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Předseda:  PhDr. Miloš Vraspír – Bobr.

1. místopředseda:  Mgr. Jiří Kalina – Čáp.

2. místopředseda:  Bc. Renata Chloupková – Renča.

Členové vedení: Stanislav Čaban – Wapi,  
 Ing. Libor Čája – Donald,
 Aleš Deutsch – Aleš, 
 Ing. Vojtěch Hanuš – Vojta,
 Mgr. Slavomil Janov – Nashville,
 Ing. Ladislav Ježek – Láďa,
 doc. RNDr. Josef Kasl, CSc. – Pepa,
 Mgr. Radim Kejík – Rolf,
 Anežka Plintovičová – Any,
 Kateřina Sloupová – Drobek.

Revizní komise: Mgr. Hynek Cígler – Hyňas,
 Ing. Radek Petr – Menhart,
 Mgr. Iva Tesárková – Choroš.

Členové SPJF zajistili chod následujících komisí:
Klubovní, Legislativní, Badatelská, Ediční, Pro-
jektová, Pořadatelská, Internetová, Hospodář-
ská a Redakční.

Jaroslav Foglar, známý český spisovatel, redaktor, 
skaut a pedagog, žil v letech 1907–1999. Navrhl 
mimo jiné nový směr výchovy mládeže bez dospě-
lého vedoucího v dětských mikrokolektivech (klu-
bech), jejichž činnost je řízena pouze prostřed-
nictvím korespondence a časopisů.

SPJF na tento výchovný směr navazuje a v sou-
časné době sdružuje v rámci Hnutí Bobří stopou 
okolo 40 čtenářských klubů a mimo to i 10 oddí-
lů 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-ko-
repondenční hru.

Dále SPJF pořádá ročně asi 10 táborů a další ví-
kendové akce pro děti a mládež, školení a semi-
náře pro instruktory a vedoucí, besedy a výstavy 
pro širokou veřejnost.

SPJF se zabývá i sběratelskou činností a odbor-
ným rozvíjením pedagogického potenciálu me-
tod, které nastolil Jaroslav Foglar.

Poslední částí činnosti je program Hledáme lék 
na dětskou kriminalitu, v jehož rámci bylo vydá-
no několik videokazet a brožur.

SPJF je neziskovou organizací a nemá žádného 
placeného pracovníka.

Jaroslav Foglar, the famous Czech writer, editor, 
scout and pedagogue, lived 1907–1999. He cre-
ated, among other things, a new trend in educa-
tion without an adult chief. The children´s clubs 
are guided only by means of letters and maga-
zines.

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 Move-
ment). SPJF publishes monthly the journals for 
clubs and own members, runs a community web 
portal and Iall year web-correspondend game.

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 is involved in collector´s activities and the 
professional evolution of Jaroslav Foglar´s peda-
gogical method.

The last part of its activities is the programme 
„Looking for a cure for juvenile crime”, in which 
some films and small books have been produced.

SPJF is non-profit organization and volunteers 
do not receive any stipends.

Orgány SPJF v roce 2013
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rámci táborové činnosti SPJF uskutečnilo pět tá-
borů Třebíčské pobočky Halahoj a dvojici letních 
táborů pro kluby pořádaných ústředím.

Tábor Bobří stopy – Tenkrát na východě
Psalo se léto roku 1994, když táborníci ze Sdru-
žení přátel Jaroslava Foglara poprvé zavítali na 
tábořiště nedaleko obce Pikárec na Žďársku. Ten-
krát třetí táborovou sezónu připravovala sehraná 
dvojice vedoucích Sharp – Jestřáb a málokdo by 
si pomyslel, že tábory Bobří stopy na tomto mís-
tě potrvají další dvě desítky let. Právě letos zažila 
louka u rybníka Kuchyně svůj dvacátý táborový 
ročník. Mnohé se zde změnilo, některé věci však 
zůstaly stejné, jak to už v životě chodí. 
 Také témata táborů se čas od času opakují a také 
letos nás čekalo téma, které bylo využito na tá-
boře Bobří stopy v roce 2001 – vlaky a železnice. 
Letošní tábor pod názvem „Tenkrát na východě“ 
byl ve znamení stavby Transsibiřské magistrály.

Letošní táboření neméně úspěšně navázalo na 
léta minulá a ač bylo táborové vedení i řady tá-
borníků výrazně omlazeny, dařilo se všechny situ-
ace řešit úspěšně a s elánem. To je příslibem i pro 
táboření v dalších letech a já doufám přátelé a ka-
marádi, že se nejen na Pikárci zase všichni sejde-
me a pod vlajkou Bobří stopy budeme myšlenku 
Jaroslava Folgara šířit dál a ještě mnoho let bude 

pod stožárem znít táborový pokřik:  „S Bobří sto-
pou směle jdem, chceme být všem příkladem“.

Tábor Bobří stopy Dhaulagiri
Tábor Bobří stopy mezi vesnicemi Hrbov a Brzkov 
na Vysočině se letos uskutečnil 13. – 27. červen-
ce. Táborové vedení ve složení Stanislav Čaban 
– Wapi, Martin Vérteši – Sova a Roman Kula – 
Romain připravilo pro tři družiny táborníků ce-
lotáborovou hru na téma putování nepálskými 
velehorami, čímž tábor také navázal na celoroční 
dlouhodobou hru pro kluby Dhaulagiri.

Pátrat v pamětech starého buddhistického mni-
cha, postavit posvátný čorten, vyluštit zprávu 
psanou neznámým písmem nebo promýšlet, kte-
rou horskou soutěskou je lepší se vydat – to je 
jen málo z toho, co museli táborníci absolvovat. 
Samozřejmě neminuly ani klasické tábornické po-
vinnosti jako každodenní obstarání nákupu, pit-
né vody, dřeva na topení, pomoc s vařením atd. 
Tradiční fotbalový zápas Brzkov – Hrbov letos 
dopadl nerozhodně, takže třešničkou na dortu le-
tošního tábora se musel stát dvoudenní výlet na 
řeku Brtnici, v jejímž kouzelném okolí se nachází 
například zřícenina hradu Rokštejn nebo příměl-
kovská tůň. Vrcholem čtrnácti dnů, nabitých zá-
žitky a orientálními vjemy, byl slavnostní třinác-
tipatrový oheň, u něhož mimo jiné tři tábornice 
obdržely svůj první Březový lístek – tradiční oce-
nění vedoucích za práci s dětmi a mládeží. 

SPJF se zaměřuje při práci s dětmi a mládeží na 
oblast malých neformálních skupin, dětských mi-
krokolektivů bez dospělého vedoucího.
Tento styl práce s „kluby“ vymyslel ve 30. letech 
20. století právě spisovatel, skautský vůdce a vy-
chovatel Jaroslav Foglar a ovlivnil tak statisíce 
tehdejších i dnešních Čechů a Slováků.

