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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 víken-
dové akce pro děti a mládež, školení a semináře pro in-
struktory 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 (tábo-
rovou) základnou, kterou využívá pro vlastní akce s dětmi 
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 
round 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 professio-
nal 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-
dobky se v roce 2017 chopili ještě nedávno sami aktivní 
klubaři, kteří zpracovali pirátské dobrodružné téma a hru 
nazvali Isla de Muerta. Pro hráče dlouhodobky pak pro-
běhlo velké zimní klubařské setkání. Akce pro děti a mlá-

dež se však v roce 2017 neomezily jen na dlouhodobou hru; 
v květnu se uskutečnila v Brně Velká Vontská bitva – úspěš-
ná akce pro děti, které mohly na vlastní kůži prožít nefal-
šovanou vontskou bitvu, tak jak ji znají z románu Záhada 
hlavolamu. Na podzim se pak v témže městě uskutečnila 
akce zvaná Uličky, ve které skupinky dětí bojovaly o zisk 
Velkého Vontství. Na cestě za cílem na ně v ulicích města 
čekaly nelehké překážky – šarvátky s nebezpečnými Vonty, 
šifrované zprávy či situace, ve kterých bylo třeba projevit 
odvahu a rozhodnost.↑↓



činnost s dětmi a mládeží

SPJF pořádá také akce pro ty, kteří již odrostli dětským stře-
vícům, ale stále mají chuť a odhodlání předávat své zkušenosti 
nadcházejícím generacím. Na takové akci je prostor pro diskuze, 

povídání a zejména plánování budoucí činnosti s dětmi v SPJF. 
Na fotografii nahoře posezení v trampské boudě Korno, na 
snímku dole další z takových akcí na Dalešické přehradě. ↑↓



tábory

Stejně jako v roce předchozím, i v roce 2017 přišlo Sdru-
žení přátel Jaroslava Foglara s poměrně širokou nabídkou 
letních táborů. Vedle tradičních táborů klubařských na Pi-
kárci a u Brzkova se jednalo také o dva turnusy táborů tzv. 

příměstských v Praze, tábor pro nejmenší děti a jejich rodi-
če, dva tábory třebíčské pobočky SPJF a dále tábor oddílu 
Ječmínek. Novinkou byl v roce 2017 příměstský tábor Rych-
lé šípy, který se uskutečnil v Třebíči. ↑↓



V roce 2017 svou činnost organizovalo pod SPJF 6 regi-
onálních poboček: Pražská, Jihomoravská, Severomorav-
ská, Východočeská, Třebíčská a Východomoravská.

Na jaře roku 2017 členové SPJF z jižní Moravy úspěšně 
zorganizovali druhý ročník městské hry Stínadla tudy, 
které se zúčastnilo cca 2000 hráčů. Ačkoliv se jednalo 
na počet účastníků o největší regionální akci, zdaleko 
nešlo o akci jedinou. Členové Jihomoravské i Pražské 
pobočky uspořádali tradiční závod v městské dopravě 

zvaný Šalinění (Lítačka), který se těší čím dál většímu 
zájmu účastníků i médií. Na jižní Moravě dokonce v 
rámci hry vypravilo SPJF vlastní vlak.↑

V listopadu 2017 pořádala Jihomoravská pobočka 
pátrací hru Hledáme Rychlé šípy. Mimo Brna se hra 
uskutečnila také v Praze, Ostravě a Hodoníně.↓ Seve-
romoravská pobočka pak vedle svých tradičních aktivit 
uskutečnila v ostravském  skautském domě výstavu ke 
110. letům Jaroslava Foglara.

akce v regionech



akce v regionech

Hojně vzpomínanou akcí se v roce 2017 stala oslava 30. 
výročí klubu Moravští indiáni v Údolí duchů. Víkendová akce 
jednoho z nejstarších klubů byla přístupná i ostatním čle-
nům SPJF a sešli se na ní zástupci takřka všech generací nejen 
vyškovských klubů.↓

Nezahálela ani Třebíčská pobočka. Ve spolupráci se stu-

dentským klubem Halahoj zorganizovala RVVZ v duchu při-
pomenutí 110. výročí narození Jaroslava Foglara, na podzim 
pak městskou hru pro děti Poselství ze Stínadel.

