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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 korespondence 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 40 čtenářských klubů a mimo to i 10 oddílů a větší množství samostatných členů – stopařů.
SPJF měsíčně vydává barevný magazín pro kluby
a své členy, provozuje komunitní webový portál a
pořádá celoroční dlouhodobou internetově-korepondenční hru.

Today, SPJF continues to follow Jaroslav Foglar’s
educational trend and currently there are about
40 active clubs as well as 10 bigger troops and a
lot of individual „tracers“ within the framework
of Hnutí Bobří stopou (The Beaver‘s Tread Movement). SPJF publishes monthly the journals for
clubs and own members, runs a community web
portal and Iall year web-correspondend game.

Dále SPJF pořádá ročně asi 10 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 10 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 a nemá žádného
placeného pracovníka.

SPJF is non-profit organization and volunteers
do not receive any stipends.
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Orgány SPJF v roce 2010
Předseda:

PhDr. Miloš Vraspír – Bobr.

1. místopředseda: Milan Lebeda – Alpín.
2. místopředseda: Mgr. Jiří Kalina – Čáp.
Členové vedení:

Revizní komise:
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Členové SPJF zajistili chod následujících komisí:
Klubovní, Legislativní, Badatelská, Ediční, Projektová, Pořadatelská, Internetová, Hospodářská a Redakční.

Valná hromada SPJF v roce 2010

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.

20. listopadu 2010 proběhla v Brně 10. Valná
hromada SPJF, která mj. zvolila nové třináctičlenné Vedení SPJF.

Mgr. Zdeněk Matěja – Zandt,
Ing. Antonín Špaček,
Vladimír Vyskočil.

Předseda a oba místopředsedové včetně pořadí,
stejně jako složení revizní komise zůstaly po volbě
beze změny.

Čtyři členy vedení – Ferdinanda Forró – Ferdu,
Mgr. Víta Oplatka – Vítka, Martinu Rauerovou –
Margi a Ivu Tesárkovou – Choroše nahradili ve
vedení nově zvolení kandidáti Jana Mafková –
Béďa, Ladislav Ježek – Láďa, Josef Kasl – Pepa a
Iva Kapounová – Kawi.
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Činnost 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.
V současnosti se tento styl práce ve světle moderních pedagogických a psychologických poznatků ukazuje jako perspektivní. Zejména dnes, kdy
opadá zájem o tradiční volnočasové aktivity, hraje mezi osmým a patnáctým rokem života velkou
roli vrstevnická skupina. SPJF těmto přirozeně
vznikajícím skupinám nabízí lepší možnost naplnění volného času, například i jako alternativu k
virtuálnímu světu počítačových her a internetu.
Děti si program chystají samy, ale prostřednictvím soutěží, korespondenčního kontaktu a námětů k činnosti v časopise a na internetu jsou
vedeny k pozitivnímu stylu trávení volného času.
Tyto mikrokolektivy se tak stávají nástrojem rozvoje osobnosti, pomůckou při dosahování klíčových kompetencí a jsou současně i progresivním
nástrojem pro prevenci sociálně-patologických
jevů a pozdějšíhorizikového chování v adolescenci.
SPJF sdružuje 3 typy klubů podle jejich zaměření:
• Kluby Bobří stopy (KBS) – nejstarší typ je zaměřen na klasické kluby typu Foglarových Rychlých
šípů. Jejich členové rádi plní bobříky, čtou, hrají
hry a vůbec jsou „typickými kluby“, zpravidla s tá-

☟Účastníci z Opatovic v pojízdné klubovně.

☝Původní karavan určený k přestavbě.
bornickým 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.

☝Přestavěný karavan - pojízdná klubovna.
Zaměřuje se na party, které by „běžná klubovní
činnost“ nezaujala, a snaží se i na ně působit výchovně.
Mimo klubů pracuje SPJF i s klasickými Oddíly
Bobří stopy (OBS) s dospělým vedoucím a samostatnými dětskými členy: Stopaři Bobří stopy
(SBS).

Karavana snů

Na podzim 2010 započala skupina mladých dobrovolníků z řad členů SPJF realizovat netradiční aktivitu zaměřenou na propagaci klubovní myšlenky
především na venkově a v menších městech, kde
má právě tento „decentralizovaný“ způsob práce
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z dotací MŠMT. Členové klubů nejsou členy SPJF
a nemusí tak platit žádné registrační poplatky.
Na konci roku 2010 bylo jako aktivní vedeno celkem 31 klubů (23 KBS, 7 AT, 1 BT) a 7 oddílů.

Webové portály

☝Bungeerunning ve Velkém Újezdě.
s mládeží největší perspektivu. Projekt Karavana
snů započal v červenci zakoupením staršího obytného přívěsu, který byl v září a říjnu během dvou
víkendů upraven na vzorovou pojízdnou klubovnu, která nakonec pomocí sprejů získala lákavý
barevný vzhled. S tou následně během říjnových
a listopadových víkendů putovalo střídavě celkem
15 dobrovolníků do 12 obcí, kde se akcí Karavany
snů zúčastnilo díky výborné spolupráci se starosty přes 300 dětí. Ty si mohly v pojízdné klubovně
a okolo ní vyzkoušet méně tradiční aktivity jako
skákací boty, střelbu z luku, bungeerunning, malování na sklo, Ulčovky a další foglrarovské hry,
pro nově vzniklé kluby pak byla vydaná námětová
brožura, kterou získali všichni účastníci zdarma.

