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Státní vyznamenání získal i Jaroslav Foglar. Převzal ho 
předseda brněnského sdružení 
Praha, Brno – Státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti umění získal na 
sobotním ceremoniálu na Pražském hradě in memoriam i spisovatel Jaroslav Foglar. 
Významné ocenění spisovatelovy práce s dětmi a mládeží převzal předseda 
brněnského Sdružení přátel Jaroslava Foglara Vojtěch Hanuš. Sdružení vzniklo v roce 
1990 se souhlasem samotného spisovatele a navazuje na jeho výchovné metody a 
literární odkaz. 

Ocenění na nejvyšší státní úrovni získal spisovatel téměř devatenáct let po své smrti 
navzdory tomu, že se jeho příznivci o udělení zasazovali v uplynulém čtvrtstoletí 
nesčetněkrát. „Jsme rádi, že se Jaroslav Foglar dočkal významného ocenění v době, 
kdy si připomínáme 110. výročí jeho narození, nicméně je velká škoda, že nemohl 
spisovatel převzít vyznamenání osobně za svého života,“ sdělil předseda Sdružení 
přátel Jaroslava Foglara Vojtěch Hanuš. 

Právě sdružení, které nese spisovatelovo jméno a které sídlí v Brně, se v uplynulých 
sedmadvaceti letech snaží rozvíjet Foglarův odkaz a navazovat na jeho výchovné 
metody. Jako jediná organizace tak v současnosti pracuje s neorganizovanou mládeží 
v klubech bez dospělého vedoucího, jejichž předobraz spisovatel ztvárnil 
v legendárních Rychlých šípech. Pravidelně také pořádá akce na motivy 
spisovatelových knih, v Brně se jedná třeba o oblíbenou městskou hru Stínadla tudy 
či pátrací hru Hledáme Rychlé šípy. 

Státní vyznamenání obdržel Foglar, skautským jménem Jestřáb, za svou uměleckou 
činnost, minimálně stejně významná však byla jeho činnost pedagogická. „Dodnes je 
považován za nejdéle sloužícího skautského vůdce a jeho vliv na mnohé generace 
dětí prostřednictvím knih, ale i dětských časopisů Mladý hlasatel a Vpřed, které vedl, 
byl obrovský,“ doplnil Hanuš s tím, že přímo na Hradě byl Foglar označen za „ikonu 
českého skautingu“.  

Mezi Foglarovy nejznámější knihy patří trilogie Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a 
Tajemství Velkého Vonta, dále třeba Hoši od Bobří řeky, Modrá rokle či Chata 
v Jezerní kotlině. Ve všech knihách autor propagoval ideál rytířského chování, 
přátelství a ušlechtilosti formou, která oslovila generace čtenářů. Nejspíš právě proto 
bylo Foglarovo dílo oběma totalitními režimy zakázáno, po Sametové revoluci pak 
nastal jeho velký boom. 
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