V současnosti se tento styl práce ve světle moder-
ních pedagogických a psychologických poznat-
ků ukazuje jako perspektivní. Zejména dnes, kdy 
opadá zájem o tradiční volnočasové aktivity, hra-
je mezi osmým a patnáctým rokem života velkou 
roli vrstevnická skupina. SPJF těmto přirozeně 
vznikajícím skupinám nabízí lepší možnost napl-
nění 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 mik-
rokolektivy se tak stávají nástrojem rozvoje osob-
nosti, pomůckou při dosahování klíčových kom-
petencí a jsou současně i progresivním nástrojem 
pro prevenci sociálně-patologických jevů a poz-
dějšíhorizikového chování v adolescenci.

SPJF sdružuje 3 typy klubů podle jejich zaměření:
• Kluby Bobří stopy (KBS) – nejstarší typ je zamě-
řen na klasické kluby typu Foglarových Rychlých 
šípů. Jejich členové rádi plní bobříky, čtou, hrají 
hry a vůbec jsou „typickými kluby“, zpravidla s tá-
bornickým zaměřením.
• Bratrstva talismanu (BT) – jejich členové hledají 
tajemno, pátrají v přírodě i ve městech po záha-
dách.
• Akční týmy (AT) – nejnovější typ klubů je zamě-
řen na moderní děti, které baví moderní činnosti. 
Zaměřuje se na party, které by „běžná klubovní 
činnost“ nezaujala, a snaží se i na ně působit vý-
chovně.

Mimo klubů pracuje SPJF i s klasickými Oddíly 
Bobří stopy (OBS) s dospělým vedoucím a sa-
mostatnými dětskými členy: Stopaři Bobří stopy 
(SBS).

Klubovní hnutí
Za aktivní klub je považován takový, který nejmé-
ně jednou za půl roku pošle poštou písemné hlá-
šení o své činnosti. Každý typ klubů má na starosti 
tzv. stovkař, který vede evidenci svých mikrokolek-
tivů a na každou „depeši“ odpovídá. Kromě toho 
s kluby komunikuje i elektronicky a často i osobně 
či telefonicky. Každému klubu navíc zdarma do-
chází časopis Bobří stopa, financovaný částečně 
z dotací MŠMT. Členové klubů nejsou členy SPJF 
a nemusí tak platit žádné registrační poplatky. Na 
konci roku 2013 bylo jako aktivní vedeno celkem 
21 klubů (15 KBS, 3 AT, 3 BT) a několik oddílů.

Tábory
Kromě jednotlivých oddílových táborů se letos  v 

Činnost s dětmi a mládeží

☟Program táborů Halahoje je vždy pestrý.

☝Původní karavan určený k přestavbě.

☝Hry s vozíkem mají na táborech nevídaný 
úspěch a učí táborníky jízdním dovednostem.

☝Výstavní přihláška klubu do dlouhodobé hry.

5 Výroční zpráva SPJF za rok 2013

☟Děvčata z klubu Rejnoci zahájila tábor svačinkou.
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Webové portály
Od roku 2010 funguje a je zdokonalován webový 
informační systém SPJF určený klubům - komu-
nitní portál iklubovna.cz v modernizované podo-
bě (původní portál je v provozu od roku 2002). 

Mimo portál iklubovna.cz je do jednotného in-
formačního systému SPJF zapojen již několik let 
úspěšně fungující portál dlouhodobka.cz, zpří-
stupnující vždy od září do května celoroční dlou-
hodobou hru na určité téma. Tím byla v klubov-
ním roce 2012/2013 hra s nepálským motivem 
Dhaulagiri, na kterou po prázdninách navázala 
hra Ukerewe věnovaná Africe.

Sportovní činnost
V rámci sportovních aktivit pořádá SPJF každo-
ročně fotbalové a hokejové turnaje, kterých se 
účastní kromě mladých i starších členů Sdružení 
i jejich kamarádí, děti, či jiní rodinní příslušníci 
a taktéž i zástupci z řad bývalých členů. Na jaře 
probíhá pravidelně Pohár Bobří stopy v kopané, 
který se každý rok stěhuje z jednoho města do 
druhého. Pro podzimní Divošský turnaj naopak 
zůstává domácím prostředím brněnská Holedná. 
Oba dva turnaje již mají odehráno 16 sezón a tak 
jejich tradice je nesporná. V zimním čase se na-
opak tradiční aktivitou foglarovců stala Bobří liga 
ledního hokeje, ve které se členové SPJF utkávají 
o hokejový pohár. V zimě 2013 odehráli hokejisté 
SPJF již svůj sedmý ročník. 

Dlouhodobá hra
V první polovině roku 2013 probíhala druhá po-
lovina dlouhodobé hry Dhaulagiri. Vědeckofan-

tastický námět skloubený s autorským příběhem 
o klubu Zatopená jeskyně provázel soutěžní týmy 
až do května a po závěrečné osmé etapě hry se 
vítězi stali 8. AT Plzeňští piráti (do 15 let) a 5. AT 
Rejnoci (do 18 let) z Plzně. Nejvíce bodů v průbě-
hu hry ovšem získalo Společenstvo kočičích šípů, 
a to neuvěřitelných 405! Nejoblíbenějšími úkoly 
celé dlouhodobky byly např. Portrét náčelníka, 
Rovnou do propasti, Horský šerpa nebo Vzpo-
mínka na Dhaulagiri.
V říjnu 2013 započala nová dlouhodobá hra s ná-
zvem Ukerewe, která se bude hrát až do června 
2014 a jejím ústředním tématem je objevování Af-
riky ve stopách Davida Livingstona a Henryho M. 
Stanleyho. Hlavním komunikačním kanálem hry 
zůstal web www.dlouhodobka.cz, nově se k němu 
přidal také znovu obnovený časopis Klubovní hla-
satel, kde vychází zadání nových úkolů, vyhodno-
cování těch starších, fotografie od hrajících klubů 
či ta nejvydařenější hlášení.  V první polovině hry 
se na předních pozicích držely především kluby 
Tygří dráp, Rejnoci a Zatopená jeskyně.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara Výroční zpráva SPJF za rok 2013

Vydavatelská činnost

V roce 2013 vydalo SPJF čtyři čísla časopisu Bob-
ří stopa (včetně dvou dvojčísel). Náklad každého 
čísla se ustálil na 900 ks. Měsíčník je určen dětem 
i dospělým, příznivcům Foglarova díla i veřejnos-
ti. 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 
2012 nadále dobrovolníci z řad SPJF pod vedením 
šéfredaktora Vojtěcha Hanuše. Časopis vycházel 
pod registračním číslem ISSN 1803-8636.
V tomto roce se podařilo získat pro časopis nové 
nadějné autory, ale také autorská práva na vy-
nikající kresby již zesnulého ilustrátora Jaromíra 
Vraštila. Dvanáctým dílem byl ukončen komikso-
vý příběh Zlato Apačů na motivy stejnojmenné-
ho knihy J.A.Altshelera. Tradičně časopis přinášel 
pravidelné informace z foglarovského světa, ale 
také šíreji pojaté texty pro mládež a všechny členy 
SPJF. V časopisu se objevilo také několik soutě-
ží pro čtenáře. Poslední číslo v roce 2013 bylo v 
pořadí 100. číslem časopisu, které SPJF za svou 
dlouholetou historii vydalo.

