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Razítka 
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Původní kresba Vladimíra Pechara – Pluta byla využita na příležitostných strojových 
razítkách při různých příležitostech, celkem 4x:                             

 
Návrh na štoček provedl Ivan Vápenka      
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2 stejné štočky použité při různých příležitostech:  

 

SR – 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU, 15.6.2002 

             
 

 

 

SR – 119 00 PRAHA 012, 6.7.2002 
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Zbývající dva štočky se stejným námětem, jeden otisk výplatního strojku a jedno strojové 
razítko: 

OVS – 130 03 PRAHA 33, 18.12.2002 

            
 

SR – 584 01 LEDEČ NAD SÁZAVOU, 16.6.2007    
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Původní kresba Ex libris Vladimíra Pechara – Pluta byla použita na štoček, ale v obrácené 
podobě - zleva doprava: 

 

                                             
 

 

Návrh na štoček od Ivana Vápenky 
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Strojové razítko se štočkem, na POŠTĚ 54, vydané k otevření nové ulice Jaroslava Foglara 
v blízkosti Prokopského údolí, dne 21.6.2003: 

 

 

 

 

 

 

    

 SR – 150 04 PRAHA 54, 21.6.2003 
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Ke stému výročí 2007,  narození spisovatele Jaroslava Foglara, bylo připraveno strojové 
razítko dle fotografie, pořízené Ivanem Vápenkou v den jeho osmdesátých narozenin  
6.července 1997.  

 

                                   
 

 

                                     

Návrh štočku od Ivana Vápenky 
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Ke stému výročí narození Jaroslava Foglara dne 6.7.2007, bylo používáno strojové razítko 
se štočkem na poště 012. 

 

 

 

 

SR – 119 PRAHA 012, den použití 6.7.2007 
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Známky s kuponem 
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V roce 2004 vydala Pražská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara devítiblok se 
známkou o nominále 6,50 Kč a kuponem s portrétem Jaroslava Foglara, nakresleným 

Milanem Teslevičem. 

                                .  

Kupon použitý na běžné korespondenci 

        
. 
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V nové emisi českých poštovních známek „Dětem – J.Foglar: Rychlé šípy“, dne 30.5.2007, 
vyšla známka v nominále 7,50 Kč a také známkový sešítek, ve  kterém byly, mezi 8 
známkami, i 4 kupony s portrétem Jaroslava Foglara. 

Kupon s portrétem Jaroslava Foglara (kresba Milan Teslevič, mírně upravil O.Pošmurný). 
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Známka o nominále 10 Kč s kuponem, na kterém je fotografie Jaroslava Foglara z tábora Ve 
Sluneční zátoce v roce 1931, se objevila při 10.výročí Jestřábova úmrtí v roce 2009, od 

neznámého vydavatele:  
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a jeho aktivní činnost 
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Příležitostné razítko na poště PRAHA 06, vydané k 90. narozeninám Jaroslava Foglara 1997   

                                                                                                                                                                                                                                        

                                             
 

PR – PRAHA 06, 6.7.1997 
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V letech 2000 – 2001 se konala v v Městském muzeu v Novém Městě nad Metují výstava o díle 
spisovatele Jaroslava Foglara. Jestřáb město navštívil 31.ledna 2001 a výstavu si se zájmem prohlédl a 
byl také hostem místního 1.oddílu vodních skautů „ALBATROS“, v jejich klubovně. 

                                                                 

Štoček navrhl Ivan Vápenka 

                                                                                                 

                  

Otisk výplatního strojku 

OVS – 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1, den použití 31.1.2001 
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První Jestřábův tábor se uskutečnil v tzv. „Zátoce neznáma“ nedaleko Sluneční zátoky u 
Ledče nad Sázavou v roce 1925. Sekce SKAUTING ČNS SČF si tuto událost připomněla 
příležitostným poštovním razítkem v roce 2005. 

