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Foglarovci se snaží obnovit slavnou Sluneční zátoku napadenou 

kůrovcem 

Slavné tábořiště Jaroslava Foglara – Sluneční zátoku napadl kůrovec a 

v nejbližší době bude přilehlý les vykácen. Nadšenci ze Sdružení přátel 

Jaroslava Foglara mezi sebou vybírají peníze na rychlou obnovu lesa, do 

zátoky budou jezdit i na brigády. V sobotu 20. června se navíc na místě 

uskuteční další celorepublikové setkání foglarovců, na kterém si 

happeningem připomenou Foglarův Tábor svobody z roku 1945. 

Brno/Ledeč n. Sázavou – Až přijedou v sobotu 20. června příznivci spisovatele a 

skautského vůdce Jaroslava Foglara na každoroční setkání do Sluneční zátoky na 

řece Sázavě, bude je čekat velké rozčarování. Přilehlý les byl napaden kůrovcem a 

místo, kde Foglar dlouhá léta se svým oddílem tábořil, tak po nutném vykácení zcela 

ztratí svůj charakter. 

„Rozhodli jsme se nabídnout majitelům pozemků pomoc a urychlit znovuzalesnění 

zátoky. Spustili jsme online sbírku a na podzim či na jaře plánujeme i přímou pomoc 

na brigádách při vysazování. Chceme tím dát najevo, že nám na Sluneční zátoce 

opravdu záleží,“ vysvětlil iniciátor akce ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara Radek 

Petr, přezdívaný Menhart. 

Rána v podobě napadení lesa kůrovcem přitom přichází zrovna v době, kdy plánovali 

foglarovci spíše oslavovat. Jejich sdružení právě letos slaví 30 let své existence (sám 

spisovatel udělil souhlas se založením SPJF v dubnu 1990, formálně pak vzniklo 

v prosinci téhož roku), přesně před 100 lety navíc sám Foglar vstoupil do skautu, kde 

později získal přezdívku Jestřáb a stal se nejdéle sloužícím skautským vůdcem vůbec. 

75 let letos také uplyne od Tábora svobody, který Foglar vedl právě ve Sluneční 

zátoce těsně po válce v roce 1945. 

„Tábor svobody si připomeneme happeningem, při kterém spolu s aktivním 

skautským oddílem postavíme na louce ve Sluneční zátoce repliku onoho tábora, 

tedy oblouk jehlánkových podsadových stanů. Přijede také poslední žijící pamětník 

tohoto tábora, sedmadevadesátiletý Song z Foglarova oddílu, a vyrobili jsme pamětní 

opaskové přezky,“ vypočítává Petr. 

Jaroslav Foglar ve Sluneční zátoce tábořil v letech 1925–1945, stala se také 

předlohou pro jeho známou knihu Hoši od Bobří řeky. V roce 1997 byl na místě za 

přítomnosti samotného Foglara odhalen památník, u kterého se od té doby 

každoročně koná setkání příznivců spisovatelova díla a pedagogického odkazu. 

Sdružení přátel Jaroslava Foglara je nezisková organizace, která se zabývá 

popularizací díla slavného spisovatele a která také navazuje na jeho pedagogické 

metody. Především propaguje dětské kluby bez dospělého vedoucího po vzoru 

Rychlých šípů, pořádá také pro děti pravidelné soutěže či tábory. 
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