Klubovní hnutí

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 vede evidenci svých mikrokolektivů a na každou „depeši“ odpovídá. Kromě toho
s kluby komunikuje i elektronicky a často i osobně
či telefonicky. Každému klubu navíc zdarma dochází časopis Bobří stopa, financovaný částečně
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V roce 2010 byla po dvouleté fázi příprav spuštěna stěžejní část webového informačního systému
SPJF určená klubům - komunitní portál iklubovna.cz v modernizované podobě (původní portál
je v provozu od roku 2002).
Postupně byly zpřístupňovány různé funkce portálu, jehož hlavní rozvoj je plánován v roce 2011,
tak, aby kluby mohly psát vlastní webové kroniky, komunikovat s ostatními kluby na chatu a ve
vzkazovníku či budovat vlastní virtuální klubovny.
Mimo portál iklubovna.cz je do jednotného informačního systému SPJF zapojen již několik let
úspěšně fungující portál dlouhodobka.cz, zpřístupnující vždy od září do května celoroční dlouhodobou hru na určité téma. Tím byla v roce
2010 foglarovská Stínadla, konkrétně její tajemná
část okolo ulice Jircháře.
Děti se vžily do role klukovských „vontských“ part,
které bojují ve Stínadlech o nadvládu nad ulicemi
a každý týden pro ně na webu vycházel jeden podle obtížnosti bodovaný úkol, jehož splnění vyžadovalo týmovou spolupráci, reálné dovednosti,
znalosti a aktivitu mimo virtuální prostředí.
Body získané za plnění těchtio úkolů v reálném
- od monitoru počítače vzdáleném - prostředí
pak mohly kluby využít pro nákup vybavení do
stínadelských bitev na webu a dlouhodobka tak
fungovala jako obdoba oblíbených online her.
Její pozitivní dopad a paradoxně tlak na omezení
doby strávené u počítače byl evidentní nejen z desítek doručených depeší se splněnými úkoly.

☟Nová podoba portálu iklubovna.cz.
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Další činnosti SPJF
Vydavatelská činnost

Stěžejní publikace SPJF - časopis Bobří stopou
pokračoval v roce 2010 ve vycházení s měsíční
frekvencí pod upraveným názvem Bobří stopa.
Měsíčník je určen dětem i dospělým, příznivcům
Foglarova díla i veřejnosti. Je důležitým médiem
dlouhodobé hry pro děti, obsahuje badatelské
zajímavosti, reportáže, rozhovory a jiné. Časopis
je zdarma zasílán všem členům SPJF a registrovaným klubům. Veškerou vydavatelskou práci mimo
tisku zastávali v roce 2010 nadále dobrovolníci z
řad SPJF pod vedením šéfredaktora Vojtěcha Hanuše. Časopis vycházel pod registračním číslem
ISSN 1803-8636.
Mimo časopis Bobří stopa byly v roce 2010 vydány roční seznamy akcí SPJF, pohlednice s foglarovskou tematikou a širší paleta propagačních
tiskovin - katiček, záložek apod.

Sluneční zátoka

Tradičního červnového setkání Sluneční zátoce na
řece Sázavě se v sobotu 19. června 2010 zúčastnilo téměř 180 příznivců díla Jaroslava Foglara-Jestřába. Motivem setkání bylo 20. výročí vzniku
SPJF, založeného v dubnu 1990 třemi brněnskými
foglarovci Karlem Janským – Delfínem, Jiřím Punčochářem a Milošem Vraspírem – Bobrem. Oba
posledně uvedení převzali v zátoce Pamětní desku k 20. výročí založení foglarovského sdružení
od člena sdružení, uměleckého řezbáře Vladimíra
Mráze – Camra. Předsedou SPJF zde navíc předal
čestná uznání za dlouholetou propagaci díla Jaroslava Foglara, a to kreslíři Káju Saudkovi, turistickému oddílu Sokolík Silůvky, Jaromíru Hronovi
a Pavlu Noskovi. Do zátoky zavítal i Jiří Vodenka –
Jíra z pražské Dvojky, aktivní foglarovec a účastník
tábora u Siněvíru v roce 1938. Ve Sluneční zátoce
byl také vysazen pamětní strom gingo.

☟Téměř 180 účastníků ve Sluneční zátoce.

☝Časopis Bobří stopa - červen 2010.
Šumperská pobočka

V listopadu byla trojicí aktivních členů SPJF Tomášem Lešingrem – Strejdou Vláčkem, Jitkou Sopperovou – Ještěrkou a Martinem Krpcem – Stinkym
z Olomouckého kraje podána výkonnému výboru
žádost o založení nové pobočky SPJF se sídlem v
Šumperku. Založení nové pobočky se předpokládá v roce 2011 po vykonání nutných administrativních úkonů.

Sportovní utkání

Také v roce 2010 pokračoval trend sportovních
utkání mezi regiony. mimo jednoho klání ve stolním tenise Východočeské pobočky šlo o několik
fotbalových zápasů a především o nekončící sérii
hokejových bojů pod patronátem předsedy SPJF.
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Tábory

Stejně jako v předchozích letech pokračovala táborová činnost SPJF. Mimo jednotlivých oddílových táborů šlo o jeden tábor Třebíčské pobočky
a dvojici letních táborů pro kluby pořádaných
ústředím - Znamení kalicha s tématikou husitských válek na tradičním tábořišti u obce Pikárec
a Tokelau navazující na dlouhodobou hru na tábořišti mezi obcemi Brzkov a Hrbov.

