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SdruÏení pfiátel Jaroslava Foglara. 
N

a‰e poboãka SPJF se tím
to dopisem

snaÏí koordinovat ãinnost tûchto ãle-
nÛ. R

ádi bychom
 vás v‰echny infor-

m
ovali o

akcích, které pofiádám
e, 

lépe fieãeno které bychom
 tfieba 

pofiádali, kdyby byl zájem
. R

ádi také
uvítám

e iva‰e návrhy na akce, 
pfiípadnû jejich zorganizování pfiím

o
vám

i.

D
ovolujem

e si vás upozornit na nû-
které aktivity na internetu. D

opo-
ruãujem

e va‰í pozornosti: 
publikaãní server 
http://bohousek.novinar .cz,
diskuzní konferenci Foglar na
w

w
w.pandora.cz/list/foglar, kde se 

také m
ÛÏete aktivnû úãastnit diskuze.

N
a‰e sdruÏení m

á stránky 
http://foglar.adam

.cz.

V
posledních m

ûsících nás asi
v‰echny trápilo ‰pinûní Jestfiába

v
nûkter˘ch sdûlovacích 

prostfiedcích a
nechutné 

tahanice kolem
 spisovatelova 

dûdictví. V
této kauze se na obranu 

J. Foglara postavily také nûkteré 
znám

é osobnosti. 
Text prohlá‰ení naleznete na
http://foglar.aktualne.cz. Prohlá‰ení,
které pfiikládám

e, je rozesíláno na
v‰echny strany a

je hlavnû vyuÏíváno
osobních kontaktÛ na znám

é osobnos-
ti. I vy se m

ÛÏete zapojit do sbûru
podpisÛ.

T
éÏ se snaÏím

e o
vznik m

ateriálu na
tém

a Foglar a
já, kde se znám

é
osobnosti m

ohou vyjadfiovat k
fogla-

rovkám
 a

k
vûcem

 kolem
 Jestfiába. Se-

stavili jsm
e velice orientaãní a

stále
je‰tû pracovní okruh tém

at a
otázek,

kter˘ vám
 také zasílám

e.

D
al‰í inform

ace budem
e zasílat pou-

ze tûm
 od kter˘ch obdrÏím

e vypl-
nûnou návratku. Jedná se o pokus kor-
dinace ãinnosti. ZáleÏí na nás v‰ech,
zda-li se to podafií.     24/5/01 
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1.

Jm
éno:

K
ontaktní adresa:

e-m
ail (operativní a levné spojení):

pfiípadnû S
M

S
e-m

ail, nebo m
obil pro za-

slání S
M

S
:

Co oãekáváte od praÏské poboãky:

Co nabízíte poboãce:

Va‰e oblasti zájm
u jsou akce (za‰krnûte):

❐
sbûratelské (burzy, setkání... )

❐
klubovní (hry... )

❐
poznávací (v˘pravy... )

❐
badatelské (besedy, ukázky z archivÛ... )

❐
jiné (vypi‰te)
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(do 13.6.)
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text pfievzat˘ z
elektronick˘ch dopisÛ

VáÏen˘ pane, váÏená paní,
v

nedávné dobû se zrodila aktivita proti
‰pinûní jm

éna spisovatele J. Foglara v
nû-

kter˘ch sdûlovacích prostfiedcích bûhem
procesu o

jeho dûdictví.

Prohlá‰ení– v˘zvu znám
˘ch osobností na

obranu spisovatele JF naleznete napfi. na:
http://w

w
w.foglar.aktualne.cz .

Jsou zde uvedeny inûkteré osobnosti, kte-
ré provolaní podpofiily jiÏ v

první vlnû. 
K

této v˘zvû se sv˘m
 podpisem

 m
ÛÏete

pfiipojit iV
y (prosím

e, za‰lete e-m
ail na

foglar@
centrum

.cz ... viz kontakty dole
pod provoláním

).
Toto je snad m

aliãkost, kterou m
ÛÏe udû-

lat kaÏd˘ ãlovûk okam
Ïitû.

D
al‰í vûcí je krátké Va‰e pojednání o

fog-
larovkách s

pracovním
 názvem

 “Foglar
a

já”. Zkusili jsem
 sestavit nûkolik bodÛ,

které Vám
 m

ohou pom
oci pfii Va‰em

 psaní
(viz dále). Sam

ozfiejm
û se bodÛ nem

usíte
vÛbec drÏet. Snahou je získat od znám

˘ch
osobností vlastní proÏitky a

názory, které
budou slouÏit k

propagaci díla JF na vefiej-
nosti. Jejich zvefiejnûním

 chcem
e pfiispût

téÏ k
obranû spisovatele, kter˘ se sám

 jiÏ
nem

ÛÏe bránit. Va‰e vyjádfiení m
ÛÏe b˘t

ivelm
i krátké. H

lavnû aÈ je v
nûm

 v‰e, 

co citíte a
chcete fiíci. Prosím

e, 
neodkládejte psaní svého pojednání.

