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1 O 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. 

SPJF na tento výchovný směr navazuje a v současné době sdružuje v rámci Hnutí 
Bobří stopou okolo 15 čtenářských klubů a kromě toho i 2 oddíly a větší množství 
samostatných členů – stopařů. Vydává pro ně časopis a dále pořádá dlouhodobou 
dopisovatelskou hru. 

SPJF pořádá ročně asi 5 táborů a další víkendové akce pro děti a mládež, školení 
a semináře pro instruktory a vedoucí, společenské akce, besedy a výstavy pro 
širokou veřejnost. 

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

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

SPJF je neziskovou organizací a nemá žádného stálého placeného pracovníka. 

2 Orgány SPJF v roce 2014

2.1 Vedení SPJF 
Předseda: Miloš Vraspír – Bobr.  

1. místopředseda: Jiří Kalina – Čáp.   

2. místopředseda: 

Renata Chloupková. 

Členové vedení:  

 Stanislav Čaban – Wapi, 

 Libor Čája – Donald, 

 Aleš Deutsch, 

 Vojtěch Hanuš, 

 Slavomil Janov – Nashville, 

 Ladislav Ježek, 

 Josef Kasl, 

 Radim Kejík – Rolf,  

 Anežka Plintovičová,  

 Kateřina Sloupová – Drobek. 

2.2 Revizní komise 
 Hynek Cígler, 

 Radek Petr – Menhart, 

 Josef Kasl. 

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

V prosinci 2014 se uskutečnila 12. Valná hromada SPJF, během níž byly zvoleny nové 
orgány SPJF: členy vedení se pro další dvouleté funkční období stali Aleš Deutsch, 
Vojtěch Hanuš, Ladislav Ježek, Kateřina Sloupová – Drobek, , Kamil Albrecht - Soki, 
Martin Vérteši - Sova, Robert Folwarczny - Kosťa, Renata Chloupková - Renča, Jiří 
Kalina - Čáp, druhým místopředsedou se stal Miloš Vraspír – Bobr, prvním 
místopředsedou Vojtěch Hanuš a předsedou Milan Lebeda – Alpín. Revizní komisi 
obsadili Hynek Cígler, Iva Tesárková – Choroš a její předseda RadekPetr – Menhart. 
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3 Činnost SPJF 

3.1 Zaměření na SPJF na práci s dětmi 
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 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.  

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

Stejně jako v předchozích letech se také uskutečnilo celkem pět letních táborů 
zastřešených ústředím a pobočkami SPJF. 

3.2 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 z dotací MŠMT. 
Členové klubů nejsou členy SPJF a nemusí tak platit žádné registrační poplatky. Na 
konci roku 2014 bylo jako aktivní vedeno celkem 15 klubů a 2 oddíly. 

3.3 Dlouhodobá hra a webové portály 
Webový portál pro děti iKlubovna.cz už od roku 2002 sdružuje mikrokolektivy i 
nezávislé stopaře a nabízí jim zajímavý obsah, reportáže z víkendových akcí i táborů, 
inspiraci k činnosti a možnost komunikace s klubaři z celé republiky. 
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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. V první půlce roku se odehrávala 
dlouhodobá hra Ukerewe, jejímž ústředním tématem byla cesta dobrodruha Davida 
Livingstona do nitra Afriky. Nástrahy, které musel tento cestovatel překonat čekaly 
během hry i zapojené klubaře. Úkoly, které vycházely pravidelně na webu hry a 
časopise Klubovní hlasatel, simulovaly například sbírání korálků pro náčelníka, 
získávání vody v prostředí pouště nebo překonávání široké řeky. Za získané body 
mohli klubaři postupovat po virtuální mapě Afriky a objevovat a obsazovat města. 
Hlášení plná zážitků z plnění úkolů a jejich zpracovávání jsou svědectvím smysluplně 
stráveného času. 

Proběhl také druhý ročník soutěže Read Me, jejímž cílem byla popularizace čtení knih 
mezi dětmi a mládeží ve věku do patnácti let. Po dobu patnácti dní na několik desítek 
účastníků čekala každý den jedna recenze na zajímavou knížku a jí motivovaný úkol, 
na jehož splnění bylo vždy pouze dvacet čtyři hodin. Komunikace se soutěžícími 
probíhala přes e-mail a také prostřednictvím stránek iKlubovna.cz. 

Ve druhé půlce roku jsme přešli na nový systém, v rámci něhož jsme uspořádali sérii 
kratších – jednoměsíčních – her. Šlo např. o hry Tajemná Stěnadla, Volby nebo 
WatchMe. 

