Výroční zprávu 2009 zpracoval: Hynek Cígler. Použity texty, fotografie a ilustrace členů SPJF. Schváleno Vedením SPJF dne 31. května 2010.

Činnost SPJF 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, Nadace pro radost.
Dále děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, statutárnímu městu Brnu, hlavnímu městu Praze, 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 a vychovatele.

Důležitá data
v roce

2010
20 let od vzniku
Sdružení přátel
Jaroslava Foglara

Výroční
zpráva

2009

23. leden 2010
Pietní vzpomínka u hrobu
Jaroslava Foglara k 11. výročí
jeho úmrtí.

28. duben 2010
SPJF slaví 20 let od udělení
souhlasu ke svému vzniku od
Jaroslava Foglara.

8. květen 2010
63. výročí čtenářských
klubů od první výzvy k jejich
zakládání v Mladém hlasateli.

19. červen 2010
Oslavy 20. výročí vzniku
SPJF při každoročním setkání
ve Sluneční zátoce.

20. listopad 2010
Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.
Sídlo SPJF: Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Kontakt: SPJF – Bobří stopou,
P.O.BOX 245, 658 45 Brno
Internet: spjf@spjf.cz, www.spjf.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
Joštova 5, 601 79 Brno; BÚ: 106404994/0300
IČ: 48511200

X. valná hromada SPJF v Brně.

Sdružení
přátel
Jaroslava
Foglara

Náklady na akce:

Sdružení přátel Jaroslava Foglara
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.

Tábor Bobří
stopy
py na motivy
y
dlouhodobé hry
Karakum

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.
SPJF pořádá ročně asi 15 táborů a další víkendové akce pro děti
a mládež, školení a semináře pro instruktory a vedoucí, společenské
akce, besedy a výstavy pro širokou veřejnost.

školení
akce
tábory
poplatky ve střešních organizacích
Zpravodaj SPJF Bobří stopou
propagační materiály SPJF
sborník Internet
náklady na honoráře
Celkem výdaje v roce 2009

3 949,00
168 961,00
405 985,00
1 890,00
177 561,00
46 018,00
17 985,00
34 000,00
1 126 040,80

Rozvaha roku 2009
Převod z roku 2008
Hospodářský výsledek roku 2009
Převod do roku 2010

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

107 373,65
20 810,00
128 183,65

(Pozn.: Všechny částky jsou v Kč. Znění jednotlivých položek je
kráceno. Kompletní změní je k dispozici na www.spjf.cz/skoleni.)

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 stálého placeného
pracovníka.

STATUTÁRNÍ

ORGÁNY

SPJF

Vedení Sdružení přátel Jaroslava Foglara:
Výroční zpráva SPJF za rok 2009 – obsah

Po stopách
p
Hochů
od Bobří řeky,
y
Pražská pobočka
SPJF

Předseda: PhDr. Miloš Vraspír – Bobr
Místopředsedové: Milan Lebeda – Alpín (1. místopředseda), Bc. Jiří
Kalina – Čáp (2. místopředseda)

Práce s dětmi a mládeží . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Členové: 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, Iva
Tesárková – Choroš.

Program Hledáme lék na dětskou kriminalitu . . . 6
Další aktivity SPJF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Krátce z poboček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Členská základna SPJF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výstava
ý
Život
a dílo Jaroslava
Foglara
g
v Ostravě

Hospodaření SPJF v roce 2009 . . . . . . . . . . . . . . 18
Statutární orgány SPJF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Činnost SPJF podporují . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Členové SPJF zajišťují chod následujících komisí:
Klubovní, Legislativní, Badatelská, Ediční, Projektová, Pořadatelská,
Internetová, Hospodářská a Redakční (personální složení a náplň
práce je k dispozici na www.spjf.cz/skoleni).

