan Ji í. Vyjad oval se o Foglarovi jako o lov ku, 

který se zasadil o istotu chlapeckých duší a o istotu p írody.  

Je zde namíst  reakce na diplomovou práci Bc. Petra Maška, který se v záv ru své práce 

zamýšlí nad tím, zda se v p ípad  uznávání pana Foglara dnešními skauty jedná o skute ný 

zájem nebo nostalgii. Díky mým rozhovor m mohu íci, že se jedná o skute ný zájem. 

 Pan Foglar je lov k skute n  hoden obdivu. B hem své práce m  stále p ekvapovalo 

množství r znorodých inností, které Jest áb zvládal, jeho punti ká ství až posedlost prací. 

Díky prostudované literatu e si uv domuji, že byl také jenom lov k a m l i hodn  

prostých lidských chyb. 

Ve svém okolí se n kdy setkávám s údivem, kdo že to ten Foglar byl? Je tedy jasné, že tak 

jak ho zná n kdo dob e, jsou další, kte í tohoto spisovatele neznají v bec, natož aby znali 

jeho myšlenky. Uv domuji si, že výsledek mého šet ení, i když je pro obdivovatele Foglara 

velice pozitivní, nem že být zobecn n na celou populaci. 

Naším úkolem, nás sociálních pedagog , ale i u itel  a vedoucích mládeže, by m lo být 

seznámit naše sv ence s tímto fenoménem, praktickým sociálním pedagogem, který se 

zapsal do d jin zážitkové pedagogiky a ukázal výchovu prožitkem. 
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