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přátel

Jaroslava Foglara

Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s., (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.
V současnosti SPJF disponuje čestným titulem Organizace uznaná
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast práce s dětmi
a mládeží na období let 2007-2010.
Během své existence profilovalo svou činnost do následujících tří směrů:
1. Badatelsko-sběratelská sekce – 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, veřejných
médií, besed, seminářů, a také spoluprací na externích publikacích. SPJF vydává i knihy v Braillově písmu, distribuované
zdarma pro tělesně postižené.
2. Práce s dětmi a mládeží – na základě díla Jaroslava Foglara SPJF využívá originální a v dnešní době vysoce účinný prvek výchovy mládeže. Působením na
neformální 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.
3. Program Hledáme lék na dětskou kriminalitu – slouží k prevenci kriminality dětí a mládeže,
užívání drog a návykových látek a řeší další aktuální
společenské otázky, zvláště z rámce problematiky
výchovy „rizikových“ dětí. SPJF pořádá ve spolupráci
s Jihomoravskou radou dětí a mládeže odborné semináře a nabízí sborníky a videokazety, distribuované
do škol a výchovných zařízení.
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Jaroslav Foglar
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Činnost v roce 2008

Práce

s dětmi a mládeží

SPJF se zaměřuje při práci s dětmi
a mládeží na oblast malých neformálních skupin, dětských mikrokolektivů
bez dospělého vedoucího. Tento styl
práce s těmito „kluby“ vymyslel ve
30. letech 20. století právě spisovatel,
skautský vůdce a vychovatel Jaroslav
Foglar a ovlivnil tak statisíce tehdejších
i dnešních Čechů a Slováků.
V současnosti se tento styl práce ve
světle
moderních
pedagogických
a psychologických poznatků ukazuje
jako moderní a perspektivní. Zejména
dnes,
Přih

lášk

a 24
. DK
Čtyř
líst

ek

kdy opadá zájem o tradiční volnočasové
aktivity, hraje mezi osmým a patnáctým
rokem života velkou roli vrstevnická
skupina. SPJF těmto přirozenou cestou
vznikajícím skupinám pouze „podsouvá“ lepší možnost naplnění volného
času; např. jako alternativu k virtuálnímu světu počítačových her a internetu.
Děti si tak program chystají samy, ale
prostřednictvím soutěží, korespondenčního kontaktu a námětů k činnosti
v časopisech a na internetu jsou vedeny
k pozitivnímu trávení volného času.
Tyto mikrokolektivy se tak stávají nástrojem rozvoje osobnosti, pomůckou
při dosahování klíčových kompetencí,
jak jsou definovány ministerstvem
školství a odborníky, a jsou zároveň
i progresivním nástrojem pro prevenci
sociálně-patologických jevů a pozdějšího rizikového chování v adolescenci.
SPJF dnes sdružuje více typů klubů
podle jejich zaměření a zájmů:

Kluby Bobří stopy (KBS)
Nejstarší typ je zaměřen na klasické
kluby podle Foglarových Rychlých šípů.
Jejich členové rádi plní bobříky, hledají
Stínadla a vůbec jsou „typickými kluby“,
zpravidla s tábornickým zaměřením.

Bratrstva talismanu (BT)
Jejich členové hledají tajemno, pátrají
v přírodě i ve městech po záhadách.

rok 2008
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Akční týmy (AT)
Nejnovější typ klubů je zaměřen na moderní děti, které baví moderní činnosti.
Zaměřuje se na party a týmy, které by
„běžná klubovní činnost“ nezaujala,
a snaží se tedy i na ně působit výchovně.

Ostatní
V současnosti na ústupu jsou Dívčí
kluby (DK), Internetové kluby (IK)
a v roce 2008 dále byly zrušeny jako neperspektivní kategorie Kluby šikovných
(KŠ) a Olympijské kluby (OK).

Počty klubů
Ke konci roku bylo aktivních asi 70
dětských mikrokolektivů, zejména KBS,
BT a AT. Jejich počet lze ale jen stěží
určit vzhledem k obtížnému charakteru
komunikace s často mladšími dětmi.