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

V ROCE

2009

PRÁCE

Příjmy v roce 2009
členské příspěvky
účastnické poplatky
táborové poplatky
prodej materiálů SPJF
prodej nepoužívaného vybavení
reklama
dotace od MŠMT ČR
dotace od Jihomoravského kraje
dotace od statutárního města Brna
dotace od Nadace Radost
úroky
vrácení půjčky pobočkou Třebíč
soudní vyrovnání s Karlem Janským
ostatní příjmy
Celkem příjmy v roce 2009

Tábor Bobří
stopy
py na motivy
y
dlouhodobé hry
Karakum

122 418,00
98 949,00
340 380,00
30 179,00
6 000,00
10 000,00
300 000,00
57 800,00
115 000,00
10 000,00
230,80
30 000,00
22 894,00
3 000,00
1 146 850,80

V současnosti se tento styl práce ve světle moderních pedagogických
a psychologických poznatků ukazuje jako moderní a perspektivní.
Zejména dnes, 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, například i 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 potom stávají nástrojem rozvoje osobnosti, pomůckou
při dosahování klíčových kompetencí a jsou zároveň i progresivním
nástrojem pro prevenci sociálně-patologických jevů a pozdějšího
rizikového chování v adolescenci.

Výdaje v roce 2009

SPJF sdružuje více typů klubů podle jejich zaměření:

Provozní náklady:
nájemné
elektřina
nájemné P.O.Boxu
poštovné
nákup materiálu
cestovné
vedení účtu
internetové služby
ostatní služby

Po stopách
p
Hochů
od Bobří řeky,
y
Pražská pobočka
SPJF

36 174,00
7 448,00
2 640,00
62 668,00
2 761,00
8 199,00
5 343,00
5 809,20
3 809,60

Výstava
ý
Život
a dílo Jaroslava
Foglara
g
v Ostravě

Doplnění a údržba MTZ:
toner
vybavení
ceny

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 „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.

28 324,00
96 327,00
10 189,00
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• 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.
• Akční týmy (AT) – nejnovější typ klubů je zaměřen na moderní
děti, které baví moderní činnosti. Zaměřuje se na party, které by
„běžná klubovní činnost“ nezaujala, a snaží se i na ně působit
výchovně.
• Ostatní – v současnosti na ústupu jsou Dívčí kluby (DK),
(DK),
Internetové kluby (IK) a už v roce 2008 dále byly zrušeny jako
neperspektivní kategorie Kluby šikovných (KŠ) a Olympijské
kluby (OK). Kromě klubů pracuje SPJF i s klasickými Oddíly
Bobří stopy (OBS) s dospělým vedoucím a samostatnými
dětskými členy: Stopaři Bobří stopy (SBS)
(SBS)..
S rana 3
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ČLENSKÁ

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 klubů má na
starosti tzv. Stovkař, který si vede evidenci svých mikrokolektivů a na
každou „depeši“ odpovídá. Kromě toho s kluby komunikuje i emailově, instant-messengery (např. ICQ), rozhraním na iKlubovna.cz
a často i osobně či telefonicky. Každému klubu navíc zdarma dochází
časopis Bobří stopou, financovaný částečně z dotací MŠMT.

Podle věku:
• do 15 let
• 16–18 let
• 19–26 let
• 27 let a starší

Hlavní komunikační kanály:
osobní korespondence a depeše (hlášení) klubů o činnosti;
komunitní server iKlubovna.cz;
časopis Bobří stopou (od r. 2010 Bobří stopa);
dlouhodobá hra (v roce 2009 Karakuum a Tokelau);
víkendové hry, akce, setkání a letní tábory.

120 osob, tj. 18,5 %
80 osob, tj. 12,3 %
70 osob, tj. 10,8 %
380 osob, tj. 58,4 %

27 let a starší
19–26 let
16–18 let
do 15 let

Klubovní server iKlubovna.cz
Pro kluby funguje internetový server
iKlubovna.cz, kde si mohou psát vlastní kroniku, komunikovat i s ostatními
kluby či budovat vlastní „i-klubovnu“.
Současně je zde pro ně k dispozici zajímavé zpravodajství, přizpůsobené dětem
daného věku.

Herní odpoledne
zp
projektu
j
Napříč kontinenty

Od 1. ledna 2009 nastala změna v členských příspěvcích, související
se změnou rozesílání časopisu Bobří stopou. Nově byla jeho periodicita měsíční a časopis se stal nedílnou součástí členského příspěvku.
Zasílán byl ovšem standardně pouze čtyřikrát do roka jako dosud,
jen v balíčku po více kusech. Za stokorunový příplatek bylo možné
objednat měsíční zasílání. Základní výše členského příspěvku proto
byla:

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).

