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ve formě mikrokolektivů - klubů, ale 
také program pro jednotlivce a oddíly. 
Tato činnost vychází z tradice Foglaro-
vých čtenářských klubů při časopisech 
Mladý hlasatel a Vpřed, stále se však 
přizpůsobuje současným podmínkám 
a zájmům dětí a mládeže. Hnutí Bob-
ří stopou rozvíjí klubovní a oddílovou 
činnost, nicméně zaměřuje se i na jed-
notlivce - stopaře. Dle našich poznatků 
některé dětí obtížně hledají kamarády 
nebo možnost využití volného času pro 
nedostatek příležitostí, či osobní potíže 
se začleněním do větších kolektivů. Vět-
šina dnešních organizací a sdružení se 
věnuje pouze oddílové činnosti, repre-
zentované osobou dospělého vedoucího 
takového oddílu. Hnutí Bobří stopou se 
snaží specifickým způsobem přinášet 
i malým kolektivům, osamělým nebo 
neorganizovaným dětem vyžití ve vol-
ném čase, poznání, hry a soutěže. Po-
máhá dětem vzájemně se seznamovat, 
nacházet nové přátele, kteří pak vytvá-
řejí kluby, jež mohou být již tříčlenné. 

Činnost je organizována zejména po-
mocí klubovního Zpravodaje SPJF Bobří 
stopou, kopírovaného Klubovního hla-
satele a internetových stránek v kom-
binaci s elektronickou poštou, dále také 

Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) 
vzniklo roku 1990 v Brně, kde má i 
v  současnosti své sídlo. Za léta svého 
působení rozvinulo svoji činnost do ně-

kolika vzájemně se prolínajících smě-
rů, zejména pak následujících tří.

V prvé řadě se SPJF věnuje studiu zku-
šeností z práce Jaroslava Foglara s dětmi 
a mládeží i studiu historie a současnos-
ti dětského hnutí. SPJF hledá výchovné 
metody použitelné a přínosné pro dneš-
ní děti a mládež, pro prožívání jejich 
volného času, výchovu a formování je-
jich kladných charakterových vlastnos-
tí. Nabyté poznatky SPJF předává svým 
členům, pracovníkům s dětmi a mlá-
deží i široké veřejnosti prostřednictvím 
zpravodaje Bobří stopou, novinových a 
časopisových článků, televize, rozhla-
su i osobních setkání a seminářů. SPJF 
sdružuje odborníky a znalce díla i života 
Jaroslava Foglara – Jestřába, sběrate-
le, příznivce jeho výchovných metod a 
přátele tohoto českého spisovatele, pu-
blicisty a vychovatele.

Dále SPJF organizuje v rámci hnutí 
Bobří stopou přímo program pro děti a 
mládež se zájmem o zálesáctví, dob-
rodružství, sport apod., a to zejména 
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prostřednictvím pravidelných rubrik 
v dalších časopisech a pravděpodobně 
nejúčinnějších osobních dopisů a setká-
ní. SPJF přináší zájemcům hry, soutěže, 
náměty a rady pro volný čas. Ve svých 
dopisech a hlášeních se děti a mlá-
dež svěřují nejen se svými aktivitami 
a úspěchy, ale i s potížemi a osobními 
problémy. 

SPJF se snaží v rámci svých možností 
pomoci, poradit a dopisy dětí se stávají 
inspirací pro další práci i obsah klubov-
ních tiskovin. Ta nejzajímavější a nej-
hezčí hlášení jsou zveřejňována a od-
měňována. 

Celá činnost je propojena dlouhodobý-
mi soutěžemi, které motivují děti k lep-
ším výsledkům a novým poznatkům, 
přičemž dochází ke snaze spojit inter-
netovou a tiskovou formu s přímým 
kontaktem v jeden funkční celek. Celo-
roční práce vrcholí letními tábory, celo-
státními a regionálními setkáními klubů 
či vícedenními výpravami a srazy.

V neposlední řadě SPJF rozvíjí program 
„Hledáme lék na dětskou kriminalitu“, 
snaží se přispět k prevenci kriminality 
dětí a mládeže, k prevenci drog a po-
máhat řešit další aktuální otázky naší 

společnosti, zvláště pak problematiku 
výchovy dětí a mládeže. SPJF za tímto 
účelem vydalo a nabízí odborné sborní-
ky a videokazety. 

SPJF se snaží se svojí činností pronik-
nout do škol, dětských domovů i mezi 
děti zdravotně postižené. Vydává kni-
hy Jaroslava Foglara v Braillově písmu, 
jež jsou rozesílány zdarma do škol, 
ústavů a knihoven pro zrakově posti-
ženou mládež a pomáhají při práci s 
dětmi a jejich zařazením do společnosti 
zdravých vrstevníků.

Činnost Sdružení přátel Jaroslava Fo-
glara je určena všem zájemcům z řad 
dětí, mládeže i dospělých. Velkým pří-
nosem je v posledních letech zaměření 
na tzv. neorganizované děti, které díky 
svému osamocení, problémům či nedo-
statku podnětů pro využití volného času 
nejčastěji podléhají negativním vlivům. 

Své zkušenosti z práce s dětmi a mlá-
deží, ale i výsledky studia výchovných 
metod Jaroslava Foglara a historie dět-
ského hnutí, nabízí SPJF nejen svým 
členům – dětem, mládeži či dospělým 
– ale i ostatním zájemcům z řad peda-
gogických pracovníků, vychovatelům a 
také rodičům.

Činnost SPJF v roce 2006 lze vyhodno-
tit jako vysoce úspěšnou. Prakticky ve 
všech oblastech činnosti SPJF došlo při-
nejmenším k rozvoji, sdružení se nemu-
selo vzdávat žádných svých cílů. Úspě-
chy provázely zejména práci s dětmi a 
mládeží. Probíhaly aktivity zaměřené na 
klubovní myšlenku, objevily se i činnos-
ti zacílené na pomoc handicapovaným 
dětem a mládeži, byly vydány nové 
knihy v Braillově písmu. Došlo i k pro-
pagaci myšlenky a pedagogických cílů 
Jaroslava Foglara mezi veřejnost, SPJF 
dostalo svůj prostor v televizi i dení-

cích, naplnění došly i snahy sdružení o 
pojmenování některých ulic po jménu 
Jaroslava Foglara.

ČINNOST SPJF V ROCE 2006
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Práce s dětmi a mládeží 
- klubovní myšlenka
Činnost SPJF pokračovala a bouřlivě se 
rozvíjela na poli práce s dětmi, zejména 
s neorganizovanou mládeží a tedy s dět-
skými mikrokolektivy – kluby. 

