
2. premiéra 67. sezony 2016 / 17

Záhada hlavolamu
Jaroslav Foglar, Tereza Volánková, Marie Nováková

Ježek v kleci

Jaroslav Foglar a tajemná Stínadla

Ježek v kleci není uvězněné zví-
řátko, jak si myslel Rychlonožka, 

když se o něm poprvé dozvěděl. Je to 
hlavolam a byl vynalezen v Americe 
roku 1886. Prvního ježka v kleci si ne-
chal patentovat Clarence A. Worrall, 
který se celý život zabýval zlepšo-
váním věcí, například smetáčku či 
břitvy. České čtenáře s tímto hlavo-
lamem poprvé seznámil spisovatel 
Jaroslav Foglar v prvním příběhu 
Rychlých Šípů – Záhada hlavolamu,  
který vyšel v časopise Mladý hlasa-
tel roku 1940. Příběh měl ohromný 
úspěch a naléhání čtenářů přimělo 
Jaroslava Foglara k napsání stejno-

jmenného románu. Prvního čes-
kého ježka v kleci vyrobila firma 
Ladislava Veselého roku 1941 a pro-
dával se za čtyři koruny. Jednalo se 
ovšem o dřevěnou napodobeninu 
a Jaroslav Foglar byl se zpracová-
ním nespokojený. Sám ukazoval na 
setkání se svými čtenáři „správné-
ho ježka“ vyrobeného neznámým 
autorem. 16. září 1997 vyšla v novi-
nách zpráva, že byl z Muzea hlavní-
ho města Prahy ukraden Foglarův 
deník a ježek v kleci. Pachatel nebyl 
dodnes dopaden. Záhada nekončí. 
Můžete se směle vydat do temných 
uliček a pátrat po hlavolamu. 

Spisovatel, redaktor, pedagog 
a skaut Jaroslav Foglar se na-

rodil 6. července 1907. Ve čtyřech 
letech mu zemřel otec. Bydlel 
s matkou a bratrem na pražských 
Vinohradech. Roku 1920 ho starší 
bratr vzal poprvé do skautského 
oddílu zvaného Jestřábi, podle 
kterého získal svou celoživotní 
přezdívku Jestřáb. Roku 1925 začal 
pracovat ve velkoobchodu s papí-
rem Oskar Stein, kde pracoval tři-
náct let. Tento velkoobchod sídlil 
v opuštěném pražském kostele 

svaté Anny, pod jehož podlahou se 
prý ukrývají pozemní chodby ústí-
cí do domu číslo 8 v blízké Liliové 
ulici a ukrývající hrobky mnichů. 
Tento kostel jakoby z oka vypadl 
kostelu svatého Jakuba ze Záhady 
hlavolamu. 

O prázdninách vedl skautský 
tábor a záhy se stal vedoucím 
oddílu Dvojka, v jehož čele stál 
dalších 60 let přes zákaz nacistů 
i komunistů. V několika gene-
racích dětí probouzel smysl pro 
dobrodružství, přátelství, odva-

hu a úctu k přírodě. Od roku 1935 
začal Jaroslav Foglar spolupraco-
vat s časopisem Mladý hlasatel, 
kde byly na pokračování vydávány 
příběhy Rychlých šípů. Pěti kluků, 
jejichž dobrodružství se dočkala 
také románového, filmového, seri-
álového a divadelního zpracování. 
Od roku 1936 začalo plzeňské na-
kladatelství Jan Kobes pravidelně 
vydávat jeho romány. Po válce 
pracoval jako redaktor v časopi-
sech Junák a Vpřed. V padesátých 
letech působil jako vychovatel ve 

středoškolském internátu. V šede-
sátých letech se vzdal svého peda-
gogického místa a plně se věnoval 
psaní. Neúnavně pořádal letní tá-
bory až do poloviny osmdesátých 
let. Zemřel 23. ledna 1999 ve věku 
nedožitých 92 let, aniž by prozra-
dil, kde v Praze se nacházejí ona 
tajemná Stínadla. Román Záhada 
hlavolamu poprvé vyšel roku 1941. 
Od té chvíle se v uličkách staré 
Prahy začaly objevovat skupinky 

Dobrodružná cesta do světa fantazie.