☝Divoši na táboře Tokelau u Brzkova.
Mimo letní tábory se uskutečnil také zimní tábor
81. rovnoběžka na hřebeni Vsetínských vrchů.

Volnočasová základna Muna

Na základě výzvy Hnutí Brontosaurus Jeseníky
projevilo SPJF zájem o správu a následné získání
do vlastnictví objektu č. 36 v areálu bývalého muničního skladu „Muna“ v Mikulovicích. V průbě-
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hu listopadu a prosince navštívili někteří členové
SPJF tento areál a po schválení záměru vedením
SPJF podnikli první kroky pro získání objektu a
jeho rekonstrukci na volnočasovou základnu využitelnou pro oddíly, kluby a jednotlivce z řad členů SPJF.

Valná hromada

20. listopadu 2010 se v Brně v CVČ Lužánky konala již 10. valná hromada SPJF, kterou tvořilo
67 členů SPJF. K dispozici byly účastníkům stánky
s knihami, sběratelskými předměty a výročními
zprávami SPJF. Zdarma pak byly k rozebrání aktuální verze Stanov SPJF a všech pěti Směrnic Vedení
SPJF. Po schválení programu, volební a návrhové
komise byly předneseny zprávy o činnosti včetně
krátké videoprezentace k dvacetiletém výročí SPJF
Dvaceti významným členům SPJF byla při příležitosti jubilea slavnostně předána ocenění za činnost. Následovaly zprávy o hospodaření, revizní
komise a poboček. V dalším programu byly zveřejněny výsledky z časopisu Bobří stopa, zpráva o
jeho vydávání a o klubovním hnutí. Dále byli navrženi kandidáti do vedení a revizní komise SPJF.
Po hlasování o úpravách stanov SPJF a udělení
dvou ocenění - březových lístků došlo k volbě nového vedení SPJF a revizní komise na období let
2011 a 2012.

☟Objekt č. 36 na Muně, o který má zájem SPJF.
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Členská základna SPJF
Řádným členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara může být libovolný zájemce, který zašle písemnou přihlášku, a který zaplatí členský příspěvek
na dobu alespoň jednoho roku.
Členové klubů (do 18 let) mohou, ale nemusí být
členy SPJF. Sdružení tak zaměřuje své pravidelné
aktivity na dalších několik set neregistrovaných
dětí ročně, jejich počet lze však jen obtížně určit,
protože závisí na počtu a charakteru pořádaných
akcí, zaniklých a nově přihlášených klubů. Celkem
bylo v aktivních klubech na konci roku 2010 přihlášeno 127 členů.
V průběhu roku 2010 své dřívější členství prodloužilo nebo se do SPJF nově přihlásilo 516 členů z toho 90 děvčat nebo žen a 426 hochů nebo
mužů.

☝Lodě se do členské základny nepočítají.
Věková struktura přihlášených členů byla následující:
do 15 let ...................................................... 81
16–18 let ..................................................... 32
19–26 let ..................................................... 44
26–35 let ......................................................58
nad 35 let . .................................................301
Procentuálně:
do 15 let ................................................... 16 %
16-18 let ........................... 6 %
19-25 let ............................ 9 %
26-34 let ...........................11 %
nad 35 let ........................ 58 %

☝Grafy distribuce věku a pohlaví členské základny SPJF.
☟Příznivce Jaroslava Foglara lze nalézt ve všech
věkových kategoriích.

Od 1. ledna 2010 byly členské
příspěvky zahrnující měsíční zasílání časopisu Bobří stopa zdarma zvýšeny o 100 Kč na následující úroveň:
• Do 18 let.................... 100 Kč
• Od 18let..................... 200 Kč

Samostatné měsíční předplatné
časopisu Bobří stopa v roce 2010 pro nečleny
a instituce činilo v 400 Kč.

Výroční zpráva SPJF za rok 2010
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Hospodaření SPJF
SPJF jako občanské sdružení představuje jeden
ekonomický subjekt, odděleně hospodaří v rámci SPJF pouze oblastní organizace. V roce 2010
působily v SPJF dvě oblastní organizace: pražská
pobočka a oblastní organizace SPJF Perpetuum
(jihomoravská pobočka).
Příjmy SPJF v roce 2010 byly tvořeny především
dotacemi Ministerstva škloství, mládeže a tělovýchovy v rámci programů státní podpory práce
s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 č. 1 a 2 a dále účastnickými poplatky na pořádaných táborech a akcích, členskými příspěvky ve výši 200 Kč do 18 let
a 300 Kč nad 18 let, dotacemi od měst a krajů
(Brno, Jihomoravský kraj, Praha) a prodejem
materiálů s foglarovskou tematikou (časopisy,
pohlednice, turistické známky, DVD, videokazety
a další publikace).