Volnočasová základna Muna

V roce 2013 pokračovaly rekonstrukční práce na 
volnočasové základně SPJF MUNA. Během pra-
covního tábora byla první místnost (malá klubov-
na) dokončena se vším všudy. Několik pracovních 
víkendů pohltila příprava na lití anhydritových 
podlah, pod nimiž se nejdříve musela podla-
ha důkladně izolovat. Přibylo také několik nově 
vsazených oken, omítky a izolace stropů, začá-
tek opravy drenáže kolem objektu, byla usazena 
jímka na odpadní vody, spraven okap a mnoho 
dalšího.
Na Valné hromadě Městečka neziskových organi-
zací, která se koná každý rok, převzalo SPJF roč-
ní předsednictví v tomto uskupení. I nadále jsme 
spolupracovali s dalšími neziskovými organiza-
cemi působícími na Muně: jmenujme například 
Českou tábornickou unii, hnutí Royal Rangers 
nebo Hnutí Brontosaurus Jeseníky.

Sluneční zátoka

Setkání nejen foglarovců ve Sluneční zátoce se 
uskutečnilo v sobotu 15. června u příležitosti 75. 
výročí zrození Rychlých šípů. Účastníků, kteří při-
jeli doplnit své foglarovské sbírky, ale hlavně se 
setkat s kamarády, bylo přibližně 150.

☝Soutěžní výtvor účastníků dlouhodobky:
obří mapa Afriky, kterou lze rozložit jen na Muně.

☝Titulní strana Bobří stopy s indiánskými hochy.

Další vybrané aktivity SPJF

☟Pohár Bobří stopy letos v Adamově.

☟Zpěv foglarovských písní u pomníku v Zátoce.
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Řádným členem Sdružení přátel Jaroslava Fogla-
ra může být libovolný zájemce, který zašle písem-
nou přihlášku a 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 pořáda-
ných akcí, zaniklých a nově přihlášených klubů. 
Formou různých dalších projektů a soutěží osloví  
SPJF další množství dětí neregistrovaných v klu-
bech.

K 31. prosinci 2013 své dřívější členství prodlou-
žilo nebo se do SPJF nově přihlásilo 239 členů, z 
toho 42 děvčat nebo žen a 198 hochů nebo mužů.

Věková struktura přihlášených členů byla násle-
dující:
do 15 let ... .................................................. 29
16–18 let  ...................................................... 5
19–26 let  .....................................................11
26–35 let  .....................................................27
nad 35 let  ..................................................168

Procentuálně:
do 15 let ... ............................................... 12 %
16-18 let ... ................................................  2 %
19-25 let  ................................................... 5 %
26-34 let  ..................................................11 %

nad 35 let  ................................................ 70 %
Členské příspěvky zahrnující měsíční zasílání ča-
sopisu Bobří stopa, možnost účastnit se hlasová-
ní na valné hromadě, možnost využívat slevy na 
akce a další výhody činily v roce 2013:
• Do 18 let ............................................ 200 Kč
• Od 18let ............................................ 300 Kč
Samostatné měsíční předplatné časopisu Bobří 
stopa v roce 2013 pro nečleny a instituce činilo v 

350 Kč.

SPJF jako občanské sdružení představuje jeden 
ekonomický subjekt, odděleně hospodaří v rám-
ci SPJF pouze oblastní organizace. V roce 2013 
působily v SPJF dvě oblastní organizace: pražská 
pobočka a oblastní organizace SPJF Perpetuum 
(jihomoravská pobočka).

Příjmy SPJF v roce 2013 byly tvořeny především do-
tacemi Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy v rámci programů č. 2 (Podpora vybraných fo-
rem práce s neorganizovanými dětmi a mládeží) a 
3 (Investiční rozvoj materiálně technické základny 
mimoškolních aktivit dětí a mládeže) a dále účast-
nickými poplatky na pořádaných táborech a akcích, 
členskými příspěvky ve výši 200 Kč do 18 let a 300 
Kč nad 18 let, dotace od města Brna a prodejem 
materiálů s foglarovskou tematikou (časopisy, po-
hlednice, turistické známky a další publikace). V 
roce 2013 obdrželo SPJF druhou (a poslední) část 
dotace, z níž byla financována Celostátní vzájemná 
výměna zkušeností (CVVZ) v roce 2012, na podporu 
této akce se nám podařilo získat celkem 124 000 Kč 
od Nadace Vodafone, přičemž první část dotace ve 
výši 96 000 Kč byla uhrazena již v roce 2012.

Náklady představovaly mimo finance na vlastní 
pořádání táborů a akcí (především nájmy, mate-
riál, doprava a strava na akcích) zejména stavební 
materiál a vybavení při budování volnočasové zá-
kladny MUNA, tisk časopisu Bobří stopa, nákup 
materiálu pro pořádání her a akcí a honoráře pro 
externí přispěvatele do časopisu Bobří stopa (té-
měř výhradně kresby na titulní stránky a komiksy). 

SPJF mělo v roce 2013 jednoho placeného zaměst-
nance na dohodu o provedení práce – zajištění a or-
ganizaci prací na volnočasové základně MUNA (celý 
honorář byl placen z projektu MŠMT č. 3). Veškerá 
další činnost byla zajišťována dobrovolnicky.

Od roku 2009 vede SPJF podvojné účetnictví za 
využití softwarového balíku Money S3. Za hospo-
daření SPJF zodpovídá zejména Hospodářská ko-
mise: funkci účetního zastával v roce 2013 Mar-
tin Svatoň – Svišť2, správou pokladny byla v roce 
2013 pověřena Renata Chloupková a správcem 
hmotného majetku byl Jiří Kalina – Čáp.