N
ûkolik bodÛ, které Vám

 tfieba po-
m

ohou v
psaní FO

G
LA

R
 A

JÁ
:

– Kdy jste se prvnû setkal(-a) s
foglarov-

kam
i (lov bobfiíkÛ, Ïití ‰lechetn˘m

 M
o-

dr˘m
 Ïivotem

, vlastní klub, oddíl, no‰ení
KPZ, dûlání dobr˘ch skutkÛ...)?

– M
ají foglarov‰tí hrdinové ‰anci oslovit

idne‰ní m
ládeÏ? (Je Foglaruv svût kam

a-
rádství vÛbec realn˘?)

– Poznal jste osobnû JF?
– Co Vám

 daly foglarovky pro Ïivot (pro
souãasné povolání, pro rodinu...)

– M
aji foglarovky ve Va‰í rodinû tradici?

(ãetli je rodiãe, V
y, dûti...)

– Jak jste vním
al ‰pinûní JF v

souvislosti
se soudním

 procesem
 o

spisovatelovo
dûdictví.

pfiedem
 dûkujem

e
za organizátory R

adek Petr – M
enhart

ãlen SdruÏení pfiátel J. Foglara
http://w

w
w.foglar.adam

.cz

Pfiíspûvek po‰lete v
bûÏném

 textovém
 

editoru jako pfiílohu (A
ttachm

ent) na 
adresu: zem

em
eric

@
ini.cz nebo po‰tou

na adresu praÏské poboãky SPJF, Pfied 
Cibulkam

i 8/316, 150 00 Praha 5, 
fax 02/ 51 56 55 72, spjf@

seznam
.cz

...v P
raze n

a L
etn

é.
Jestfiáb

 p
fiih

líÏí startu
 T

leskaão
va ko

la...



ZZnnáámméé  oossoobbnnoossttii podepisují v˘zvu
nnaa  oobbrraannuu  spisovatele J. Foglara

KdyÏ se pfied více neÏ dvûma roky odebral Jaro-
slav Foglar do svûta vûãného dobrodruÏství,
pravdûpodobnû ani ti nejschopnûj‰í tvÛrci dûjo-
v˘ch zápletek nepfiedpokládali, jak se budou vy-
víjet události následujícího období. Objevují se
zpochybÀování Foglarovy závûti (i v souvislosti
s jeho zdravotním stavem) a tak se dûdictví fie‰í
pfied soudem, vytahují se informace o údajné
spolupráci s StB, poukazuje se na jeho údajnou
men‰inovou sexuální orientaci...
Více neÏ dva roky po Foglarovû smrti tak najed-
nou vznikla potfieba fóra, které se nezab˘vá ob-
vyklou náplní foglarovsk˘ch www stránek, ale
Ïhavou souãasností, byÈ i ta se odkazuje na dá-
vnou ãi nedávnou minulost.
Proto jsou zde AKTA: Jaroslav Foglar - Foglar
aktuálnû.

Provolání na obranu spisovatele Jaroslava Foglara
Spisovatel Jaroslav Foglar, kter˘ sv˘m dílem pozi-
tivnû ovlivnil nûkolik ãesk˘ch generací, zemfiel
v lednu 1999. SvÛj duchovní i hmotn˘ majetek od-
kázal jiÏ v roce 1996 nadaci, kterou sám zaloÏil
a která mûla slouÏit humánním úãelÛm. Jeho zá-
vûÈ nebyla zpochybnûna ani v právû probíhajícím
soudním fiízení. Pfiesnûji: soud nezpochybnil vÛli
spisovatele vyjádfienou v závûti, ale shledal pochy-
bení v postupu notáfiky - Jaroslav Foglar se pfiede-
v‰ím mûl podepsat jako první a nikoli jako druh˘,
i kdyÏ bezprostfiednû po notáfice, jak se stalo. Po-
slední pfiání ãlovûka tak zcela zhatilo pouze stroze
vykládané znûní fiádÛ.