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 týden vyjde jeden
podle obtížnosti bodovaný úkol, jehož splnění vyžaduje týmovou
spolupráci, reálné dovednosti, znalosti a aktivitu mimo virtuální prostředí. Dlouhodobé hry tak jsou pozitivnější obdobou on-line her.
Strana 4

SPJF

K 31. prosinci 2009 bylo členem SPJF 650 osob, z toho 115 žen
a 535 mužů.

Členové klubů nejsou členy SPJF a nemusí tak platit žádné registrační
poplatky.

•
•
•
•
•

ZÁKLADNA

Řádným členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara může být každý
občan České republiky, který zašle písemnou přihlášku, a který na
daný kalendářní rok zaplatí členské příspěvky. Dětští členové klubů
a stopaři mohou, ale nemusí být členy SPJF. Sdružení tak zaměřuje
své pravidelné aktivity odhadem ještě na dalších 300–400 dětí z řad
neorganizované mládeže, jejichž počet lze jen obtížně určit.

Oslava
Osl
O
sllav
ava
va
v
a svátk
sv
s
svátku
vá
áttk
átk
ku
ku
Večera
V čera
Več
errra
a sv
světel
věte
ěttte
ě
el
el

• Do 18 let
• Od 18 let
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100 Kč
200 Kč

Východočeská pobočka SPJF
Kontakt: Ladislav Ježek
K Biřičce 1579,
500 08 Hradec Králové
Internet: vcp.spjf.cz, vcp@spjf.cz

V roce 2009 byla úspěšně ukončena
hra Karakuum. Detektivním tématem byl útěk geniálního českého
vynálezce před „zlotřilými padouchy“ na území střední Asie, jemuž
na dálku kluby pomáhaly.

Předvánoční
výprava

Vedení pobočky

352. KBS
Tygří
yg
g dráp
p
plní úkol do
p
dlouhodobé hry:
Kurděje

Vedoucí: Bc. Ladislav Ježek – Láďa
Zástupci: Mgr. Lucie Černohousová – Dudla,
Tomáš Moravec – Topik
Východočeská pobočka, letos již čtyřletá, podnikla v roce 2009
několik akcí. Po poněkud akcemi chudém začátku roku vyrazili
v červnu členové pobočky na jednodenní Šifrovací výpravu v divokém údolí mezi hrady Litice a Potštejn. Přes prázdniny se mladší
členové pobočky účastnili táborů SPJF. V září jsme si připomněli
první výročí otevření Foglarovy uličky, na kterou navázala výprava
do Broumovských stěn. V říjnu proběhl již 6. ročník stínadelské hry
Dobrodružství v temných uličkách, letos podruhé ve stejném městě – v Hradci Králové. V prosinci jsme si připomněli Večer světel
s večerní hrou v hradeckých ulicích, kterému předcházelo setkání ve
Foglarově uličce a v pizzerii U Ježka v kleci. Následující den se několik členů sešlo a podniklo zimní výpravu v okolí Hradce Králové.

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.

Počet klubů v roce 2009
Ke konci roku 2009 bylo aktivních asi 60 dětských mikrokolektivů
(tedy nejméně 250 dětí s pravidelnou činností), a to zejména KBS,
BT a AT. Jejich počet lze ale jen stěží určit vzhledem k obtížnému
charakteru komunikace s často mladšími dětmi a velmi rychlé fluktuaci členství. Od roku 1992, kdy vznikly první kluby,
bylo u SPJF zaregistrováno okolo 500 těchto
mikrokolektivů a dalších desítky až
stovky se zúčastnily aktivit SPJF
bez řádné registrace. Celkově se
jedná o několik tisíc dětí a dospívajících.

Dobrodružství
v temných
ý
uličkách

Zástupci pobočky se také účastnili sportovních turnajů v rámci SPJF
– v únoru hokejového Memoriálu Boži Modrého v Novém Městě
nad Metují a v říjnu Divokého poháru ve fotbale v Brně. Sportovních
zápasů se členové pobočky chtějí zúčastňovat pravidelně i v následujících letech.
V rámci pobočkové činnosti
probíhal také projekt Napříč
kontinenty,
připravený
z iniciativy mladších členů
pobočky. O činnosti pobočky informuje členy a ostatní
zájemce internetový časopis
Východ.
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Současně byla zahájena hra Tokelau,
mapující cesty kolem světa známého mořeplavce a objevitele Jamese
Cooka.