☝Jedna z pravidelných porad vedení SPJF.
Výdaje

Nájmy klubovna............................21 304,00 Kč
Nájmy akce...................................44 122,00 Kč
Nájmy tábory................................81 125,00 Kč
Elektřina........................................ 1 702,00 Kč
Cestovné.......................................99 199,00 Kč
P.O.Box.......................................... 3 960,00 Kč
Náklady představoval mimo finance na vlastní Poštovné.......................................76 630,00 Kč
pořádání táborů a akcí (především nájmy, ma- Kancelářské p................................16 809,00 Kč
teriál, doprava a strava na akcích) zejména tisk Ostatní služby.............................. 53 648,00 Kč
časopisu Bobří stopa, nákup sportovního vyba- Internet...........................................6 976,60 Kč
vení a materiálu pro pořádání her a akcí a hono- Vedení účtu.....................................6 135,00 Kč
ráře pro externí přispěvatele do časopisu Bobří Materiál....................................... 73 325,00 Kč
stopa (téměř výhradně kresby na titulní stránky Potraviny...................................... 82 002,00 Kč
a komiksy).
Vybavení.......................................49 210,00 Kč
Ceny.............................................. 7 209,00 Kč
SPJF nemělo v roce 2010 žádného placeného za- Střešní organizace........................... 2 560,00 Kč
městnance a veškerá činnost byla zajišťoávna Bobří stopa.................................140 580,00 Kč
dobrovolnicky.
Grafické práce................................ 7 500,00 Kč
Propagace.....................................26 744,00 Kč
Příjmy
Honoráře..................................... 26 700,00 Kč
Členské příspěvky........................ 123 218,40 Kč
Účastníci na akcích........................83 913,00 Kč Celkem...................................... 827 440,60 Kč
Účastníci na táborech..................183 239,00 Kč
Prodej zboží................................. 32 385,00 Kč Od roku 2009 vede SPJF podvojné účetnictví za
Dotace MŠMT.............................250 000,00 Kč využití softwarového balíku Money S3. Funkci
Dotace kraj...................................31 000,00 Kč účetní zastávala v roce 2010 Iva Tesárková – ChoDotace Brno................................ 85 000,00 Kč roš, správcem hmotného majetku byl Jiří Kalina
Dotace Praha............................... 30 000,00 Kč – Čáp.
Sponzoři.......................................14 600,00 Kč
Reklama........................................10 000,00 Kč Celková bilance
Úroky................................................ 238,23 Kč Převod z roku 2009...................... 128 183,65 Kč
Hospodářský výsledek roku 2010.... 16 153,03 Kč
Celkem...................................... 843 593,63 Kč Převod do roku 2011....................144 336,68 Kč
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Činnost poboček SPJF
Pražská pobočka SPJF
Adresa: Před Cibulkami 8/316, 150 00 Praha
Web: www.bohousek.cz
Email: pp@spjf.cz
Vedoucí: Milan Lebeda - Alpín
Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjektivitou jako jedna ze dvou oblastních organizací SPJF. Současně je nejstarší činnou pobočkou
SPJF, její vznik se datuje do roku 1993.
Aktivity 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 výstupech v tisku, rozhlase, televizi a na internetu.
Během celého roku 2010 se odehrávaly pravidelné aktivity, jako březnové Jaro s těšítky, květnové
setkání k výročí čtenářských klubů, zářijová účast
na tradiční výstavě Hry a hlavolamy, listopadově prosincová pátrací hra Hledáme Rychlé šípy
se svým 10. ročníkem pod záštitou primátora hl.
m. Prahy, listopadový 10. ročník Memoriálu Jana
Tleskače – Mistrovství světa ve vyjímání hlavola-

☟Výstava Marko Čermák - poslední romantik.

☝Cyklovýprava Prokopským údolím po stopách JF.
mu ježek v kleci, tradiční prosincový Večer světel
v den výročí vydání prvního kresleného příběhu
Rychlých šípů 17. prosince.
Členové pobočky zajišťovali již desátým rokem
provoz foglarovského magazínu www.bohousek.
cz a spolupracovali na Kolegiích Akademie Jaroslava Foglara.
V lednu se uskutečnil vzpomínkový pietní akt
u hrobu Jaroslava Foglara u příležitosti 11. výročí jeho úmrtí, taktéž v lednu jsme si připomněli
u hrobu prvního kreslíře Rychlých šípů Jana Fischera 50. výročí jeho úmrtí. V únoru Pražská pobočka uskutečnila první ročník závodu městskou
hromadnou dopravou Pražská lítačka, v dubnu
vyvrcholily dlouhodobé přípravy na uspořádání výstavy Marko Čermák – poslední romantik
uskutečněné k 70. narozeninám tohoto kreslíře
Rychlých šípů, ilustrátora románů Jaroslava Foglara, trampa a hudebníka. Květen nabídl III. cyklovýpravu po stopách J. Foglara jeho oblíbeným
oddílovým místem výprav – Prokopským údolím,
setkání k výročí čtenářských klubů a členové pobočky se sešli na výroční schůzi, kde zhodnotili