Příjmy
Členské příspěvky..........................92 791,38 Kč
Účastníci na akcích .......................20 272,00 Kč
Účastníci na táborech .................218 726,00 Kč
Prodej zboží ................................ 43 699,00 Kč
Předplatné knihovny ...................... 2 450,00 Kč
Dotace MŠMT 2 .........................175 500,00 Kč
Dotace MŠMT 3 .........................300 000,00 Kč
Dotace město Brno ..................... 55 000,00 Kč
Dotace Nadace Vodafone .............24 000,00 Kč
Dotace Veolia ...............................13 000,00 Kč
Sponzorský dar ...............................4 001,00 Kč
Reklama .......................................10 000,00 Kč
Úroky ............................................... 580,00 Kč

Celkem ..................................... 963 519,38 Kč

Výdaje
Nájem klubovny ............................24 105,00 Kč
Náklady na akce ........................... 38 118,00 Kč
Náklady na tábory ......................270 965,00 Kč
Náklady na porady .......................13 773,00 Kč
Nájemné (tábořiště ad.) ................10 497,00 Kč
Elektřina ......................................17 670,00 Kč
Jízdné ............................................... 279,00 Kč
Pojištění a ostatní služby .................4 810,00 Kč
Poštovné a nájemné P. O. boxu ...... 44 427,00 Kč
Kancelářské potřeby ....................... 6 053,00 Kč
Internet ......................................... 5 038,00 Kč
Vedení účtu ................................... 2 008,00 Kč
Materiál .........................................4 015,00 Kč
Ceny ............................................14 199,00 Kč
Projekty a dotace (Veolia ad.) .......14 352,00 Kč
Střešní organizace ............................. 500,00 Kč
Bobří stopa ................................. 65 436,00 Kč
Tisk .............................................23 185,38 Kč
Honoráře .................................... 25 000,00 Kč
Školení .......................................... 2 320,00 Kč
MUNA ....................................... 328 110,50 Kč

Celkem ..................................... 914 860,88 Kč

Celková bilance
Převod z roku 2012 ..................... 213 157,47 Kč
Hospodářský výsledek roku 2013 .. 48 658,50 Kč
Převod do roku 2014 .................. 261 815,97 Kč

Členská základna SPJF Hospodaření SPJF

☝Grafy distribuce věku a pohlaví členské základny SPJF.

☟Grafy distribuce věku a pohlaví členské zá-
kladny SPJF.

☟Členové SPJF táhnou za jeden provaz.
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Rok 2013 se ve Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
nesl v duchu 75. výročí od vydání prvního časopi-
su s komixem Rychlé šípy uvnitř. Přesto, že tehdy 
autor nepočítal s výrazným úspěchem a dlouho-
dobým pokračováním série, staly se Rychlé šípy 
hitem a jejich obliba vytrvala až do dnešní doby.

Nejvíce se akcím k tématu výročí Rychlých šípů vě-
novala Pražská pobočka, ke které se kromě jiného 
zvláště v závěru roku připojila i další místní usku-
pení v pořádání hry Hledáme Rychlé šípy. Připo-
meňme, že Pražská pobočka SPJF v roce 2000 
uspořádala 1. ročník pátrací hry pro širokou ve-
řejnost Hledáme Rychlé šípy. V roce 2013 se pát-
rací hra rozšířila do šesti měst v České republice. 
Kromě Prahy, kde hra probíhá již 13 let, a Kutné 
Hory (letos se hrálo potřetí) přibylo Brno, Ostra-
va, Olomouc a Tábor.

Základním zadáním bylo najít v určené části měs-

ta figuríny Rychlých šípů a jejich fotku či obrázek 
zaslat organizátorům. Všechny postavy se ukrýva-
ly na jednom místě, nebyly však lehce odhalitelné, 
neboť se často skrývaly na balkónech, terasách a 
podobných místech, kam lidé často zrak nezveda-
jí. Proto pro mnoho pátračů znamenala soutěž i 
další malé objevy ve městě.  Jednoduchá pravidla, 
termín a délka hry - měsíc před 17. prosincem - 
narozenin Rychlých šípů se povětšinou shodovaly, 
ale jinak v každém městě do hry vnesli organizáto-
ři něco osobitého.

Ve městech Tábor a Kutná Hora realizoval akci Ju-
nák – svaz skautů a skautek ČR, v dalších čtyřech 
městech se pořádání zhostily jednotlivé pobočky 
SPJF: Pražská, Jihomoravská, Severomoravská a 
Východomoravská. Pro každou z nich to byla za-
jímavá novinka v programu a některé ji ž plánují 
opakování hry i v příštím roce.

Města seřazená podle velikosti hracího území:
Praha               1 035 000 m2

Ostrava               789 000 m2

Kutná Hora         705 000 m2

Brno                    536 000 m2

Olomouc             507 000 m2

Tábor                  247 000 m2

Hra se po 13 letech úspěšně rozrůstá a baví ne-
jenom účastníky, ale také organizátory. Těm je 
nechána určitá organizační volnost a možnost 
obohacení o další prvky a inspirování ostatních. 
Vždy se ale hledají Rychlé šípy venku ve městě, ale 
i v nás samotných.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara Činnost poboček SPJF

Adresa: Před Cibulkami 8/316, 150 00 Praha 5 
Web: www.bohousek.cz
Email: pp@spjf.cz

Vedoucí pobočky: Milan Lebeda – Alpín  
Zástupci: Petr Molka – Best, Martin Rosol 

Základní informace:
Pražská pobočka disponuje vlastní právní subjek-
tivitou jako Oblastní organizace SPJF. Zároveň je 
nejstarší činnou pobočkou SPJF, její vznik se datu-
je do roku 1993.

Aktivity Pražské pobočky jsou směřovány přede-
vším na šíření odkazu Jaroslava Foglara a propa-
gaci jeho díla a pedagogických metod pro práci s 
dětmi a mládeží v jejich volném čase. Tyto aktivity 
jsou zaměřeny směrem k nejširší veřejnosti. Po-
bočka se soustředí na badatelskou, ediční a pu-
blikační 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 foglarov-
ských informací v hromadných sdělovacích pro-
středcích a spolupracuje na těchto výstupech v 
médiích – tisk, rozhlas, televize, internet.

Pravidelné každoroční akce:
Během celého roku se odehrávaly pravidelné oblí-
bené aktivity: Lednové setkání k 14. výročí odcho-
du Jaroslava Foglara a 106. výročí narození Jana 
Fischera u jejich hrobů, 9. 2. III. zimní setkání ve 
Sluneční zátoce, 23. 2. se uskutečnil již 3. roč-
ník Pražské lítačky - soutěže v používání městské 
hromadné dopravy, březnové Jaro s těšítky, listo-
padově prosincová měsíční pátrací hra Hledáme 
Rychlé šípy na Starém Městě pražském se svým 
13. ročníkem, listopadový 13. ročník Memoriálu 
Jana Tleskače – Mistrovství světa ve vyjímání hla-
volamu ježek v kleci, tradiční prosincový Večer 
světel v den výročí vydání prvního kresleného pří-
běhu Rychlých šípů 17. 12. spojený s vyhlášením 
výsledků hry Hledáme Rychlé šípy. 

Členové pobočky zajišťovali již třináctým rokem 
provoz foglarovského magazínu www.bohousek.
cz a spolupracovali na Kolegiích Akademie Jaro-

slava Foglara a dalších akcích, setkáních, výsta-
vách, v průběhu roku se uskutečnily i další bada-
telsko vycházkové poznávací aktivity.
 