                                                
Štoček navrhl Ivan Vápenka 

SR – 584 LEDEČ NAD SÁZAVOU, den použití 18.6.2005  

                         

CDV 
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Ke 100.výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara, byla od května do září roku 2007, 
uspořádána na jeho počest velkolepá výstava v Muzeu hl. m. Prahy. 

                                                  
Štoček 

SR – 110 06 PRAHA 06, dny používání 15. a 16.5.2007 

                            
 

CDV     
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K vydání nové poštovní známky, v emisi Dětem – Jaroslav Foglar:Rychlé šípy, se konal 30.května 2007 
křest této známky v témže muzeum, jako byla výstava ke 100. výročí narození Jaroslava Foglara v 
Muzeu hl.m.Prahy   

                                                               
Štoček stejný jako u 100.výročí JF 

SR – 110 06 PRAHA 06, den použití 30.5.2007 
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Poštovní artefakty, 

vydané v roce 2022, 
k 115.výročí narození 
skauta a spisovatele 

JJaarroossllaavvaa  FFooggllaarraa  
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FFooggllaarroovvyy  
redakční 

spolupracovníci – autoři 
rubrik v časopisech 

 

 
a 
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Zdeněk Burian                                                                       1905 – 1981 
(celým jménem Zdeněk Michael František Burian) 
Český malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Proslul zejména svými svými paleontologickými 
 rekonstrukcemi,  společně   s profesorem  Josefem  Augustou. Pro redakce časopisů Mladý 
hlasatel a Vpřed častokrát maloval kresby především na titulní strany. Byl také předním 
ilustrátorem Foglarových knih. Ilustroval např.první vydání Hochů od Bobří řeky  a jeho další 
knihy. 

Byla vydána řada příležitostných razítek, které snad uvádím všechny a také R nálepka ke 
100.výročí narození 2005, rovněž i příležitostné strojové razítko (uvádím ho za všechny na 
CDV), a to nemluvím i o tzv. Personalizované známce (známka+kupon), soukromě vydané. 
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Otakar Batlička                                                                      1895 – 1942  
Pro časopis Mladý hlasatel sepisoval povídky s dobrodružným obsahem, vycházející z jeho 
života dobrodruha. Za protektorátu byl uvězněn a v koncentračním táboře Mauthausen 
zavražděn.  

 

                                                     

Štoček navrhl Ivan Vápenka 

 

SR _ 110 05 PRAHA 05, den vydání 13.2.2002 
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Bohumil Konečný – Bimba                                                   1918 – 1990 

Výjimečný a znovu objevovaný malíř a ilustrátor 2. pol. 20.století.Byl  mistrem dynamických 
dobrodružných ilustrací a kreseb krásných žen. Známý jako ilustrátor knih Jaroslava Foglara 
a Otakara Batličky, byl ale i autorem řady reklamních plakátů.  Jeho kariéru velmi 
poznamenala aféra s komiksovou hrdinkou Amazonou – Octobrianou. Pro redakci časopisu 
Vpřed pro jeho 18.číslo, I.ročníku, ze dne 9.4.1946, nakreslil na titul pětici Rychlých šípů jak 
se rozhlížejí z kostelní věže. Je ilustrátorem i Foglarova knižního vydání Stínadla se bouří, 
pro které i nakreslil na obal obraz Rychlých šípů v podzemí   

                                              

 

SR – 301 00 PLZEŇ 1, datum použití 13.4.2007 

 

 

 

Celistvost se mně bohužel nepodařilo zajistit 
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František Alexander Elstner - „Frank“                                1902 – 1974  
Skaut, cestovatel a spisovatel, první český skaut na Mezinárodní „lesní škole“ v Gilwellu u 
Londýna (1922). Byl dlouholetým Jestřábovým přítelem, který často docházel do  redakce 
Mladého hlasatele i po válce do časopisu Vpřed, jako pozorovatel a rádce.  