Sporu v‰ak vyuÏily osoby, spojené úãelov˘m
zájmem o získání dûdictví, k útoku proti Jaroslavu
Foglarovi-Jestfiábovi, mimofiádné osobnosti v ães-
ké dûtské literatufie a praktické pedagogice. Toto
úzké bratrstvo vede jedinec, kter˘ s pomocí ostat-
ních ‰ífií paranoidní dezinformace, lÏi, v˘hrÛÏky
a pomluvy. JiÏ pfied více neÏ deseti lety tohoto je-
dince Jaroslav Foglar popsal jako rozkladn˘ Ïivel,
kter˘ mu posílá útoãné, uráÏlivé, nenávistné a ulti-
mativní dopisy, hraniãící aÏ s vydíráním... Uvedená
skupina nyní do médií rovnûÏ prosazuje “dÛkazy”,
Ïe spisovatel aktivnû spolupracoval se Státní bez-
peãností. Pfiitom právû on jako jeden z mála ve
sv˘ch vzpomínkách napsal otevfiené svûdectví
o tom, jak ho StB pronásledovala, jak ho chtûla
zneuÏívat a jak˘ch metod pouÏívala.

Spisovatel, kter˘ je podobnû jako v padesát˘ch
letech hluboce poniÏován, zbavován cti a dÛstojnos-
ti, se uÏ nemÛÏe bránit. NemÛÏe prokázat, zda “do-
kumenty” ze scénáfiÛ StB ãi jin˘ch represivních slo-

Ïek byly zámûrnû upraveny ãi celé umûle pfiipraveny
proti nûmu pro pfiípad zlovolné potfieby. To evidentnû
zneuÏívá zmínûná hrstka osob - její útoky destruktiv-
nû a destabilizaãnû pokraãují ve stylu zpravodaj-
sk˘ch politick˘ch her a jiÏ se zamûfiily i na ãeskou
skautskou organizaci, s níÏ je jméno Jaroslava Fog-
lara v˘znamnû spjato. Je tfieba se ptát, komu to v‰e
má slouÏit?! Takovou otázku by si v‰ak uÏ moÏná
mûli klást pracovníci sluÏeb ochrany státu. 

Obracíme se tímto provoláním na vefiejnost, aby
plnû pochopila souvislosti “dûdické kauzy Foglar”.
Hluboce odsuzujeme neetické a neseriozní úãelo-
vé útoky proti spisovateli Jaroslavu Foglarovi, kte-
r˘ na svou obranu jiÏ nemÛÏe vystoupit.

V úctû k jeho dílu se stavíme na obranu jeho
osobnosti proti nízk˘m a vûcnû nezdÛvodnûn˘m
napadením, aÈ uÏ jsou vedeny z jak˘chkoli dÛvodÛ.

Vyz˘váme v‰echny pfiíznivce díla Jaroslava
Foglara, obãany se smyslem pro ãest a spravedl-
nost, aby se k nám pfiipojili jak˘mikoli formami ne-
souhlasu s útoky proti památce v˘znamné osob-
nosti ãeské kultury.

Nejde jen o spisovatele Foglara. Jde o obranu
vy‰‰ích mravních principÛ, které jsou i díky jemu
v ãesk˘ch generacích zakódovány dûdiãnû a které
zjevnû mají b˘t v této zmateãné akci cílenû niãeny.

Signatáfii provolání:
Pavel Bobek, zpûvák; Ing. Petr Bratsk˘, skautsk˘
ãinovník; Jifií âern˘, hudební kritik a publicista;
Franti‰ek Dostál, umûleck˘ fotograf; MUDr. Harry
Eckstein, lékafi; RNDr. Jifií Grygar, CSc., astrofyzik;
Ing. Jindfiich Hojer, CSc., chemik; Vladimír Janík,
zástupce J. Foglara ve 2. oddílu (1945-70), ãlen
ãestného Svojsíkova oddílu; Mgr. Slavomil Janov,
publicista; PhDr. Jan Luke‰, filmov˘ a literární kritik;
Václav Nosek, znalec a propagátor díla J. Foglara;
Jaromír Novotn˘, redaktor; plukovník Pravomil Ra-
ichl, úãastník 2. a 3. odboje; Petr Skarlant, básník
a prozaik; Jifií Stránsk˘, spisovatel a pfiekladatel;
Miloslav ·imek, herec a prozaik; generál Antonín
·paãek, úãastník zahraniãního odboje; Jan Vyãítal,
kreslífi, zpûvák a textafi; Prof. ing. Rudolf Zahradník,
DrSc., fyzikální chemik...

Kontaktní adresy, na nichÏ je moÏné projevit
svÛj souhlas s provoláním:
internet – www.foglar.aktualne.cz
e-mail – foglar@centrum.cz
po‰ta – “Kauza Foglar”, Václav Nosek, SenováÏ-

né nám. 24, 116 47 Praha 1
Praha, bfiezen-duben 2001


