


Sdružení Přátel Jaroslava Foglara
Association of Friends of Jaroslav Foglar

Jaroslav Foglar, známý český spisovatel, redak-
tor, skaut a pedagog, žil v letech 1907–1999. 
Navrhl mimo jiné nový směr výchovy mládeže 
bez dospělého vedoucího v dětských mikro-
kolektivech (klubech), jejichž činnost je řízena 
pouze prostřednictvím dopisů a časopisů.
SPJF na tento výchovný směr navazuje a v sou-
časné době sdružuje v rámci Hnutí Bobří sto-
pou okolo 60 čtenářských klubů a kromě toho 
i 15 oddílů a větší množství samostatných 
členů – stopařů. Vydává pro ně tři časopisy, 
z toho jeden barevný magazín, a dále pořádá 
celoroční dlouhodobou dopisovatelskou hru.
Dále SPJF pořádá ročně asi 15 táborů a další 
víkendové akce pro děti a mládež, školení 
a semináře pro instruktory a vedoucí, besedy 
a výstavy pro širokou veřejnost.
SPJF se zabývá i sběratelskou činností a odbor-
ným rozvíjením pedagogického potenciálu 
metod, které nastolil Jaroslav Foglar.
Poslední částí činnosti je program Hledáme 
lék na dětskou kriminalitu, v jehož rámci bylo 
vydáno několik videokazet a brožur.
SPJF je neziskovou organizací a nemá žádného 
placeného pracovníka.

Jaroslav Foglar, the famous Czech writer, editor, 
scout and pedagogue, lived 1907–1999. He 
created, among other things, a new trend in 
education without an adult chief. The children´s 
clubs are guided only by means of  letters and 
magazines.
Today, SPJF continues to follow Jaroslav Foglar’s 
educational trend and currently there are about 
60 active clubs as well as 15 big children´s groups 
and a lot of  individual „tracers“ within the 
framework of  Hnutí Bobří stopou (The Beaver‘s 
Tread Movement). It publishes three journals, 
one of  which is in colour, and  it also organises 
a long-term, year-round writing competition.
SPJF organises about 15 children‘s camps every 
year and some weekend meetings and games, 
courses and seminars for instructors, as well as 
briefings and exhibitions for the general public.
SPJF is involved in collector´s activities and 
the professional evolution of  Jaroslav Foglar´s 
pedagogical method.
The last part of  its activities is the programme 
„Looking for a cure for juvenile crime”, in 
which some films and small books have been 
produced. 
SPJF is non-profit organization and volunteers 
do not receive any stipends.

Podporují nás:
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Výroční zpráVa – rok 2007 
Sdružení přátel JaroSlaVa Foglara

Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF) vzniklo roku 1990 v Brně. 
Sdružuje odborníky, znalce a sběratele Foglarova díla, členy klubů a oddílů z řad 
dětí a mládeže, vedoucí, pedagogy a vychovatele. 

Během své existence profilovalo svou činnost do následujících tří směrů:
Badatelsko-sběratelská sekce1.  – SPJF se věnuje studiu zkušeností z práce 
Jaroslava Foglara a hledá optimální výchovné metody přínosné pro dnešní děti 
a mládež. Poznatky jsou publikovány prostřednictvím interních tiskovin, veřej-
ných médií, besed, seminářů a také spoluprací na externích publikacích. SPJF 
vydává i knihy v Braillově písmu, distribuované zdarma pro tělesně postižené.
Hnutí Bobří stopou2.  – na základě díla Jaroslava Foglara SPJF využívá originální 
a v dnešní době vysoce účinný prvek výchovy mládeže. Působením na nefor-
mální dětské mikrokolektivy (party, vznikající přirozeně v období puberty) je 
realizována pedagogická výchova dětí mimo standardní síť dětských oddílů a 
kroužků. SPJF tyto „kluby“ sdružuje a řídí prostřednictvím námětů a motivace 
k činnosti ve vydávaných tiskovinách a na internetu a také osobní korespondencí, 
organizací celoročních her a pořádáním oficiálních srazů. Kromě klubů jsou pod 
SPJF registrováni i samostatní stopaři a klasické oddíly.
Program Hledáme lék na dětskou kriminalitu3.  
– slouží k prevenci kriminality dětí a mládeže, uží-
vání drog a návykových látek a řeší další aktuální 
společenské otázky, zvláště z rámce problematiky 
výchovy „rizikových“ dětí. SPJF pořádá ve spo-
lupráci s Jihomoravskou radou dětí a mládeže 
odborné semináře a nabízí sborníky a videokazety, 
distribuované do škol a výchovných zařízení.

Rok 2007 – sté výročí narození 
Jaroslava Foglara
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činnoSt SpJF V roce 2007
Činnost SPJF v roce 2007 byla více než 
úspěšná, a to i přes řadu nepříznivých 
okolností. Navzdory tíživé finanční 
situaci se podařilo důstojně připravit 
Rok s Jaroslavem Foglarem k příležitos-
ti jeho nedožitých stých narozenin. 
Úspěchy byly zaznamenány dále na poli 
práce s dětmi a mládeží; v současnosti 
probíhající dlouhodobá hra Tauris 
slaví výjimečný úspěch. Také se poda-
řilo obnovit tradici seminářů Hledáme 
lék na dětskou kriminalitu, sborníky 

a materiály vzniklé dříve jsou dále dis-
tribuovány. 
Velikost členské základny v souvislosti 
s aktuálním trendem u mládežnic-
kých hnutí mírně poklesla, nicméně 
množství uskutečněných aktivit utěše-
ně vzrůstá.
21. března 2007 SPJF získalo čestný titul 
Organizace uznaná Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy pro 
oblast práce s dětmi a mládeží na 
období let 2007–2010.
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Hospodaření SPJF v roce 2007 . . 19
Poděkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20