Ve školním roce 2005/2006 probíhala 
dlouhodobá dopisovací hra Labyrint tem-

ného kouzelníka, do které se aktivně 
zapojilo jedenáct klubů. Po prázdninách 

byla spuštěna nová hra Perpetuum, kte-
ré se k 31. prosinci účastnilo 16 klubů. 
Ústředním tématem hry je pátrání fiktivní-
ho klubu Zatopená jeskyně po tajemném 
vynálezu perpetua, který je rozebraný 
skryt v jakési továrně ve vesnici Jenest-
ří. Děti plní úkoly a překonávají podobné 
překážky, jako jejich komiksoví protěj-
šci (pěstují květiny ze sazenic zaslaných 
dopisem, vyhledávají šifry v knihovnách, 
luští tajemné rébusy, podnikají výpravy 
do přírody apod.). O svých úspěších in-
formují pořadatatele prostřednictvím hlá-
šení. Výsledky hry jsou neustále on-line 
dostupné na stránkách www.perpetuum.

cz. Zároveň ale SPJF spolupracovalo s dal-
šími médii, zejména regionálními deníky a 
televizemi.

Jinak se práce s kluby se soustředí okolo 
několika hlavních médií. Základem jsou 
barevný magazím Bobří stopou a kopíro-
vaný čoernobílý Klubovní hlasatel. V nich 
jsou náměty pro klubařskou činnost, ná-
vody k hrám, typy na výpravy a jiné. Zá-
roveň v nich vychází i pravidla dlouhodobé 
hry. Potom je důležitým médiem virtuální 
server www.iklubovna.cz, kde si klubaři 
píší svoji kroniku a dochází tak ke vzniku 
on-line klubařské komunity a komunikaci 
napříč celou republikou. Děti jsou totiž čas-
to závislé při dojíždějí na akce na dopro-
vodu svých rodičů, což bývá problematic-
ké – internet je tedy jedinou možností, jak 
komunikovat s členy jiných klubů. Dalším 
důležitým kontaktem jsou právě hlášení 
klubů a odpovědi „stovkařů“ na ně. Klubů 
je v současné době více typů: KBS (uni-
verzální Kluby Bobří stopy), IK (Interneto-
vé kluby), KŠ (Kluby šikovných), BT (Bra-
trstva talismanu, zaměřená na pátrání po 
skrytých tajemstvích) či DK (Dívčí kluby). 
Každý z těchto typů má právě svého stov-
kaře, který ručí za jejich činnost.

Posledním médiem, které je vydáváno 
pro osamocené stopaře, je Stopařův zá-
bavník. Stopaři jsou označováni podobně 
jako kluby, zkratkou SBS a číslem svého 
pořadí, a mají svého stovkaře.

A trocha statistiky na závěr: SPJF nyní 
sdružuje cca 90 klubů, 15 oddílů a vět-
ší množství samostatných stopařů, přímo 
zapojených do aktivit vyvíjených SPJF 
směrem k dětem.
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Informační materiály
V roce 2006 bylo publikováno velké 
množství informačních materiálů ohled-
ně života a díla Jaroslava Foglara a také 
těch, které se přímo týkají SPJF. Větši-
na z nich byla distribuována v podobě 
kartiček, pohlednic či záložek. Pokraču-
je také vydávání úspěšných sad sběra-
telských Ulčovek (jejich počet se blíží 
magickému číslu 200) a Motivačních 
kartiček (zatím jich je jen osm). 

Akce SPJF
Během roku 2006 se konalo pod hla-
vičkou SPJF nespočetné množství akcí, 
pokud bychom chtěli uvažovat veškeré 
akce všech více než 90 klubů a oddílů. 
Nicméně vyjmenujme ty nejdůležitější.

Již tradičně se konaly školení vedou-
cích táborů a instruktorů dětských akti-
vit. SPJF spolupořádalo tři školení, kte-
rých se zúčastnilo celkem 37 osob.

Dále se konalo 11 dětských táborů, 
kterých se dohromady zúčastnilo 256 
dětí do 18 let. 

Ostatních Oficiálních akcí SPJF menšího 
rozsahu, které SPJF evidovalo, bylo 56.

O nich, a také některých dalších, jsou 
stručné informace v regionálních zprá-
vách z poboček.

Zástupci SPJF se také účastnili PONSu, 
setkání představitelů hnutí Březových 
lístků, které podporuje vedoucí při prá-
ci s mládeží napříč různými organizace-
mi. Víze na www.brezovylistek.cz.

Publikace na internetu
SPJF se zasloužilo o vznik několika ser-
verů, zabývajících se prací s dětmi a 
mládeží. 

Je to zejména server www.spjf.cz, 
který nejen informuje o dění v SPJF, ale 
také reflektuje dění celého foglarovské-
ho světa; ať už ve sběratelské sekci, či 
v kruzích zabývajících se prací s mlá-
deží.

Dále je třeba zmínit www.bohousek.
cz, který přnáší reportáže týkající se 
foglarismu.

Potom www.foglar.info, které se za-
bývá připravovaným Rokem 2007 s Ja-
roslavem Foglarem (více viz další pod-
kapitola).

www.iklubovna.cz je server, zabýva-
jící se přímou prací s mládeží a usnad-
ňující meziklubovní diskuzi.

A konečně perpetuum.wz.cz, zabýva-
jící se tématem dlouhodobé hry Perpe-
tuum.

Příprava 100. výročí 
narození Jaroslava Foglara
V roce 2007 nadejde jubilejní sté výročí 
narození Jaroslava Foglara – Jestřába, 
nestora dětské literatury, skautského 
hnutí a klubovní myšlenky. Tento rok a 
vůbec celé dílo Jestřábovo je třeba řád-
ně uctít. Toho se více než dobře ujalo 
právě SPJF. Ve spolupráci s dalšími sub-
jekty se bude v roce 2007 konat několik 
velkých a mnoho doprovodných akcí. 