Zajištění klubovní činnosti

Doprava
p
materiálu
na zimní tábor
81. rovnoběžka

Hlášení klubů 50. BT
Dračí srdce a 354. KBS
Modrý Mauritius

SStrana
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Veškerou klubovní činnost zajišťují
dobrovolníci v rámci tzv. Štábu klubů
(asi deset osob, které vyřizují hlášení,
odepisují klubům a plánují činnost),
dále v týmu dlouhodobé hry (asi šest
osob organizujících dlouhodobou hru)
a část redakce časopisu Bobří stopou. Část
činností ale dělají i samy děti z klubů, které
často připravují vzájemná setkání a závody
mezi kluby navzájem.

seminář

Hledáme lék na
dětskou kriminalitu

Internet – rizikový faktor dětského vývoje

PROGRAM HLEDÁME

LÉK NA

DĚTSKOU KRIMINALITU
Hledáme lék na dětskou kriminalitu je program, který SPJF uskutečňuje od roku 1992. V jeho rámci bylo uskutečněno devět ročníků
semináře, vydáno několik sborníků referátů a natočeno několik
krátkých filmů. V roce 2009 se uskutečnil zatím poslední seminář
s podtitulem Internet – rizikový faktor dětského vývoje za účasti
osmi odborníků z řad pedagogiky, psychologie, práva i neziskových
organizací. Byli mezi nimi například doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.,
z Fakulty sociálních studií a JUDr. Michaela Poremská z Právnické
fakulty Masarykovy univerzity, PhDr. Ing. Petr Soukup z Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy nebo Mgr. Markéta Prchalová
z České protipirátské unie. Příspěvek do tištěného sborníku dodal
i Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., z Psychiatrické léčebny Bohnice,
přestože přímo na konferenci přítomen nebyl.
Podle očekávání seminář Internet – rizikový faktor dětského vývoje
nepřinesl jednotný názor na možné negativní vlivy internetu. To však
ani nebylo jeho cílem: poukázal naopak na problém z mnoha úhlů
pohledu, na děti jako pachatele i oběti trestných činů, a naznačil možné směry primární prevence rizikových faktorů internetu. Poslední
ročník semináře Hledáme lék na dětskou kriminalitu tak může být
nejen dobrým návodem pro učitele, rodiče i odborníky, ale také určitou výzvou vládním orgánům i neziskovým organizacím k zastřešení
těchto dosud roztříštěných aktivit.
V roce 2009 byl také spuštěn i web www.
detska-kriminalita.cz a vydán sborník
referátů Internet – rizikový faktor dětského
vývoje (ISBN 978-80-254-6252-2), distribuovaný pedagogicko-psychologickým
poradnám, jiným zařízením i ostatním zájemcům zdarma díky grantům města Brna
a Jihomoravského kraje. Poslední výtisky
lze objednat na naší adrese či e-mailu.
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RVVZ Vysočina 2009 – Halahoj už podruhé (poprvé to bylo
v roce 2007) pořádal Regionální velkou výměnu zkušeností pro kraj
Vysočina. Počet účastníků byl 130 a 50 hostů, lektorů a pořadatelů.
www.rvvz-vysocina.cz. Na webu jsou i tiskové zprávy a např. více
informací o šití adoptivních panenek pro UNICEF.
IN.VÍ. – integrovaný víkend s mentálně postiženými lidmi.
Další víkendové hry – Asterion: Otázka přesvědčení, TY.MY.JÁN,
Bez bázně a honey III, třídní teambuilding pro třídy z Katolického
gymnázia Třebíč, Na vjetvi 24, Na okraji společnosti, Dny pro Tibet,
Poselství Draic-Kinů 2: Procitnutí a mnohé další.
Školení:
Jednou až dvakrát ročně pořádáme školení pro vedoucí klubů a oddílů s různým zaměřením. Letos se jednalo o Dramaturgii a review,
hlavním lektorem byl Dan Franc.
Tábory:
Pro mládež a odrostlé členy SPJF (14–26 let) pořádá Halahoj ke konci prázdnin tábory na Mrákotíně. Tábory jsou týdenní s intenzivním
programem. Do něj jsou zařazovány jak hry v lese, tak i na vodě,
vždy jsou připraveny zajímavé lanové aktivity – nízké a vysoké lanové
lávky, slaňování a skoky z mostu., na tábor je pozváno vždy mnoho
hostů – politik, výtvarník, cestovatel, písničkář, kněz aj.

