
  SEDNI SI 
  na Lavičku Jaroslava Foglara 

  u „Rybářského domečku“ v Praze na Kampě  

  - Skautský institut v Rybárně - 

  ul. U Sovových mlýnů 1, Praha 1 - Kampa 

 

Literární dílo Jaroslava Foglara je veřejnosti připomínáno i díky originálním dřevěným lavičkám s řezbářsky 

ztvárněnými motivy k jednotlivým autorovým románům. Lavičky jsou umisťovány ve vybraných pražských 

parcích, na dětských hřištích a podobně. 

S iniciativou výroby a instalace těchto laviček přišla v roce 2018 Skautská nadace Jaroslava Foglara (SNJF). 

Umístění jednotlivých laviček navazuje na vydání Foglarovy románové řady, která nyní nově vychází v edici 

nakladatelství Albatros. 

Dosud byly instalovány lavičky se stylovými řezbami na opěradle k románům Hoši od Bobří řeky (Riegrovy 

sady), Chata v Jezerní kotlině (Havlíčkovy sady), Boj o první místo (Stromovka) a Tajemná Řásnovka  

(u pobočky Městské knihovny v Korunní ul.). Dřevořezby na lavičkách jsou z dílny Stanislava Pokorného. 

V prosinci 2020 byla na dětském hřišti v ul. Za Haštalem v Praze 1 instalována také lavička s motivy románu 

Záhada hlavolamu. S ohledem na rozsáhlou rekonstrukci hřiště však musela být z oblasti pražských 

„Stínadel“ na Starém Městě přemístěna.  

Nové místo bylo vybráno na Kampě, u bývalého Rybářského domečku, na malostranském nábřeží Vltavy. 

V objektu sídlí Skautský institut v Rybárně, které se stal vyhledávaným komunitním a společenským 

centrem nejen pro skauty, ale i veřejnost. 

Na lavičku, jejíž zhotovení zajistila SNJF, se vlastními finančními příspěvky složili členové 48. oldskautského 

klubu Jestřábi s přáteli. „Při našich aktivitách, jimiž usilujeme o rozvoj Foglarova odkazu mezi dnešní 

generací dětí a mládeže, nacházíme velkou podporu Městské části Praha 1. Proto tuto lavičku věnujeme 

městské části jako dar s poděkováním za prospěšnou spolupráci,“ říká vůdce klubu Jestřábů Slavomil Janov.   

Umístění lavičky na Kampě nebylo vybráno náhodně. Jaroslav Foglar měl tuto část Prahy velice rád a na 

lavičkách v zákoutích Malé Strany také tvořil. Prostředí zdejších uliček a plácků zasadil rovněž do svých 

románů a stylizovaně i do příběhů v kresleném seriálu Rychlé šípy. 

Instalace Lavičky Jaroslava Foglara s tematikou Rychlých šípů u Skautského institutu v Rybárně proběhne 

ve čtvrtek 17. března 2022 v 15.30 hodin.  

Součástí akce bude oficiální prezentace nového edičního projektu Akademie Jaroslava Foglara - Rychlé šípy 

33. Jde o čerstvě vydaný soubor 33 nových komiksových dobrodružství Rychlých šípů, doplněných 33 

zajímavostmi a kuriozitami fenoménu RŠ a celoroční poznávací hrou na území Pražské památkové 

rezervace. 

Od 16.30 hodin proběhne ve Skautském institutu autogramiáda autorů sborníku a beseda o literárním 

odkazu Jaroslava Foglara a fenoménu Rychlých šípů v současnosti. 

 

          Info:             602 686 725 rychlesipy33@email.cz 

            www.rychlesipy33.skauting.cz 

       