Výroční zpráva SPJFrok 2007 strana 3

Základní myšlenka
Práce s dětskými mikrokolektivy – 
kluby, objevená Jaroslavem Foglarem, 

byla ve své době skutečně originální 
metodou. Teprve v dnešní době, díky 
moderním pedagogickým a psycholo-
gickým poznatkům, je možné pochopit 
a plně rozvinout její potenciál.
Děti v období puberty, zhruba mezi 
osmým a patnáctým rokem života, při-
rozeně zakládají různé party a skupinky. 
Hlavní autoritou a referenční skupinou 
přestávají být rodiče a oficiální instituce, 
ale stávají se jimi kamarádi, reprezen-
tovaní právě partou. Tento fakt je ne-
zbytný ke správnému psychosociálnímu 
vývoji jedince, nicméně skrývá zároveň 
mnohá nebezpečí.
Toto období lidského vývoje je kritic-
ké vzhledem ke vzniku rizikového 
chování (drobné delikvence, užívání 
návykových látek apod.) a dalších 
patologických jevů.
Tomu lze předcházet částečnou 
formalizací sociálních skupin 
prostřednictvím členství v oddí-
lech a kroužcích. Nicméně ty 
většinou nepodporují v plné 
míře spontánního a tvůrčího 
ducha, individuálnost a ori-
ginalitu dětského počínání.

práce S dětmi a mládeží 
– hnutí BoBří Stopou

Jaroslav Foglar zjistil, že je často výhod-
nější zaměřit pedagogické úsilí přímo 
na dětské mikrokolektivy. Nenásilnou 
formou jsou různými způsoby náměty 
k činnosti předávány dětem, které jsou 
tak vedeny k pozitivnímu trávení vol-
ného času, přičemž konečný program 
si již vytvářejí spontánně a přirozeně. 
Tak byly  ovlivněny například generace 
Čechů a Slováků komiksem Rychlé 
šípy.
Myšlenka klubovního hnutí byla poprvé 
představena v časopisech Mladý hlasatel 
a Vpřed (později úspěšně realizovaná 
i jinde), které sdružovaly desetitisíce 
dětí. SPJF na tuto tradici navazuje 
v rámci hnutí Bobří stopou.

tábor Bobří stopy 
Perpetuum, Těšnov

Hnutí Bobří stopou
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Bobří stopou v roce 2007
SPJF dnes považuje za kluby neformální 
dětské mikrokolektivy se třemi a více 
členy a sdružuje je v rámci hnutí Bobří 
stopou. Kromě nich eviduje i samostatné 
členy „stopaře“ a klasické oddíly s dospě-
lým vedoucím, které zpravidla vznikly 
rozšířením původních klubů. 
V současnosti je registrováno asi 60 čin-
ných klubů, 15 oddílů a několik desítek 
samostatných stopařů.

Kluby
Celkem se za období roku 2007 při-
hlásila přibližně stovka klubů, zhruba 
stejný počet klubů ale svoji činnost 
ukončil, proměnil se na větší oddíl nebo 
neposlal požadované hlášení. Početní 

stavy se mění doslova každým dnem, 
k čemuž ještě přispívá možnost regis-
trace klubu na  webových stránkách  
(www.iklubovna.cz). Klubovní hnutí je tak 
stále živým a proměnlivým organismem.
Důležité je také to, že členové klubů (na 
rozdíl od členů oddílů) nemusí být členy 
SPJF. To podporuje živější a snazší zapo-
jení zejména mladších dětí do činnosti.

Aktivní kluby
Mimo další specifika je pro klubovní hnutí 
charakteristická krátká doba života klubů 
(ve srovnání např. s oddíly vedenými  
dospělým vedoucím, které existují řádově 
roky až desetiletí, existují běžné kluby 
„pouze“ měsíce až roky). Jakmile odroste 
jedna generace klubařů, klub zpravidla 
rychle zaniká. Na konci roku 2007 tak 
bylo vedeno asi 60 aktivních klubů.
Kritériem aktivity jsou klubovní hlášení 
neboli depeše, které kluby píší obvykle 
s měsíční frekvencí. Maximální období 
mezi dvěmi depešemi je šest měsíců. 
Pokud za tuto dobu nepošle klub žádné 
hlášení, není nadále počítán jako aktivní. 
S jistotou však lze tvrdit, že existuje něko-
lik desítek klubů, které nejsou v kore-
spondenčním kontaktu, přesto jsou ale 
ovlivněny činnostmi SPJF jim určenými.

ROZHOVOR S 
347. KBS MODRÁ HVÌZDA

HLEDEJTE UVNITØ

č. 10 / 2007

Hnutí Bobří stopou
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Řízení klubovního hnutí
SPJF vydává pro kluby časopisy Klubovní 
hlasatel, Bobří stopou, další doplňkové 
materiály (příručky apod.) a spravuje 
internetový portál i-Klubovna (www.
iklubovna.cz, kde si kluby mohou vytvořit 

jednoduchou prezentaci, psát on-line 
kroniku a navzájem komunikovat). 

Dále je se všemi aktivními kluby vedena 
osobní korespondence poštou i emai-
lem. Zejména se ale koná řada přímých 
akcí v terénu, počínaje jednodenními a 
víkendovými setkáními a hrami a konče 
letními tábory. Jedním z nejdůležitějších 
prvků je potom dlouhodobá osmiměsíční 
hra, která se pro řadu klubů stává základní 
osnovou jejich činnosti.