Výroční zpráva SPJF za rok 2010
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Činnost poboček SPJF
svoji činnost, zabývali se výhledem do budoucna
a zvolili nové vedení. Červen proběhl ve znamení
závěru dvouletého cyklu výprav Expedice Po stopách Hochů od Bobří řeky mapujícího všechna
letní tábořiště Pražské Dvojky – Hochů od Bobří
řeky, tentokrát všechna jihočeská. Červencové výročí narození J. Foglara jsme si připomněli u jeho
rodného domu v Benátské ulici, v září čekala další, již IV. cyklovýprava Prokopským údolím po
stopách J. Foglara, výstava k 70. výročí prvního
vydání Záhady hlavolamu, nazvaná Rychlé šípy na
výstavě, která představila všechny malíře ilustrující příběhy se stínadelskou tématikou a tématikou
Rychlých šípů a také poslední akce v Obecním
dvoře s názvem Rychlé šípy a tajemství Obecního
dvora. V průběhu roku se uskutečnily i další badatelsko vycházkové poznávací aktivity.
Nejrozsáhlejším projektem, na kterém se Pražská pobočka SPJF v roce 2010 podílela, bylo
uspořádání reprezentační výstavy Marko Čermák: Poslední romantik od 12. dubna do 22. září
v Muzeu Karlova mostu. Koncepce výstavy, která
byla připravena k umělcovým 70. narozeninám
(*14. února 1940), vycházela ze snahy představit
Marko Čermáka nejen jako výtvarníka, ale i jako
vynikajícího hudebníka, průkopníka hry na pětistrunné banjo a jednu z legend české country
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music. V neposlední řadě přiblížila výstava také
Markovu celoživotní lásku – tramping, jíž je věrný
od dětských let až do současnosti. Na návštěvníky
výstavy však nečekala jen prohlídka exponátů instalovaných v sedmi výstavních místnostech Muzea Karlova mostu, ale dlouhá řada nejrůznějších
doprovodných akcí.
Krásné desáté ročníky se v roce 2010 uskutečnily hned u dvou oblíbených akcí - jednak tradičního měsíčního Hledání Rychlých šípů, při němž
měli od 17. listopadu do 17. prosince pátrači šanci hledat legendární čtenářský klub Rychlé šípy v
uličkách Starého Města pražského. Postavy v životní velikosti se dívaly na Pražany i návštěvníky
města z balkonu kteréhosi domu na Starém Městě a úkolem bylo je nalézt a vyfotografovat nebo
namalovat. V jubilejním roce se postavy schovaly
opravdu důstojně, na zadní balkon Staroměstské
radnice.
Jubilejní X. Mistrovství světa ve vyjímání hlavolamu „ježek v kleci“ – Memoriál Jana Tleskače se konalo 27. listopadu ve Společenském sále kláštera
Emauzy za pozornosti tradičních i nových soutěžících i návštěvníků. Součástí akce byly opět i doprovodné akce a výstavky.

☟Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece.

Výroční zpráva SPJF za rok 2010

Činnost poboček SPJF
Třebíčská pobočka SPJF
Adresa: Otmarova 22, 674 01 Třebíč
Web: www.halahoj.org
Email: tp@spjf.cz
Vedoucí: Mgr. Vít Oplatek
Činnost pobočky byla v roce 2010 směřována
především pro středoškolskou a vysokoškolskou
mládež z Třebíče a okolí a pro odrostlé bobřostopáky. Tedy pro věkovou skupinu 14 až 26 let.
Některé akce jsou však pořádány i pro mladší
účastníky.
Sídlo pobočky a místo, kde se pořádaly pravidelné akce, je v dřevěném „Domečku“ v areálu
Katolického gymnázia v Třebíči. Kromě herny a
čajovny se zde odehrály koncerty, cestovatelské
besedy, výstavy a další akce pro mladé. Objekt
sloužil také jako základna pro víkendové přespávání klubů nebo oddílů, které navštívily Třebíč a

okolí.
Mezi pravidelné týdenní akce patřilo v roce 2010
provozování herny 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.
Z víkendových akcí v roce 2010 lze uvést 24hodinový fotbalový zápas Noc Den, literární, taneční
a víkendy s larpy, křesťanská akce Dotyk, večerní
a noční hra v ulicích Židovského města Poselství
ze Stínadel, jarní setkání Bobří stopy Tajemství

☝Také v roce 2010 bylo v Halahoji veselo.
opičího ostrova a další.
Mimo klasické víkendové akce pořádá Halahoj
v roce školení pro vedoucí klubů a oddílů, letos
s názvem Psychoseminář a letos jeden letní tábor
SPJF - ostrov pokladů, jehož se zúčastnilo celkem
46 zájemců.
Z dalších akcí uveďme cestovatelská promítání,
koncerty a vystoupení písničkáře Caina, souborů Pilobolus, Šípy lásky Model Bazaar a Mošny,
Pavla Pokorného, Martina Rouse a Ondřeje Herzána, taneční víkendy, festival deskových a stolních her, přednášku o fair tradu, tradiční ples,
kurz Ingliš weakend, dramatický festival Komorní
Třebíč, teambuildingové aktivity pro místní školy, společenskou plavbu Déťamen, larp Asterion, brigády, výpravu na Býčí skálu v Moravském

☝Třebíčská pobočka se podílí na rekonstrukci.
☜ Písničkář Caine vystoupil v roce 2010 v třebíčském „Domečku“.

Výroční zpráva SPJF za rok 2010
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Činnost poboček SPJF
krasu a desítky drobnějších akcí. Průkopnickou
aktivitou třebíčské pobočky je projekt IN.VÍ - integrační víkendy s klienty třebíčského Stacionáře
úsměv, v jehož rámci se letos uskutečnilo již 2 a 3.
společné setkání.

kteří se často mimo svůj domov nedostávají.
V říjnu 2010 se pak uskutečnilo třetí setkání naplněné společným vařením, vyráběním obrázků
pomocí techniky enkaustiky, barvením dřevěných
rybiček, zpíváním a také tanečním večerem.