Ve velkých městech České republiky, 
v Praze, Brně a dalších budou otevřeny 
rozsáhlé výstavy mapující život a dílo 
Jaroslava Foglara. Ta pražská, Od Bob-
ří řeky do Stínadel, se bude konat od 
16. 5. do 2. 9. v Muzeu hlavního města 
Prahy. Brněnská Kde oblaka bílá plu-
jí... bude ke shlédnutí od 4. 5. do 6. 10. 
v Moravském zemském muzeu. 
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Z ČINNOSTI ZÁKLADNÍCH ČLÁNKŮ SPJF
Mimo brněnské ústředí je SPJF činné i 
prostřednictvím svých poboček, regio-
nálních center sdružujících zpravidla ty 
členy SPJF z dané oblasti, kteří mají zá-
jem o aktivní činnost v rámci organiza-
ce, ale i veškeré další regionální zájem-
ce. Pobočky často podporují a usměrňují 
činnost dalších základních článků SPJF, 
tedy zejména klubů a oddílů. K 31. pro-
sinci 2006 bylo činných 90 klubů růz-

ného zaměření z celé České republiky: 
Kluby Bobří stopy (KBS), Dívčí kluby 
(DK), Bratrstva talismanu (BT), Inter-
netové kluby (IK), Olympijské kluby 
(OK) a Kluby šikovných (KŠ).

Na následujících stránkách jsou uvede-
ny stručné informace o bohaté a pestré 
činnosti jednotlivých poboček z Prahy, 
Třebíče a z oblastí jižní Moravy, východ-
ních Čech a severní Moravy.

Mimoto bude otevřena 
ulice Jaroslava Foglara 
v nové výstavbě v Brně, 
dále by měl být odhalen 
památník v podobě jež-
ka v kleci v centru Pra-
hy, podrobnosti nicmé-
ně nejsou dosud jisté. 

V sobotu 16. června 2007 se bude tak-
též konat sice výroční, nicméně přece 

jen tentokrát výjimečné setkání všech 
příznivců Jaroslava Foglara ve Sluneční 
zátoce u Ledče nad Sázavou. Očekává 
se více než 200 účastníků.

Valná hromada SPJF
V sobotu 9. prosince 2006 se bezmála 
100 členů Sdružení přátel Jaroslava Fo-
glara setkalo na 8. Valné hromadě SPJF 
v sále Střediska volného času Lužánky 
v Brně. 

Své zprávy o činnosti přednesli postup-
ně členové Vedení SPJF, i zástupci jed-
notlivých poboček SPJF. Prostor dostali 
také jednotliví zájemci, například z řad 
klubů a oddílů Bobří stopy. 

Čestným uznáním SPJF za dlouhole-
tou propagaci díla Jaroslava Foglara 
byli oceněni slovenský spisovatel Anton 
Hykisch, výtvarník Oldřich Pošmurný, 
redaktor Českého rozhlasu Jiří Hromád-
ko a Slovácké divadlo v Uherském Hra-
dišti za představení Rychlé šípy. 

Byly pozměněny stanovy SPJF – nejvý-
znamější změnou je posunutí věkové 
hranice volebního a hlasovacího práva 
pro členy SPJF na 10 let.

Hlavní bod programu představovaly vol-
by členů orgánů SPJF. Do Vedení SPJF 
bylo navrženo celkem 15 kandidátů, z 
toho 10 stávajících členů. Tři členové 
dosavadního Vedení SPJF Jitka Braben-
cová, Ivan Jung a Radovan Kolbaba se 
rozhodli ve své činnosti ve Vedení SPJF 
nepokračovat. 

Jako noví kandidáti byli nominováni Ro-
bert Folwarczny, Václav Kamír, Vojtěch 
Hanuš, Jaroslav Šimon a Iva Tesárko-
vá.

Nakonec byli zvoleni: Kamil Albrecht 
– Soki, Hynek Cígler, Ferdinand Forró, 
Vojtěch Hanuš, Jiří Kalina – Čáp, Radim 
Kejík – Rolf, Milan Lebeda – Alpín, Vít 
Oplatek, Marek Polák – Sharp, Jaroslav 
Šimon – Turlogh, Iva Tesárková – Cho-
roš, Adéla Vožechová – Bublina a Miloš 
Vraspír – Bobr. 

Revizní komisi SPJF pro následující ob-
dobí představují Zdeněk Matěja, Anto-
nín Špaček a Vladimír Vyskočil. Po le-
tech aktivní činnosti odstoupil Jaroslav 
Špaček – Kazan. 

Závěrečné usnesení 8. Valné hromady  
SPJF (dostupné na www.spjf.cz) bylo 
schváleno a následoval volný program 
a diskuse. 
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Pražská pobočka SPJF
Miloslav Lebeda
Před Cibulkami 8/316
150 00, Praha 5 – Košíře
e-mail: pp@spjf.cz
IČO 71231374

Pražská pobočka má jako jediný základ-
ní článek SPJF titul Oblastní organizace 

(OO) a jako taková disponuje vlastní 
právní subjektivitou. Zároveň je nej-

starší pobočkou SPJF.

Během roku 2006 stála Pražská pobočka 
u zrodu a běhu mnoha různých aktivit. 
Jmenujme ty pro širokou veřejnost nej-
důležitější:

Výročí vzniku čtenářských klubů

8. května 2006, přesně rok před sedm-
desátým výročím vzniku čtenářských 
klubů na stránkách Mladého hlasatele, 
si v podvečer členové Pražské pobočky 
SPJF v zahradě ginga na pražské Kam-
pě připomenuli vznik čtenářských klubů, 
které ve třicátých letech minulého století 
vymyslel Jaroslav Foglar.

Pamětníci zavzpomínali na třináct před-
chozích setkání a diskutovali o součas-
nosti a budoucnosti čtenářských klubů. 

Klíč k dětství

Od 30. května do 24. června 2006 se 
mohli zájemci v pobočce Městské knihov-
ny hl. m. Prahy v Praze 5 na náměstí 14. 
října 15 seznámit s výstavkou připrave-
nou Pražskou pobočkou u příležitosti 80. 
narozenin  svého člena, spisovatele a re-
daktora Svatopluka Hrnčíře. Připomínala 
jeho celoživotní tvorbu a práci pro dětské 
čtenáře, jeho spolupráci a podporu v do-
bách úřední nemilosti Jaroslava Foglara, 
jeho klukovská léta prožitá v klubu Mla-
dého hlasatele číslo 2084 Hoši z podhůří 
v Lázních Bělohradě.

Oslavenci bylo předáno ocenění pražské 
pobočky „klíč k dětství“ „za celoživot-
ní literární tvorbu a redaktorskou práci 
pro děti a mládež několika generací, za 

rozvoj dětského čtenářství a fantazie, za 
zdařilé vypodobnění dětské činorodosti a 
za pozvání do světa dětských dobrodruž-
ství, tajemství a humoru“. 