Rok 2013 byl rokem připomenutí 75. výročí Rych-
lých šípů a v rámci této příležitosti se uskutečnil 
celoroční projekt Rychlé šípy slaví 75 let s podpo-
rou hlavního města Prahy. Jednou z akcí projektu 
byla v Galerii jedné věci na Starém Městě praž-
ském výstava s názvem Rychlé šípy a tajemství 
létacího kola připravená Magistrátem hlavního 
města Prahy a SPJF ve spolupráci s dalšími part-
nery.

Pamětní deska v Prokopském údolí
Ve státní svátek České republiky 28. října 2013  
byla v Prokopském údolí v Praze odhalena pa-
mětní deska, která připomíná, že v roce 1920 
zde vykročil na svoji celoživotní skautskou stezku 
legendární spisovatel a skautský vůdce Jaroslav 
Foglar – Jestřáb. Akce proběhla v rámci projektu 
Romantickou stezkou Jaroslava Foglara - Rychlé 
šípy v Prokopském údolí.

Spolupráce v roce 2013:
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, Juná-
kem - svazem skautů a skautek ČR, Pražským kra-
jem A. B. Svojsíka, Klubem skautských sběratelů 
Junáka, Hlavním městem Prahou a Magistrátem 
hlavního města Prahy, Městskou částí Praha 1, 
Dopravním podnikem hlavního města Prahy a 
dalšími organizacemi a institucemi.

Pražská pobočka SPJF

☟Výroba figurín v klubovně Jihomoravské pobočky.

☝Létající kolo Jana Tleskače na pražské výstavě.

75. výročí Rychlých šípů

☝Rychlé šípy dobře schované před nepozorným zrakem.
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• CESTOVATELSKÉ BESEDY, KONCERTY: 
Během celého roku jsme pořádali cyklus cesto-
vatelských besed a koncertů. Kromě pozvaných 
hostů byl zde kladen důraz na zapojení co největ-
šího počtu mladých, kteří tak mohli prezentovat 
na veřejnosti své písničky či se podělit s ostatními 
o své zážitky z cest po světě. 

• VÍKENDOVÉ AKCE, ŠKOLENÍ, TÁBORY:
Akce probíhaly v Třebíči nebo na turistických zá-
kladnách v kraji Vysočina. Většina víkendových 
akcí a letních aktivit se odehrávala v přírodě s 
maximálním využitím metod zážitkové pedagogi-
ky (kooperace skupiny, využití schopností každé-
ho jednotlivce, hledání a rozšiřování hranic sku-
piny a jednotlivce …). 
V roce 2013 jsme uspořádali celkem pět táborů, 
kterých se zúčastnilo kolem 130 dětí a mladých 
lidí. Jednalo se o tři dětské tábory, putovní tábor 
na Šumavě a křesťanský zážitkový tábor.

• INTEGRAČNÍ VÍKENDY:
Opět jsme také uskutečnili dva integrační víkendy 
pro klienty denního stacionáře Úsměv a naše stu-
denty SŠ a VŠ. Během víkendů jsme se snažili o co 
největší spolupráci klientů a studentů – společná 
příprava jídla, výtvarné programy, rukodělky, mu-
zikoterapie, tanec apod.. Společně jsme také vy-
slechli koncert slepého písničkáře Martina Rouse 
z Prahy, prožili workshop s bubny, malovali si na 
obličej, navštívili jeskyni Býčí skálu či lektorovaný 
program v Otevřené zahradě v Brně. V roce 2014 
nás čeká už desátý společný pobyt.

• JINÉ VYUŽITÍ STUDENTSKÉHO KLUBU:
Náš klub – DOMEČEK – během roku také využí-
valy pro svou činnost další skupiny lidí. 
Scházelo se zde občas křesťanské společenství, 
tanečnice břišních tanců, setkání zde měl i tře-
bíčský studentský parlament, občas se zde konaly 
porady roverských a skautských oddílů. 
Domeček také slouží k občasnému přespávání 
oddílů a neziskových organizací při jejich víken-
dových pobytech v našem městě. 
Proběhl zde i akreditovaný kurz první pomoci.
Domeček také využíval na svých pravidelných 
schůzkách dětský oddíl Holahoj.
Prostory využívala také naše škola – např. školení 
první pomoci vybraných tříd, nácvik nástupů na 

maturitní plesy, aerobik v rámci tělocviku aj.

NOVINKY V ROCE 2013:
• Další událostí roku bylo vzkříšení dávné 
tradice na Katolickém gymnáziu, a to uspořádá-
ní letního dětského tábora pro studenty a jejich 
kamarády z nižšího gymnázia. 
• Novinkou roku je vznik a celoroční fun-
gování malého dětského oddílu HOLAHOJ (děti 
ve věku od pěti do sedmi let), kteří se pravidelně 
scházejí v našem klubu každý týden v pátek od 
16:00 do 18:00. Tato skupinka uspořádala i ví-
kendovou výpravu i s rodiči.
• Podařilo se nám také spolupořádat akci 
CVVZ = Celostátní vzájemná výměna zkušeností, 
která se konala v Třebíči již potřetí za účasti cca 
700 lidí. Ve skupině 120 pořadatelů tvořili členo-
vé Halahoje polovinu organizátorů.
• Asi největší radostí roku 2013 bylo, že se 
podařilo obměnit a omladit instruktorský tým. 
První generace instruktorů vchází do dospělosti, 
do nové životní etapy – žení a vdává se, začíná 
pracovat, vznikají první rodiny. Tyto lidi právě v 
letošním roce nahradili noví, mladí, kteří pokra-
čují v jejich započatém díle. I pro ně se v letošním 
roce uspořádala dvě školení pro rozšíření a zdo-
konalení jejich vědomostí a dovedností.
• Podařilo se nám uspořádat první třebíč-
ský půlmaratón pro širokou veřejnost, kterého se 
zúčastnilo přes 80 běžců v různých kategoriích.

Činnost poboček SPJFČinnost poboček SPJF

Adresa: Otmarova 22, 674 01 Třebíč
Web: www.halahoj.org
Email: tp@spjf.cz

Vedoucí: Mgr. Vít Oplatek  
Zástupce: Zdeněk Žanda 

Naše činnost je určena především pro středo-
školskou a vysokoškolskou mládež z Třebíčska a 
pro odrostlé „bobřostopáky“, tedy pro věkovou 
skupinu 14 až 26 let. Některé akce jsou však po-
řádány i pro mladší účastníky. Sídlo pobočky a 
místo, kde se pořádají pravidelné akce je, v dřevě-
ném „Domečku“ v areálu Katolického gymnázia v 
Třebíči. Kromě herny a čajovny jsou zde pořádá-
ny koncerty, cestovatelské besedy, výstavy a dal-
ší akce pro mladé. Tento objekt slouží také jako 
základna pro víkendové přespávání klubů nebo 
oddílů, které navštíví Třebíč a okolí.

