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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.

SPJF s těmito mikrokolektivy pracuje, nabízí jim smyslu-
plný program trávení volného času a inspiraci pro jejich 
činnost. Zároveň se snaží takto působit na děti, které do 
žádného mikrokolektivu zařazeny nejsou – tzv. stopaře.  

SPJF čtvrtletně vydává barevný magazín pro kluby a své 
členy, provozuje komunitní webový portál a pořádá celo-
roční dlouhodobou internetově-korespondenční hru.

Dále SPJF pořádá každoroční letní tábory a další víkendo-
vé akce pro děti a mládež, školení a semináře pro instrukto-
ry a vedoucí, besedy a výstavy pro širokou veřejnost. 

Pravidelně SPJF vyhlašuje různé soutěže a závody pro ve-
řejnost, nezapomíná ani na aktivity sportovního charakteru.

Od roku 2012 SPJF disponuje vlastní volnočasovou (tá-
borovou) základnou, kterou využívá pro vlastní akce s dět-
mi a mládeží, ale nabízí ji i dalším skupinám či organizacím.

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

SPJF je neziskovou organizací a nemá žádného placeného 
pracovníka.

Jaroslav Foglar, the famous Czech writer, editor, scout and 
educator, lived from 1907 to 1999. He created, among other 
things, a new trend in the education of children in small 
groups without an adult leader. The children’s micro-groups 
(clubs) are guided only by means of letters and magazines.

SPJF works with these groups, it provides meaningful pro-
gramme for their free time and inspiration for their activities.

We also try to reach children who are not members of the 
above mentioned small groups – so-called trackers.

SPJF publishes a quarterly journal for clubs and the asso-
ciation members, runs a community web portal and all year 
long web-correspondence games.

Every year SPJF organises children’s summer camps and also 
weekend meetings and games, courses and seminars for in-
structors, as well as talks and exhibitions for the general public.

SPJF also organizes competitions and races for the public, 
including sports activities.

Since 2012 SPJF has owned a freetime (camping) base, 
which we use for our own events with children, but we also 
offer  it to other organizations and groups.

 SPJF is involved in collectors’ activities and the profes-
sional development of the educational potential of Jaroslav 
Foglar ’s methods. SPJF is a non-profit organization and it 
does not have any paid employees.
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činnost s dětmi a mládeží

Jedním z hlavních dlouhodobých cílů SPJF je sdružování 
dětských mikrokolektivů – klubů, neformálních skupin dětí, 
které si svou činnost řídí samy. SPJF jim dodává inspiraci 
a motivaci k jejich činnosti. Jedním z prostředků je dlouho-
dobá hra pro kluby a stopaře, která svým pojetím navazuje 
na metody a dlouhodobé hry Jaroslava Foglara. Dlouho-
dobka v roce 2015 nesla název Abandonis, jejím tématem 
bylo postapokalyptické science-fiction. Ačkoliv se dlouho-
době nedaří zvyšovat počty zapojených klubů, od zapoje-
ných účastníků hry došla i tentokrát řada pěkných hlášení.

V létě pak dlouhodobá hra vyvrcholila týdenním vandrem 
po severních Čechách. Putovníci se ponořili do atmosféry 
katastrofické knihy Cormaca McCarthyho Cesta a stejně 
jako aktéři románu si museli vydobýt své místo na zpusto-
šené zemi. Vystoupali přitom do vysokých hor, ale podívali 
se i do podzemí a do tajemných čtvrtí severočeských měst.



činnost s dětmi a mládeží

SPJF pořádá také pravidelná setkání klubů a stopařů, tak aby 
mezi sebou mohli klubaři soupeřit nejen na dálku, ale mohli pro-
žít také společné chvíle při zdolávání nejrůznějších výzev, překážek, 
věnovat se tvůrčí činnosti nebo třeba jen večernímu zpěvu u kytary. 
Foto výše je ze zimního setkání v Olšanech u Rousínova.↑

V roce 2015 proběhl již třetí ročník oblíbené čtenářské soutě-
že pro děti Read Me. Děti v rámci čtrnáctidenní soutěže plní bě-
hem každého dne úkoly, které rozvíjí jejich dovednosti, myšlení 
a fantazii. Každý úkol je motivován nějakou doporučenou dět-
skou knihou. Na výherce opět čekala elektronická čtečka knih.↓



tábory

V roce 2015 pořádalo SPJF celkem 4 tábory, na fotce výše 
vodní pólo táborníků z tábora Pán času na Templštýně, 

dole hromadná fotografie z tábora Dvacet tisíc mil pod 
mořem na tradičním tábořišti u obce Pikárec.↑↓