Tradiční výstava her a hlavolamů

Na tradiční výstavě Hry a hlavolamy 
v Kulturním domě Vltavská v Praze 7 
(14.-17. 9. 2006) byl opět i informační 
stánek Sdružení přátel Jaroslava Fo-
glara, který tradičně přinesl možnost 
doplnit si a prohlédnout některé fogla-
rovské materiály, získat nové informace 
o připravovaných akcích, zahrát si fogla-
rovské hry, popovídat si...

Poprvé zde byl představen nově zřízený 
web foglar.info, který soustředí veškeré 
dostupné a netajené informace o akcích a 
aktivitách souvisejících se stým výročím 
narození Jaroslava Foglara v roce 2007.

Prohlídka vodárenské věže – bývalé 
klubovny pražké Dvojky

2. 10. 2006 se konalo setkání v někdej-
ší Malostranské vodárně – Petržílkov-
ské věži, které zahájilo pražské oslavy 
100. výročí narozenin Jaroslava Foglara 
– Jestřába. 

Účastníci měli možnost projít si prostory, 
kde měli Hoši od Bobří řeky ve 40. letech 
minulého století klubovnu. Při této pří-
ležitosti učinil prohlášení synovec spiso-
vatele Petr Foglar v tom smyslu, že jeho 
strýc nespolupracoval s STB, a že jeho 
informace z roku 2001 jsou tedy mylné.
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V podstatě v „předvečer“ zahájení „Roku 
s Jaroslavem Foglarem“  se Petr Foglar 
vrátil ke svým pět let starým výrokům 
proneseným na tiskové konferenci v po-
čátku roku 2001, aby tyto informace nyní 
uvedl na pravou míru. Alespoň jeden z 
černých okamžiků posledních let je tak, 
snad definitivně – a to v období, kdy se 
rozjíždějí již s předstihem akce vážící se 

k stému výročí narození Jaroslava Fo-
glara – prosvětlen. 

Memoriál Jana Tleskače 2006

Neutuchající zájem následovníků zámeč-
nického učně Jana Tleskače, tragické lite-
rární postavy z románu Jaroslava Foglara 
Záhada hlavolamu, i opět špičkové výko-
ny nejlepších soutěžících. Tak lze charak-
terizovat 6. mistrovství světa ve vyjímání 
ježka z klece – Memoriál Jana Tleskače 
2006. Soutěž se uskutečnila 25. listopa-
du ve společenském sále Benediktinské-
ho opatství – klášteře Emauzy v  Praze. 

Z více než dvou set účastníků akce se jich 
přesně 106 utkalo při samotném soubo-
ji. Nejmladšímu byly tři roky, nejstaršímu 
64. I letos uvítali organizátoři mistrovství 
světa mezinárodní konkurenci: Kromě 
nejpočetnějšího startovního pole borců 
z České republiky se soutěže zúčastnili 
také reprezentanti Slovenska, Bosny a 
Hercegoviny a premiérově také soutěží-
cí z Makedonie. V průběhu šesti ročníků 
Memoriálu Jana Tleskače tak počet zú-
častněných zemí dosáhl rovné desítky: 

Česko, Slovensko, Ukrajina, Nizozemsko, 
Mongolsko, Maďarsko, Rusko, Bosna a 
Hercegovina, Austrálie a Makedonie. Tra-
dičními organizátory soutěže byly Pražská 
pobočka Sdružení přátel Jaroslava Fogla-
ra, Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
Pražský kraj A. B. Svojsíka a produkční 
agentura Slavomil Janov – Western Man. 

Večer světel je plnoletý

Pražskému Večeru světel bylo letos 
osmnáct let. Vstup do své plnoletosti 
oslavil tradičně 17. prosince 2006 v 17 
hodin u zadního vchodu kostela sv. Haš-
tala na Starém Městě. Dalo si zde dosta-
veníčko více než třicet zájemců z celých 
Čech (Praha, Mělník, Mladá Boleslav, 
Rumburk, Brandýs nad Labem, Příbram, 
Kostelec nad Černými Lesy aj.), aby si 
připomněli svého oblíbeného spisovate-
le Jaroslava Foglara a seriál Rychlé šípy, 
který právě před 68 lety začal vycházet 
na zadní stránce Mladého hlasatele. 

Letos se pražský Večer světel konal na 
podporu oficiálního pojmenování neda-
leké uličky „Ve Stínadlech“ – k dispozici 
byly podpisové archy petice.

Hra připravená Adélou Vožechovou – Bub-
linou slavila úspěch. Na mnoha místech 
pražských Stínadel se objevila mihotavá 
světélka a mladší účastníci se rozeběh-
li po okolních křivolakých uličkách, aby 
za svitu pouličních luceren hledali místa 
s tajemstvím. 

A na závěr nastal čas, kdy se všichni vydali 
za Rychlými šípy (soutěž Hledáme Rych-
lé šípy byla při Večeru světel uzavřena, 
Rychlé šípy našly letos pouze dvě pátrač-
ské skupiny). Povinnou zastávku přitom 
udělali v uličce „Ve Stínadlech“, kde byly 
opět vzpomenuty okolnosti spojené s po-
jmenováním a cedulobitím. Cesta potom 
vedla až do Břehové ulice 43/3, kde  se 
na balkoně velvyslanectví státu Mauritius 
do ulice usmívaly Rychlé šípy. 



Výroční zpráva SPJF rok 2006 strana 10

Třebíčská pobočka 
SPJF - Halahoj
Mgr. Vít Oplatek
Otmarova 22
674 01 Třebíč
www.halahoj.org

V oblasti Vysočiny působí právě Tře-
bíčská pobočka, vzniklá ze spolupráce  

několika místních oddílů a stopařů. 
V rámci SPJF plní Třebíčská pobočka 

rozhodující roli v oblasti práce se star-
ší mládeží a zabývá se taktéž školením 
instruktorů SPJF. 

Sídlo pobočky a místo, kde se pořáda-
jí pravidelné akce, je v dřevěném „Do-
mečku“ v areálu Katolického gymnázia 
v Třebíči. Kromě herny a čajovny jsou 
zde pořádány koncerty, cestovatelské 
besedy, výstavy a další akce pro mladé. 
Tento objekt slouží také jako základna 
pro víkendové přespávání klubů nebo 
oddílů, které navštíví Třebíč a okolí.

V Domečku je každý týden již tradičně 
pořádáno několik aktivit:

• Herna stolních a deskových her 
každé úterý a středu od 15:00 do 
18:00; přitom se jedenkrát za měsíc 
uskuteční sobotní celodenní herna 
s doprovodným propgramem. Účast 
přes týden se pohybuje kolem dva-
ceti osob na jeden den, u sobotní 
herny je potom od 30 do 50 osob.