Táborová základna Mrákotín
V roce 2007 se Halahoji podařilo zakoupit turistickou základnu
u Mrákotína u rybníka Dolního Mrzatce. Je zde několik dřevěných
chatek, jídelna s kuchyní a WC. Součástí základny je i louka s hřištěm
a s možností táboření v podsadových stanech.
Tento nákup se mohl uskutečnit jen díky stovce lidí, kteří na milionovou koupi přispěli svým darem či finanční půjčkou se splatností do
deseti let. Jim všem za to patří velké poděkování. Další stovky hodin
byly odpracovány na dobrovolných brigádách.
Turistická základna je využívána pro naše letní tábory, ale i pro víkendové akce během jarních či podzimních měsíců.
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Třebíčská pobočka Halahoj

DALŠÍ

Kontakt: Halahoj, Otmarova 22, 674 01 Třebíč
Internet: www.halahoj.org, halahoj@spjf.cz

Devátý ročník světového mistrovství ve vyjímání ježka z klece uspořádala Pražská pobočka SPJF v hlavním městě v listopadu 2009.

Vedoucí: Mgr. Vít Oplatek
Zástupci: Zdeněk Žanda, Bc. Tomáš Protivínský – Špunt
In.Ví – víkend
pro mentálně
postižené

Závod městskou dopravou Šalinění
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Popis činnosti pobočky

Východočeská pobočka SPJF uspořádala za financování Nadace pro
radost projekt pro neorganizovanou mládež. Šňůra akcí pro děti na
vesnicích ve východních Čechách zaznamenala velký úspěch, propagaci zajistil zejména portál www.naprickontinenty.cz.
Tábor
Láhev
2009

Výstava Život a dílo Jaroslava Foglara
1.–31. března uspořádala výstavu Severomoravská pobočka SPJF
v knihovně Ostrava-Přívoz. Součástí výstavy byl také kvíz o Jaroslavu
Foglarovi pro žáky základních škol.

Časopis Bobří stopou

Činnost pobočky v roce 2009

ýs a a
Výstava
Život a dílo
Jaroslava Foglara

Týdenní pravidelné aktivity:
Mezi pravidelné týdenní akce patřila herna stolních a deskových her,
tancování párových a country tanců a programy ve studentské čajovně, kde se každý týden v pátek konala nějaká beseda, přednáška,
divadlo nebo koncert.

V roce 2009 se uskutečnil pod záštitou jihomoravské pobočky
Perpetuum tradiční závod v integrované dopravě Jihomoravského
kraje pro veřejnost. Více informací na www.spjf.cz/salineni.

Střednědobá hra pro děti: Napříč kontinenty

Činnost Halahoje je směřována především pro středoškolskou a vysokoškolskou mládež z Třebíče a okolí a pro odrostlé členy SPJF, tedy
pro věkovou skupinu 14 až 26 let. Některé akce jsou však pořádány
i pro mladší účastníky.
Sídlo pobočky a místo, kde se pořádají pravidelné akce, je v dřevěném „Domečku“ 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.

SPJF

Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece:
Memoriál Jana Tleskače

Vedení pobočky

Členové vedení: Bc. František Vondrák – Rozum, Petr Slavík –
Dvojka, Petr Kuběnský – Čiki, Michal Zábrš, Bc. Bronislav Sobotka,
Bc. Michal Svoboda

AKTIVITY
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Časopis Bobří stopou je určený dětem i dospělým, příznivcům
Foglarova díla i veřejnosti. Je důležitým médiem dlouhodobé hry
pro děti, obsahuje badatelské zajímavosti a jiné. Od 1. ledna 2009
začalo vycházet dvanáct čísel ročně a celou práci včetně sazby zastali
dobrovolníci z řad SPJF, čímž došlo k nemalým úsporám. Časopis též
získal registrační číslo ISSN 1803-8636.