Dlouhodobé hry

Perpetuum – 2006/2007  
(http://perpetuum.wz.cz)
V roce 2007 se plně rozvinula dlouho-
dobá hra Perpetuum (http://perpetu-
um.wz.cz), která započala v říjnu 2006 
a stala se průlomovou díky využití něk-
terých nových, experimentálních forem 
zapojení klubů do soutěže.
Osm měsíčních etap přinášelo klubům 
různě zaměřené úkoly s paletou činností 
od sportovních aktivit, přes vyhledávání 
a osvojování si informací až po budová-
ní vztahu k okolí a rozšiřování schop-
ností týmové spolupráce. Tématem hry 
byl svět starých továren, průmyslových 

Hnutí Bobří stopou
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areálů a kouzlo jejich architektury, opuš-
těnosti i tajemných nebezpečí, která se 
mohou v podobných prostorách skrý-
vat.
S využitím internetové aplikace si tak 
účastníci  mohli vyzkoušet netradiční 
činnosti, rozvinout strategii postupu na 
plánu staré továrny a často 
také přehodnotit svůj 
vztah k některým 
místům v okolí 
domova nebo klubov-
ny.
Kluby tak často pochopily, 
že i zdánlivě nehezké věci 
mohou v sobě skrývat urči-
tou vnitřní krásu.

Tauris – 2007/2008  
(www.dlouho-
dobka.cz)
Další ročník hry, v kterém jsou využívá-
ny poznatky získané ze hry Perpetuum, 
je tentokrát inspirován sci-fi námětem 
a nese název Tauris. 
Výrazným rozšířením možností 
webového rozhraní se SPJF 
pokouší oslovit širší skupinu dětí. 
Šikovně budovanou strukturou 
úkolů a využitím prvků on-line 
internetových her se stává vhod-
nou alternativou k pasivnímu 

trávení volného času a nabází lákavé 
aktivity v reálném prostředí.
Do konce roku 2007 se přihlásilo 50 
klubů a jejich počet do skončení hry 
v květnu 2008 odhadujeme zhruba na 
200 klubů, které budou nějakým způso-
bem ve výsledku ovlivněny výchov-
nou činností SPJF.

Nové prvky dlouhodobých her
Novým a doposud nerealizovaným 
prvkem dlouhodobých her 

se stalo nejen využi-
tí komiksu pro ilustrační 

příběh ke hře (hra se  odehrává na 
motivy původního příběhu klu-

bu Zatopená jeskyně, který 
vychází na pokračování 
v textové i obrazové 

verzi), ale také  interakce 
mezi hráči (kluby) navzájem 

a mezi vedením a hráči. Kluby 
tak mohly nalézt díky práci organi-
zátorů a za využití celostátní členské 
základny SPJF některé indicie přímo ve 
svém městě či vesnici, nebo byly nuceny 
komunikovat navzájem, aby dokázaly 
splnit zadání úkolu a obdržet požadova-
nou informaci (obrázek, zprávu).

model lodi sputnik 
od 310. KBS 

Havířovská dvojka

Hnutí Bobří stopou
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Rok 2007 – rok 
s Jaroslavem Foglarem
6. července 2007 by se byl Jaroslav 

Foglar, skautskou přezdívkou Jestřáb, 
dožil 100 let. 

Sdružení přátel Jaroslava Foglara se 
chopilo úkolu toto významné jubileum 
důstojně oslavit. Zorganizovalo řadu 
samostatných akcí a dále se spolupo-
dílelo na přípravě dalších projektů. 
Některé z nich regionálně připravily 
pobočky SPJF; zde jmenujme projekty 
celostátního dopadu.

Foglarovské výstavy
Dvě hlavní, reprezentativní výstavy byly 
uspořádány v Brně a Praze. 
Výstava „Kde oblaka bílá plují…“ byla 
uspořádána ve spolupráci s Morav-
ským zemským muzeem v prostorách 
Dietrichsteinského paláce a trvala od 
května do října. 

Pražská pobočka SPJF uspořádala 
v Muzeu hlavního města Prahy výstavu 
„Od Bobří řeky do Stínadel“ v termínu 
květen až září 2007. 
Obě nosné expozice uvítaly několik 
desítek tisíc návštěvníků. Kromě nich 
se ale konaly i další výstavy v Čes-
kém Brodě, České Skalici, Ledči nad 
Sázavou, Kadani, Kostelci nad Orlicí 
a v Ostravě. 

Upomínkové materiály, sborníky
Pražská i brněnská výstava daly vznik-
nout rozsáhlým sborníkům. K oslavě 
výročí dále vydalo SPJF jedenáct fogla-
rovských pohlednic připomínajících 
nejen život a dílo J. Foglara, ale i pří-
slušné výstavy, táboření a výročí vzniku 
skautingu (1907). Dále byly vytištěny 
propagační kartičky a informační kar-
tičky.

Setkání ve Sluneční zátoce
SPJF uspořádalo již tradiční setkání 
v sobotu 16. června 2007 na tábořišti 
Foglarova oddílu Hoši od Bobří řeky na 
řece Sázavě, nedaleko města Ledeč nad 
Sázavou. Zaznamenali jsme rekordních 
více než 300 účastníků, kteří si připo-
menuli Jestřábův vliv na výchovu mladé 
generace, tábornickou tradici a literární 
odkaz. K účastníkům promluvili i čle-
nové pražské Dvojky, kteří v zátoce 
tábořili před více než 60 lety.

BadatelSko-SBěratelSká činnoSt

brněnská výstyva 
Kde oblaka bílá plují…

Badatelství a sběratelství
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Sborník Fenomén Foglar
Prázdninová škola Lipnice, centrum 
metodologie zážitkové pedagogiky, 
vytvořila spolu se SPJF rozsáhlý, takřka 
pětisetstránkový sborník odborných 
i publicistických prací. Mezi autory 
jsou vědci, umělci, pamětníci i přátelé 
Jaroslava Foglara.

