
Od záfií 2006 zamûfiuje PraÏská poboãka SdruÏení pfiátel Jaroslava Foglara
(SPJF) své akce k roku 2007, kdy si pfiipomeneme 100. v˘roãí narození spisova-
tele a skautského vÛdce Jaroslava Foglara, autora znám˘ch 13. bobfiíkÛ, románÛ
Ho‰i od Bobfií fieky a trilogie o Rychl˘ch ‰ípech ve Stínadlech. 

SPJF pofiádá fiadu akcí, z nichÏ z roku 2006 jmenujme Setkání ãlenÛ le-
gendárního oddílu Ho‰i od Bobfií fieky z let 2. svûtové války na místû klubovny
ve vodárenské vûÏi u Jiráskova mostu, kde skautoval i Václav Havel, dal‰í roãník
Memoriálu Jana Tleskaãe aneb Mistrovství svûta ve vyndavání jeÏka z klece
– 25. 11. v klá‰teru Emauzy (i pro volnû pfiíchozí) a 17. 12. tradiãní Veãer svûtel
u Ha‰tala. 

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz,
www.zememeric.cz/foglar           

HHHH LLLL EEEE DDDD ÁÁÁÁ MMMM EEEE     
Postavy Rychl˘ch ‰ípÛ v Ïivotní veli-
kosti se budou cel˘ mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince
2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Pra-
ze (mezi Vltavou a ulicemi Národní, 28. fiíjna, Na Pfiíkopech, Revoluãní). 

Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon
na obrázku poznat. DÛkaz svého nálezu po‰lete do 15. 12. 2006 praÏské
poboãce SPJF, pfiípadnû jej pfiineste pfiímo na Veãer svûtel 17. 12. v 17 ho-
din k praÏskému kostelu sv. Ha‰tala. Nejlep‰í práce budou odmûnûny.

Zve PraÏská poboãka SPJF
Pfied Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 
tel.. 732 789 763, pp(zavináã)spjf.cz
Iâ: 71231374

V r. 2007 oslavíme 

100. v˘roãí  narození 

Jaroslava Foglara.



Tentokrát budou Rychlé ‰ípy tak skvûle ukryté, Ïe kaÏd˘, kdo je najde a vyznaãí na 
nûjakém mapovém portálu (Atlas, Centrum, Seznam, Tiscali...) nejkrat‰í cestu mezi
ulicí Bor‰ov a ‰ípáck˘m balkónem, to v‰e po‰le na SPJF vyti‰tûné nebo v PDF ãi
JPG, tak získá pfiedplatné ãasopisu GEOinformace na pfií‰tí rok. Celé pátrání je vlast-
nû sbûr informace, která má nûjakou geografickou polohu. Mezi tûmito „geoinformace-
mi“ pak informaãní systémy mohou provádût nejrÛznûj‰í anal˘zy jako je napfi. nejkrat‰í
vzdálenost nebo navigace k místu podle satelitÛ. KaÏdoroãnû si cel˘ svût pfiipomíná
nejrÛznûj‰í moÏnosti nasazení geografick˘ch informaãních systémÛ právû kolem
16.11. - Den GIS. Více viz www.geoinformace.cz
Urãitû vám uÏ v‰echno ostatní ten plantáÏník Bohou‰ek (www.bohousek.cz) vy-
zradil, takÏe jen pfiipomenem 5. roãník Memoriálu Jana Tleskaãe aneb Mistrov-
ství svûta ve vyndavání jeÏka z klece – 26. 11. od 10 hodin v klá‰teru Emauzy
(i pro volnû pfiíchozí) a 17. 12. tradiãní Veãer svûtel u Ha‰tala. 

HHHH LLLL EEEE DDDD ÁÁÁÁ MMMM EEEE
Postavy Rychl˘ch ‰ípÛ v Ïivotní veli-
kosti se budou cel˘ mûsíc od 16. listopadu do 17. prosince
dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze
(mezi Vltavou a ulicemi Národní, 28. fiíjna, Na Pfiíkopech, Revoluãní). 

Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat tak, aby byl bal-
kon na obrázku poznat. Tento dÛkaz svého nálezu po‰lete do 15. 12. 2005
praÏské poboãce SPJF, pfiípadnû jej pfiineste pfiímo na Veãer svûtel 17. 12. 
v 17 hodin k praÏskému kostelu sv. Ha‰tala. Nejlep‰í práce budou odmûnûny.

Zve praÏská poboãka SPJF, Pfied Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5, spjf.praha@seznam.cz

© Milan Tesleviã, Jan Fischer - dûdicové

Tento letáãek je u pfiíleÏitosti

Dne GIS 2005 rozesílán 

praÏsk˘m ‰kolám a gymnáziím, 

kde vyuãují informatiku.