3.4 Vydavatelská činnost  
V roce 2014 vydalo SPJF čtyři čísla časopisu Bobří stopa (24 stran, náklad 900ks). 
Časopis je určen jak dětem, tak dospělým čtenářům, všem příznivcům Foglarova 
díla, dobrodružství a romantiky. Časopis je zasílán všem členům SPJF v rámci 
členského příspěvku, v roce však díky vybraným tématům oslovil i množství čtenářů 
z řad veřejnosti. Rozsáhlejší tématické články byly věnovány například 
akademickému malíři Gustavu Krumovi, cestám do podzemí, cestovateli Ernstu 
Shackletonovi nebo netradičnímu využití veřejného prostoru.Vždy na zadní straně 
časopisu vycházel na pokračování nový komiksový seriál na motivy knihy Františka 
Langera Bratsrvo Bílého klíče, jehož další díly budou následovat i v následujícím roce. 
Obsah byl také obohacen o několik zajímavých soutěží. 
Veškerou vydavatelskou práci mimo tisku zastávali v roce 2014 i nadále dobrovolníci 
z řad SPJF pod vedením šéfredaktora Vojtěcha Hanuše. Časopis vycházel pod 
registračním číslem ISSN 1803-8636. 
 

3.5 Volnočasová základna MUNA 
V roce 2014 volnočasová základna SPJF v areálu Muna u Mikulovic poprvé hostila 
Valnou hromadu Městečka NNO – neziskových organizací, které mají ve vlastnictví 
některý z objektů bývalého muničního skladu. I nadále se konaly víkendové pracovní 
akce a uskutečnil se další pracovní tábor v létě. Věnovali jsme se převážně 
kanalizaci, stropům i podlahám a finálním úpravám v dokončovaných místnostech. 
Poprvé také volnočasovou základnu začínají více využívat lidé mimo SPJF na vlastní 
víkendové akce. 
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4 Členská základna SPJF 
Řádným členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara může být libovolný zájemce, který 
zašle písemnou 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 pořádaných 
akcí, zaniklých a nově přihlášených klubů. Formou různých dalších projektů a soutěží 
osloví SPJF další množství dětí neregistrovaných v klubech. 

K 31. prosinci 2014 své dřívější členství prodloužilo nebo se do SPJF nově přihlásilo 
354 členů, z toho 75 děvčat nebo žen a 279 hochů nebo mužů. 

  
Věková struktura přihlášených členů byla následující:  
do 15 let ..................................................... 85  
16–18 let ...................................................... 6 
19–26 let .....................................................18  
26–35 let .....................................................22  
nad 35 let ..................................................205 
 
Procentuálně:  
do 15 let .................................................. 24 %  
16-18 let ................................................... 2 %  
19-25 let ................................................... 5 %  
26-34 let .................................................. 6% 
nad 35 let ................................................ 58 % 
 

Pro rok 2014 byly členské příspěvky stanoveny v této výši: 

 do 18 let 200 Kč 

 18 a více let 300 Kč 

 samostatné předplatné časopisu BS bez členství 400 Kč 

 sourozenecká sleva – chtějí-li se členy stát sourozenci mladší 18 let, první 
platí 200 Kč a každý další 50 Kč. 

Členové SPJF se mohou sdružovat do těchto poboček: 

 Pražská pobočka SPJF (oblastní organizace); 
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 Třebíčská pobočka SPJF – „Halahoj“; 

 Jihomoravská pobočka SPJF (oblastní organizace) – „Perpetuum“; 

 Severomoravská pobočka SPJF; 

 Východočeská pobočka SPJF; 

 Východomoravská pobočka SPJF. 

Dvě pobočky, pražská a jihomoravská, jsou s titulem oblastní organizace 
samostatnou právnickou osobou. 
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5 Rozpočet a hospodaření SPJF - rok 2014 

5.1 Zpráva o hospodaření 
SPJF jako občanské sdružení představuje jeden ekonomický subjekt, odděleně hospodaří v 
rámci SPJF pouze oblastní organizace. V roce 2014 působily v SPJF dvě oblastní organizace: 
Pražská pobočka a Oblastní organizace SPJF Perpetuum (jihomoravská pobočka). 
 
Příjmy SPJF v roce 2014 byly tvořeny především dotací Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v rámci programu č. 2 (Podpora vybraných forem práce s neorganizovanými dětmi a 
mládeží) a dále účastnickými poplatky na pořádaných táborech a akcích, členskými příspěvky ve 
výši 200 Kč do 18 let (nově začalo SPJF nabízet slevu pro sourozence – první přihlášené dítě 
z rodiny zaplatí 200 Kč, každé další pak jen 50 Kč) a 300 Kč nad 18 let, dotací od města Brno a 
prodejem materiálů s foglarovskou tematikou (časopisy, pohlednice a další publikace). V roce 
2014 také obdrželo SPJF dotaci od Jihomoravského kraje na nákup nového vybavení a opravy 
toho stávajícího v celkové výši 60 000 Kč. 
 
