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RYCHLÉ  Š ÍPY  VE  STÍNADL ECH… 
 
Legendární chlapecký klub z románů a komiksů spisovatele Jaroslava Foglara se 
v závěru roku 2013 vydá na výpravu do Brna. Slavná parta, kterou zná už několik 
generací čtenářů, si naše krásné město s bohatou historií bude prohlížet od 
17. listopadu až do 17. prosince 2013. Dokážete v té době Rychlé šípy v Brně 
objevit? 
 
V duchu této legendy se v jubilejním roce zrodu Rychlých šípů (jejich první kreslený příběh vyšel na 
zadní stránce časopisu Mladý hlasatel 17. prosince 1938) uskuteční v centru města Brna pátrací 
hra pro všechny chlapce a děvčata (ale i dospělé!), kteří mají rádi romantiku a dobrodružství, jež 
sálají z příběhů vzpomínaného autora. Tato soutěž má již dlouholetou tradici – od roku 2001 je 
každoročně pořádána v Praze, letos budou Rychlé šípy již potřetí také k vidění v Kutné Hoře a 
kromě Brna se akce premiérově uskuteční ještě v Olomouci, Táboře a Ostravě. 
 
Princip hry je jednoduchý: Kdesi uprostřed historické části města budou od 17. listopadu do 
17. prosince 2013 umístěny figuríny celé pětice chlapeckého klubu – Mirek Dušín, Jarka Metelka, 
Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Figuríny podle komiksu, který kreslil Jan Fischer, jsou 
v téměř životní velikosti a stojí na neznámém vyvýšeném místě – na balkóně, pavlači, střešním 
výklenku, ochozu a podobně. Figuríny jsou dobře viditelné přinejmenším z přilehlé ulice či náměstí, 
prostě běžně dostupného veřejného prostranství – jen je najít! 
 
Pátrací území je ohraničeno tramvajovými kolejemi, které vedou po ulicích Nádražní, Masarykova, 
přes Náměstí Svobody a Rašínova. Severní hranici území tvoří ulice Joštova. Území je dále 
omezeno ulicemi Husova, Pekařská, okrajem Mendelova náměstí a ulicemi Václavská a Hybešova. 
Všechny hraniční ulice (kromě ulice Václavská a Mendelova náměstí) jsou součástí herního území. 
 

 

 

  



…HLEDEJTE,  FOTOGRAFUJTE,  
KRESLETE,  P IŠTE!  

Úkolem pátračů je objevit místo s Rychlými šípy a vyfotografovat nebo jej nakreslit. Obrázky 
s adresou nebo popisem místa, kde jsou figuríny umístěny, je pak nutno zaslat organizátorům hry 
nejpozději do 16. prosince 2013 elektronicky na e-mail:  
 

jmp@spjf.cz 

 
nebo poštou na adresu: 

Perpetuum 
Hrnčířská 17 
602 00 Brno 

 

VEČER SVĚTEL  
Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v úterý 
17. prosince 2013 od 17 hodin u obelisku v Denisových 
sadech pod Petrovem v rámci akce Večer světel.  
 
Všichni pátrači, kteří budou při hledání figurín Rychlých 
šípů úspěšní, získají stylové suvenýry a na tři vylosované 
pak ještě čeká speciální knižní odměna a originální 
vystřihovánka Stínadel. 
 
Setkání Večer světel je rovněž inspirováno příběhy 
o Rychlých šípech ve Foglarových románech.  
 
V současnosti jsou Večery světel pořádány v různých 
městech v celé republice jako vzpomínka na spisovatele, 
který celý svůj život a tvorbu zasvětil práci pro mládež. 
 
 
 

Akci pořádá Perpetuum – jihomoravská pobočka Sdružení přátel Jaroslava Foglara. 

Kontakt na organizátory: jmp@spjf.cz, 776 754 445. 


