
Jaroslav Foglar – beseda pro 4.třídu 
Na besedu o Jaroslavu Foglarovi mám nachystané všechny knihy, které autor napsal a naše 
knihovna vlastní. Když skončím besedu, tak děti si je prohlížejí a diskutujeme, které již 
přečetly. 
 
FOGLAR  JAROSLAV   - Rychlé šípy 
Jaroslav Foglar se narodil se narodil 6.7.1907 a zemřel ve věku 92 let  - 23.1.1999.(Jeho 
maminka se dožila 102 let). Když mu byli 4 roky, zemřel mu tatínek a tak Jaroslav vyrůstal 
jen s bratrem a maminkou. Zůstal svobodný a celý život se věnoval mládeži a psaní. 
J.F. byl nejen spisovatel, ale od r. 1925 vedl skautský oddíl v němž byl přezdíván Jestřáb. 
Chlapci v oddíle se nazývali Hoši od Bobří řeky/ později tak pojmenoval i svou snad 
nejznámější knihu/. , a scházeli se i  za těžkých dob v době války a scházejí se až doposud 
vždy 13.ledna. 
Vůbec všechny jeho knihy a napsal jich 30 a pak řada kreslených seriálů vypravují o věrném 
přátelství a spravedlnosti. 
My si něco více  povíme o Rychlých šípech. Začaly vycházet v časopise Mladý hlasatel na 
pokračování. A to se již děti nemohly dočkat, kdy bude další číslo. 
Hlavními hrdiny je parta 5 kluků.  
První MIREK – jeden z nejušlechtilejších chlapců. Přímý, bezelstný, pro pravdu a právo 
zapálený, ohleduplný a přátelský k chlapcům, rytířský a dvorný k děvčatům. Lepšího 
kamaráda si Rychlé šípy opravdu nemohly zvolit za vedoucího. 
Druhý JAREK – klidný , mírný , vždy ukázněný. 
Třetí JINDRA – jemný, veselý, statečný, opovrhující násilím, vždy ochotný pomoci tomu, 
kdo je v nouzi. 
Čtvrtý  ČERVENÁČEK – s oblibou nosil červenou čapku na hlavě. Měl povoleno dokonce ji 
mít i v klubovně. 
Pátý RYCHLONOŽKA -  samorost, smolař, legračník,zmatkařa stašpytel. O všechno zakopl, 
všechno ztratil,rozbil , zkazil a popletl. 
/ Nyní vyzvu děti, aby mezi sebou postupně určily, zda mají mezi sebou takové žáky jací byli  
Mirek, Jarek, Jindra, Červenáček a Rychlonožka/ 
To tedy jsou hrdinové Rychlých šípů. Chlapci stateční, veselí,odvážní, podnikaví, vždy se 
spoustou plánů. Nikdy se nenudili. Nikdy je nenapadlo svůj klub zradit a opustit. Přestože 
byli tak rozdílní, vždy dovedli své spory a neshody v názorech  kamarádsky a  ve veselém 
duchu řešit a rovnat. Jak byli přátelští? Dokážete to děti i v dnešní době? Pouvažujte nad tím, 
proč se tolik kluků a děvčat a part rozpadá za dva tři týdny? Proč v nich jsou ostré hádky a 
odchody z klubu v hněvu  a neusmířenosti? Proč tolik děvčat a chlapců se dnes nedovede 
mezi sebou přátelit? 
Jen chtít a zkusit to – a být odpouštějícím kamarádem, i když oni právě takový třeba nejsou! 
Možná, že se vám to začne dařit až po přečtení této knihy. 
/Vyprávím příběhy z knihy Rychlé šípy – kreslené seriály  -např.  str.115,158,165,89/ 
Doufám že tak jako vaši  dědečkové rádi četli Rychlé šípy, tak i vy si toto dílo oblíbíte a 

budete z něho čerpat pro svoji sebevýchovu. A nejednou se ještě k této knize rádi vrátíte.  
Pokud výjde čas tak přečtu ještě  z knihy Jestřábe vypravuj – str.95 Kdyby nás tak viděli ve 
Slovíčku. 