Výraznou aktivitou v roce 2017 přispěla také Pražská poboč-
ka, která velký ohlas sklidila například s opakovanou přednáš-
kou Pražské podzemí ve foglarovkách a ve skutečnosti..↑



spjf na veřejnosti

Na podzim roku 2017 SPJF spolupořádalo největší akci 
u nás, která je určena oddílovým, táborovým či klubovním 
vedoucím – CVVZ v Šumperku.↑

28. října 2017 pak předseda SPJF převzal z rukou prezi-
denta republiky Státní vyznamenání za zásluhy I. stupně 
pro spisovatele Jaroslava Foglara in memoriam.↓



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 2017 vyšla celkem 4 čísla.↑

Také v roce 2017 aktivně provozovalo SPJF několik webo-
vých portálů, z nichž nejvýznamnější je www.iklubovna.cz, 
kde jsou zveřejňovány články z aktuálního dění či pozvánky 
na akce. Dalšími provozovanými weby byly například www.
hledamers.spjf.cz, www.spjf.cz nebo www.salineni.spjf.cz.↓



celostátní akce

Mezi akce s celostátním dosahem se zařadilo již tra-
dičně Setkání ve Sluneční zátoce, které proběhlo 17. 
června 2017. Každoročně se na bývalém Foglarově tá-
bořišti vytvoří inspirativní prostor nejen pro společné 
vzpomínání a diskuzi, ale také pro plánování nových ak-
tivit či navazování zajímavých a podnětných kontaktů.↑

Vedle Setkání ve Sluneční zátoce spolupořádalo 
SPJF (společně s Českou tábornickou unií) Celostát-

ní vzájemnou výměnu zkušeností v Šumperku. Na 
sklonku roku pak ústředí SPJF uspořádalo v brněnské 
kavárně ERA akci s názvem Foglarovský minifestival, 
kde byla představena první kniha z Knihovničky Bobří 
stopy, jejímž vydavatelem je SPJF. Příchozí se mohli 
zúčastnit diskuze s ilustrátory, poslechnout koncert 
skupiny Omišband a ti mladší vyzkoušet malování 
s Jirkou Filípkem. ↓



hospodaření
celkem

členské příspěvky 84 100,00 Kč 84 100,00 Kč
účastnické poplatky akce 125 710,00 Kč 581 579,00 Kč

tábory 455 869,00 Kč
prodej materiálů SPJF prodej trik, buttonů, BS,… 51 645,00 Kč 51 645,00 Kč
dotace MŠMT 2 294 000,00 Kč 375 000,00 Kč

město Brno 53 000,00 Kč
městská část Praha 5 18 000,00 Kč
městská část Praha 8 10 000,00 Kč

ostatní příjmy pronájem tábořiště Pikárec 9 300,00 Kč 63 748,00 Kč
půjčovna vybavení 290,00 Kč
reklama 3 000,00 Kč
startovač - Knihovnička SPJF 51 158,00 Kč

celkem 1 156 072,00 Kč

celkem
provozní náklady nájemné Moravské nám. 43 068,00 Kč 162 715,31 Kč

elektřina + energie Moravské nám. 17 548,00 Kč
vodné Moravské nám. 2 768,00 Kč
služby + ostraha Moravské nám. 12 540,00 Kč
poštovné a nájemné P.O.Boxu 43 227,50 Kč
kancelářské potřeby (provoz ústředí Brno) 929,00 Kč
materiál (včetně nákupu a potsku trik) 42 634,81 Kč

ostatní náklady nehmotné povahy internet 8 454,25 Kč 10 756,25 Kč
ostatní (pojištění,…) 2 302,00 Kč

doplnění a údržba MTZ nákup vybavení, opravy 5 777,00 Kč 8 937,00 Kč
knihy 3 160,00 Kč

náklady na akce a tábory porady (jízdné, potraviny,…) + cestovné 6 804,00 Kč 765 679,85 Kč
akce (nájmy, jízdné, potraviny, vybavení…) 209 910,85 Kč
tábory  (nájmy, jízdné, potraviny, vybavení…) 548 965,00 Kč

poplatky ve střešních organizacích ČRDM 500,00 Kč 2 328,00 Kč
Radamok 500,00 Kč
MNO 1 328,00 Kč

tisk BS (včetně příloh a speciálů) 128 691,00 Kč 179 593,00 Kč
knihovnička BS 43 120,00 Kč
pohlednice, letáky,… 7 782,00 Kč

honoráře kreslíři 12 200,00 Kč 12 200,00 Kč
školení 4 850,00 Kč 4 850,00 Kč
Muna geom. plán, pozemek, vodné,... 10 103,00 Kč 10 103,00 Kč
celkem 1 157 162,41 Kč

Převod z roku 2016 191 572,82 Kč
Příjmy 2017 - výdaje 2017 -1 090,41 Kč
Převod do roku 2018 190 482,41 Kč

Poskytnuté provozní zálohy 12 806,00 Kč
Závazky 9 181,00 Kč
Pohledávky 4 000,00 Kč
Uhrazené závazky z 2016 11 423,00 Kč