Pomníky na tábořištích
V dubnu 2007 se konala výprava do 
ukrajinské vísky Siněvir, v rámci které 
byl vztyčen pomník na louce, kde v roce 
1938 tábořil se svým oddílem Jaroslav 
Foglar. Nyní do údolí shlíží pestře malo-
vaný totem v barvách třinácti bobříků 
opatřený pamětní cedulí. Nalézt ho je 
možné díky improvizované „modré 
turistické značce“ českého typu, která 
vede od Muzea lesa a plavby u bývalé 
klauzy.
Dalším Foglarovo tábořiště leží u vesni-
ce Pribylina, v údolí masivu Kriváň na 
Slovensku. Východočeská pobočka zde 
v rámci projektu Jestřábí přelet zasadila 
památný strom ginkgo (jinan dvoulaloč-
ný) a umístila pamětní schránku.

Další aktivity
Kromě výše uve-
deného stálo SPJF 
u dalších aktivit ke 
jmenovanému výročí. 
Jednalo se o desítky 
besed a setkání, uve-
řejnění mnoha článků 
a reportáží v denících 
a magazínech, repor-
táže v televizi a další.
Více o některých 
z těchto akcí je 
uvedeno v kapitole 
Z činnosti poboček 
SPJF.

Magazín 
Bobří stopou
Magazín Bobří stopou je nejreprezen-
tativnější pravidelnou publikací vydá-
vanou SPJF. Jedná se o plnobarevný 
magazín pro čtenáře všech věkových 
kategorií. Otiskovány jsou sběratelské 
perličky, reportáže a rozhovory s „fogla-
rovskou“ tematikou, ale také články pro 
děti, klubovní návody a povídky.

setkání ve Sluneční zátoce
16. června 2007

pomník JF 
u obce Siněvir

Badatelství a sběratelství
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V roce 2007 vyšla tři čísla (55–57), 
v jejichž rámci byl mimo jiné otisko-
ván i seriál Století Jestřába, přibližující 
tematické události sta let od narození 
Jaroslava Foglara.

Publikace na internetu
SPJF v roce 2007 spravovalo šest inter-
netových serverů:
www.spjf.cz – poskytuje nejen infor-
mace o dění v SPJF, ale také reflektuje 
dění celého foglarovského světa, ať už 
ve sběratelské sekci či v kruzích zabýva-
jících se prací s mládeží;
www.iklubovna.cz – zabývá se přímou 
prací s mládeží a kluby, které zde mají 
k dispozici prostor pro vlastní prezen-
taci a vzájemnou komunikaci;

Badatelství a sběratelství

www.dlouhodobka.cz – doména byla 
registrována začátkem roku 2007, slouží 
k zastřešení současné dlouhodobé hry 
a počítá se s jejím dalším rozvojem i do 
budoucna;
perpetuum.wz.cz – server týkající se 
dlouhodobé hry Perpetuum, která se 
konala ve školním roce 2006/2007;
www.bohousek.cz – přináší reportáže 
týkající se foglarismu;
www.foglar.info – server zřízený jako 
nosné hlavní médium výročního roku 
s Jaroslavem Foglarem.

Střípy ze života a díla J. Foglara  
– výstava v Třebíči
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odBorná činnoSt

Seminář Hledáme lék 
na dětskou kriminalitu
SPJF navázalo na sérii úspěšných semi-
nářů z devadesátých let a jeho jihomo-
ravská pobočka uspořádala 12. prosin-

ce v prostorách krajského úřadu v Brně 
další ročník Hledáme lék na dětskou 
kriminalitu, tentokrát ve spolupráci 
s Jihomoravskou radou dětí a mládeže.
Seminář nesl podtitul „Snížení věkové 
hranice trestní zodpovědnosti“ a v jeho 
rámci zazněly argumenty pro i proti 
novele trestního zákona. Slovo dostali 
odborníci z řad psychologů, pedagogů, 
kriminalistů i justice.

Knihy v Braillově písmu
SPJF každoročně vydává knihy Jaroslava 
Foglara v Braillově písmu. První z nich 
připravilo v roce 1995 a od té doby 
vzniklo celkem dvanáct „slepeckých“ 
foglarovek. V roce 2007 to byla Modrá 
rokle v dvaceti pěti výtiscích, zdarma 
rozeslaných do knihoven a ústavů pro 
tělesně postižené. Projekt je dotován 
statutárním městem Brnem, samotný 
tisk byl zabezpečen panem Smýkalem, 
odborným pracovníkem pro oblast 
braillského písma v Brně.
V předchozích letech vznikly např.  
knihy Strach nad Bobří řekou (2006), 
Dobrodružství v Zemi nikoho (2005) 
nebo Tábor smůly (2004).

Odborná činnost



Výroční zpráva SPJFrok 2007 strana 11

z činnoSti poBoček SpJF
Perpetuum – 
jihomoravská pobočka
kontakt: Jiří Kalina 

Zahradní 2 
679 08 Adamov 3 

e-mail: jmp@spjf.cz

Vedení pobočky
vedoucí: Bc. Jiří Kalina – Čáp 
zástupci: Hynek Cígler a Robert 
Žďárský – Ježek

Základní informace
V roce 2007 měla JMP 24 aktivních čle-
nů z Adamova, Blanska, Brna, Kelčan, 
Kyjova, Lysic a Vyškova a uskutečnila 
10 vlastních akcí většího charakteru 
a na 16 dalších se v Jihomoravském kra-
ji podílela. Většina z nich byla otevřena 
široké veřejnosti. Kromě toho jsou 
pořádány pravidelná setkání pro členy.