Víkendové akce:

Setkání ve Sluneční zátoce

NOC-DEN – 24hodinový fotbalový zápas v tělocvičně, kde proti
sobě nastupují dvě družstva

Setkání ve Sluneční zátoce, tábořišti Foglarova oddílu Hochů od
Bobří řeky, pořádá každoročně v červnu SPJF k příležitosti spisovatelových narozenin. Letos se jej zúčastnilo na 160 osob.

Víkendy zaměřené na tance, literaturu či larpy.
Dotyk – křesťanské akce pro mladé věřící a hledající Boha (40–50
účastníků).
Poselství ze Stínadel – večerní a noční hra v ulicích Židovského
města s legendou ze Stínadel a volbou Velkého Vonta – cca 40 dětí.
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Po stopách
uctívačů Ginga

S ježkem
j
v kleci
na všech cestách
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KRÁTCE

Z POBOČEK
OBOČEK

PBP: Lezení
v Moravském
krasu

Jihomoravská pobočka
ka
Perpetuum

První ročník dobrodružné lesní hry, jejíž pořádání se ujali členové
354.KBS (I) Modrý Mauritius, proběhl 17. října. Účastníci měli ve
skupinách za úkol obstát co nejlépe v pěti etapách a nakonec získat
legendární štít, k jehož nalezení bylo potřeba trochu myslet. Akce
také měla pokračování v setkání severomoravských klubů, 354. KBS
Modrého Mauritia a 350. KBS Mladých stromů.

Vedení pobočky

Časopis Sem-Tam

Vedoucí pobočky: Bc. Jiří Kalina – Čáp (do října 2009),
Renata Chloupková (od října 2009)

Od ledna 2009 začal vycházet
druhý ročník pobočkového
časopisu Sem-Tam. Časopis
zvyšuje svůj obsah z původních 16 stran na 20, někdy i 24.
Časopis je poskytován všem
členům pobočky zdarma.

Zástupci: Bc. Hynek Cígler, Vladimír Schmid – Stopař

Základní informace:

Webová prezentace
Seminář Internet
o
faktor dětského

Činnost:
PBP – zážitkový program Prase bez prasete patří již od roku 2007
mezi tradiční pobočkové akce. Tyto volnočasové aktivity se konají každý pátek, programově jsou zaměřeny spíše pro starší členy
pobočky (nad 14 let). Akce se konají většinou v Brně, někdy jsou
spojeny s následnou víkendovou akcí, kterou pobočka pořádá.
V roce 2009 byla v rámci PBP uskutečněna 4 zeměpisná promítání
spojená s přednáškou, 4 větší sportovní aktivity (lezení v přírodě i na
umělé stěně, bruslení…), pracovní brigády v novém sídle SPJF na
ulici Hrnčířská 17, odpoledne s deskovými hrami, softwarové školení
a další. THrips – název v sobě skrývá novou aktivitu Perpetua, která
byla na program zařazena v prosinci 2009. THrips = THursday Trips
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O prázdninách se členové pobočky účastnili táborů, či je sami pořádali (Tábor deště a bahna v Želechovicích nad Dřevnicí a oddílový
tábor Delfínů).
Indiana Jones a boj o štít

Kontakt: PERPETUUM – jihomoravská
moravská
pobočka SPJF
P.O.BOX 245, 658 45 Brno
(sídlo Hrnčířská 17)
Internet: jmp.spjf.cz, jmp@spjf.cz

Perpetuum je oficiální název regionální pobočky SPJF, která má
svoje ústředí v Brně v sídle SPJF (do června 2009 Kopečná 31,
Brno, od června Hrnčířská 17, Brno). V současné době sdružuje
pobočka 13 aktivních členů nejen z Brna, ale i z dalších měst a obcí
Jihomoravského kraje (Adamova, Lysic aj.). Perpetuum pořádá velké
množství aktivit pro veřejnost, zejména mládež, nesoustředí se však
pouze na jednu věkovou kategorii. Některé akce pořádá ve spolupráci s celostátním vedení SPJF (seminář Hledáme lék na dětskou
kriminalitu).

