Sdružení přátel Jaroslava Foglara u Noci s
Andersenem
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V páteční večer 23. března zaznívalo jméno Jaroslava Foglara, ale i Rychlých
šípů a dalších postav z foglarovek souběžně na mnoha místech naší republiky. A
to před publikem nejvíce žádoucím - dětmi ze zákládních škol a knihoven. To
vše díky Noci s Andersenem, jejímž letošním tématem byl právě Jaroslav Foglar
(vedle též zasloužilého pejska a kočičky).
Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara nezaháleli a dokázali personálně nebo alespoň materiálně
zajistit řadu besed či herních večerů na téma Jaroslav Foglar.

Celý článek bude průběžně aktualizován, pro začátek přinášíme reportáže z Doubravčic u Českého
Brodu, kam se za dětmi vydal aktivní člen SPJF a redaktor časopisu Bobří stopa Marek Skýpala - Winoga
a Přštic U Brna, kam se vydali členové Vedení SPJF Čáp s Vojtou.
Doubravčice
Při letošní Noci s Andersenem byla jednotřídka komunitní školy v Doubravčicích skutečně přeplněná
dětmi a jejich rodiči. Již na počátku dávaly děti najevo, že jim letošní foglarovské téma není vůbec cizí.

Zahájili jsme soutěží jedlíků, při které každý účastník dostal příležitost prokázat své schopnosti na kulaté
koblize přivázané na provázku, kterou musel sníst, ale nikoli se jí dotknout rukou. Po úsěšném finále
dětem Winoga představil stručně Jaroslava Foglara a jeho literární i vůdcovské dílo. V další soutěži se
účastníci pokoušeli co nejrychleji složit na jednotlivé obrázky rozložený kreslený příběh Rychlých šípů.
V navazující části si děti prohédly výběr z knih Jaroslava Foglara, přičemž jim Winoga načrtl stručně děj
každé z nich. Z jejich očí bylo vidět, že kdybychom nyní začali číst, vydržely by poslouchat skutečně
dlouho. Nejvíce je zaujalo Tajemství velkého vonta a Přístav volá. Na jejich přání jim Winoga kousek
Tajemství přečetl.
Před závěrečnou soutěží jsem doubravčickým vysvětlil, jak to chodí ve Stínadlech a pak je již vypustil do
třídy, ve kterých se na mnoha místech ukrývaly kartičky s postavami RŠ, Bratrstva a vontů. Každá
dvojice přitom hledala pouze tu svou postavu.
Po velmi působivém vystoupení artistů s ohněm sledovaly děti ze spacáků Záhadu hlavolamu.
Každé dítě ji jistě neodnášelo z Noci s Andersenem pouze pamětní kartičku, ale i mnohé zážitky. Snad v
některých z nich láska ke knihám Jaroslava Foglara zaklíčí a jednou vykvete.

Prštice
Na základní škole v Pršticích u Brna se Noci s Andersenem zúčastnilo půl stovky dětí a je opravdu
zajímavé, že Čápa a Vojtu napadla stejně jako Winogu (pořadatele besedy v Doubravčicích), že s dětmi
se bude lépe spolupracovat, dostanou-li nejprve najíst.
V Přšticích tedy, hned jak si odházeli tenisákem na Jarku Metelku po vzoru úplně prvního příběhu
Rychlých šípů, dostali každý suchý rohlík (zde nepatrný rozdíl od chutných koblížků v Doubravčicích) s
úkolem spořádat jej co nejrychleji. Inspirací byla Rychlonožkova hláška směřující k Červenáčkovi:

mě budeš něco povídat - než ty si jednou ukousneš, já už jsem třikrát po obědě!"
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