ČINNOST:

• STUDENTSKÁ ČAJOVNA
Studentská čajovna je otevřena všem lidem, kteří 
zde mají možnost poklidného posezení při čaji, 
kdy je také vždy nabídnut hostům zajímavý pro-
gram.Program s hosty zajišťoval realizátor projek-

tu, ale mnoho programů bylo zajištěno, připrave-
no a realizováno samotnými studenty středních 
škol nebo vysokoškoláky, kteří se tak sami zapo-
jují do činnosti klubu.

• HERNA DESKOVÝCH HER
Zde nabízíme především dětem a mládeži, ale i 
dalším zájemcům z řad dospělých a rodinám s 
dětmi prostor pro volné setkávání nad stolními 
hrami a hlavolamy, a to dvakrát týdně v prosto-
rách herny. 
V současné době má herna přes sto padesát stol-
ních her, přes padesát hlavolamů a desítky knížek 
a příruček o hrách. Naše herna je zařazena a ve-
dena v databázi herních klubů v České republice. 
Uskutečnily se také herní soboty a turnaje v rámci 
putovního turnaje v ČR. 
Během roku navštívilo naší hernu také několik 
různých skupin ze škol, ze zájmových kroužků, ze 
skautských a turistických oddílů apod. po domlu-
vě i v jiné dny, než jsou otvírací hodiny.

Třebíčská pobočka SPJF

☝Také v roce 2013 bylo v Halahoji veselo.

☟Účastníci jednoho z táborů pořádaných Hala-
hojem pózují se svým novým kamarádem.
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Činnost poboček SPJF Činnost poboček SPJF

Adresa: Hrnčířská 17, 602 00 Brno
Web: jmp.spjf.cz
Email: jmp@spjf.cz

Vedoucí: Jiří Kalina – Čáp
Zástupci: Vladimír Schmid – Stopař, Kateřina 
Sloupová – Drobek.

Perpetuum je oficiální název regionální pobočky 
Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF), která 
má svoje ústředí v Brně v sídle SPJF – Hrnčířská 17. 

Vedoucím pobočky byl od 3. 10. 2012 Vladimír 
Schmid, jeho zástupcem Renata Chloupková a 
třetím členem vedení Perpetua je Martin Svatoň. 
Volba proběhla hlasováním podle platných směr-
nic a její výsledek byl schválen. V říjnu 2013 se slo-
žení vedení pobočky po nových volbách konaných 
na výroční schůzi změnilo: vedoucím je nyní Jiří 
Kalina, členy vedení Vladimír Schmid a Kateřina 
Sloupová.

Od 21. února 2010 je Perpetuum již třetí oblastní 
organizací SPJF. Má vlastní právní subjektivitu a 
IČ 720 628 86. 

Perpetuum pořádá velké množství aktivit pro 
mládež všeho věku. Nesoustředíme se tedy pouze 
na jednu věkovou kategorii. Většina pobočkových 
akcí je otevřena široké veřejnosti. Kromě setkání 
členů pobočky menšího rozsahu a charakteru zá-
bavného nebo pracovního můžeme z větších akcí 
roku 2013 zmínit: závod v MHD Šalinění,  běh 
Brno–Adamov, Oroheň (výročí adamovských klu-
bů) či městská hra Hledáme Rychlé šípy (podle 
vzoru Pražské pobočky). Navíc se pravidelně kaž-
dý týden v klubovně scházeli hráči deskových her.

Jihomoravská pobočka SPJF Činnost: 

Šalinění 
V roce 2013 (únor) se konal tradiční závod v in-
tegrované dopravě Jihomoravského kraje. Stejně 
jako v minulých letech se závod uskutečnil v dal-
ších městech České republiky (Praha, Ostrava). 
Akce se zúčastnilo několik desítek účastníků, od 
dopravních nadšenců přes děti s rodiči po děti a 
mladé lidi se zájmem o tuto malinko recesistickou 
akci. Závod se těší vzrůstající oblíbenosti, zejmé-
na pro svoji originalitu. Kombinuje strategické 
myšlení, dobrou orientaci, fyzickou kondici a také 
trochu štěstí.

Více informací naleznete na salineni.spjf.cz.

Hledáme Rychlé šípy
Nejen brněnská veřejnost byla zvána „na nenároč-
nou městskou hru, kterou lze spojit s příjemnou 
vycházkou (nebo vycházkami) po městě a třeba 
také  poznáváním méně frekventovaných uliček 
města nebo povídáním o příhodách nejslavnější-
ho klukovského klubu. Cílem hry je objevit někde 
v ulicích ve vymezeném území (hraje se pouze na 
veřejnosti přístupných místech) figuríny pětice 
známých kluků - klub Rychlých šípů - v životní ve-
likosti. Postavy mohou být ukryty kdekoliv viditel-
ně z chodníku - za oknem, na komíně, na balkóně 
či pavlači nebo třeba i na střeše některého domu. 
Stačí je pouze spatřit!“
Organizátoři několik týdnů před hrou postavy 
svépomocí malovali, což pobočkářům zajistilo 
několik veselých odpolední a večerů.

Během Večera světel v 17 hodin proběhlo v altán-
ku u obelisku v Denisových sadech předání cen 
a následná vycházka na místo úkrytu RŠ. Kromě 
tradičních účastníků - zejména z řad pobočky Per-
petuum - se letos po delší době objevily na Veče-
ru světel i neznámé tváře - právě hledači Rychlých 
šípů. Na úvod si přečetli úryvek ze stínadelské 
trilogie (Dobrodružství v temných uličkách od Ja-
roslava Foglara), ve kterém se vysvětloval původ 
svátku Večera světel. Následovalo předávání pa-
mětních listů a cen vylosovaným hráčům, sdílení 
zážitků z pátrání, odebrání postav z jejich měsíč-
ního úkrytu a krátká hra pro otužilce, kteří ještě 
neodešli, s názvem „Ježek v kleci pod zámkem“.

Kromě akcí Perpetua se podílíme na organizová-
ní celé řady akcí pod záštitou celého SPJF. Jedná 
se zejména o letní a zimní tábory, víkendové akce 
pro děti a dlouhodobé soutěže. Ač tyto aktivity 
přesahují rozměr naší oblastní organizace a Ji-
homoravského kraje, patří k nedílné činnosti, na 
které se podílí zejména mladí lidé z naší oblasti.
☟Jedna ze zábavných pobočkářských akcí: ta-
neční večer s tanečními podložkami.