Z činnosti
Regiontour (13.–14. 1.) – již tradiční 
prezentace a zábavní stánek SPJF na 
veletrhu Regiontour v rámci expozice 
„České rady dětí a mládeže“.
Pozor děti! (19. 5.) – ve spolupráci 
s Jihomoravskou radou dětí a mládeže 
a dalšími občanskými sdruženími za 
podpory města Brna proběhla místní 
obdoba Bambiriády: celodenní program 
v městských ulicích pro děti.

Běh Brno–Adamov (20. 5.) – čtvrtý 
ročník závodu pro veřejnost.
Turnaj o Pohár Bobří stopy (7. 10.) 
– tradiční fotbalový turnaj.
Večer světel (17. 12.) – výročí čtenář-
ských klubů, oslavené pietní akcí.

Bobří stezka
Během měsíce listopadu byl obnoven 
projekt výjezdového pořádání akcí 
v obcích v okolí Brna, dříve známý jako 
Bobří stezka. Uskutečnila se série šesti 
herních odpolední pro děti, motivova-
ných dlouhodobou hrou Tauris.

Prase bez prasete
Jedná se o každotýdenní páteční akci 
zážitkového charakteru pro mládež (cca 
15 a více let) z řad veřejnosti. V rámci 
pestrého programu proběhlo promítání 
fotek, bruslení, hudební večer či hra 
v městských ulicích.

stánek SPJF na výstavě 
Regiontour

Pobočky a regiony
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Halahoj –  
třebíčská pobočka
kontakt: Halahoj 
Otmarova 22 
674 01 Třebíč 
e-mail: halahoj@halahoj.org 
web: www.halahoj.org

Vedení pobočky
vedoucí: Mgr. Vít Oplatek 
zástupci: Mgr. František Vondrák 
– Rozum, Zdeněk Žanda – Zdenda

Základní informace
Činnost Halahoje je směrována přede-
vším pro středoškolskou a vysokoškol-
skou mládež z Třebíče a okolí a pro 
odrostlé členy Bobří stopy, cca 14 až 26 
let. Některé z akcí jsou však pořádány 
i pro mladší účastníky.

Sídlo pobočky je v „Domečku“ v areálu 
Katolického gymnázia v Třebíči, který 
mimo další aktivity slouží i jako základ-
na pro víkendové přespávání klubů 
nebo oddílů.

Každotýdenní aktivity
Mezi pravidelné týdenní akce patřilo 
v roce 2007 provozování stolní a desko-
vé herny, tancování párových a coun-
try tanců a programy ve studentské 
čajovně, kde se každý týden v pátek 
konaly koncerty, cestovatelské besedy, 
výstavy, přednášky, divadla a další akce.

Významné víkendové akce
5 let s Halahojem – v roce 2007 jsme 
si připomněli pět let naší činnosti, 
a to především vzpomínkovou akcí 
na Jurenkově osadě, kam se sjelo na 
sobotní „galavečer“ přes sto mladých 
lidí, našich kamarádů a účastníků akcí 
a táborů.
NOC DEN – 24hodinový fotbalový 
zápas v tělocvičně.
Poselství ze Stínadel – noční hra pro 
nejmladší v ulicích Židovského města.
Jarní sraz – pravidelné setkání klubů, 
oddílů a jednotlivců s celovíkendovou 
hrou. V roce 2007 proběhlo pod názvem 
„SRŠ aneb Sraz Rychlých šípů.
Dramaturgie kurzů Prázdninové 
školy Lipnice – školení zážitkové 
pedagogiky.
Regionální velká výměna zkušeností 
– Halahoj byl hlavním pořadatelem 
šestého ročníku této významné akce, 
pořádané pro kraj Vysočina.

Pobočky a regiony
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Střípky ze života a díla J. Foglara 
– v měsíci březnu se konala foglarovská 
výstava, umístěná v galerii divadla Pasáž 
v Třebíči.
Literární víkendy – v roce 2007 se 
uskutečnily dva víkendové semináře 
tvůrčího psaní, zaštítěné Nadací rozvoje 
občanské společnosti.

Tábory
Pro mládež a odrostlé členy SPJF (cca 
14 až 26 let) pořádáme pravidelné 
týdenní tábory s intenzivním zážitko-
vým programem.
Tábory v roce 2007:
Už nám teče do bot – Berounka 
Proč bychom se netopili – Otava 
Robinson – Mrákotín 
Vzpomínky na budoucnost  
–  Lavičky 
Pane, pojďte si hrát – Lavičky 
FIFEL – filmový festival – Lavičky

Tábořiště Mrákotín
Roku 2007 se podařilo zakoupit turistic-
kou základnu u rybníka Dolní Mrzatec  
blízko obce Mrákotín na Jihlavsku.  
Součástí základny je kromě dřevěných 
chatek, kuchyně a sociálního zařízení 
i louka s hřištěm, nabízející možnost 
táboření v 30 podsadových stanech. 
Tento nákup se mohl uskutečnit jen díky 
stovce lidí a několika firmám, kteří na 
milionovou koupi přispěli svým darem 
či bezúročnou půjčkou se splatností 
deset let. Jim všem za to patří velké 
poděkování. 

V současnosti probíhají generální 
úpravy a opravy, které mají za cíl zpří-
stupnit objekt nejen pro členy SPJF, 
ale i pro účastníky škol v přírodě nebo 
letních táborů a víkendových akcí jiných 
neziskových organizací, případně team-
buildingová školení firem. Základnu 
Mrákotín je možné si pronajmout za 
poplatek 50 Kč za osobu a den.

tábořiště Mrákotín

Pobočky a regiony
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Východočeská 
pobočka SPJF
kontakt: Ferdinand Forró 
Boženy Němcové 202 
552 03 Česká Skalice 
e-mail: spjf.vc@centrum.cz 
web: http://spjf-vc.wz.cz

Vedení pobočky
vedoucí: Ferdinand Forró – Ferda 
zástupci: Lucie Černohousová 
– Dudla, Bc. Ladislav Ježek

Základní informace
Východočeská pobočka se stará zejmé-
na o nejmladší členy SPJF ze svého  
regionu. Kromě organizace víkendových 
her a akcí se zasadila svým dílem také 
o kvalitní přípravu Roku s Jaroslavem 
Foglarem.