PŘÍJMY

VÝDAJE

 = zálohy za klubovnu na Mor. náměstí
 = neuhrazené faktury s datem. zdaň. plnění v roce 2017
 = dluhy vůči nám = geometrický plán Muna

Celkové příjmy byly tvořeny především pro-
vozními dotacemi (294 000 Kč MŠMT, 53 000 
Kč město Brno, 18 000 Kč Praha 5 (realizace 
hry Pražská lítačka), 10 000 Kč Praha 8 (dota-
ce na příměstský tábor Rychlé šípy), účastnic-
kými poplatky na akcích a táborech (581 579 
Kč) a členskými příspěvky (84 100 Kč). V rámci 
roku 2017 také opět probíhal prodej materiálů 
s foglarovskou tematikou (časopisy, pohlednice 
a další publikace), buttonů a trik, díky němuž 
SPJF utržilo celkem 51 645 Kč. Příjmy v celkové 
výši 9 300 Kč pak byly zaznamenány za proná-
jem tábořiště na Pikárci. Ostatní příjmy roku 
2017 tvořil příspěvek z projektu Knihovnička BS, 
zisk z reklamy v BS a půjčovny vybavení.

Náklady představovaly zejména f inance na 
pořádání táborů a akcí (především nájmy, 

materiál, doprava a strava na akcích a tábo-
rech, tisk, nákup a oprava vybavení) – celkem 
758 876 Kč. 

Větší výdajovou položku v rozpočtu zname-
ná tisk – časopisu Bobří stopa (včetně příloh a 
speciálů), Knihovničky BS a propagačních ma-
teriálů (kalendáře akcí, pohlednic,…) v celkové 
výši 179 593 Kč. Značnou část výdajové části 
rozpočtu pak tvoří nájemné, energie a nákup 
materiálu pro zajištění chodu ústředí SPJF (79 
463 Kč), poštovné (zejména pro rozesílku BS a 
zásilek foglarovského obchůdku, celkem 43 228 
Kč), nákup trik a materiálu na výrobu buttonů 
(40 025 Kč) a honoráře pro externí přispěva-
tele do časopisu Bobří stopa (téměř výhradně 
kresby na titulní stránky a komiksy, celkem 12 
200 Kč). Ostatní náklady tvořil například nákup 

a opravy vybavení, cestovné, poplatky za inter-
net, výdaje spojené se základnou Muna a člen-
ství ve střešních organizacích. 

V roce 2017 nemělo SPJF žádného placeného 
zaměstnance, pouze během příměstského tábo-
ra Rychlé šípy v Praze bylo vyplaceno 9 144 Kč 
praktikantce za příležitostnou činnost na táboře. 

V roce 2017 se nám podařilo dosáhnout té-
měř vyrovnaného rozpočtu, rozdíl mezi příjmy a 
výdaji činil -1 090,41 Kč, při čemž do roku 2018 
bylo převedeno celkem 190 482,41 Kč. V rámci 
zálohového účtu pak máme 12 806 Kč (vratná 
kauce v novém ústředí SPJF). V průběhu roku 
2018 se plánuje proplacení závazku ve výši 9 181 
Kč (provozní náklady 12/2017, rozesílka BS) a 
dále budou SPJF proplaceny neuhrazené faktu-
ry za 2017 v celkové výši 4 000 Kč.



statistické a další údaje

sponzoři

VEDENÍ SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA, Z. S.
V ROCE 2017
Předseda: Vojtěch Hanuš

Místopředsedové: Jiří Kalina – Čáp (1. místopředseda),
Martin Vérteši – Sova (2. místopředseda)

Členové: Kamil Albrecht – Soki, Aleš Deutsch, Robert Fo-
lwarczny – Kosťa, Ladislav Ježek, Renata Chloupková, , 
Kateřina Sloupová – Drobek, Miloš Vraspír – Bobr

Revizní komise: Radek Petr – Menhart (předseda), Jaro-
slav Holý, 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 2017 své dřívější členství prodloužilo nebo 

se do SPJF nově přihlásilo 371 členů. Věková struktura při-
hlášených členů byla následující:

Do 15 včetně: 123(33%)
Od 16 do 18: 12 (3%)
Od 19 do 25: 15 (4%)
Od 26 do 34: 22 (6%)
Nad 35 včetně: 199 (54%)

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 2017:

• Do 18 let…200 Kč
• Od 18let…300 Kč
• děti do 6 let rodičů (členů) členství zdarma
• 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)
Třebíčská pobočka SPJF – Halahoj
Jihomoravská pobočka SPJF – Perpetuum (oblastní organizace)
Severomoravská pobočka SPJF
Východočeská pobočka SPJF
Východomoravská pobočka SPJF


