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Hoši a děvčata z Druhé strany, 

po krátké odmlce se hlásíme s dalším číslem našeho zpravodaje Tam-tam! Letos slavíme 80 let od založení 

našeho klubu Rychlých šípů. Někteří z vás možná mají stejně staré prarodiče, ale my proti nim máme jednu 

velkou výhodu. Jako hrdinové dobrodružných příběhů, které pro vás napsal pan Jaroslav Foglar, totiž 

nestárneme. Provázeli jsme dětstvím už vaše babičky a dědy, vaše rodiče nebo starší sourozence. A letos je řada 

na vás. Proto bychom vás rádi pozvali nejen k nám do klubovny, ale hlavně do křivolakých uliček čtvrti, kde jsme 

prožili nejedno napínavé dobrodružství – do Stínadel. 

Ani moderní doba plná počítačů, mobilních telefonů a internetu neubrala tomuto odvěkému království drsných a 

nebezpečných chlapíků, kteří si říkají Vontové, na záhadnosti. Kdo totiž neví, jak se ve Stínadlech chovat a 

pohybovat, obyčejně jimi projde jako každou jinou částí města, aniž by zahlédl jediného Vonta nebo dokonce 

poodhalil některé z jejich tajemství. A žije dál v mylném domnění, že je jeho město úplně obyčejné. 

Postupně vás proto seznámíme s tím nejdůležitějším, co potřebujete znát, než v pátek 23. března 2018 vyrazíte 

za záhadou hlavolamu, abyste mohli na vlastní kůži prožít alespoň část našich dobrodružství. 

 

 

 

Kdo byl 

Jaroslav Foglar 

 

 

pracoval jako redaktor v řadě časopisů a psal 

dobrodružné příběhy pro děti a mládež. Pod 

přezdívkou Jestřáb dlouhá léta vedl pražský 

skautský oddíl Dvojka. Skauting a jeho zásady 

promítal do většiny svých příběhů. K těm 

nejznámějším patří různá dobrodružství  

klubu Rychlých šípů – např. Záhada 

hlavolamu či Tajemství Velkého Vonta - a 

knihy Hoši od Bobří řeky či Chata v Jezerní 

kotlině. 

Kdo jsme my, 

Rychlé šípy 

 

 

Jsme parta kamarádů ze čtvrti zvané Druhá 
strana. Naším nepsaným vedoucím je Mirek 
Dušín, protože je nejstarší a nejrozvážnější. 
Do našeho klubu patří ještě Jindra Hojer, 
Jarka Metelka, Rychlonožka a Červenáček. 
Na svět jsme přišli v roce 1938 v časopise 
Mladý hlasatel. Náš komiksový příběh pak 
pokračoval - s vynucenými přestávkami v 
období nacismu a komunismu - až do roku 
1989! Kromě toho jsme prožili spoustu 
knižních dobrodružství – část z nich jsme 
prožili mezi Vonty ve Stínadlech – o těch ale 
příště! 