Dubnová akce nazvaná Integrační víkend – IN.VÍ.,
tentokrát na téma vztahy, navazující na úspěšnou
předchozí akci, proběhla ve vesnici Šafov u česko-rakouských hranic. Její hlavní náplní byla společná příprava jídel a vaření (palačinky, bramborový guláš aj.), florbalový turnaj, malování
společného obrazu, vyrábění plovoucích svíček a
jejich zdobení. Účastníci si také vyzkoušeli z pedigu uplést ošatky. Ale to hlavní bylo především povídání, vzájemné poznávání se, zpívání a celodenní spolupráce. Díky zapojení studentů, kdy pro
mnohé bylo setkání jednou z prvních zkušeností
se světem lidí s mentálním postižením, bylo možné, aby se víkendu zúčastnili i klienti stacionáře,

Kluci si přišli na své díky fotbalovému turnaji,
holky si užívaly zejména přípravu lívanců k večeři.
Celý víkend proběhl ke spokojenosti všech – klienti využili jednu z mála příležitostí, kdy se mohou
podívat mimo prostředí domova a stacionáře,
studenti měli možnost poznat svět lidí s mentálním postižením a učit se vůči nim ohleduplnosti
a porozumění.
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Akce IN.VÍ se vydařily a v roce 2011 se předpokládá její pokračování formou víkendových společných pobytů nebo i během letních prázdnin.

☟Členové pobočky s klienty stacionáře Úsměv.
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Sdružení přátel Jaroslava Foglara
Jihomoravská pobočka SPJF
Adresa: Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Web: jmp.spjf.cz
Email: jmp@spjf.cz
Vedoucí: Renata Chloupková
V roce 2010 sdružovala pobočka 13 členů (počet
je stejný jako v roce 2009) nejen z Brna, ale i z
dalších měst a obcí Jihomoravského kraje (Adamova, Lysic). 21. února 2010 se pobočka stala
druhou oblastní organizací SPJF a získala tedy
svoji vlastní právní subjektivitu včetně přiděleného IČ 720 628 86. Až do říjnové výroční schůze
oblastní organizaci spravovalo přechodné tříčlenné vedení, od října 2010 mělo vedení členů pět.

Při víkendových akcích Perpetua je centrum Holubník většinou využíváno jako zázemí akcí, které
se pořádají nejen pod záštitou pobočky, ale i celého SPJF.

Perpetuum pořádá množství aktivit pro mládež
všeho věku, nesoustředí se pouze na jednu věkovou kategorii. Většina pobočkových akcí je otevřena široké veřejnosti.
V druhé polovině roku 2010 pobočka zahájila činnost v novém volnočasovém centru Holubník na
České ulici 11 v Brně, v prostorách pronajatých
od MŠMT.
Pondělí bylo v Holubníku vyhrazeno kultuře – každý týden probíhal nácvik ochotnického divadla.
V úterý se pravidelně scházeli hráči Klubu deskových her, které večer střídají zájemci o živou hudbu (tzv. Hudební hraní).
Středa je určena odpočinku v čajovně, která je
otevřena od odpoledne do nočních hodin, případně doplněna drobným programem různého
zaměření.
Čtvrtek je naplněn náročnějšími aktivitami – tanečními lekcemi, po kterých následuje tematický
večer THrips = Thursday trips, které v první polovině roku 2010 pobočka organizovala jako samostatnou aktivitu na ZŠ Kotlářská. Jedná se o promítání fotografií z cest po netradičních koutech
světa. Toto promítání je navíc obohaceno o přednášku, v rámci které jsou posluchačům přiblíženy
například i zvyky místních obyvatel, tradiční pokrmy apof.
Pátek se občas (dle druhu aktivity) stává dnem,
kdy se Holubník změní v centrum pro program
PBP (Prase bez prasete - viz níže).

☝Taneční

čtvrtky předcházely v roce 2010 ve
volnočasovém centru Holubník cestovatelskému
programu Thrips.

Zážitkový program Prase bez prasete patří již od
roku 2007 mezi nejstarší pobočkové akce. Konají
se zhruba dvakrát do měsíce a jsou určeny spíše
starším návštěvníkům. Program probíhá většinou
v Brně a okolí, někdy je spojen s následnou víken-
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dovou akcí, kterou pobočka pořádá. Soustředí se
zejména na sportovní (lezení v přírodě i na umělé
stěně, bruslení, sjíždění řek, …) a kulturní aktivity (návštěva divadla, kina,…) a další programy.
V rámci pátečních akcí využíváme nové vybavení,
které si mohou v rámci Půjčovny vybavení Perpetua zapůjčit i další členové a pobočky SPJF. Z některých oblíbených programů, které dříve probíhaly pouze občasně v rámci PBP, se od října staly
pravidelné aktivity v centru Holubník (např. Klub
deskových her).
Také v roce 2010 pořádala pobočka pod záštitou
spolčnosti Kordis tradiční závod v integrované
dopravě Jihomoravského kraje. nazvaný originál- ☝Pořadatelé a účastníci 15. ročníku hry Stínadla
ně Šalinění. Poprvé se v roce 2010 uskutečnil ve se bouří v Adamově.
spolupráci Jihomoravské, Pražské a Severomoravské pobočky závod také pod názvy Lítačka a bíhají pod její záštitou a věnuje se i organizaci
sportovních aktivit pro celé SPJF – tradiční fotbaLokalki současně v Brně, Praze a Ostravě.
lové a hokejové turnaje, či Běh Brno – Adamov.
Jihomoravská pobočka se podílí i na řadě více- Členové pobočky se také v roce 2010 zapojili do
denních (většinou víkendových) aktivit, které pro- akce Bobřík kapky krve, kterou organizovala Pražpobočka SPJF – celkem členové a příznivci naší
☟Výročí jihomoravských klubů se letos neslo ve ská
pobočky darovali 3 510 ml krve.
znamení dokončení stavby srubu Prasklý džbán.