                                             
Štoček navrhl Ivan Vápenka 

SR – 110 05 PRAHA 05, den použití 11.4.2002 

                       
 

 

ZN – vydaná v emisi „Cestovatelé“, dne 14.9.20 
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Bohumil Modrý – „Bogan“                                                   1916 – 1963  
V Mladém hlasateli (V.r.) vyučoval hokejovému brankařskému umění v pravidelné rubrice 
„Škola hockeyového brankáře“ a v následujícím VI.ročníku to pak byla „Vyšší škola 
hockeyového brankaře“. 

  

                                           
První štoček do OVS, použitý k odletu reprezentantů na ZOH 2002 

                                    
Použitý návrh na štoček Ivan Vápenka 

SR (také OVS) – 563 01 LANŠKROUN, den použití 27.1. a OVS 29.1. 2005 
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Josef Bican – „Pepi“                1913 – 2001 
Legendární fotbalista, který nastřílel nejvíce světových gólů, měl v V.ročníku  časopisu Mladý 
hlasatel  svůj pravidelný sloupek „Český střední útočník“ a v poválečném časopise Vpřed 
rubriku „Bican vypráví“.             

               

2 štočky                           1                                                                        2 

 
OVS – 160 00 PRAHA 6, den použití 1 štočku, 6.6.2000 
SR – 110 00 PRAHA 1, den použití 1 štočku, 10.6.2000 
SR – 110 00 PRAHA 1, den použití 2 štočku, 25.9.2013 
ZN – datum vydání 2013                                 
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František Plánička                        1904 – 1996   
Legendární fotbalový brankář měl v V. ročníku časopisu Mladý hlasatel rovněž svůj sloupek 
s názvem „Hledám dobrého brankáře“. 

                                                 
Štoček pro SR 

 
 
 
SR – 160 00 PRAHA 6, den použití 6.5.2001,  
                                      v roce 2004 byla i vydaná Příležitostná poštovní dopisnice  
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Vladimír Zábrodský – „Vova“                                   1923 
Hokejový hráč byl členem pražského LTC a po té i Sparty. Byl dvakrát mistrem světa. Ve III, 
ročníku časopisu Vpřed vyučoval, v pravidelné rubrice nazvané „Zábrodského škola“, o 
hokejovém umu na ledě. 

                                              
Štoček, se spoluhráči ze Sparty -  Roziňákem a Konopáskem 

 

OVS – 282 23 ČESKÝ BROD, datum použití, 8.2.2001 
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Poštovní artefakty 

s 
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JUDr. Jan Fischer                                                             1907 – 1960  
Byl „výtvarným otcem“ Rychlých šípů, které kreslil od jejich vzniku v roce 1938 až do roku 
1948. Celkem nakreslil 213 různých příhod z jejich klubového života. Narodil se stejně jako 
Jaroslav Foglar v roce 1907 a tak  v roce 2007 to bylo sto let od jeho narození. 

                                                 

Štoček navrhl Ivan Vápenka 

SR – 150 06 PRAHA 56, datum použití 22.1.2007 
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V rámci oslav devadesátin Jaroslava Foglara byla v Muzeu hlavního města Prahy, ve dnech 
2.dubna až 15.května 1997 uspořádána, velkolepá výstava „Po stopách Rychlých šípů“, kde 
byly  viděny mnohé dokumenty  ze „života“ Rychlých šípů (např. i „ostatky Maxmiliána 
Drápa“) a také ucelená tvorba malíře Dr.Jana Fischera (mj. i originály kreseb komiksů o 
Rychlých šípech). 

 

  

PR – PRAHA 06, dny používání 2.- 3.4.1997 

 

                                                      
 

 

CDV s přítiskem, den použití, 2.4.1997 
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Otisk výplatního strojku POSTALIA s pěticí Rychlých šípů byl využit při pohřbu Jaroslava 
Foglara na poště 120 00   PRAHA  2 dne 2.2.1999: 

 Původní Fischerova kresba     

     Návrh na štoček            

 

OVS – 120 00 PRAHA 2, den použití 2.2.1999 
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Na počátku listopadu 2003 se konala v Muzeu dětské kresby „U zelené žáby“. v Praze 
výstava „S Rychlými šípy do Stínadel“, kterou vrcholil Rok s Rychlými šípy , vyhlášený 
Sdružením přátel Jaroslava Foglara a také se zde připomnělo 65. výročí jejich prvního 
uvedení v časopise Mladý hlasatel. 