Tábory

Od prosince 2009 má
Severomoravská
pobočka
SPJF své nové oficiální webové stránky a to na adrese www.
smp.spjf.cz. Je zde mimo jiné
k dispozici archiv starších čísel
Sem-Tamu či možnost stát se
členem pobočky.
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Šalinění 2009
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Severomoravská pobočka SPJF

je občasný čtvrteční zeměpisný program, v rámci kterého probíhá
promítání fotografií z cest po netradičních koutech světa. Toto promítání je navíc obohaceno o přednášku, v rámci které jsou posluchačům přiblíženy navíc například i zvyky místních obyvatel, tradiční
pokrmy, úskalí cestování v dalekých zemích i vtipné „vandrovní“
zážitky. Promítání jsou stejně jako PBP otevřena široké veřejnosti.

kontakt: Ivan Jung
Na Liškovci 7, 702 00 Ostrava
e-mail: smp@spjf.cz
web: smp.spjf.cz

Šalinění – závod městskou dopravou. Více informací na str. 7.

Vedení pobočky
Vedoucí: Ivan Jung – Mexičan
Zástupci: Josef Sojka – Mamut, Alžběta Kosová – Kokosek

Bambiriáda

Ostatní – Perpetuum se podílí na řadě vícedenních aktivit, které
probíhají buď pouze pod její záštitou (Stínadla se bouří – Adamov)
či v rámci spolupráce s celostátním vedením SPJF, jako například
brněnská Bambiriáda. Perpetuum také spolupracuje při organizaci
semináře Hledáme lék na dětskou kriminalitu (viz strana 6).

Z činnosti v roce 2009:
Výstava Život a dílo Jaroslava Foglara
1.–31. března vystavovala pobočka ve spolupráci s KSS Ostrava
v knihovně Ostrava-Přívoz. Více informací na str. 7.

Materiálová základna SPJF
Perpetuum na jižní Moravě spravuje materiálovou základnu SPJF
v podobě stanů, horolezeckého materiálu, vodáckého vybavení a dalšího sportovního náčiní. Tyto předměty jsou k dispozici oddílům,
klubům i pořadatelům akcí, kteří se o možnosti výpůjčky dozvědí
více na jmp.spjf.cz.

29. ročník Kuličkiády
V sobotu 4. dubna jsme se opět sešli v Hornickém muzeu Landek
Ostrava a zasoutěžili si v již tolik známých disciplínách kuliček.
Letošních cca 85 účastníků se ihned po vyhlášení rozprchlo na stanoviště: důlek, banka, lahve, rurky a luftbum.

Aktuálně: Oblastní organizace SPJF

Po stopách Tajemství Uctívačů Ginga
Jubilejní 10. ročník této dobrodružné akce oblíbené především
mezi ostravskými oddíly a severomoravskými kluby se uskutečnil
17.–18. dubna 2009. Páteční večer a noc strávili účastníci v centru
Ostravy – Stínadlech, kde hledali mnichy a po jejich radě také šifry.
Jejich rychlé rozluštění bylo rozhodující pro výchozí pozici v sobotní
druhé etapě, která se odehrávala v areálu Landek. Zde museli soutěžící zdolat opravdu mnoho nástrah, než se prvnímu týmu podařilo najít
JANGIN – jantarové gingo. Na akci výrazně pomáhali s organizací
členové 21. OBS Plameňáci.
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Závěrem roku 2009 se konaly přípravy na vznik samostatné právnické osoby a titulu oblastní organizace SPJF. To se uskutečnilo v únoru 2010, kdy pobočka získala vlastní právní subjektivitu jako Oblastní
organizace SPJF Perpetuum s IČ 72062886.
Stánek SPJF na
Bambiriádě 2009
v Brně

Bambiriáda
Na ostravské Bambiriádě 5.–7. června se i letos prezentovala mezi
ostatními organizacemi pro děti a mládež i Severomoravská pobočka, která měla svůj stánek v Ostravské ZOO.
Po stopách
Tajemství
uctívačů Ginga
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Pražská pobočka - oblastní organizace SPJF
Kontakt: Pražská pobočka SPJF
Před Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 – Košíře
Internet: www.bohousek.cz, e-mail: pp@spjf.cz

Vedení pobočky
Vedoucí pobočky: Milan Lebeda - Alpín
Zástupci: Petr Molka – Best, Vlastislav Toman – Hadži
Členové vedení: Václav Nosek – Windy, Martin Rosol
Revizor: Marie Molková