Podoba práce s kluby
Za aktivní klub je považován takový,
který nejméně jednou za půl roku pošle
poštou písemné hlášení o své
činnosti. Každý typ klubu
má na starosti tzv. Stovkař,
který si vede evidenci
svých mikrokolektivů
a na každou „depeši“
odpovídá. Kromě
toho s kluby ko-

munikuje i emailově, instant-messengery
(např. ICQ), rozhraním na iKlubovna.cz
a často i osobně či telefonicky.
Každému klubu zdarma dochází časopis – do prosince 2008 to byl Klubovní
hlasatel, od ledna 2009 byl sloučen s plnobarevným magazínem Bobří stopou.
Členové klubů nejsou členy SPJF a nemusí tak platit žádné registrační poplatky, podle regulí Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy spadají do kategorie tzv. „neorganizované mládeže“.

Klubovní server iKlubovna.cz
Pro kluby funguje internetový server
iKlubovna.cz, kde si mohou psát vlastní kroniku, komunikovat s ostatnímu
kluby či budovat vlastní „klubovnu“.
Současně je zde pro ně k dispozici
zajímavé zpravodajství, přizpůsobené
dětem daného věku.
IKlubovna je vlastně „komunitní server“ pro všechny příznivce klubovního
hnutí – je moderní obdobou
Foglarova Mladého hlasatele, který také tehdejším
dětem nabízel něco jinak
zcela neobvyklého (např.
barevný komiks s bublinami).

Tábor pro výherce dlouhodobé
hry TAURIS (Kněžice)

Výroční zpráva SPJF
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Dlouhodobá hra
SPJF pro kluby organizuje celoroční
dlouhodobé hry. Zpravidla trvají od
října do května, tedy prakticky po celý
školní rok, ale zapojit se do nich je možné kdykoliv během této doby. Každý
měsíc vyjde nová etapa pěti nebo šesti
různě bodovaných úkolů, jejichž splnění vyžaduje týmovou spolupráci, reálné
dovednosti, znalosti a aktivitu mimo
virtuální prostředí. Dlouhodobé hry
tak mohou být vhodnou alternativou
k on-line hrám a vůbec způsobu trávení
volného času u počítače.
V roce 2008 byla úspěšně ukončena hra
TAURIS, které se zúčastnilo přes sto
dětských mikrokolektivů, z nichž 15
bylo velmi aktivních a u klubovní činnosti už zůstalo. Tématem bylo science
fiction – ztroskotání kosmické lodi na
neznámé planetě, stavba základny a vyslání prosby o pomoc zpět na Zemi.
Současně byla zahájena hra KARAKUM,
detektivní příběh z dálného východu.
Do prosince 2008 se aktivně zapojilo
24 mikrokolektivů.
Celý projekt dlouhodobých her se opírá
o server dlouhodobka.cz jako hlavní
komunikační kanál. Pro výherce dlouhodobé hry je připraven tábor zdarma,
pro ostatní knižní ceny apod. a dále
možnost se tohoto tábora účastnit jako
běžný účastník.

Tábor pro výherce dlouhodobé
hry TAURIS (Kněžice)

rok 2008
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Badatelské

a publikační aktivity

SPJF v roce 2008 pokračovalo ve vydávání foglarovských materiálů. Mimo
drobných předmětů (pohlednic, DVD,
záložek aj.) připravilo Almanach
k výstavě z roku 2007 Kde oblaka
bílá plují, dále spolupracovalo na vydání
sborníku K fenoménu Jaroslav Foglar
s Památníkem národního písemnictví.
Badatelská sekce SPJF objevila nový komiks Jaroslava Foglara Pan Bacil, na kterém spisovatel spolupracoval s kreslířem
Janem Fischerem.

Internetové prezentace SPJF
iKlubovna.cz – komunitní server pro
kluby, ale i děti a mládež obecně;
spjf.cz – oficiální prezentace SPJF;
dlouhodobka.cz – nosné médium dlouhodobé hry, propojené s iKlubovnou;
bohousek.cz – přináší reportáže týkající se foglarismu.

