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Foglarovci oslaví výročí založení státu velkou výpravou 

Členové Sdružení přátel Jaroslava Foglara vyrazí na desetidenní cestu z Aše 

do ukrajinské Jasiny a oslaví tak stoleté výročí založení Československa. 

Mezi nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem prvorepublikového státu se 

přepraví všemi dostupnými dopravními prostředky a navštíví řadu 

zajímavých míst. 

Velkolepě oslaví stoleté výročí založení Československa členové Sdružení přátel 

Jaroslava Foglara. V sobotu vyráží na desetidenní cestu z nejzápadnějšího města 

tehdejšího státu do toho nejvýchodnějšího. Mezi západočeským městem Aš a 

ukrajinským městem Jasiňa navštíví množství zajímavých míst a přepraví se všemi 

dostupnými dopravními prostředky. 

„Chyběla nám důstojná akce, kterou bychom oslavili toto významné výročí, tak jsme 

si ji sami vymysleli. Zároveň si tak připomeneme krásy Čech, Moravy, Slovenska i 

Zakarpatí,“ vysvětlil jeden z organizátorů akce Radim Kejík s tím, že název akce „Od 

Jasiny do Aše, republika je naše“ odkazuje k populárnímu dobovému sloganu. 

Výprava, k jejímuž jádru se budou většinou na dílčí části trasy připojovat další 

zájemci, vyrazí z Aše v sobotu dopoledne po návštěvě nejzápadnějšího bodu ČR u 

hranice s Německem. Jakmile téhož dne večer dorazí do Plzně, budou už dobrodruzi 

mít za sebou cestu vlakem, autobusem a pěšky, z Plzně pak po řece Berounce vyrazí 

na kánoích. „V Praze přidáme metro, hranici Čech a Moravy překročíme vozem Škoda 

100, po Brněnské přehradě se přesuneme elektrickým parníkem a v samotném Brně 

připojíme šaliny a trolejbusy, z Bratislavy do Košic poletíme letadlem, východní 

Slovensko bude ve znamení jízdních kol a na zakarpatské Ukrajině snad přidáme i 

jízdu na koni či koňském povozu,“ vyjmenoval další z organizátorů Jiří Kalina. 

Kromě pestrosti dopravních prostředků si foglarovci cestu zpříjemní i zastávkami. 

Podívají se třeba do Konstantinových lázní, v Poděbradech vyhledají hrob Foglarova 

otce a ve Žďáru nad Sázavou navštíví legiovlak, který se vznikem státu úzce souvisí. 

„V ukrajinském Užhorodě se 2. srpna setkáme se členy Klubu T. G. Masaryka a 

položíme květiny u památníku prezidenta osvoboditele. Téhož dne si prohlédneme 

prezidentovu bustu ve městě Chust,“ doplnil Kejík. 

Celkově se do akce zapojí zhruba patnáct lidí a vše skončí desátý den, tedy v pondělí 

6. srpna návratem do Česka. Zlatým hřebem cesty je však nejvýchodnější bod 

bývalého Československa – město Jasiňa, kam by cestovatelé měli doputovat 3. 

srpna večer. Ze své cesty budou průběžně každý den večer zveřejňovat fotky a 

zážitky na facebooku Sdružení přátel Jaroslava Foglara. 
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