Díky pochopení vedení FAMU ·í-
páci tentokrát pûknû promrzli na
vûÏiãce LaÏanského paláce a dû-
lali dÛstojnou protiváhu trigám
Národního divadla. Je to vlastnû
úplnû na rohu území, kde se moh-
li vyskytovat, takÏe je bylo opût
velmi teÏké najít. Skautsk˘ vÛdce
EvÏen, posluchaã scénáristiky
FAMU, je marnû hledal s oddílem
cel˘ mûsíc. Málel omdlel, kdyÏ
náhodou po soutûÏi  zahlédl na
nástûnce scenáristiky v uãebnû
ve vûÏi tyto fotky.
Rychlé ‰ípy jsme preventivnû
sundali o den dfiíve jiÏ 16. prosin-
ce 2005, neboÈ Prahou se tehdy
prohnala vichfiice.

Hledáme R· 2005 - foto



Rok 2003 vûnuje SdruÏení pfiátel Jaroslava Foglara (SPJF) 65. v˘roãí oti‰tûní
prvního kresleného pfiíbûhu slavného ãtenáfiského klubu Rychlé ‰ípy a pfiipome-
nutí tohoto v˘roãí se nese pod heslem Rychlé ‰ípy nestárnou. SPJF pofiádá 
fiadu akcí jako je v˘tvarná soutûÏ Kde jsou va‰e Stínadla?, v˘stava S Rychl˘mi 
‰ípy do Stínadel v Museu dûtské kresby v Praze na Starém Mûstû (do 9.11.), pfiíle-
Ïitostné po‰tovní razítko na po‰tû v Kaprovce (pouze 3.11.), dále 3. roãník 
Memoriálu Jana Tleskaãe aneb Mistrovství svûta ve vyndavání jeÏka z klece
– 29. 11. od 10 hodin v klá‰teru Emauzy (i pro volnû pfiíchozí), obnovená premiéra
filmu Záhada hlavolamu (10. v˘roãí) a beseda s reÏisérem P. Kotkem 26. 11.
v klubu Tereza, Ha‰talská 17, Praha 1, Foglarovské promítání v karlínském
Domû dûtí a mládeÏe (11.12. 19,30 hod) a 17. 12. tradiãní Veãer svûtel u Ha‰tala. 

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.stinadla.cz           

HHHH LLLL EEEE DDDD ÁÁÁÁ MMMM EEEE     
Postavy Rychl˘ch ‰ípÛ v Ïivotní veli-
kosti se budou cel˘ mûsíc od 14. listopadu do 17. prosince
dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze
(mezi Vltavou a ulicemi Národní, 28. fiíjna, Na Pfiíkopech, Revoluãní). 

Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon
na obrázku poznat. DÛkaz svého nálezu po‰lete do 15. 12. 2003 praÏské
poboãce SPJF, pfiípadnû jej pfiineste pfiímo na Veãer svûtel 17. 12. v 17 ho-
din k praÏskému kostelu sv. Ha‰tala. Nejlep‰í práce budou odmûnûny.

Zve praÏská poboãka SPJF
Pfied Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 
spjf.praha@seznam.cz



SdruÏení pfiátel J. Foglara – SPJF pfii pfiíleÏitosti nedoÏit˘ch 95. narozenin v˘znamného
spisovatele vyhlásilo rok 2002 jako ”Rok s Jaroslavem Foglarem”, kter˘ vyvrcholí: 

16. 11. –  2. roãník MISTROVSTVÍ SVùTA VE VYJÍMÁNÍ JEÎKA Z KLECE –
Memoriál Jana Tleskaãe (pofiádá SPJF, PraÏská rada Junáka a agentura
Westernman ve Spolkovém domû na Praze 13 ve StodÛlkách od 9,00 hod.) . 

16. 11. – 17. 12. – 2. roãník pátrací hry HLEDÁME RYCHLÉ ·ÍPY. 
17. 12. –  VEâER SVùTEL (Ha‰talské námûstí, 17,00 hod.) – v˘roãí vydání prv-

ního pfiíbûhu oblíbeného kresleného seriálu Rychlé ‰ípy (17.12.1938).
20. 12. 2002 – 20. 1. 2003 – v˘stavka vûnovaná Ïivotu a dílu J. Foglara v ne-

tradiãní minigalerii na po‰tû v ulici Zelenky Hajského na Praze 3.

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.zememeric.cz/foglar           
Dûkujeme za podporu:

HHHH LLLL EEEE DDDD ÁÁÁÁ MMMM EEEE
Postavy Rychl˘ch ‰ípÛ v Ïivotní veli-
kosti se budou cel˘ mûsíc od 16. listopadu do 17. prosince
dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze
(mezi Vltavou a ulicemi Národní, 28. fiíjna, Na Pfiíkopech, Revoluãní). 

Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon
na obrázku poznat. DÛkaz svého nálezu po‰lete do 14. 12. 2002 praÏské
poboãce SPJF, pfiípadnû jej pfiineste pfiímo na Veãer svûtel 17. 12. v 17 ho-
din k praÏskému kostelu  sv. Ha‰tala. Nejlep‰í práce budou odmûnûny.

Zve praÏská poboãka SPJF
Pfied Cibulkami 8/316, 
150 00 Praha 5 
spjf.praha@seznam.cz



První stanovi‰tû Rychl˘ch ‰ípÛ bylo na balkónû Divadelního ústavu
v Celetné na Praze 1 od 17. listopadu do zhruba 2. poloviny ledna 2002.

Hledáme R· 2001 - foto

Hledáme R· 2001 - obr.