Náklady představovaly mimo finance na vlastní pořádání táborů a akcí (především nájmy, 
materiál, doprava a strava na akcích a táborech) zejména nákup nového vybavení (které se 
využívá například na táborové základně MUNA, akcích a táborech) tisk časopisu Bobří stopa, 
nájemné a nákup materiálu pro zajištění chodu ústředí SPJF a honoráře pro externí přispěvatele 
do časopisu Bobří stopa (téměř výhradně kresby na titulní stránky a komiksy).  
 
SPJF mělo v roce 2014 jednoho placeného zaměstnance, paní Lenku Růžičkovou, na dohodu o 
provedení práce – DPP byla uzavřena na zpracování a vedení podvojného účetnictví, finanční 
odměna však bude vyplacena až v průběhu roku 2015 po zpracování daňového přiznání. 
Veškerá další činnost SPJF byla zajišťována dobrovolnicky. 
 
Od roku 2009 vede SPJF podvojné účetnictví za využití softwarového balíku Money S3.  
Za hospodaření SPJF zodpovídá zejména hospodářská komise: funkci hospodáře a správce 
hmotného majetku zastával v roce 2014 Jiří Kalina - Čáp, správou pokladny byla v roce 2014 
pověřena Renata Chloupková. 
 
V rámci roku 2014 hospodařilo SPJF se ztrátou 1 406,09 Kč, výsledek hospodaření se však nedá 
považovat za vyrovnaný, neboť vzhledem k posunu vydávání časopisu Bobří Stopa byl tisk čísla 
4/2014 (včetně PF pohlednic) placen až v roce 2015. V průběhu roku 2015 se také plánuje 
proplacení již dříve zmiňované DPP. 
 

5.2 Příjmy v roce 2014 v Kč: 
členské příspěvky 100 526,53 

účastníci na akcích 66 389,00 

účastníci na táborech   287 804,00 

prodej zboží   29 768,20 

předplatné knihovny 520,00 

reklama   5 000,00 

dotace od MŠMT ČR 2 170 000,00 

dotace od statutárního města Brna   33 000,00 

dotace od Jihomoravského kraje   60 000,00 

dotace Veolia 13 000,00 



Výroční zpráva Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s. 
  Rok 2014 

  Stránka 8 z 10 

Sdružení přátel  
Jaroslava Foglara, z. s. 
Moravské náměstí 13 
Brno 
 
Kontaktní adresa: 
SPJF – Bobří stopou 
P.O. BOX 245  
658 45 Brno 
 
e-mail: spjf@spjf.cz 
web: www.spjf.cz, 
www.iklubovna.cz 
 
IČ: 48511200 
BÚ: 2900315365/2010 
 

sponzorský dar (účastníci akcí) 4 801,00 

úroky 1,46 

ostatní příjmy-pronájem tábořiště Pikárec   500,00 

ostatní příjmy-pronájem základny Muna   2 000,00 

ostatní příjmy-přeplatek v klubovně Hrnčířská   340,00 

 

Celkem příjmy v roce 2014: 773 650,19 
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5.3 Výdaje v roce 2014 v Kč: 
provozní náklady:  

 nájemné (klubovna Hrnčířská) 20 938,00 

 nájemné ostatní (MNO, VLS...) 1 670,00 

 elektřina (klubovna Hrnčířská) 6 786,00 

 poštovné a nájemné P.O. boxu 54 421,00 

 kancelářské potřeby 3 103,70 

 materiál 34 948,80 

 jízdné 2 315,00 

ostatní náklady nehmotné povahy: 

 Internet 5 135,00 

 ostatní (pojištění, bankovní poplatky...) 5 153,78 

doplnění a údržba MTZ: 

 nákup vybavení, opravy 62 739,00 

 ceny, knihy 10 425,00 

náklady na akce:  

 porady (jídlo, jízdné) 9 554,00 

 akce (nájmy, jídlo, jízdné…)   97 969,00 

 tábory (nájmy, jídlo, jízdné…) 354 626,00 

projekty a dotace:  

 Mobilní trampské muzeum 1 500,00 

 Veolia 13 000,00 

další: 

 poplatky ve střešních organizacích (ČRDM) 500,00  

 tisk časopisu SPJF Bobří stopa 58 479,00 

 tisk pohlednic, letáků a buttonů 9 793,00 

 náklady na honoráře   22 000,00 

  

Celkem výdaje v roce 2014: 775 056,28 

 
Převod z roku 2013 261 815,97 

Hospodářský výsledek roku 2014 -1 406,09 

Převod do roku 2015 260 409,88 
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6 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: 

 Nábytek Kejík, 

 obchodní dům VAGNER. 

Dále děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 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. 

7 Kontaktní údaje 
Výroční zpráva Sdružení přátel Jaroslava Foglara za rok 2014 

Sídlo SPJF: Moravské náměstí 13, 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 

Schváleno Výkonným výborem 28. 6. 2015. 

 