• Studentská čajovna se koná vždy 
ve středu od 17:30 do 21:00 a v pá-

tek od 18:30 do 23:00. Na páteční 
termín je připraven program v po-
dobně koncertu, besedy, přednášky, 
promítání, divadla apod. Účast na 
úterní čajovně je kolem 15 osob, na 
páteční od 30 do 60 osob (na kon-
certy a cestovatelské besedy přichá-
zejí děti i dospělí mimo SPJF). 

• Mimo tyto tradiční aktivity se v 
„Domečku“ letos rozšířila nabídka 
o pondělní a čtvrteční tancování, 
kdy mladí zkoušejí country, párové, 
izraelské a další tance. Účast je ko-
lem 20 osob a stále se zvětšuje.

• Zároveň od září 2006 probíhá v „Do-
mečku“ výuka anglického jazyka pro 
předškolní děti za účasti  jejich ma-
minek.

Kromě toho se každý rok konají tradiční 
víkendové akce:

• NOC DEN – 24hodinový fotbalový 
zápas v tělocvičně, kdy proti sobě 
nastupují dvě družstva.

• Poselství ze Stínadel – večerní a 
noční hra v ulicích Židovského měs-
ta s legendou ze Stínadel a volbou 
Velkého Vonta.

• Jarní srazy – setkání klubů, oddílů 
a jednotlivců s celovíkendovou hrou. 
V minulých letech jsme uspořádali 
tyto srazy:

2001 – Alvarez – 3. sraz BS;

2003 – Pán prstenů – 4. sraz BS;

2004 – Excalibur;

2005 – Poklad Černého delfína;

2006 – Poselství draic-kinů; le-
tošní sraz navštívilo přes 100 osob.
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• Novou aktivitou, kterou jsme rozší-
řili naši činnost, byly víkendové akce 
zaměřené pro křesťanskou mládež 
za účasti římskokatolického kněze. 
Akce pod názvem „Dotyk“ proběhla 
dvakrát, vždy byla zaměřena na jiné 
téma (mše svatá, Bible).

Halahoj má na starosti i školení in-
struktorů SPJF. V loňských letech 

proběhly například Zážitková peda-
gogika (2003), Dlouhodobé hry (jaro 

2004), Školení lanových aktivit (podzim 
2004), Kurz hlavního vedoucího tábora 
s akreditací MŠMT (2005). V roce 2006 
se konala tato školení:

• Týmová spolupráce – seminář 
zaměřený na týmovou práci, dia-
gnostiku týmových rolí a sebereflexi 
vlastních možností a limitů v kon-
textu týmu.

• Moderní rétorika – seminář za-
měřený na praktický trénink komu-
nikativních dovedností a veřejného 
vystupování.

Pro mládež a odrostlé členy SPJF (14 až 
26 let) pořádá Halahoj na konci prázd-
nin tábory na Dalešické přehradě. Jsou 
týdenní s intenzivním programem. Do 
programu jsou zařazovány jak hry v le-
se, tak i na vodě, vždy jsou připraveny 
zajímavé lanové aktivity – nízké a vy-
soké lávky, slaňování a skoky z mostu. 
Na tábor je pozváno vždy mnoho hostů 
– politik, výtvarník, cestovatel, písnič-
kář, kněz aj. V roce 2006 se konaly tá-
bory poprvé tři:

• Cesta kolem svě-
ta – Jurenkova osa-
da; 50  účastníků.

• Racek – Dalešická 
přehrada; 40 účast-
níků.

• Warrior of the 
Light –  Dalešická 
přehrada; 33 účast-
níků.

Východočeská pobočka SPJF
Ferdinand Forró
Boženy němcové 202
552 03 Česká Skalice
http://spjf-cz.wz.cz

Od valné hromady 
v  roce 2004 uplynuly 
dva roky a ve Východ-
ních Čechách během této doby došlo 
k určitým událostem a změnám.

Hlavní a nejdůležitější událostí, kterou 
je potřeba zmínit, je vznik nové pobočky 
SPJF. V říjnu a listopadu 2006 se několi-
krát sešel její zakládající výbor a v brz-
ké době zaslal oficiální žádost o schvá-
lení vzniku pobočky na vedení SPJF. 
Začátkem prosince 2006 byla schvá-
lena s dočasným vedením (Ferdinand 
Forró – Mravenec, Lucie Černohousová 
– Dudla a Markéta Forró – Market). Na 
Valné hromadě 9. 12. 2006 bylo zá-
stupci pobočky slavnostně předáno i 
razítko, jehož podobu navrhl a graficky 
zpracoval Stanislav Rejchrt.

Zrod pobočky byl inspirován především 
potřebou více přiblížit klubům a stopa-
řům v regionu naše sdružení. Někteří 
se pro svůj nízký věk nemohou účastnit 
akcí SPJF konané na druhém konci re-
publiky; předpokládáme, že pokud ro-
diče pustí své děti na naše regionální 
akce a získají důvěru v jejich kvalitu, 
bezpečnost a kladný výchovný vliv, pak 
je větší šance, že své dcery a syny pustí 
i na akce ve vzdálenějších regionech.

V souvislosti se vznikem pobočky jsme 
dostali nabídku získat zdarma sídlo po-
bočky ve Foglarově uličce, která bude v 
příštím roce vybudována na zvláštním 
místě v Hradci Králové, a otevřena pro 
veřejnost u příležitosti 100. výročí na-
rození Jaroslava Foglara. Tento projekt 
má pod kontrolou dlouholetý člen SPJF 
Jiří Polák. Projekt je financován městem 
Hradec Králové a je nejvýznamnější in-
vesticí měst a v rámci turistiky. Projekt 
počítá kromě jiného např. s klubovnou 
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Bratrstva kočičí pracky nebo s létajícím 
kolem Jana Tleskače. 

První akcí bylo Setkání klubů z vý-
chodních Čech v Cerekvici nad Bystřicí 
16.-17. 11. 2006, kde nám ochotně vy-
šel vstříc ředitel školy a zdarma poskytl 
část prostor. Tady bych rád podotkl, že 
pan ředitel byl potěšen úspěchem svých 
žáků na Adamovských stínadlech. 

Z dalších „předpobočkových“ akcí se 
dá jmenovat například třetí ročník Stí-
nadelské hry Dobrodružství v temných 
uličkách 6.-8. 10. 2006, pořádaných 
240. KBS Mravenci.