V roce 2008 vznikla Akademie Jaroslava
Foglara pod záštitou pražské pobočky,
jejíž kolegia se zabývají různými otázkami a problémy Foglarova odkazu.
SPJF mimo jiné i slavnostně otevřeloneoficiální Foglarovu uličku v Hradci
Králové – tajemné „stínadelské“ zákoutí.

Časopisy SPJF
Bobří stopou – plnobarevný magazín
pro děti a dospělé;
Klubovní hlasatel – časopis pro kluby
a děti, rozesílaný zdarma.

Odborná
V roce 2008 SPJF vydalo Foglarovu knihu Záhadu hlavolamu v Braillském
písmu pro nevidomé. Celý náklad
knihy je vždy zcela zdarma rozesílán do
ústavů a knihoven pro tělesně postižené
děti a mládež.

Výroční zpráva SPJF

činnost
SPJF v roce 2008 pracovalo na přípravě
šestého ročníku semináře Hledáme lék
na dětskou kriminalitu, tentokrát s podtitulem INTERNET – Rizikový faktor dětského vývoje, který zaštítila Pedagogická
fakulta Masarykovy univerzity.
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Z

činnosti poboček

SPJF

Oblasti činnosti:

Perpetuum –
jihomoravská pobočka

Šalinění (29. 2. a 17. 10.)

kontakt: SPJF (JMP)
P.O.BOX 245
658 45 Brno
e-mail: jmp@spjf.cz
web: www.spjf.cz/jmp

V roce 2008 byly uskutečněny první dva ročníky závodu v integrované dopravě
jihomoravského kraje. Závod
byl otevřen široké veřejnosti, více podrobností na: www.spjf.cz/salineni.

Vedení pobočky:

Prase bez prasete (PBP)

Vedoucí pobočky: Bc. Jiří Kalina
Zástupci: Renata Chloupková,
Vladimír Schmid

Uskutečňují se každý pátek od ledna
2008, jsou zaměřeny hlavně na mládež
ve věku 14–26 let a v jejich rámci se
v průběhu roku 2008 uskutečnilo přes
12 zeměpisných promítání s přednáškou, 7 větších sportovních aktivit (lezení v přírodě i na umělé stěně, splouvání
řeky Svratky, plavání, bruslení či fotbalový turnaj) a mnoho dalších programů
– například natáčení traileru na Šalinění,
brigády v nové klubovně Komáří doupě, diskuze o klubovním hnutí či tradiční vánoční nadílka. Některé programy
byly přímo sloučeny s jinými většími
akcemi, pořádanými členy Perpetua,
například: hledáním nového tábořiště
SPJF, Výročním
ohněm adamovských
klubů,
zážitkovou akcí
Míč, Kofolovými
hrami
nebo
tradiční
hrou
Stínadla se bouří
v Adamově.
Šalinění

Základní informace:
Jihomoravská pobočka působí v rámci
SPJF od roku 2003, v listopadu 2007
získala svůj oficiální název Perpetuum.
V roce 2008 se podílela na pořádání řady
akcí SPJF pravidelného i občasného charakteru. Jednalo se zejména o: pravidelný
volnočasový zážitkový program PBP,
víkendové akce, přípravu letních táborů,
pravidelné cestovatelské přednášky pro
veřejnost, hry a mnoho dalších větších či
menších činností.

- závod v MHD Brno

rok 2008
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Půjčovna vybavení

Pražská pobočka

Díky dotaci od Jihomoravského kraje
Perpetuum může půjčovat své vybavení
dalším členům SPJF. Jedná se například
o čluny, týpí, horolezecké vybavení,
sněžnice atd. Plný výčet je k dispozici
na www.iklubovna.cz/jmp.