V roce 2015 svou činnost organizovalo pod SPJF 6 regio-
nálních poboček: Pražská, Jihomoravská, Severomoravská, 
Východočeská, Třebíčská a Východomoravská. Na foto-
grafii výše lze vidět účastníky Kuličkiády – akce, která má 
v Severomoravské pobočce mnohaletou tradici. Jako každý 
rok, i letos se odpočinkové herní akce zúčastnilo několik de-
sítek osob a další spousty kuliček.↑

Další aktivitu nazvanou Hledáme Rychlé šípy, která vznik-
la před mnoha lety v hlavách členů pražské pobočky, v roce 
2015 uspořádaly ve svých regionech hned tři pobočky – kro-
mě již zmíněné Pražské také Jihomoravská a Severomorav-
ská. Po kulisách Rychlých šípů tak mohla pátrat veřejnost 
z Prahy, Brna i Ostravy. Na fotografii níže je možno vidět 
Rychlé šípy na verandě Besedního domu v Brně.↓

akce v regionech



akce v regionech

Ve Východomoravské pobočce se věnují výhradně mláde-
ži. Vedení zdejší pobočky se zaměřuje zejména na sportovní 
akce, typickou aktivitou jsou také výlety do přírody. Na fo-
tografii klubaři ze Zborovic na hradě Sovinci.↓

Závod v městské hromadné dopravě Šalinění vznikl v roce 
2008 v hlavách členů Jihomoravské pobočky. Postupně se ale 
dostal též do Prahy pod názvem Lítačka. V roce 2015 se jí zú-
častnilo několik desítek závodníků, zejména z řad mládeže.↑



akce v regionech

SPJF tak jako v minulých letech i v roce 2015 finanč-
ně podpořilo akci Třebíčské pobočky Halahoj nazvanou 
IN. VÍ., integrační víkendy, na kterých třebíčská mládež při-
pravuje program pro své mentálně postižené kamarády.↑

Podzim každoročně patří stínadelským akcím, tedy měst-
ským dobrodružným hrám, při kterých se účastníci vžíva-
jí do postav z Foglarovy stínadelské trilogie. Na fotografii 
níže jsou pátrači z jedné takové akce pořádané v Jevíčku.↓



časopis

webové portály

Již od roku 1992 vydává SPJF časopis Bobří stopa (dří-
ve pod názvem Bobří stopou) pro všechny své členy, děti 
a mládež. Obsahuje foglarovská, tábornická a dobrodruž-
ná témata, výkladní skříní časopisu tradičně byly ilustrova-
né obálky. V roce 2015 vyšla celkem 4 čísla.↑

Také v roce 2015 aktivně provozovalo SPJF několik webo-
vých portálů, z nichž nejvýznamnější je www.iklubovna.cz, 
kde jsou zveřejňovány články z aktuálního děni či pozvánky na 
akce. Dalšími provozovanými weby byly například www.dlou-
hodobka.cz, www.spjf.cz nebo www.salineni.spjf.cz.↓



celostátní akce

Tradiční akci ve Sluneční zátoce (20. června 2015) pro 
bezmála stovku foglarovců z celé republiky letos organizáto-
ři okořenili uspořádáním fotbalového zápasu Rapidu proti 
Čechii (týmů známých z kresleného seriálu Rychlé šípy). Mi-
moto se v zátoce odehrálo také divadelní představení Nezá-
vislého podšafranického divadla s názvem Motýl ve tváři.↑

V roce 2015 se mimo pravidelných pracovních víkendů na 
volnočasové základně zvané MUNA (v Mikulovicích u Jese-
níku) uskutečnil jedenáctidenní tábor, na kterém byla do-
končena další z místností – ložnice s kapacitou  pro patnáct 
osob, plovoucí podlahou a instalovanými kamny na tuhá 
paliva.↓

volnočasová základna



hospodaření
Celkové příjmy byly tvořeny 

především provozními dotacemi 
(165 000 Kč MŠMT, 44 000 Kč 
město Brno, 27 900 Kč Jihomo-
ravský kraj), účastnickými po-
platky na akcích a táborech (362 
892 Kč) a členskými příspěvky (87 
493,85 Kč). V rámci roku 2015 
opět probíhal prodej materiálů 
s foglarovskou tematikou (časo-
pisy, pohlednice a další publika-
ce) a buttonů, díky němuž SPJF 
utržilo celkem 24 875 Kč. Příjmy 
v celkové výši 10 000 Kč pak byly 
zaznamenány za reklamu v časo-
pise Bobří stopa a pronájem zá-
kladny Muna. Na pořádání dvou 
letních táborů přispělo město 
Hrotovice (4 000 Kč). 