Před koncem roku byl zaslán zhru-
ba stovce členů SPJF dopis s výzvou, 
ve kterém jim bylo nabídnuto členství 
v pobočce a účast na aktivní spolupráci, 
a současně pozvání na výroční schůzi 
plánovanou na únor 2007.

Severomoravská pobočka SPJF
předseda: Jarda Šimon

kontakt: Alice Žáková
Mezidolí 27
736 01 Havířov-Bludovice 

Poměrně mladou po-
bočkou je pobočka 
Severomoravská, 
působící zejména v 
Ostravě, Havířově 
a Frýdku-Místku. Za 
vznikem stojí aktivní 
kluby a oddíly z ob-

lasti. Pobočka nemá právní subjektivitu. 
V současnosti se soustředí zejména na 
organizování činnosti tamějších členů 
sdružení a přípravu programu pro děti 
a mládež ze severní Moravy.

Z pořádaných akcí stojí za uvedení nej-
méně následující:

• 31. 3. Noc v knihovně v Havířově.

• 1. 4. Již 30. ročník Kuličkiády. Přes 
padesát účastníků soutěžilo ve čty-
řech starých a v jedné zcela nové 
disciplíně.

• 9. 4. Velká ekologická brigáda u 
meandrů řeky Lučiny ve spolupráci 
s odborem životního prostředí ma-
gistrátu města Havířova 

• 28.-29. 4. Sedmý ročník Po stopách 
tajemství Uctívačů ginga.

• 26.-28. Pátá Bambiriáda 2006 – vý-
znamná celostátní akce. Severomo-
ravská pobočka reprezentovala SPJF 
v Ostravě. 

• 23.-25. 6. Boj o Totem podle kres-
lených příběhů Rychlých Šípů Jaro-
slava Foglara. 

• V letních měsících červenci a srpnu 
2006 pořádali jak OBS Plameňáci, 
tak i KBS Ostré Šavle své vlastní tá-
bory. 
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• 25.-28. 9. Byl vytvořen film o Jaro-
slavu Foglarovi – Jestřábovi,  točený 
v Praze a Havířově. 

• 13.-15. 10. Úklid jezírka na Chlad-
né Vodě v Beskydech.

• 21. 10. Třetí ročník branně-pří-
rodovědně-tábornického závodu 
P.L.U.T.O. v okolí řeky Lučiny v Ha-
vířově.

• 1. 11. Akce pro děti s tématikou 
výletu do vesmíru, konané ve spo-
lupráci s Ostravskými knihovnami. 
Účast byla přes 60 dětí. 

• 16.-19. 11. Účast na organizaci a 
pořádání CVVZ v Ostravě. Pobočka 
měla na starost provoz čajovny (Ča-
jovna u Jestřába) pro účastníky i or-
ganizátory celé akce. Na CVVZ byly 
taktéž k dispozici materiály k čin-
nosti SPJF.

Jihomoravská pobočka SPJF
Jiří Kalina
Zahradní 2
679 08 Adamov

Jihomoravská po-
bočka SPJF (JmP 
SPJF) vznikla 
13. 9. 2003 za 
účelem koordi-
nace akcí klubů 
a členů SPJF v Jihomoravském kraji a 
pořádání vlastních akcí určených pře-
devším pro děti a mládež.

JmP neměla v roce 2006 právní subjek-
tivitu a nebyla tedy oblastní organizací 
SPJF. V roce 2006 měla členy z Adamo-
va, Brna, Blanska, Kelčan, Kyjova, Ly-
sic, Olomouce a Vyškova.

Od počátku roku 2006 byla činnost Ji-
homoravské pobočky SPJF soustředěna 
zejména do aktivit Volnočasového cen-
tra Jaroslava Foglara – Bedny.

Její činnost v této oblasti by se dala shr-
nout do tří hlavních směru:

• Studentská čajovna Marellion 
– konala se jednou týdně vždy ve 
středu. Hlavní náplní byly různé be-
sedy, přednášky či tematické čajov-
ny.

• Oddíl Kentaur – byl zaměřen na 
děti ve věku do 13 let se zájmem 
o stálou oddílovou činnost, s téma-
ty jako je táboření, indiáni, zálesác-
tví, příroda apod. Schůzky se konaly 
jednou týdně, asi dvakrát do měsíce 
proběhla i výprava

• Nízkoprahový klub Okénko – ten 
se soustředil zejména na nižší vě-
kovou kategorii, asi do 15 let. Jed-
nou za čtrnáct dní se konalo „herní 
odpoledne“, druhý týden proběhla 
vždy „dílna“.

Činnost Volnočasového centra Bedna 
byla ukončena k 30. červnu 2006 po 
osmi měsících činnosti z důvodu převo-
du budovy z obecního do soukromého 
vlastnictví. Byly tak zrušeny i interneto-
vé stránky http://bedna.wz.cz.

Kromě výše uvedené činnosti se JmP 
podílela i na přípravě dalších akcí; zde 
je uveden hrubý přehled:

13.-15. ledna bylo SPJF prezentová-
no na veletrhu Regiontour v Brně u 
příležitosti konání veletrhů cestovního 
ruchu. Celkově se o prezentaci posta-
rali hlavně členové 11. KBS Dva Divoši 
z Brna.
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21.-23. dubna proběhly Severácké hry 
– 10. jubilejní výročí založení 211. KBS 
Hvězda severu, víkendová akce v příro-
dě, které se zúčastnilo přes 20 klubařů  
zejména z jižní Moravy.

27.-28. května  se JmP zúčastnila Bam-
biriády pro rok 2006.

11. června se uskutečnil tradiční Běh 
Brno – Adamov, nelehký závod v běhu 
mezi členy SPJF nejen z obou měst. 
Akce nezaměřená jen na fyzickou zdat-
nost, ale i na duševní připravenost.

5.-19. srpna pro centrálu SPJF pořáda-
la Jihomoravská pobočka tábor Zlaté 
léto pod Chilkootem. Tématem tábo-
ra byla  aljašská zlatokopecká horečka 
z konce 19. století. I přes nepřízeň po-
časí si účastníci vedli skvěle a ve zdraví 
ji přečkali.

30. září - 1. října proběhl Literární 
víkend. Velkým úspěchem byla akce 
pořádaná ve spolupráci s Třebíčskou 
pobočkou, v jejíchž prostorách se také 
konala. Literární víkend byl zaměřen na 
realizaci mladých talentů a byl na něm 

prezentován i významný počin – Alma-
nach Věčnost.