Jestřábí přelet
Díky dotaci Královéhradeckého kraje 
bylo možné uskutečnit projekt Jestřábí 
přelet. Název je odvozen od myšlenky, 
že Jaroslav Foglar – Jestřáb přelétá 

nad naším územím a sleduje dění pod 
sebou. Projekt byl zaměřen na 

osobu spisovatele, jeho život 
a dílo.
Nosným prvkem byla stejno-
jmenná regionální dlouhodobá 

hra pro děti a mládež. V jejím 
rámci účastníci každý měsíc 

dostávali úkoly ke splnění. Vždy po 
měsíci se vyhodnotilo kolo a pokud se 
hráčům dařilo, získali kartičky s motivy 
knih Jaroslava Foglara.
Mimo hlavní hru se uskutečnila tři velká 
setkání pro klubaře. Projekt po celou 
dobu využíval jako nosné médium 
internet k propagaci a sběru i vyhodno-
cování splněných úkolů.

Rok s Jaroslavem Foglarem
Ve východočeském regionu proběhlo 
několik výstav v rámci stoletého výročí 
narození Jaroslava Foglara s přispěním 
členů pobočky. V České Skalici to byla 
výstava s názvem (Sto) Let Jestřába. 
1. srpna pak uspořádal výstavu Jaroslav 
Kaplan v Lomnici nad Popelkou. 
Před Vánoci byla dána do prodeje limi-
tovaná série vánočních ozdob s fogla-
rovskou tematikou, iniciátorem byl Ivo 
Tomáš z Hradce Králové.

Pobočky a regiony
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Severomoravská 
pobočka SPJF
kontakt: Ivan Jung 
Na Liškovci 7 
702 00 Ostrava  
e-mail: smp@spjf.cz

Vedení pobočky
vedoucí: Ivan Jung – Mexičan 
zástupci: Josef  Sojka – Mamut, 
Robert Folwarczny – Kosťa

Odkaz Jaroslava Foglara
Tento název nesla tříměsíční soutěž, 
probíhající od března do začátku červ-
na, připravená ve spolupráci se Svazem 
knihoven ČR – Klubko.. 
Cílovou skupinou byly dětské mikro-
kolektivy při knihovnách v Moravsko-
slezském kraji. 
Soutěž se skládala ze dvou částí. 
V rámci první z nich bylo každý měsíc 
uveřejněno pět otázek nejen ze života 
a díla Jaroslava Foglara. Další body se 
přidělovaly za vlastní nápady klubů, jako 
návštěva besedy, výstavy, uspořádání 
„foglarovské“ akce apod.
Na začátku soutěže se přihlásilo 
šestnáct týmů z patnácti knihoven 
a jedné třídy základní školy, z nichž 
některé v průběhu hry odpadly.
Úspěch hry byl výrazný. Odkaz 
Jaroslava Foglara přímo ovlivnil 
několik desítek dětí, které začaly 
vyvíjet vlastní činnost, zařídily si 

klubovny a dokonce uspořádaly hry 
a besedy pro veřejnost. Některé 

týmy se vzápětí přihlásily i jako 
kluby Bobří stopy, Knižníci 
ze Šumperka dokonce založili 
vlastní oddíl.

V sobotu 9. června se usku-
tečnilo závěrečné setkání, kde 

bylo také oficiálně vyhlášeno výsledné 
pořadí.

Další významné akce
Po stopách tajemství Uctívačů  
ginkga – 8. ročník tradiční akce pod 
patronátem SMP. 
Bambiriáda (24.–27. 5.) – SMP 
pobočka se účastnila příprav ostravské 
části této celostátní akce. Nejen, že měla 
na starosti stánek SPJF, ale zajišťovala 
také „pořádkovou službu“.

100 let Jaroslava Foglara
Od května do srpna trvala výstava 
o životě a díle Jaroslava Foglara v Ost-
ravském muzeu. I přes relativně malé 
prostory byla nakonec velmi úspěšná 
a byla prodloužena o jeden měsíc.

Pobočky a regiony
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Pražská pobočka SPJF
kontakt: Milan Lebeda 
Před Cibulkami 8 
150 00, Praha 5 – Košíře 
e-mail: pp@spjf.cz 
IČO: 71231374

Vedení pobočky
vedoucí: Milan Lebeda – Alpín 
zástupci: Slavomil Janov – Nashville, 
Vlastislav Toman – Hadži 
členové: Václav Nosek – Windy, Petr 
Molka – Best, Martin Rosol, Jan Trojan 
– Roy

Základní informace
Pražská pobočka disponuje vlastní 
právní subjektivitou jako Oblastní orga-
nizace SPJF. Zároveň je nejstarší činnou 
pobočkou.
Centrum aktivit Pražské pobočky je 
směřováno zejména do sběratelsko-
badatelské sekce, nicméně v nabídce 
činností jsou i hry a soutěže pro děti 
a mládež.

Nejvýznamnější aktivity
Předání poděkování SPJF časopisu 
ABC k jeho 50. výročí. (21. 1.)
Jaro s těšítky – týden „sluníček pro dob-
rou náladu“. (21.–27. 3.)
Víkendová hra po Praze pro kluby 
Poselství ze Stínadel. (23.–25. 3. )

Prezentace, propagace, hry a besedy 
na V. ročníku Veletrhu dětské knihy 
v Liberci. (29.–31. 3.)
Sto let povýšení Břevnova na město: 
foglarovská výstavka, propagace SPJF, 
hry. (27.–29. 4.)
Křest kreslených Hochů od Bobří řeky 
na veletrhu Svět knihy. (5. 5.)
Vernisáž výstavy Od Bobří řeky do 
Stínadel, křest knihy Stoletý Hoch od 
Bobří řeky. (15. 5.)
Křest poštovní známky Rychlé šípy. 
(30. 5.)
Zálesácká herna J. Foglara v Muzeu 
Jílové u Prahy: spolupráce na vysta-
vených exponátech a v organizačních 
záležitostech. (2. 6. – 8. 9.)