Kontakt: PP SPJF
Milan Lebeda
Před Cibulkami 8/316
150 00 Praha 5 – Košíře
e-mail: pp@spjf.cz
web: www.bohousek.cz
IČO: 71231374

Zábavné odpoledne v Lipůvce

Vedení pobočky
vedoucí: Milan Lebeda
zástupci: Mgr. Slavomil Janov –
Nashville (do 24. 5.), Vlastislav Toman
– Hadži, Petr Molka – Best (od 24. 5.;
do 24. 5. pouze člen vedení)
členové: Václav Nosek – Windy, Martin
Rosol, Jan Trojan – Roy (do 24. 5.)

Zábavná odpoledne
Na jaře roku 2008 opět pokračovala
zábavná herní odpoledne pro neorganizovanou mládež ve věku 3–14 let v obcích převážně severně od Brna: Svitávka
(24. 4.), Zastávka u Brna (11. 5.), Lipůvka
(15. 6.). Do pásma her byly zapracovány
některé nové programy s cílem propagace nejen samotného SPJF, ale hlavně
dlouhodobé hry pro kluby.
Oprava klubovny Komáří doupě

Memoriál Jana Tleskače

Základní informace
Pražská pobočka disponuje vlastní
právní subjektivitou jako Oblastní organizace SPJF, zároveň je nejstarší činnou
pobočkou SPJF.
Aktivity Pražské pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu J. Foglara
a propagaci SPJF směrem k nejširší veřejnosti, na badatelskou, ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské
akce, výstavy, besedy a tématická setkání
a na pořádání soutěží.

Výroční zpráva SPJF
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Výčet akcí v roce 2008

Akademie Jaroslava Foglara

Pietní Setkání u hrobu Jaroslava Foglara
(23. 1.), Jaro s těšítky – týden „sluníček pro dobrou náladu“ (21.–28. 3.),
Setkání k výročí klubů v zahradě ginga
(8. 5.), I. Setkání sběratelů
turistických známek Praha –
město turistických známek spolu
s 4. Pražskou foglarovskou burzou
v klášteře v Emauzích (24. 5.),
vzpomínkové setkání u rodného
domu J. Foglara v den 101. narozenin (6. 7.), soutěž pro dětské
čtenáře v pobočkách Městské
knihovny v Praze 5 (červen–
září), prezentace na 14. ročníku výstavy Hry a hlavolamy
v KD Vltavská (11.–13. 9.),
cyklistická výprava Prokopským údolím po
stopách Jaroslava Foglara (21. 9.), Tajemná
Praha 1 – Po stopách Rychlých šípů –
výstava, koncert, divadlo v objektu
Obecního dvora (12. 10.), VIII. ročník
pátrací hry Hledáme Rychlé šípy na Starém
Městě (17. 11. – 17. 12.), VIII. ročník
Memoriálu Jana Tleskače – Mistrovství
světa ve vyjímání ježka z klece v klášteře
v Emauzích (29. 11.), Beseda s malířem
Marko Čermákem k 70. výročí Rychlých šípů
v pobočce Vršovice Městské knihovny
v Praze (10. 12.), Rychlé šípy slaví narozeniny
– večer k 70. výročí legendárního klubu
J. Foglara v Městské knihovně v Praze,
součástí programu i II. ročník Memoriálu
Zdeňka Pírka ve foglarologii (13. 12.), Večer
světel – tradiční setkání k výročí Rychlých
šípů u kostela sv. Haštala (17. 12.).

V roce 2008 podnítila Pražská pobočka
vznik Akademie Jaroslava Foglara. První
kolegium se konalo 16. 10., v roce 2008
se pak uskutečnila ještě dvě další.

rok 2008

70. výročí Rychlých šípů –
Beseda s Marko Čermákem

Další aktivity
Pražská pobočka dále například spolupracovala na vydání speciálního TamTamu k 70. výročí Rychlých šípů, vypěstovala a zdarma rozšířila 70 semenáčků
ginkgo biloba k témuž výročí, podílela
se na aktivitách v rámci pražských výstav Bohumila Konečného – Bimby
a Milana Tesleviče, na vydání výročních
turistických známek, iniciovala a spolupracovala na foglarovských výstupech
v médiích – tisk, rozhlas, televize,
internet. Spolupracuje na započatém
projektu klubovní lodi Prahy 1 pro děti
a mládež se stálou expozicí Jaroslava
Foglara.
Podrobné informace o činnosti na
www.bohousek.cz.
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Východočeská pobočka
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

Dobrodružství
v temných
uličkách

Východočeská pobočka se stará zejména o nejmladší
členy SPJF ze
svého regionu. Je
nejmladší pobočkou SPJF, v roce
2008 oslavila třetí
rok své existence.