Náklady představovaly zejmé-
na finance na pořádání táborů 
a akcí (především nájmy, mate-
riál, doprava a strava na akcích 
a táborech) – celkem 418 745 Kč. 
V roce 2015 bylo také nakoupeno 
nové táborové vybavení, které se 
využívá například na táborové zá-
kladně MUNA, akcích a táborech. 
Výdajovou položku v rozpočtu 
pak tvoří samotný tisk časopisu 
Bobří stopa a propagačních ma-
teriálů (70 821 Kč), přičemž v led-
nu 2015 bylo uhrazeno 23 728 
Kč za tisk posledního čísla roku 
2014. Značnou část výdajové čás-
ti rozpočtu tvoří nájemné, energie 
a nákup materiálu pro zajištění 
chodu ústředí SPJF (67 717 Kč), 
poštovné (zejména pro rozesílku 
BS a zásilek foglarovského ob-
chůdku, celkem 36 668 Kč) a ho-
noráře pro externí přispěvatele 
do časopisu Bobří stopa (téměř 
výhradně kresby na titulní strán-
ky a komiksy, celkem 13 650 Kč). 
Ostatní náklady tvořil například 
nákup cen, cestovné, poplatky za 
internet a členství ve střešních or-
ganizacích (ČRDM, RADAMOK).

SPJF uzavřelo  v roce 2015 jed-
nu dohodu o provedení práce na 
zpracování a vedení podvojné-
ho účetnictví, finanční odměna 
(6 000 Kč) bývá vyplacena vždy 
v průběhu následujícího roku po 
zpracování daňového přiznání. 

V roce 2015 činil hospodářský 
výsledek SPJF 11 005,94 Kč, při-
čemž do roku 2016 bylo převede-
no celkem 237 0903,82 Kč. 



statistické a další údaje

sponzoři

VEDENÍ SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA, Z. S.

Předseda: Milan Lebeda – Alpín

Místopředsedové: Vojtěch Hanuš (1. místopředseda),
Miloš Vraspír – Bobr (2. místopředseda)

Členové:  Kamil Albrecht – Soki, Aleš Deutsch, Robert 
Folwarczny – Kosťa, Anna Hagarová – Žluťas,  Renata 
Chloupková, Jiří Kalina – Čáp, Kateřina Sloupová – Dro-
bek, Martin Vérteši – Sova, Ladislav Ježek

Revizní komise: Radek Petr – Menhart (předseda), Hynek 
Cígler, Josef Kasl

Komise SPJF: Klubovní, Legislativní, Badatelská, Ediční, 
Projektová, Pořadatelská, Internetová, Hospodářská, Pro 
komunikaci a Redakční.

Sídlo SPJF: Moravské nám. 13, 602 00 Brno

Kontakt: SPJF, P. O. Box 245, 685 45 Brno

Internet: www.spjf.cz, spjf@spjf.cz

Bankovní spojení: 2900315365/2010 (Fio banka)

IČ: 48511200

Členská základna: Řádným členem Sdružení přátel Jaro-
slava Foglara může být libovolný zájemce, který zašle pí-
semnou přihlášku a zaplatí členský příspěvek na dobu ale-
spoň jednoho roku.

Členové klubů (do 18 let) mohou, ale nemusí být členy 
SPJF. Sdružení tak zaměřuje své pravidelné aktivity na dal-
ších několik set neregistrovaných dětí ročně, jejich počet lze 
však jen obtížně určit, protože závisí na počtu a charakte-
ru pořádaných akcí, zaniklých a nově přihlášených klubů. 
Formou různých dalších projektů a soutěží osloví SPJF další 
množství dětí neregistrovaných v klubech. 

K 31. prosinci 2015 své dřívější členství prodloužilo nebo 

se do SPJF nově přihlásilo 307 členů. Věková struktura při-
hlášených členů byla následující: 

Do 15 včetně: 34 (11%)
Od 16 do 18: 3 (1%)
Od 19 do 25: 16 (5%)
Od 26 do 34: 26 (8,5%)
Nad 35: 228 (74,5%)

Členské příspěvky zahrnující měsíční zasílání časopisu 
Bobří stopa, možnost účastnit se hlasování na valné hro-
madě, možnost využívat slevy na akce a další výhody činily 
v roce 2015:

• Do 18 let ...........................................200 Kč
• Od 18let ............................................300 Kč
• děti do 6 let rodičů (členů) členství zdarma
• sourozenecká  sleva  –  chtějí-li  se  členy  stát  sourozen-

ci  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) 
Třebíčská pobočka SPJF – Halahoj
Jihomoravská pobočka SPJF – Perpetuum (oblastní organizace)
Severomoravská pobočka SPJF
Východočeská pobočka SPJF
Východomoravská pobočka SPJF