Pobočky a regiony
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Pobočky a regiony

Odhalení pamětního textu na vitráži 
rodného domu Jaroslava Foglara 
v Benátské ulici k příležitosti nedožitých 
stých narozenin. Následovalo pietní 
setkání u hrobu spisovatele. (6. 7.)
Spolupráce nad materiály výstavy Rychlé 

šípy v kraji pískovcových skal, Vranov 
– Malá Skála. (18. 8.)

Slavnostní křest uličky Ve Stínadlech 
v Praze 1, spolupráce na akci Od Bobří 
řeky do Stínadel (výstava, divadlo, hry, 
koncert). (9. 9.)
Prezentace ježků v kleci na XIII. ročníku 
výstavy Hry a hlavolamy. (15. 9.)
Prezentace a propagace na odborné 
konferenci Fenomén Jaroslav Foglar 
v Památníku národního písemnictví. 
(19. 9.)
VII. ročník pátrací hry  pro děti a kluby 
Hledáme Rychlé šípy. (17. 11. – 17. 12.)
VII. ročník Memoriálu Jana Tleskače 
– Mistrovství světa ve vyjímání ježka 
z klece. (24. 11.)
Večer světel – hra pro mládež u pří-
ležitosti 69. výročí čtenářských klubů 
a slavnostní vyhlášení hry Hledáme 
Rychlé šípy. (17. 12.)
Století Jestřába – slavnostní večer 
závěrem Roku s Jaroslavem Fo gla rem 
v Městské knihovně v Praze (Svě tový 
po hár ve vyjímání ježka z kle ce, Miss 
foglarovek, foglarovské písně, promí-
tání, scénky, křest sborníku Feno mén 
Foglar, premiéra CD Píseň úplňku). 
(19. 12.)

Další aktivity
Kromě výše uvedeného Pražská 
pobočka aktivně vykonala některé jiné 
podniky. Z nejdůležitějších bychom 
měli zmínit zejména výstavu Od Bobří 
řeky do Stínadel (16. 5. – 2. 9.), kterou 
shlédlo přes 26 000 návštěvníků a která 
byla jednou z nosných aktivit SPJF 
u příležitosti stého výročí narození 
Jaroslava Foglara.
K tomuto jubileu přispěla Pražská 
pobočka též spoluprací na poštovní 
známce Rychlých šípů a příležitostních 
poštovních razítkách a řadě výročních 
turistických známek.
Po dvou letech jednání na pražském 
magistrátu i Úřadu městské části Praha 1 
se také za významné podpory Pražské 
pobočky podařilo schválit název staro-
městské uličky Ve Stínadlech.
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StatiStické a další údaJe

Členská základna
K 31. prosinci 2007 čítala členská 
základna SPJF 1075 osob, z toho:
do 15 let ..........255, tj. 23,7 % 
16–18 let .........175, tj. 16,3 % 
19–26 let .........195, tj. 18,2 % 
starší ................450, tj. 41,8 %
Rozděleno podle pohlaví: 
žen ...................282, tj. 26,23 % 
mužů ................793, tj. 73,77 %
Ze všech členů SPJF bylo do práce 
s dětmi a mládeží zapojeno asi 80 %, tj. 
cca 600 osob, většina z nich ve věku do 
26 let.

Neorganizovaná mládež
SPJF do počtu svých členů nezapočítá-
vá neorganizovanou mládež sdruženou 
v klubech Bobří stopy. Její konečný 
počet není znám vzhledem k vysoké 
fluktuaci a nestálosti dětských mikro-
kolektivů, ale odhadujeme jejich počet 
na více než 500 dalších osob mladších 
patnácti let.

Členské příspěvky
Členské příspěvky v roce 2007 činily:
do 18 let ..........100 Kč 
nad 18 let ........200 Kč
Od roku 2007 je nedílnou součástí člen-
ského příspěvku předplatné Zpravodaje 
SPJF Bobří stopou.

Orgány SPJF
Na Valné hromadě SPJF v závěru roku 
2006 bylo zvoleno Vedení SPJF a Reviz-
ní komise. Ve stejné sestavě vstoupily 
i do roku 2007.

Vedení SPJF
Výkonný výbor:
PhDr. Miloš Vraspír – Bobr (předseda) 
Mgr. Kamil Albrecht – Soki
Milan Lebeda – Alpín 
Členové vedení:
Hynek Cígler 
Ferdinand Forró – Ferda (od září 2007 
Robert Folwarczny – Kosťa)
Vojtěch Hanuš
Bc. Jiří Kalina – Čáp 
Radim Kejík – Rolf  
Mgr. Vít Oplatek 
Ing. Marek Polák – Sharp 
Jaroslav Šimon – Turlogh 
Iva Tesárková – Choroš 
Bc. Adéla Vožechová – Bublina 

Revizní komise SPJF
Bc. Zdeněk Matěja – Zandt 
Ing. Antonín Špaček 
Vladimír Vyskočil

Ostatní
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Příjmy
členské příspěvky 84 466,97
účastnické poplatky 26 782,50
tábornické poplatky 200 867,00
prodej materiálů SPJF 67 915,50

reklama 16 000,00
sponzoři 50 000,00
dotace MŠMT ČR 80 000,00
dotace JMK 65 000,00
dotace KHK 15 000,00
dotace města Brna 60 000,00
dotace města Prahy 45 000,00
NF Internet mládeži 2 000,00
úroky 231,39
ostatní příjmy 500,00
celkem 713 763,36

