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Program k 5. premiéře Městského divadlu v 
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a záhada 
hlavolamu

Dobrodružný příběh  
klubu
Rychlých šípů
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RYCHLÉ ŠÍPY! Jméno kouzelné a okřídlené, 
známé snad již miliónům čten ářů , dospělých  
i mladých, dávných i dnešních! Kdo byli ti 
chlapci, k teři tvořili ten podivuhodný pětičlenný  
klub? A byli opravdu? A kde žili tedy? V 
Praze či v Brně? Nebo v O stravě či v 
Budějovicích, když tam ještě jezdila elektrika? 
Na některých  besedách se čtenáři jsem prý
ukazoval jejich FOTOGRAFIE! (T edy nikoliv 
pouhé k re sb y !)  Je  to pravda? Účastníci 
některých těchto besed přísahají, že fotografie 
viděli, dokonce promítnuté epidiaskopem na 
p látně, jiní to popírají.

Nedělej si naději ty  čten áři, k terý  se domníváš, 
že konečně teď -  po tolika létech -  prozradím  
to , co jsem neprozradil dosud nikomu, ač o
to žádaly celé generace hochů i děvčat. Ani
dnes, po tak dlouhé době to není možno!

A proč vůbec dělám s věcmi kolem Rychlých  
šípů takové tajnosti? Nebylo by lepší a ještě  
zase zajímavější, kdyby čtenáři věděli o 
Rychlých šípech všechno? Nebylo! Nebylo! 
A proč? Odpovím tak , jak jsem odpovídal vždy  
dříve: toužíme vždy jen po tom, co nemáme,
co neznáme, čeho nemůžeme dosáhnout, co 
nevíme. Jen to se nám zdá být přitažlivým , 
kouzelným, lákavým. Jakmile předmět našeho 
zájmu získáme, nebo se o něm vše dovíme, 
už náš zájem opadá. Touha už byla splněna, 
už není na co se tě š it, po čem se pídit, o 
čem přemýšlet a snít. A tak by to dopadlo 
i s Rychlými šípy, kdybyste se o nich dozvěděli 
všechny podrobnosti.

Proto zanechte úvah o tom, zda Rychlé šípy 
existovaly skutečně, či jen v mé hlavě -  a 
pojďte raději naslouchat mému hovoru o nich.
Oni jej neslyší, ale vy si z něj můžete udělat 
jasný obraz o tom, jakými byli, když byli 
ještě chlapci.

Tam -  ano, tam z té uličky hluboko pod námi 
teď ke mně vyběhnou sem nahoru -  vím to 
u rčitě -  ano, už slyším jejich rychlý  a tak  
lehký běh -  ano, ano, už jsou zde, už přibíhají 

buďte pozdraveni Mirku, Jark o , Jindro, 
Červenáčku a Rychlonožko, zastavte se na 
chvíli -

Jaroslav  Foglar

CHÁ, ANi džvíeTe, 
n-íToužiUxeni Hoewt.

KTEŘÍ BY '
KA V KLECI "Ten PoLNNÝ HUr 
VOLÁM 2 ■ROMÁNU „ZÁHADA 
HlAVOLAMO". OIÍK TtRMA za
čala tedy vyrábět» U-KVoň
NAPODOBENINY ToHÓTo HLAVO
LAMU A. VYMALA SOUTĚŽ Olj, 
KDO DŘfVE ¿JEŽKA“ Z „KLECE' VY3ME. A TÉTo soďTéže 
^E TVkÁ DNEŠNÍ DOBRO - 
ORUŽSTv',RYCHLÝCH §(PU“, 
KTeŘí o\ž v Románu PRO 
„ŮEŽKA V KLECI" ZAŽILI 
ÚŽASNÉ -PŘÍHODY.
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Ukázka z kresleného seriálu 
"Rychlé š íp y ",
ilustrovaného Janem Fischerem