                                                

Štoček navrhl Ivan Vápenka 

 

SR – 110 01 PRAHA 01, den použití 3.11.2003 

                     

 

 

Celistvost se mně bohužel nepodařilo zajistit 
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Sdružení  přátel Jaroslava Foglara konala pravidelnou akci tzv. „Večer světel“, dle vzoru 
jedné z Vontských akcí, konané v okolí kostela sv.Haštala na Starém Městě – Josefově, a to 
v den založení Rychlých šípů 17.12.2004. V roce 2005 bylo románu Jaroslava Foglara 
„Záhada hlavolamu“ už 65 let. A tak se opět uskutečnila výstava v Muzeu dětské kresby se 
stejným poštovním štočkem, jako ta minulá, jen bylo mírně upraveno.  

 

 

                                        

Stejný štoček byl použit z toho minulého, ale  bez  přídavného nápisu o muzeu a výročního 
čísla (65),  které byly vybroušeny     

 

 SR – 110 01 PRAHA 05, den použití 17.12.2004  
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K 65. výročí Foglarova románu „Záhada hlavolamu“ během výstavy v Muzeu Dětské kresby v Praze, 
nechal v roce 2004 neznámý filatelista zhotovit u České pošty,odd.přítisků, tz.personalizovanou 
známku (tj.známka o nominále 9 Kč s kuponem), na  které umístil záhadnou postavu Širokka, držící 
hlavolam ježka v kleci. 

                                                        
Devítiblok vydán 2004 

 

SR – 110 PRAHA 05, den použití 17.12.2004 
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K 65. výročí Záhady hlavolamu 2005, k výstavě o Jestřábovi byl u České pošty, odd.přítisků 
privátně objednán devítiblok (tj. známky o nominále 7,50 Kč s kuponem, na kterém byly 
navrženy atributy Rychlých šípů: Vlaječka, ježek v kleci, gingo a žlutý špendlík - symbol 
Stínadel. 
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V září 2005 byla zahájena obdobná výstava (jako ta v roce 2003) v Muzeu dětské kresby 
v Praze 1, která byla věnovaná 65.výročí Foglarova románu „Záhada hlavolamu“. 

                                              
Štoček byl použit v nezměněné podobě jako ten z roku 2004 

                                      

SR – 01 PRAHA 1, den použití 23.9.2005 
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Vrcholem veškerého snažení všech foglarovců bylo schválení poštovní emise pro rok 2007, 
a to Dětem – Jaroslav Foglar: Rychlé šípy.  Známka s Rychlými šípy tak vyšla 30.května 
2007 a znázorňuje pětici Rychlých šípů v populární kresbě Jana Fischera z titulu Záhady 
hlavolamu, jak jejich hlavičky dumají nad hlavolamem Ježka v kleci. Pětice Rychlých šípů se 
pak objevila i na přebalu speciálního Známkového sešítku a také na obálce prvního dne 
(FDC). Vždy byly využity kresby Dr.Jana Fischera, které se staly neodmyslitelné 
v představách všech foglarovců. 
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Rychlé šípy oslavily v roce 2008 sedmdesát let od svého trvání (tj. od 17.12.1938). K této 
příležitosti připravila Sekce SKAUTING České námětové společnosti Svazu českých 
filatelistů v uvedený den příležitostné strojové razítko. 

                                                    

Návrh na štoček Ivan Vápenka 

SR – 110 05 PRAHA 05, den použití 17.12.2008 
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75. výročí vzniku Rychlých šípů Jaroslava Foglara 1938 – 2013, oslavili všichni foglaristé 
kteří je mají stále rádi a vydali k této příležitosti pamětní strojové razítko. 