Výdaje
provozní náklady: 141 225,30
nájemné 25 400,00
elektřina   12 052,00
PO BOX 2 640,00
poštovné 64 974,50
kancelářské potřeby 15 054,00
fotoslužby 6 931,50
cestovné 3 855,50
vedení účtu 3 875,00
ostatní nehmotné náklady     6 442,80

náklady na akce: 274 114,00
školení a porady 7 025,00
akce 56 364,00
tábory 210 725,00

doplnění, údržba MTZ: 102 612,50
toner 28 358,00
údržba kopírky 12 691,00
vybavení 54 114,00
ceny a knihy 5 148,00
ostatní 2 301,50

ostatní: 304 227,00
střešní organizace 1 950,00
Bobří stopou 96 839,00
propagační materiály 20 738,00
publikace k Roku s JF 6 950,00
výdaje na výstavy 96 500,00
turistické známky 9 550,00
knihy v Braillově písmu 13 200,00
náklady na honoráře 13 500,00
vrácení dotace MŠMT ČR 15 000,00
půjčka pobočce Halahoj 30 000,00
celkem 822 178,80

Rozvaha:
Převod z roku 2006   259.813,14
Hospodářský výsledek -108.415,44
Převod do roku 2008   151.397,70

* Znění jednotlivých položek je kráceno. 
Kompletní podobu získáte samostatně, 
např. na www.spjf.cz.

hoSpodaření SpJF V roce 2007

Ostatní
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Sdružení přátel Jaroslava Foglara děkuje všem svým příznivcům a dárcům za jejich 
laskavou podporu, která umožnila příspěvek k rozvoji současné mladé generace 
i k připomenutí významu Jaroslava Foglara.

Za finanční podporu děkujeme zejména následujícím: 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravský kraj, statutární město 
Brno, hlavní město Praha, Královéhradecký kraj, Poštovní spořitelna, a.s., VARTA 
Baterie, spol. s r.o., Světlana Hanušová, Obchodní dům Vágner, Nadační fond 
Internet mládeži.

Za materiální podporu poděkování zaslouží:
Cígler software, a.s., Agentura Ostrov (Jiří Stegbauer), tiskárna Bekros (Bedřich 
Kra mář), Nakladatelství Olympia, a.s. (Monika Charvátová), Tiskárna OFTIS, s.r.o. 
(Karel Kábrt), Knihkupectví AVE (Jarmila Středová), Zeměměřič (Radek Petr).

Za osobní podporu nebo výpomoc děkujeme následujícím:
Jiří Hanzlík – výroba týpí, Informační centrum v České Skalici (Květa Lažovičová), 
Základní škola v České Skalici (Zdeňka Řezníčková), Farní úřad Náchod (Bogusław 
Partyka), 3. chlapecký oddíl Junáka Náchod (Karel Kašpar), Památník národního 
písemnictví (Dorota Lábusová), Klub skautských sběratelů Junáka, ČTU – oblast 
Praha, Muzeum hl. m. Prahy, Městská knihovna hl. m. Prahy, Miroslav Kvasnica, 
Viktor Tomek, Jan Břečka, Zdeněk Chlubný, Vladimír Bažant, Věra a Jan Fischerovi, 
Marko Čermák, Jiří Petráček, Milan Teslevič, manželé Brožovi.

Mediální podpora:
Český rozhlas, Rádio Proglas, Pražský deník, Country rádio, Tévé Náchod, Western 
World, Kult.cz, Borovice.cz, Tiskárna Prager, Tiskárna Libertas, Královopolské 
listy, Letňanské listy, Pražské listy, Praha 1, Boskovicko, Boleslavan, Pražská pětka.

poděkoVání

Sídlo SPJF: 
Kopečná 31, 612 00 Brno

Kontakt: 
SPJF – Bobří stopou, 

PO BOX 245, 658 45 Brno 
spjf@spjf.cz, www.spjf.cz

Bankovní spojení: 
Československá obchodní 

banka, a.s., 
Joštova 5, 601 79 Brno 

č.ú.: 106 404 994 / 0300

IČ: 48 51 12 00

Výroční zpráva 2007: 
Zpracoval: Hynek Cígler

Použity texty, fotografie  
a ilustrace členů SPJF.

Schváleno Vedením SPJF  
v Brně dne 5. dubna 2008.

Ostatní





Hnutí Bobří stopou – práce s dětmi

Řízení klubovního hnutí – organizace desítek • 
dětských mikrokolektivů
Celoroční dlouhodobá hra pro kluby• 
Letní tábory, víkendové hry pro veřejnost• 
Časopisy Klubovní hlasatel, Bobří stopou• 
Internetové portály www.iklubovna.cz  • 
a www.dlouhodobka.cz

Odborná činnost

Odborný seminář Hledáme lék • 
na dětskou kriminalitu, sborníky 
přednášek
Podpora dipomových prací z oblasti • 
pedagogiky a mládežnického hnutí
Knihy v Braillově písmu• 

Sběratelství a propagace

Výstavy o životě a díle J. Foglara• 
Besedy v knihovnách, školách aj.• 
Badatelská a sběratelská činnost• 
Rekonstrukce inovativních • 
pedagogických metod J. Foglara
Organizace setkání a výročí• 

Rok 2008: Rok s Rychlými šípy

Oslava 50. výročí počátku hnutí • 
čtenářských klubů
Výstavy, besedy, památník J. Foglara• 
Návaznost v klubovním hnutí, • 
dlouhodobá hra pro kluby

www.spjf.cz