☝Každoroční běžecká událost, běh Brno–Adamov, 
přilákala zdatné sportovce nejen z Brna a Adamova.☟Výročí klubů zvané Oroheň přilákalo lidi k do-

pravení se na Dalešice vlastní silou – na lodích.
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Činnost poboček SPJF Činnost poboček SPJF

Adresa: Na Liškovci 7, 702 00 Ostrava
Web: smp.spjf.cz
Email: smp@spjf.cz

Vedoucí: Martin Vérteši –  Sova
Zástupci: Roman Kula – Romain, Dominik Macek 
– Bobr

33. ročník Kuličkiády
14. dubna se uskutečnil další ročník oblíbeného 
turnaje v kuličkových disciplínách. Dějištěm ne-
mohlo být jiné místo než Hornické muzeum Lan-
dek v ostravských Petřkovicích, letos zaznamenalo 
účast více než šedesáti nadšených hráčů. Hodinu 
po poledni se otevřela stanoviště pěti disciplín, 
letos mírně obměněných – důlek, banka, lahve, 
molekuly a bludiště. Na ty nejlepší čekaly ceny a 
každého odměnil Mexičan nejméně bonbónem.

Výstavy: Svatopluk Hrnčíř a Rychlé šípy
Během dubna 2013 bylo umístěno v Městské 
knihovně Ostrava několik panelů s tematikou díla 
spisovatele Svatopluka Hrnčíře. Ty měly za úkol 
seznámit mladé čtenáře s autorovou rozsáhlou 
tvorbou, ale také s jejím přesahem například do 
aktivit SPJF či dlouholetého pořádání akce Po sto-
pách Uctívačů Ginga.

Další, o něco větší, výstavou v režii Severomo-
ravské pobočky byla výstava Rychlé šípy. Ta byla 
uspořádána k výročí 75 let tohoto chlapeckého 
klubu a zaujala dvě podlaží v knihovně v Ostravě 
– Fifejdách. Její vernisáž se za účasti autorů – Iva-
na Junga – Mexičana a Zdeňka Vašíčka – Ďáblíka 
uskutečnila 2. května.

Karavana snů na severní Moravě
Členům pobočky (také za pomoci členů Jihomo-
ravské pobočky) se na podzim tohoto roku poda-
řilo získat grant v programu Think Big a obnovit 
tak projekt Karavany snů – pojízdné klubovny plné 
atrakcí. V průběhu tří měsíců uspořádal karavan-
ní tým šest výjezdních víkendů a navštívil dvacet 
obcí na severní Moravě, kde dětem a mládeži na-
bídl jednak jednorázovou možnost strávení volné-
ho času, ale také možnost založit si klub, zapojit 
se do dlouhodobé hry a mnoho dalšího.

Každý účastník si mohl venku vyzkoušet oblíbe-
né skákací boty, bungee-running, střelbu z luku, 
uvnitř karavanu pak nějakou výtvarnou hříčku a 
letošní novinku: výrobu vlastnoručně namalova-
ného odznáčku – buttonu. Kluci i holky si mohli 
odnést námětový sešit Výklubník s množstvím her 
a aktivit, který SPJF vydalo v rámci předchozích 
sérií výjezdů Karavany snů. Každý den byla také 
připravena soutěžní otázka na www.iklubovna.cz, 
za jejíž vyřešení byl vylosovaný účastník odměněn 
knihou či komixovým sešitem.

Pobočková vývěska
V prosinci 2013 se členovi pobočky Liborovi Čá-
jovi – Donaldovi podařilo zajistit umístění vývěsní 
skříně Severomoravské pobočky SPJF v nádražní 
hale Havířov. S předsedou pobočky ji zde 15. pro-
since nainstalovali a pravidelně ji aktualizují.

Severomoravská pobočka SPJF

Hledáme Rychlé šípy
Od 17. listopadu do 17. prosince 2013 se naše 
pobočka zapojila do akce Hledáme Rychlé šípy. 
Členové pobočky zajistili výrobu figuríny pětice 
hochů v životní velikosti a její umístění na balko-
ně Janáčkovy konzervatoře. V následujícím měsí-
ci se vydávali pátrači do ostravských ulic právě 
Rychlé šípy hledat. Celá akce vyvrcholila, stejně 
jako v dalších městech republiky, 17. prosince na 
Masarykově náměstí Večerem světel, kde pro-
běhlo vyhlášení výsledků hry, obdarování všech 
úspěšných nálezců a vylosování tří šťastlivců, kte-
ří si odnesli speciální knižní cenu. Večerní výprava 
k samotným Rychlým šípům celou akci důstojně 
zakončila.

 Vánoční pobočková nadílka
V sobotu 21. prosince se uskutečnila Vánoční 
nadílka, kterou na  volnočasové základně SPJF 
Muna v Mikulovicích uspořádala Severomorav-
ská pobočka. Po mnoha odpracovaných víken-
dech na základně šlo opět o jednu z mála nepra-
covních akcí určenou k přátelskému setkání a. 
Pozvání dostali členové SPJF a členové spřátele-
ných organizací v Městečku neziskových organi-
zací na Muně. V příjemné atmosféře plné her a ži-
vých diskuzí se akce nesla až do pozdních hodin.

Adresa: K Biřičce 1579, Hradec Králové 500 08
Web:  http://vcp.spjf.cz 
E-mail: vcp@spjf.cz

Vedoucí:  Ing. Ladislav Ježek
Zástupci: Stanislav Čaban – Wapi, Anna Haga-
rová – Žluťásek

Mezi naše pravidelné akce patří Dobrodružství v 
temných uličkách. Minulý rok 2013 jsme uspo-
řádali akci v městě Kolín, kde se velmi hodilo 
pro hru jeho historické centrum. Pro vzdáleněj-
ší účastníky byla zajímavá prohlídka věže, z kte-
ré byl nádherný pohled Kolín a řeku Labe. Bylo 
to takové zpestření mezi jednotlivými částmi ví-
kendové hry. Samozřejmě všichni se těšili, až se v 
temných ulicích objeví záhadná postava s ježkem 
v kleci a začne hon na Širokka.

Také jezdíme i na jiné stínadelské akce,  zúčastnili 
jsme se například na Stínadel v Olomouci pořá-
daných Východomoravskou pobočkou. Uspořá-
dali jsme ještě turnaj v ledním hokeji v rámci tur-
najů Bobří ligy. Turnaj se odehrál ve Východních 
Čechách v Novém Městě nad Metují, kam rádi 
přijíždějí i členové SPJF z Moravy. V létě naše po-
bočka pomáhá s konáním pravidelného letního 
tábora na Pikárci, kterého se zúčastňují někteří 
mladší členové pobočky. V roce 2013 jeho téma-
tem byla stavba Transsibiřské železnice, viz text o 
táborech na stranách 4 a 5.

☟Širokko byl v kolínských uličkách lapen nejen 
Vonty, dychtícími po ježku v kleci, ale i fotografem.☟Nová vývěska Severomoravské pobočky infor-

muje v Havířově o foglarovských aktivitách.

☝Nejen střelbu z luku si mohlo vyzkoušet několik 
set účastníků Karavany snů během šesti výjezdů.

☝Vyhlášení hry Hledáme Rychlé šípy proběhlo 
v den největšího vontského svátku, Večera světel.