Činnost v roce 2008
Kromě pravidelných schůzek a aktivit
pro vlastní členy se východočeská pobočka SPJF podílela na několika větších
akcích.

27. září byla slavnostně otevřena
Foglarova ulička v Hradci Králové
za spoluúčasti europoslance
Jiřího Vlasáka a médií. Jedná
se o zákoutí ve vnitrobloku
činžovních domů, připomínající prostředí z Foglarovy
stínadelské trilogie.
Každoročním podnikem pobočky
je podzimní víkendová hra s názvem
Dobrodružství v temných uličkách.
Tuto akci podpořilo dotací i město
Česká Skalice. Stalo se již tradicí, že
se akce koná každým rokem v jiném
městě regionu. Tentokrát to byl Hradec
Králové.
Ještě v říjnu se v „mekce“ klubařů
východočeského regionu, v Cerekvici
nad Bystřicí, uskutečnilo setkání klubů
a účastníků letních táborů SPJF.
20. prosince proběhlo současně několik
událostí zajímavých pro členy pobočky.
Ve Foglarově uličce byla konečně otevřena pizzerie U ježka v kleci. Prvními
hosty byli členové pobočky, kteří zde
měli výroční schůzi, na níž zvolili nové
vedení. Po schůzi byl Večerem světel
uzavřen rok 2008.

V červnu členové pobočky při tradičním
setkání ve Sluneční zátoce spolupracovali na přípravě a provedení divadelního
představení.

Dobrodružství v temných uličkách

V srpnu se uskutečnila výprava do skalních bludišť na Teplicku.

Výroční zpráva SPJF
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Brigáda na tábořišti

Severomoravská
pobočka

V září se uskutečnila brigáda členů pobočky a přátel na tábořišti
v Želechovicích nad Dřevnicí. Byla provedena kompletní rekonstrukce srubu
a oprava jídelny. Vše bylo umožněno
díky daru ostravského podnikatele.

kontakt: Ivan Jung
Na Liškovci 7
702 00 Ostrava
e-mail: smp-spjf@seznam.cz
web: sem-tam.wbs.cz

Výstava Rychlým šípům

Vedení pobočky:

10.–27. listopadu ve Vratimově
uspořádala severomoravská pobočka
ve spolupráci s Klubem skautských
sběratelů Junáka výstavu s tématikou
Rychlých šípů. Součástí bylo také představení Slováckého divadla z Uherského
Hradiště.

Vedoucí: Ivan Jung – Mexičan
Zástupci: Josef Sojka – Mamut,
Robert Folwarczny – Kosťa

Z činnosti v roce 2008
28. ročník Kuličkiády
30. března proběhl již 28. ročník této
oblíbené akce v areálu Hornického muzea Landek v Ostravě. Cílem soutěže je,
aby hraní kuliček neupadlo v zapomnění
a aby si děti uvědomily, že tato tradiční
zábava není žádná nuda. Tento ročník
navštívilo bezmála padesát soutěžících.

Kuličkiáda 2008

Za tajemstvím Uctívačů Ginga
Devátý ročník akce na motivy knih
Svatopluka Hrnčíře se uskutečnil v termínu 18.–19. dubna v Novém Jičíně.
Akce se zúčastnily skupinky, které plnily
úkoly zaměřené na dané téma.
Prezentace pobočky na Bambiriádě
V rámci celorepublikové přehlídky
činnosti sdružení, které pracují s dětmi
a mládeží, se i naše pobočka prezentovala na ostravské Bambiriádě. S organizováním akce pomohli zejména členové
21. OBS Plameňáci.