Výroční
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Severomoravská pobočka SPJF
Adresa: Na Liškovci 7, 702 00 Ostrava
Web: smp.spjf.cz
Email: smp@spjf.cz
Vedoucí: Ivan Jung
Severomoravská pobočka od roku 2005 sdružuje
aktivní členy SPJF z Frýdku-Místku, Havířova, Ostravy a okolí. Její činnost pokračovala pořádáním
akcí pro děti a mládež také v roce 2010.
V sobotu 9. 1. 2010 uspořádal 354. KBS Modrý
Mauritius 2. ročník deskových her v klubovně. Ve
vyhřáté klubovně se u čaje uskutečnily turnaje v
Jungle Speedu, Rummy Clubu a dalších hrách.
Knihovna v Ostravě – Mariánských horách hostila
výstavu připravenou ve spolupráci s pobočkou od
15. ledna do 26. února 2010. Souběžně s touto
výstavou probíhaly besedy pro žáky pátých až devátých tříd základních škol. Dohromady se besed
zúčastnilo asi 260 dětí, které po besedách absolvovaly kvíz o životě a díle Jaroslava Foglara, jemuž
byla přímo věnována část výstavy. Na závěr byly
odevzdány ceny vítězům, na které přispělo SPJF,
nakl. Ostrov, redakce časopisu ABC a časopisu
Junák.
K vidění bylo mnoho titulů, jako např.: Ohníček,
Mladý hlasatel, ABC, Mateřídouška, Stezka, Kometa atd.
Někteří členové pobočky se v lednu ještě zúčastnili uzlařské regaty.

☟Setkání klubů Modrý Mauritius a Mladé stromy.

☝Herní odpoledne v Havířově.
19. února 2010 zorganizovali především členové
354.KBS Modrý Mauritius první ročník závodu v
integrované dopravě Ostravy a okolí. Jednalo se o
adaptaci původní brněnské akce, která byla nakonec i v Moravskoslezském kraji úspěšná. Několik
soutěžících se tři hodiny snažilo projet co nejvíce
linek, zastávek, zón a bonusových zastávek. Zvítězil závodník Silesia, který projel pět zón, devatenáct zastávek a čtrnáct linek a získal 325 bodů.
Dovolená – Region
12. – 14. března se členové pobočky zúčastnili výstavy Dovolená – Region, která proběhla na výstavišti Černá louka, a prezentovali zde SPJF.
Na konci března se zástupci pobočky zúčastnili
RVVZ na Hukvaldech.
10. dubna se sešlo asi pětadvacet účastníků v
areálu Hornického muzea Landek, aby si opět zasoutěžilo, tentokrát již na 30. ročníku Kuličkiády.
Pohár pro vítěze Luftbumu tentokrát opouští Havířov a stěhuje se do Ostravy. Na příští rok organizátoři slibují novou disciplínu.
Nakonec se přeci jen na přelomu dubna a května uskutečnil 11. ročník prestižní a oblíbené akce
Po stopách tajemství Uctívačů Ginga, inspirované knihami Svatopluka Hrnčíře., v němž se snažili soutěžící v ostravských uličkách hledat zprávy,
luštit šifry a rozplétat nitky tajemství základního
kamene.

Výroční zpráva SPJF za rok 2010
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Sdružení přátel Jaroslava Foglara
Na sklonku května 2010 uspořádal Modrý Mauritius menší vandr pro vlastní členy i kamarády z
okolí. Je přeci povinností každého člena pobočky navštívit skautskou mohylu Ivančenu, nejvyšší
horu Beskyd Lysou a vodní nádrž Šanci! Během
tří dnů tak účastníci stihli nejen vyjmenované povinnosti, ale také netradiční hry, táboření pod
plachtou i v rourách a opravdu, opravdu poslední pohled na Lysou horu.
16. 6. uspořádal Kosťa besedu o Jaroslavu Foflarovi v obecní knihovně Vendryně pro děti ze základní školy. Zúčastnilo se asi 30 dětí a následně
vznikl ve Vendryni nový klub Rudé střely.

☝Lidové tance z oblasti severní Moravy.
V říjnu se úspěšně uskutečnil druhý ročník dobrodružné lesní akce Indiana Jones a boj o štít za
znovuzískáním legendárního štítu, kterého se
tentokrát pro změnu zmocnili Rusové a chtěli s
ním ovládnout svět. V havířovském lese a následně v klubovně Modrého Mauritia si klubaři ověřili
své orientační a šifrovací schopnosti a zahráli si
několik her.

☝Na vrcholku Lysé hory.
V červnu se pobočka prezentovala na Bambiriádě
v Ostravě. Nechyběly soutěže pro děti, rozdávání
propagačních materiálů a vyprávění o klubech.
Mexičan o prázdninách jezdil po táborech coby
lektor a zároveň prezentoval první ročník akce
„Děti pomáhají dětem“, která se setkala s velkým
úspěchem.