Vítězové Memoriálu
u
Jana Tleskače –
Mistrovství světa
ve vyjímání ježka
z klece
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Základní informace:
Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako Oblastní
organizace SPJF. Zároveň je nejstarší činnou pobočkou SPJF, její
vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity Pražské pobočky jsou směřovány především na šíření odkazu
Jaroslava Foglara a propagaci jeho díla a pedagogických metod pro
práci s dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Pobočka se soustředí na badatelskou,
ediční a publikační činnost, na kulturní a společenské akce, výstavy, besedy a tématická setkání, na sportovní pohybové aktivity, na pořádání
soutěží a akcí pro děti a mládež. Pobočka je iniciátorem foglarovských
informací v hromadných sdělovacích prostředcích a spolupracuje na
těchto výstupech v médiích – tisk, rozhlas, televize, internet.

Další akce: V lednu se uskutečnil vzpomínkový pietní akt u hrobu Jaroslava Foglara u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí, v únoru se
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Celoroční cyklus Kolegií Akademie Jaroslava Foglara:
Druhým rokem pokračovala jednání Kolegií Akademie Jaroslava
Foglara, kterých se uskutečnilo v průběhu dvanácti měsíců plných
jedenáct. Akademie Jaroslava Foglara se zabývá problematikou života a díla Jaroslava Foglara. Kolegium AJF jsou diskusní setkání
na nejrůznější témata foglarologů (badatelů, sběratelů…) a dalších
příznivců, které tato problematika hlouběji zajímá.

Celoroční cyklus výprav Expedice
Po stopách Hochů od Bobří řeky:
Od jara do podzimu probíhalo mapování letních prázdninových tábořišť skautského oddílu Jaroslava Foglara za celou dobu, kdy oddíl
poprvé tábořil za jeho vedení. Jednotlivé expedice předem zdokumentovaly dostupné materiály k jednotlivým tábořištím (k jak obecně
známým, tak i k šíře nepropagovaným či neprobádaným), v terénu
ověřily správnost lokalizace, na místě instalovaly informační tabulku
a v nejbližším veřejně přístupném zařízení informační nástěnku s historií tábořiště. Takto se podařilo zdokumentovat, nalézt, respektive
ověřit a označit naprostou většinu letních tábořišť Dvojky – Hochů
od Bobří řeky, ať již v Čechách, na Moravě, ve Slovenské republice,
ale také na Ukrajině (Podkarpatské Rusi.). Z této rozsáhlé aktivity,
která bude dokončena v roce 2010, se připravuje sborník.

Z činnosti v roce 2009:
Pravidelné každoroční akce: Během celého roku se odehrávaly
pravidelné oblíbené aktivity, jako je například březnové Jaro s těšítky, květnové setkání k výročí čtenářských klubů, zařiová účast na
tradiční výstavě Hry a hlavolamy, listopadově prosincová pátrací hra
Hledáme Rychlé šípy na Starém Městě pražském se svým 9. ročníkem
pod záštitou primátora hl. m. Prahy, listopadový 9. ročník Memoriálu
Jana Tleskače – Mistrovství světa ve vyjímání hlavolamu ježek v kleci,
tradiční prosincový Večer světel v den výročí vydání prvního kresleného příběhu Rychlých šípů 17. 12. Členové pobočky zajišťovali již
devátým rokem provoz foglarovského magazínu www.bohousek.cz.

Pražská pobočka představila na jubilejním 40. ročníku skautského
přechodu Brd, červen nabídl II. cyklovýpravu po stopách J. Foglara
jeho oblíbeným oddílovým místem výprav – Prokopským údolím,
červencové výročí narození J. Foglara jsme si připomněli u jeho
rodného domu v Benátské ulici a při odhalení pamětní desky na
domě v Korunní ulici, kde prožil podstatnou část svého života, pobočka byla zastoupena při listopadovém Bruslení s Rychlými šípy ve
Stínadlech.

Spolupráce v roce 2009:

Setkání
Kolegia Akademie
Jaroslava Fogklara

Řada aktivit Pražské pobočky se uskutečnila v úzké spolupráci
s Akademií Jaroslava Foglara, 48. klubem oldskautů Jestřábi a dále
v součinnosti s Českou tábornickou unií – oblastí Praha, Junákem
– svazem skautů a skautek ČR, Pražským krajem A. B. Svojsíka,
Klubem skautských sběratelů Junáka a Městskou částí Praha 1.
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