rok 2008

Časopis severomoravské pobočky
SEM-TAM
Od dubna 2008 začal vycházet dvouměsíčník Severomoravské pobočky, jenž
informuje nejen členy o dění na severu
Moravy, přináší reportáže z akcí pobočky, seznamuje čtenáře s aktivními kluby,
připravuje pro ně foglarovskou soutěž
atd. Časopis má také své vlastní webové
stránky sem-tam.wbs.cz.
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Hlavní aktivity v roce 2008

Halahoj –
třebíčská pobočka

Dotyk – křesťanské akce pro mladé
věřící a hledající Boha.

kontakt: Halahoj
Otmarova 22
674 01 Třebíč
e-mail: halahoj@halahoj.org
web: www.halahoj.org

RVVZ Vysočina – Regionální velká
výměna zkušeností, pořádaná ve spolupráci s DDM Hrádek.
Noc-Den – 24hodinový fotbalový zápas.

Vedení pobočky
Vedoucí: Mgr. Vít Oplatek
Zástupci: Zdeněk Žanda – Zdenda,
Bc. Tomáš Protivínský – Špunt,
Členové: František Vondrák – Rozum,
David Hort, Jakub Forbelský, Michal Zá
brš, Bronislav Sobotka, Michal Svoboda

Poselství ze Stínadel – večerní a noční
hra v ulicích Židovského města.
Další víkendové akce – Asterion,
Akcička, Křesťanské Velikonoce, hudební
maratón, Bouře zla, třídní teambuildingy,
Ingliš weekendy, Noc Trifidů aj.
Bambiriáda – aktivně jsme se účastnili
této celostátní akce s vlastním programem.
Tajemství Mayských pyramid – z cyklu
pravidelných jarních srazů klubů a oddílů.
Nízké lanové lávky – akreditované
školení MŠMT.

Základní informace
Činnost je směřována především pro
středoškolskou a vysokoškolskou mládež
z Třebíče a okolí a pro odrostlé členy SPJF (14–26 let). Sídlo je v „Domečku“
v areálu Katolického gymnázia v Třebíči.
Kromě pravidelných „heren“ a „čajoven“
jsou zde pořádány koncerty, cestovatelské
besedy, výstavy a další akce pro mladé.
Objekt slouží také jako základna pro
víkendové přespávání klubů a oddílů.
Tábor Don Quijotte de

Letní tábory – několik letních táborů
zejména pro starší věkovou skupinu, např.
Mafie, Dva světy, TNT či Don Quiotte de.

Tábořiště Mrákotín
V roce 2007 se nám podařilo zakoupit základnu u obce Mrákotín. Součástí tábořiště jsou dřevěné chatky, jídelna a kuchyně,
hřiště a prostor pro více než 20 podsadových stanů. Také zde proběhlo mnoho
brigád a zejména elektrizace objektu.
Celý nákup se mohl uskutečnit jen díky
stovce lidí, kteří přispěli svým darem či
půjčkou. Jim všem za to patří velký dík.
Tábořiště je využíváno pro vlastní akce,
ale také pronajímáno na tábory apod.

Výroční zpráva SPJF
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Ostatní

Hospodaření SPJF
Příjmy v roce 2008 v Kč
členské příspěvky
účastnické poplatky
tábornické poplatky
prodej materiálů SPJF
reklama
sponzoři
dotace MŠMT ČR
dotace JMK
dotace města Brna
dotace města Česká Skalice
úroky
vyúčtování elektřiny
ostatní příjmy

Celkem

103 993,00
72 959,50
398 531,50
53 089,00
4 000,00
33 000,00
380 000,00
75 000,00
72 000,00
2 000,00
221,45
6 129,00
500,00

1 200 923,45

Výdaje v roce 2008 v Kč

provozní náklady:
nájemné
39 830,00
elektřina
11 320,00
nájemné P.O.BOX
2 640,00
poštovné
59 475,00
kancelářské potřeby
7 214,00
fotoslužby
1 524,50
cestovné
3 894,50
vedení účtu
4 736,00
ostatní náklady nehmotné: 4 939,00