Nekonečný příběh
Michael Ende

Celosvětově známá dětská kniha poprvé  
v divadelní verzi! Bastián, ustrašený kluk,  
objeví tajemnou knihu. Zamčený na půdě 
školy hltá stránku po stránce vyprávění  
o chlapci Átrejovi, který za pomoci šťastného 
draka Falka hledá lék pro skomírající říši 
Fantázii a její vládkyni. Bastián musí projít 
mnohými dobrodružstvími a postupně při 
nich ztratit vše, co měl, aby mohl znovu 
nalézt sebe sama a vrátit se domů…

Programové tipy Divadla Lampion v 67. sezoně

„Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval  
z klece nejširším jejím otvorem, posuneme ježka do poloviny 

výšky klece. Pak točíme za vyčnívající osten ježkem, až na jeho 
protilehlé straně dostaneme do kolmé polohy nad sebou dva jiné 

ostny, nejdelší po tom, který už vyčnívá vpředu. Popostrčíme 
předním ostnem ježka tak, aby jeho dva kolmo nad sebou se 

nacházející ostny pronikly protilehlým otvorem co nejvíce ven. 
Potom za přední osten sklápíme celý hlavolam jakoby dolů, až jak 
zadní dva vyčnívající ostny dovolí, a poněkud doleva. A pak stačí 
už jen ježkem kroutit za nejdelší vyčnívající osten střídavě sem 
a tam. Přitom se osvobozuje ježek stále víc a více svými ostny 

z klece, až je venku úplně. A nazpět se dostává způsobem přesně 
opačným. To už je snadné!“

Putování princezny Albi do světa  
ztraceného dětství.

Pták Ohnivák
Daniela Fischerová

Loutkový příběh nás zavede za hranici reality. 
Odhalíme kdo je žoviální Pták Ohnivák a proč 
je princezna Albi smutná. Poté, co Albi zastaví 
čas, vydá se na odvážnou cestu poznání do 
podsvětí, kde najde…? To už uvidíte sami.

Dnes večer se vzduch přímo chvěje nějakým 
dobrodružstvím. Kousek odtud začínají  
Stínadla. Tajuplná, nebezpečná čtvrť.

Jan Tleskač

Čtěte dále na straně 2 »

Jaroslav Foglar s ježkem v kleci

Záhada nekončí...



Grafický koncept programu: Johana Tomková 

& Do Hoai Nam, grafická realizace: Tomáš Glasberger. 

Cena programu 6 Kč.

Tento program vydává společnost Divadla Kladno s.r.o. Společnost je založena Statutárním městem Kladno.

Jednatel společnosti Divadla Kladno s.r.o.: Jan Krafka, umělecký šéf Divadla Lampion: Braňo Mazúch.

Výprava byla zhotovena v dílnách společnosti Divadla Kladno s.r.o. 

Světla: Jan Černohorský; zvuk: Prokop Pernica; jevištní technika: Viktor Stříbrný; produkce: Julie Válková.

mediální partneři společnosti Divadla Kladno s.r.o. 

inzertní noviny

hlavní partneři společnosti Divadla Kladno s.r.o. 

Veronika Lapková, Marie Švestková, Eva Burešová,
Kristina Sitková, Sára Märcová, Jan Vejražka,

Jiří Šponar, Jakub Hubert, František Čachotský,
Jiří Hajdyla, Waldtraud Ritterová

Režie: Tereza Volánková
Dramatizace: Marie Nováková, Tereza Volánková
Dramaturgie: Marie Nováková
Výprava: Tereza Bartůňková, Mikoláš Zika
Kostýmy: Lucie Šperlová
Hudba: Jan Čtvrtník, Veronika Linhartová 
Pohybová spolupráce: Zuzana Havrlantová
Hlasová spolupráce: Eva Spoustová

Hrají:

premiéra 26. listopadu 2016 v Divadle Lampion» «

Záhada hlavolamu chlapců, kteří zde pátrali po vont-
ském hnutí, nebo si na Vonty hráli. 
V první polovině 50. let 20. století 
existovala na Starém Městě napří-
klad klukovská parta zvaná Velká 
Obec Vontská. Nebývalý rozruch 
způsobila vontská organizace, 
která na Starém Městě působila od 
poloviny 80. let. Vontové hráli hry 
v úzkých uličkách a psali si vzkazy 
křídou na zdi. Se vzkazy a vontský-
mi symboly se můžeme setkat dod-
nes v okolí již zmíněného kostela 
svaté Anny, v Řásnovce a v blízké 
uličce pojmenované na Foglarovu 
počest roku 2007 Ve Stínadlech. 

» Pokračování ze strany 1

Najdeš cestu křivolakými uličkami Stínadel 
k ježku v kleci?