5. října byla otevřena ulice Jaroslava 
Foglara. Po třech letech byla završe-
na snaha o vznik ulice Jaroslava Fogla-
ra v Brně. Jihomoravská pobočka byla 
iniciátorem názvu. Akce slavnostního 
pojmenování ulice Jaroslava Foglara v 
Brně se účastnili jak zástupci JmP, 
tak i celostátního vedení SPJF. Pří-
tomna byla samozřejmě i veřejnost.

28. října se konala Soutěž ve vyjímá-
ní ježka z klece. 

28. září - 1. října 2006 proběhl Výroč-
ní oheň 143. KBS Orionu a 288. KBS 
Eridanu. Na 30 lidí se tentokrát sjelo 
na Vysočinu, kde měly oba Adamovské 
kluby své výročí.

10.-12. listopadu jsme se vydali Po 
stopách Jana Tleskače ve Vyškově. 
Deset skupinek se utkalo o Velké Vont-
ství v již 12. stínadelském srazu ve Vyš-
kově.
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STATISTICKÉ A DALŠÍ ÚDAJE

Členská základna v roce 2006
Sdružení přátel Jaroslava Foglara sdru-
žuje dospělé členy, pamětníky dob ča-
sopisů Mladý hlasatele a Vpřed či Klubu 
přátel Jaroslava Foglara ze 60. let, znal-
ce Foglarova díla a života, sběratele i 
vedoucí dětských kolektivů; členy SPJF 
jsou však především děti a mládež, a 
to jako jednotliví stopaři i jako členové 
oddílů Bobří stopy a klubů různého za-
měření. 

Celkový počet členů SPJF činil k 31. pro-
sinci 2006 790 osob. Byl zaznamenán 
menší úbytek oproti roku 2005, ten byl 
ale způsoben zejména revizí členských 
příspěvků a vyřazením již neaktivních 
členů. Podle věkových kategorií může-
me členskou základnu rozdělit:

do 18 let ......... 380, tj. 48,1 %

19-26 let ......... 180, tj. 22,8 %

nad 26 let ....... 230, tj. 29,1 %

Ze všech členů SPJF bylo do práce s 
dětmi a mládeží zapojeno asi 80 %, 
převážně ve věku do 26 let. 

Z celkového počtu členů SPJF bylo k 
31. prosinci 2006:

73 % chlapců a mužů,

27 % dívek a žen.

Členské příspěvky byly v roce 2006 
shodné jako v předchozích letech, a 
to:

Bez Zpravodaje SPJF Bobří stopou

do 18 let ......... 50 Kč, 

nad 18 let ....... 100 Kč.

Se Zpravodajem SPJF Bobří stopou

do 18 let ......... 100 Kč, 

nad 18 let ....... 150 Kč.

Je také nutno poznamenat, že řadu 
aktivit připravují členové SPJF pro tzv. 
neorganizovanou mládež, nezřídka do-
slova pro děti z ulice, které nelze vy-

kazovat jako členy organizace, nicméně 
jsou jako celek častými účastníky mno-
ha akcí. 

Za jednotky SPJF s členstvím nelze po-
važovat také množství neoficiálních a 
polooficiálních part a klubů, které vzni-
kají v dětském světě živelně, byť na po-
pud SPJF a nemají často dlouhého trvá-
ní, přesto je pro ně SPJF po pedagogické 
stránce nezpochybnitelným přínosem.

SPJF se snaží tyto děti částečně evido-
vat v rámci jejich členství v klubech, 
nicméně tato činnost není a ani nemůže 
být úspěšná.

Představitelé SPJF 
v roce 2006
Do roku 2006 vstoupilo SPJF se stáva-
jícím třináctičlenným vedením a tříčlen-
nou revizní komisí z minulých let:

Výkonný výbor Vedení SPJF:

PhDr. Miloš Vraspír – Bobr – předseda
Kamil Albrecht – Soki – místopředseda 
Milan Lebeda – Alpín – místopředseda 

Členové Vedení SPJF:

Jitka Brabencová – Jituš
Hynek Cígler – Hyňas
Ferdinand Forró – Ferda
Ivan Jung – Mexičan
Jiří Kalina – Čáp
Radim Kejík – Rolf
Radovan Kolbaba – Stegi
Mgr. Vít Oplatek

Revizní komise:

Ing. Antonín Špaček – předseda
Doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc.
Vladimír Vyskočil

Změny po Valné hromadě

V prosinci 2006 se ale konala 8. Valná 
hromada SPJF, na které bylo mimojiné 
zvoleno nové vedení. Výnonný výbor 
nedoznal změny, nicméně Jitka Braben-
cová, Ivan Jung a Radovan Kolbaba byli 
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nahrazeni Vojtou Hanušem, Jaroslavem 
Šimonem – Turloghem a Ivou Tesárko-
vou – Chorošem.

Revizní komise byla také obměněna. 
V novém složení je přítomen Ing. Anto-
nín Špaček, Vladimír Vyskočil a Zdeněk 
Matěja.

Redakce magazínu Bobří stopou

Šéfredaktor: Martin Polák – Sharp.

Redakční rada: Miloš Vraspír – Bobr, 
Radim Kejík – Rolf, Jiří Polák, Adéla Vo-
žechová – Bublina.

Redakce Klubovního hlasatele

Šéfredaktor: Adéla Vožechová – Bublina.

Redaktoři: Vojtěch Hanuš, Jiří Kalina 
– Čáp, Vladimír Schmid – Stopař, Petr 
Kuběnský – Čiki, Hynek Cígler.

Hospodaření SPJF v roce 2006

Příjmy v roce 2006 v Kč:
členské příspěvky 132.595,00
účastnické poplatky 104.304,50
tábornické poplatky 478.961,50
prodej materiálů SPJF 27.506,50
sponzoři 24.000,00
dotace MŠMT ČR 400.000,00
dotace JMK   23.000,00
dotace město Brna   68.000,00
dotace Brno-Královo Pole   10.000,00
Galenovův nadační fond     3.000,00
Česká rada dětí a mládeže     1.220,00
úroky        333,40
ostatní příjmy     6.153,00
Celkem 1.279.073,90

Výdaje v roce 2006 v Kč:
provozní náklady: 
nájemné   79.411,40
elektřina     6.934,00 
poštovné   21.110,00
kancelářské potřeby    16.176,00
fotoslužby     2.600,00
cestovné     3.419,00
vedení účtu     4.121,00
ostatní nehmotné náklady     9.539,50

doplnění a údržba MTZ:
vybavení      44.603,50
ceny a knihy     4.704,00

náklady na akce: 
školení a porady   56.902,84
Valná hromada SPJF   16.182,00
akce 143.525,50
tábory 620.389,30

střešní organizace     2.310,00
Zpravodaj Bobří stopou 103.596,00
propagační materiály   31.178,00
grafické práce na katalogu   16.898,00
výroba kazet SPJF     2.030,00
knihy v Braillově písmu   11.800,00
náklady na honoráře     3.700,00
Celkem 1.201.130,04

Převod z roku 2005  181.869,28
Hospodářský výsledek +77.943,86
Převod do roku 2007  259.813,14

Znění jednotlivých položek je zkráceno. 
Kompletní znění je k dostání samostat-
ně (např. na www.spjf.cz).