Východočeská pobočka SPJF
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Adresa: Moravská 50, 682 01 Vyškov
Web: iklubovna.cz
Email: radim.kejik@spjf.cz

Vedoucí: Mgr. Radim Kejík – Rolf
Zástupci: Bc. Anežka Plintovičová, Tomáš Neměc

Již de facto čtvrtý kalendářní rok své činnosti mají 
za sebou foglarovci z východu Moravy. Během 
uplynulého roku 2013 uspořádala Východomo-
ravská pobočka více než 10 podniků a přijala 
mezi své členy několik nováčků. Nejúspěšnějším 
počinem minulého roku byla pátrací hra Hledejte 
Rychlé šípy v Olomouci, která přilákala velký zá-
jem veřejnosti. 

Mezi hlavní cíle pobočky patří oslovení členů SPJF 
na Zlínsku a v okolí, a získávání nových členů do 
pobočky a do SPJF. Dále také pořádání výprav a 
víkendových akcí pro děti a mládež, motivace a 
podpora vzniku nových klubů v regionu a také 
pořádání sportovních aktivit a turnajů.

Výprava do Tovačova – červen 2013
byl podnik uspořádaný v neděli 30. června, kte-
rým VMP uzavřela nepříliš bohaté první pololetí. 
Protože nakonec chvalčovská skupinka svoji účast 
na poslední chvíli zrušila, přijíždí na tovačovské 
nádraží pouze šestice klubařů z Kelčan + čtyřnohá 
členka Agni. Účast Rolfa a Reda z Vyškova byla 
jen krátkým intermezzem, ovšem zato bohatým 
na kostýmy. Ještě dnes se lidé v Tovačově diví, od-
kud se tam vzal muž pobíhající v pyžamu a žu-
panu. Program poté doplnila prohlídka zámku a 
také zkoumání nedalekých s bohatým výskytem 
ptactva.

Tenkrát na východě  – červenec 2013
Ve spolupráci s Východočeskou pobočkou zorga-
nizovali členové tábor na tradičním tábořišti SPJF 
Pikárci na Žďársku u rybníka Kuchyně. Někteří 
mladí pobočkáři přijeli jako táborníci, další jim 
vytvořili nabitý program. Více o táborech viz stra-
ny 4 a 5.

Stínadla se bouří v Olomouci – listopad 2013
Aneb návrat na místo činu po 12 letech! Přesně v 
roce 2001 se konal předcházející a jediný ročník 
stínadelské hry v městě na řece Moravě. Letos na 
něj úspěšně navázala s pořadatelstvím také Vý-
chodomoravská pobočka a na sraz v termínu 15.-
17. listopadu 2013 dorazilo celkem 34 účastníků 
z nejrůznějších míst České republiky. Podrobnou 

Činnost poboček SPJF Činnost poboček SPJF
Východomoravská pobočka SPJF

☝Na klubovním setkání prokázali účastníci svou 
odvahu a zdatnost nejen při překonávání potoka.

reportáž z pera naší populární spisovatelky a 
znamé laponistky Anežky Plintovičsson naleznete 
zde:

http://www.iklubovna.cz/clanky/stinadla-se-
-bouri-v-olomouci-2538

XIX. stínadelský sraz ve Vyškově – listopad 2013
byl další vyvedenou akcí pobočky, která i již podle 
svého čísla ročníku patří mezi ty nejtradičnější. 
Vždyť první „Vyškovská Stínadla“ se konala již v 
lednu 1996, kdy třeba víc než polovina dnešních 
účastníků nebyla ještě ani na světě. Reportáž z 
této akce nebyla k nalezení jen v zóně VMP, ale 
vyšla také v regionálním Deníku Rovnost – Vyš-
kovské noviny!

Hledejte Rychlé šípy v Olomouci – prosinec 2013
Pátrání po legendárním chlapeckém klubu z ro-
mánů a komiksů spisovatele Jaroslava Foglara si 
v závěru roku 2013 připravila také Východomo-
ravská pobočka SPJF. Od neděle 17. listopadu až 
do 17. prosince 2013 mohl kdokoliv v uličkách 
historického města Olomouce pátrat po Rych-
lých šípech. Letošní oslavence, kteří měli 75. vý-
ročí - Mirka Dušína, Jarku Metelku, Jindru Hoje-
na, Červenáčka a Rychlonožku v předvánočním 
období objevilo nakonec 17 pátračů a přibližně 
stejný počet dorazil také na „Olomoucký Večer 
světel“ v úterý 17.prosince.

Rekonstrukce tábořiště – květen 2013
V datu od 1. do 5. května 2013 proběhla za fi-
nanční pomoci nadačního fondu O2 Think Big, 
pětidenní bridága na tábořišti SPJF u obce Piká-
rec na Vysočině. Do prací se průběžně zapojilo 
13 pomocníků a jeden pes. Dobrovolníci v těchto 
dnech a kvůli počasí i v nocích rozebrali původ-
ní tábornický kuchyňský přístřešek a nahradili jej 
novou kvalitní kuchyní, kterou pečlivě vyměřili a 
vystavěli z dovezených trámů. Výsledek práce by 
podle slov stavbyvedoucího Tomáše Žvátory – 
Želvy, mohl vydržet a být místem k přípravě tá-
borových pokrmů i útočištěm před nepohodou 
minimáně dalších 15 let.

http://www.iklubovna.cz/clanky/fotoreportaz-
-rekonstrukce-na-pikarci-2413

☝Mozky se ve Stínadlech také bouří, zvláště, 
jde-li o šifry jako součást velké pátrací hry.

☟Nová kuchyně u rybníka Kuchyně září novo-
tou a její tvůrci spokojeností.

☟Členové Východomoravské pobočky jako 
vedoucí a účastníci tábora Tenkrát na Východě.



Činnost SPJF podporují:
Vedení Sdružení přátel Jaroslava Foglara děkuje 
všem svým příznivcům a dárcům za jejich laska-
vou podporu, která umožnila SPJF přispět k roz-
voji 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 VÁGNER.

Dále děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a  
tělovýchovy, statutárnímu městu Brnu, hlavnímu 
městu Praze a Jihomoravskému kraji za finanční 
podporu.

Závěrem chceme vyjádřit díky všem aktivním čle-
nům SPJF, příznivcům a obdivovatelům díla Ja-
roslava Foglara a hlavně všem, kteří se aktivně a 
bez nároku na finanční ohodnocení zapojují do 
dobrovolné práce s dětmi a mládeží ve smyslu Fo-
glarova odkazu, stejně jako do aktivit připomína-
jících tohoto českého spisovatele a vychovatele.

Výroční zpráVa Sdružení přátel Jaroslava Foglara za rok 2013
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: FIo banka, a.S., Joštova 4, 601 79 Brno;
číslo účtu: 2900315365/2010

ič: 48511200