Členské

v roce

doplnění a údržba MTZ:
toner
materiál
vybavení
ceny
ostatní
náklady na akce:
školení a porady
Valná hromada SPJF
akce
tábory
Ostatní výdaje:
střešní organizace
Zpravodaj Bobří stopou
Klubovní hlasatel
tisk a propagace
knihy v Braillově písmu
náklady na honoráře
vrácení dotace JMK
vrácení záloh na tábor

Celkem:

10 238,00
25 116,50
131 715,50
4 190,00
894,00
13 630,50
15 261,00
130 134,50
506 228,50
2 208,00
120 425,00
35 500,00
50 254,00
13 500,00
13 055,00
36 524,00
500,00

1 244 947,50

Rozvaha roku 2008 v Kč

Převod z roku 2007
151 397,70
Hospodářský výsledek - 44 024,05
Převod do roku 2009
107 373,65
(Znění jednotlivých položek je kráceno.
Plná verze je k dispozici na www.spjf.cz).

příspěvky v roce

V roce 2008 zůstaly členské příspěvky na úrovni z minulého roku, zahrnující předplatné časopisu Bobří stopou:

rok 2008

2008
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2008

do 18 let. . . . .  100 Kč;
nad 18 let. . . .  200 Kč.
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Ostatní

Orgány SPJF

v roce

2008

Vedení SPJF –
začátek roku 2008

„Valná hromada SPJF ukládá Vedení SPJF
pro období let 2008–2010 zejména následující.

Výkonný výbor:

•
•
•

Pokračovat i nadále s činností v oblastech:

PhDr. Miloš Vraspír – Bobr (předseda)
Milan Lebeda – Alpín (1. místopředseda)
Mgr. Kamil Albrecht – Soki (2. místopředseda)

Věnovat zvláštní pozornost přípravě důstojné
oslavy 20. výročí založení SPJF v roce 2010.
Zveřejňovat zápisy z porad vedení SPJF,
vyjma neveřejných informací, na internetových
stránkách SPJF, případně písemně členům
SPJF, kteří o to požádají.

Členové vedení:
Bc. Hynek Cígler
Robert Folwarczny – Kosťa
Vojtěch Hanuš
Bc. Jiří Kalina – Čáp
Mgr. Radim Kejík – Rolf
Mgr. Vít Oplatek
Ing. Marek Polák – Sharp
Jaroslav Šimon – Turlogh
Bc. Iva Tesárková – Choroš
Bc. Adéla Vožechová – Bublina

Projednávat na svých zasedáních všechny
písemné podněty členů SPJF nejpozději při
nejbližší poradě, hlasovat o nich a autorovi
podnětu podat písemnou odpověď.“
Zároveň zvolila nové Vedení SPJF:

Výkonný výbor:

Revizní komise SPJF
V roce 2008 byla revizní komise složena z:
Bc. Zdeněk Matěja – Zandt
Ing. Antonín Špaček
Vladimír Vyskočil

Valná hromada SPJF
22. listopadu 2008 se v Brně uskutečnila
řádná Valná hromada SPJF. Plný zápis
je k dispozici na www.spjf.cz, závěrečné
usnesení bylo přijato ve znění:

Výroční zpráva SPJF

práce s dětmi a mládeží;
společensko-humanitární;
badatelsko-sběratelské.

PhDr. Miloš Vraspír – Bobr (předseda)
Milan Lebeda – Alpín (1. místopředseda)
Bc. Jiří Kalina – Čáp (2. místopředseda)

Členové vedení:
Bc. Hynek Cígler – Hyňas
Ferdinand Forró – Ferda
Vojtěch Hanuš – Vojta
Renata Chloupková – Renča
Mgr. Slavomil Janov – Nashville
Mgr. Radim Kejík – Rolf
Mgr. Vít Oplatek – Vítek
Ing. Marek Polák – Sharp
Martina Rauerová – Margi
Bc. Iva Tesárková – Choroš
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Členská
Z důvodu reorganizace členské základny a striktnímu rozlišení na mládež
neorganizovanou (členové klubů) a organizovanou (členové oddílů a ostatní
členové SPJF) došlo k optickému
snížení členské základny.
K 31. prosinci 2008 tedy bylo členy
SPJF 650 osob, z toho 115 žen a 535
mužů. Rozděleno podle věku:

Naši

základna
do 15 let...........118, tj. 18,2 %
16–18 let..........78, tj. 12,0 %
19–26................67, tj. 10,3 %
starší.................387, tj. 59,5 %
Kromě toho SPJF sdružuje asi 50 klubů
v rámci aktivit pro neorganizovanou
mládež, což činí více než 200 dětí.
Přesný počet je ovšem těžké odhadnout
z důvodu specifické komunikace s těmito mikrokolektivy.

činnost podporují

Vedení Sdružení přátel Jaroslava Foglara děkuje všem svým příznivcům a dárcům
za jejich laskavou podporu, která umožnila SPJF přispět k rozvoji současné mladé
generace i k připomenutí a rozšiřování významu Jaroslava Foglara.
Za zvláštní pomoc a podporu děkujeme zejména následujícím: CÍGLER
SOFTWARE, a.s., Nábytek Kejík, tiskárny BEKROS Brno (pan Bedřich Kramář)
a OFTIS (Ing. Karel Kábrt), Litera Brno, grafické centrum Jonatán, obchodní dům
VAGNER, Mahenova knihovna, manželé Brožovi, ČTU oblast Praha, Dům dětí a
mládeže Praha 5, Klub skautských sběratelů Junáka, Media Hill.
Dále děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, statutárnímu městu
Brnu, Jihomoravskému kraji, České Skalici a dalším městům a krajům.
Závěrem chceme vyjádřit díky všem aktivním členům SPJF, příznivcům a obdivovatelům díla Jaroslava Foglara a hlavně všem, kteří se aktivně a bez nároku na finanční
ohodnocení zapojují do dobrovolné práce s dětmi a mládeží ve smyslu Foglarova
odkazu, stejně jako do aktivit připomínajících tohoto českého spisovatele.
Sídlo SPJF:
Kopečná 31, 612 00 Brno
Kontakt:
SPJF – Bobří stopou,
PO BOX 245, 658 45 Brno
spjf@spjf.cz, www.spjf.cz

rok 2008

Bankovní spojení:
Československá obchodní
banka, a.s.,
Joštova 5, 601 79 Brno
BÚ: 106 404 994 / 0300
IČ: 48 51 12 00
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Výroční zpráva 2008:
Zpracoval: Hynek Cígler
Použity texty, fotografie
a ilustrace členů SPJF.
Schváleno Vedením SPJF
dne 31. dubna 2009.
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Sdružení Přátel Jaroslava Foglara
Association of Friends of Jaroslav Foglar
Jaroslav Foglar, známý český
spisovatel, redaktor, skaut a pedagog, žil v letech 1907–1999.
Navrhl mimo jiné nový směr
výchovy mládeže bez dospělého
vedoucího v dětských mikrokolektivech (klubech), jejichž
činnost je řízena pouze prostřednictvím dopisů a časopisů.

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.

SPJF na tento výchovný směr
navazuje a v současné době
sdružuje v rámci Hnutí Bobří
stopou okolo 60 čtenářských
klubů a kromě toho i 15 oddílů
a větší množství samostatných
členů – stopařů. Vydává pro ně
časopis a dále pořádá celoroční
dlouhodobou dopisovatelskou
hru.

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 journal for them and
it also organises a long-term, yearround writing competition.

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
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 se zabývá i sběratelskou
činností a odborným rozvíjením pedagogického potenciálu
metod, které nastolil Jaroslav
Foglar.

SPJF is involved in collector´s
activities and the professional
evolution of Jaroslav Foglar´s
pedagogical method.

Poslední částí činnosti je program
Hledáme lék na dětskou kriminalitu, v jehož rámci bylo vydáno
několik videokazet a brožur.

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 je neziskovou organizací SPJF is non-profit organization
a nemá žádného stálého place- and volunteers do not receive any
ného pracovníka.
stipends.

podporují