Sdružení přátel Jaroslava Foglara ukon-
čilo rok 2006 s finanční hotovostí 897,50 
Kč v pokladně a 258.915,64 Kč na ban-
kovním kontě SPJF, což vzhledem k 
převodu z roku 2005 před stavuje zisk 
77.943,86 Kč.

Poděkování
Poděkování za pomoc, podporu a spolu-
práci v roce 2006 zaslouží zejména:

Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy České republiky za po-
skytnutí finanční dotace na celoroční 
činnost,

Krajský úřad Jihomoravského kraje 
za poskytnutí finanční dotace na dopl-
nění táborového vybavení,

statutární město Brno a úřad MČ 
Brno-Královo Pole za poskytnutí fi-
nanční dotace na činnost ústředí SPJF a 
211. KBS Hvězda severu,
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Sídlo SPJF:
Kopečná 31, Brno 602 00

Kontaktní adresa:
Sdružení přátel Jaroslava Foglara

- hnutí Bobří stopou,
pošt. schránka 245, Brno 658 45

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a. s.

Joštova 5, Brno, 601 79
číslo účtu: 106 404 994 / 0300

E-mail: 
spjf@volny.cz

Internetové stránky: 
www.spjf.cz

www.iklubovna.cz

IČO: 
48 51 12 00

společnost Portech za poskytnutí daru 
na činnost oddílu 211. KBS Hvězda Se-
veru,

paní Alice Horová z Knihkupectví 
Horová a Maur za poskytnutí peněž-
ního daru,

paní Jarmila středová z knihkupectví 
Ave v České Skalici za dar v podobě 

knih  a drobných cen,

pan senátor Petr Fejfar za drobný 
finanční příspěvek,

firma BS Com Trutnov za materiální 
dar v podobě cen pro děti,

obchodní dům Vágner za příspěvek na 
tisk magazínu Bobří stopou,

firma Nábytek Kejík za příspěvek na 
tisk magazínu Bobří stopou,

společnost Westar za příspěvek na tisk 
magazínu Bobří stopou,

pan Bedřich Kramář z Tiskárny Bek-
ros Brno za materiální výpomoc,

Galenův nadační fond za poskytnutí 
dotace na podporu vedoucích dětských 
kolektivů,

všichni členové Výkonného výboru Ve-
dení SPJF, členové Vedení SPJF, členové 
Revizní komise SPJF, kteří v roce 2006 
působili v orgánech SPJF,

všichni členové redakčních rad a ostatní 
redaktoři a přispěvovatelé Zpravodaje 
SPJF Bobří stopou a Klubovního Hlasa-
tele.

Poděkování za věrnost a podporu patří 
i všem členům SPJF, stopařům, klubům, 
oddílům, pobočkám a dalším příznivcům 
SPJF, školám, knihovnám, výchovným 
zařízením a jiným institucím, občan-
ským sdružením. Celkově vzato všem, 
kteří navázali se Sdružením přátel Ja-
roslava Foglara v roce 2006 úspěšnou 
spolupráci.

Výkonný výbor Vedení SPJF v Brně dne 
28. května 2007.

Výroční zpráva
Sdružení přátel Jaroslava Foglara

za rok 2006

Graficky zpracoval Hynek Cígler

Schváleno výkoným 
výborem SPJF 28. května 2007

Použity texty, fotografie a 
ilustrace členů SPJF

Vydalo
Sdružení přátel Jaroslava Foglara

hnutí Bobří stopou
poštovní schránka 245

658 45 Brno
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SPJF V ROCE 2007 
ANEB KAM KRÁČÍME V ROCE JAROSLAVA FOGLARA

KLUBOVNÍ ČINNOST
• Dlouhodobá dopisovatelská hra pro kluby 

Tauris – internetové stránky, spolupráce 
s médii při propagaci. Žádost o podporu a 
grant nadace Vodafone.

• Klubovní srazy a propagace klubařského 
hnutí na internetu i v tištěných médiích.

• Podpora soukromých klubařských aktivit.

• Tříměsíční čtenářská soutěž dětských sku-
pin ve spolupráci s knihovnami Severomo-
ravského kraje.

CELOROČNÍ TÁBOŘENÍ 
S BOBŘÍ STOPOU

• Název projektu s podporou Jihomo-
ravského kraje.

• Uspořádání pouze v rámci projektu 
tří letních a jednoho zimního tábora 
pro děti 10-15 let (zimní tábor i pro 

starší mládež). Účast členů i ne-
členů SPJF.

• Víkendové akce pro děti.

• Netradiční volnočaso-
vé aktivity: lana, lodě,  

skály, jeskyně a dal-
ší.

• Školení ve-
doucích a in-

struktorů.

ROK 2007 
S JAROSLAVEM FOGLAREM

• Setkání ve Sluneční zátoce na Sáza-
ve, účast cca 250 lidí různého věku.

• Výstavy v Praze, Brně a dalších měs-
tech České republiky.

• Připomenutí Jaroslava Foglara v mé-
diích, České televizi.

• Velký pomník v Praze je připravován 
již přes dva roky.

• Příprava dalších vzpomínkových ak-
tivit ve všech koutech republiky.

SOCIÁLNÍ MENŠINY
• Trvající distribuce filmů ze série Hle-

dáme lék na dětskou kriminalitu.

• Vydání alespoň jedné foglarovky v 
Braillově písmu, distribuované zdar-
ma ústavům tělesně postižených.

OSTATNÍ
• Získání statutu Organizace uznaná 

MŠMT pro oblast práce s dětmi a 
mládeží na léta 2007 až 2010.

• Snaha zlepšit zajištění centrály 
SPJF: větší prostory a technic-

ké a materiální vybavení.