                                          

Barevný návrh na štoček 

SR – 197 00 PRAHA 97, den použití 17.5.2013 
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5. mistrovství světa ve vyjímání „ježka z klece“ 
Memoriál Jana Tleskače 

 
Ježek v kleci je bezesporu nejznámějším českým hlavolamem. Jeho princip vychází ze dva tisíce let 

starého čínského hlavolamu v podobě hada, který svírá mořskou hvězdici. Tu je nutno krouživými pohyby 
ze zajetí plaza vysvobodit. 

První hlavolamy v podobě ježka v kleci byly vyrobeny na přelomu 19. a 20. století a následně 
patentovány v USA a Japonsku. Ve dvacátých letech minulého století se hlavolam objevil i v Evropě. Zřejmě 
v nějakém časopiseckém článku se o něm dočetl i spisovatel Jaroslav Foglar. Zajímavou kovovou hračku 
následně zakomponoval do své knížky Záhada hlavolamu. Mimořádný čtenářský ohlas románu Záhada 
hlavolamu i následujících dvou Foglarových knih Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta, které spolu 
tvoří ucelenou příběhovou trilogii, a brilantní literární „marketing“ ježka v kleci vytvořily z tohoto hlavolamu 
fenomén, který u nás přetrvává již více než půl století. 

V roce 2001, při příležitosti 60. výročí prvního vydání Záhady hlavolamu, uspořádala agentura 
Western Man ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara (SPJF) a Pražskou radou Junáka první 
ročník soutěže ve vyjímání ježka z klece pod názvem Memoriál Jana Tleskače.  

V premiéře i následujících ročnících netradičního zápolení, jehož součástí byla také kategorie pro 
pacienty z dětských oddělení nemocnice v Praze-Motole, se zúčastnili nejen soutěžící z České republiky, ale 
i dalších zemí (Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Nizozemsko, Mongolsko, Bosna a Hercegovina). Proto je 
soutěž organizována jako mistrovství světa a letos se uskutečnil už její jubilejní 5. ročník . 

O titul mistra světa se v Memoriálu Jana Tleskače bojuje ve třech věkových kategoriích – do 6 let, do 
15 a nad 15 let. Soutěží se s nejrozšířenějším kovovým hlavolamem (značka Hron), který je k dostání na 
našem trhu. 

Úkolem soutěžících je vyjmout ježka z klece v co nejkratším čase. Časový limit pro hodnocení do 
soutěže je 3 minuty. V dosavadní historii šampionátů dosáhl nejrychlejšího času úřadující mistr světa z roku 
2004 Jan Trojan z Mělníka výkonem 3 vteřiny! 

Nejmladší účastnicí dosavadních ročníků soutěže byla čtyřletá holčička, věk nejstarších soutěžících 
je přes 75 let. 

Letošní 5. ročník Memoriálu Jana Tleskače – mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece se 
uskutečnil v sobotu 26. listopadu 2005 ve společenském sále kláštera Emauzy (Na Slovanech) v Praze 2. 

. 
  

   
 
 
 
 
 
 
Na poště Praha 06-Masarykovo nádraží bylo v den konání mistrovství používáno strojové 

propagační razítko s logem  tohoto MS. Naše sekce rovněž připravila přítisk na CDV 96 (7,50 Kč) s využitím 
kresby M. Tesleviče. Další přítisk připravila i fa LOBOS ´99 na téže CDV 96.    en 
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V devadesátých letech 20.století organizoval Slavomil Janov  Mistrovství světa ve vyjímání 
ježka v kleci - Memoriál Jana Tleskače. Ke dvěma ročníkům bylo vydáno i příležitostné 
strojové razítko: 

                                                   
štoček 

SR – 110 06 PRAHA 06, použito dne 26.11.2005 

                     
 

                                             

štoček 

SR – 110 00 PRAHA 1, den použití 27.11.2010    

             

Celistvosti se mně bohužel nepodařilo zajistit 
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