5

Od ledna 2010 začíná vycházet třetí ročník pobočkového časopisu Sem‐Tam, šéfredaktory zůstávají Martin Vérteši‐ Sova a Dominik Macek‐
Bobr. Časopis zachovává svůj formát i rozsah a
je poskytován všem členům pobočky zdarma. Od
ledna 2010 je vždy obálka natištěna na barevném
papíře. Za tisk vděčíme obětavým členům SPJF v
Brně.
Členové pobočky se scházejí jednou až dvakrát
ročně na schůzích, kde je voleno vedení pobočky
a kde se vytváří plán akcí na další období.

☟Z důvodu deště se v roce 2010 musela kuličkiáda konat pod střechou.
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Sdružení přátel Jaroslava Foglara
Východočeská pobočka SPJF
Adresa: K Biřičce 1 579, 500 08 Hradec Králové
Web: vcp.spjf.cz
Email: vcp@spjf.cz
Vedoucí: Ladislav Ježek
Východočeská pobočka funguje už pátým rokem
a během roku 2010 uskutečnila několik akcí.
Začátkem února uspořádala turnaj v ledním hokeji, který se konal na zimním stadionu v Novém
městě nad Metují. Náš východočeský region poctili svou návštěvou hokeje chtiví sportovci až z
dalekého Brna a Vyškova. Vzhledem k poměrně
vysoké dívčí účasti se nám podařilo sestavit i samostatné družstvo dívek.
V březnu se zástupci a několik členů pobočky zúčastnili Lesní školy SPJF. Podnikli jsme Velikonoční výpravu o víkendu před Velikonocemi. Naše
kroky směřovaly na tábořiště s totemem u České
Třebové. Během cesty k tábořišti jsme hráli různé
hry, nejoblíbenější byla Letadlo. Počasí nám přálo a výpravu hodnotíme jako zdařilou.
V květnu jsme pořádali akci Labyrinty, která se
kvůli malé účasti přetransformovala ve výpravu
do skalní oblasti Ostaš. Během léta několik našich členů pravidelně jezdí na tábory pořádané
SPJF. Starší členové pobočky jezdí jako vedoucí
tábora. Po prázdninách jsme se zúčastnili tradičního fotbalového turnaje Dvou divochů. Koncem
října jsme zorganizovali již 7. ročník tradiční akce

☟Fotbalové utkání o pohár Dvou divochů bylo

poctěno vysokou účastí sportovců z východních

☝Jedno z hokejových utkání nikdy nekončící série Bobří ligy.

Časopis Východ

Časopis Východočeské pobočky SPJF Východ vydávají náctiletí členové pobočky. Časopis se netiskne, je k dispozici v elektronické podobě na
webové stránce pobočky ke stažení zdarma.
Cílem vydávání časopisu je oživení činnosti pobočky a informování veřejnosti z řad členů SPJF
o akcích pořádaných v regionu, každý výtisk obsahuje reportáže z akcí v poslední době, sportovní a železniční rubriku, ve většině čísel se objevují
rozhovory se zajímavými postavami z pobočky či
foglarovské historie kraje.
Zajímavá rubrika Pátrání po zaniklých klubech
pak odhaluje historii dvou desítek let klubovního
hnutí na Královéhradecku pod patronátem SPJF.
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Dobrodružství v temných
uličkách, která se konala v
historickém centru města
Hradec Králové. Akce se
zúčastnilo několik nových
tváří především díky propagaci v místním Domě
dětí a mládeže.
17. prosince jsme uskutečnili Výroční schůzi pobočky, kde jsme zhodnotili
akce v uplynulém roce a
zvolili nové vedení pobočky. Na schůzi navazoval
tradiční Večer světel, který
byl letos přístupný i pro
veřejnost. Procházeli jsme
se s lampióny a svíčkami ☝Tradiční Dobrodružství v temných uličkách se koná v různých městech
historickými uličkami a na Královehradeckého kraje. Letos ožila Stínadla přímo v Hradci Králové.
konci trasy jsme vypustili
dva létající lampióny, z nichž jeden nesl na sobě Akce bezprostředně navazovala na Večer světel,
nakreslené logo pobočky. Večer jsme ukončili překvapivá byla zejména hojná účast téměř všech
domluvenou prohlídkou Bílé věže, z níž se nám věkových kategorií (od 5 do 40 let) a hlavně ponaskytl sice velmi mrazivý, ale krásný výhled na zitivní hodnocení akce. Jako dvoudenní víkendonoční město.
vou akci bude pobočka Pinec Hradec určitě pořádat i v roce 2011.
V roce 2010 jsme poprvé v historii akcí pobočky
pořádali víkendový turnaj v ping pongu pro členy ☟Není radno se dostat do křížku s VýchodočesSPJF i další příznivce pod názvem Pinec Hradec. kou pobočkou SPJF.
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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 odkazu Jaroslava Foglara.
Za zvláštní pomoc a podporu děkujeme zejména
následujícím:
CÍGLER SOFTWARE, a.s.,
Nábytek Kejík,
obchodní dům VAGNER,
ČTU oblast Praha.
Dále děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a
ělovýchovy, statutárnímu městu Brnu, hlavnímu
městu Praze a Jihomoravskému kraji.
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.
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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, www.iklubovna.cz
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Joštova 5, 601 79 Brno;
Číslo účtu: 106404994/0300
IČ: 48511200

