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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 smysluplný 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 celoroční dlouhodobou internetově-korespondenční hru.
Dále SPJF pořádá každoroční letní tábory a další víkendové akce pro děti a mládež, školení a semináře pro instruktory a vedoucí, besedy a výstavy pro širokou veřejnost.
Pravidelně SPJF vyhlašuje různé soutěže a závody
pro veřejnost, nezapomíná ani na aktivity sportovního
charakteru.
Od roku 2012 SPJF disponuje vlastní volnočasovou
(táborovou) 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.

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 programme 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 association 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 instructors, 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 it uses for our own events with children, but it also
offer it to other organizations and groups.
SPJF is involved in collectors’ activities and the professional development of the educational potential of Jaroslav
Foglar ’s methods.
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činnost s dětmi a mládeží

Jedním ze stěžejních dlouhodobých cílů SPJF je sdružování dětských mikrokolektivů – klubů, neformálních
dětských part, které si svou činnost řídí samy. SPJF se
jim snaží dodávat inspiraci a motivaci k jejich činnosti.
Jedním z prostředků je dlouhodobá hra pro kluby a sto-

paře, která svým pojetím navazuje na metody a dlouhodobé hry Jaroslava Foglara. V roce 2019 uspořádalo
SPJF pro děti například městskou hru Uličky↑, za zmínku stojí také soutěž ve vyjímání ježka v kleci na Knižním
veletrhu v Praze.↓

činnost s dětmi a mládeží

V posledních letech vyvíjí SPJF činnost i pro děti svých již
odrostlých bývalých klubařů a táborníků. Pro nejmenší foglarovce se tak i v roce 2019 uskutečnilo několik výprav.↑

Pro vedoucí akcí i táborů SPJF se na podzim 2019 uskutečnila již 5. lesní škola SPJF v podhůři Beskyd. V pěkném prostředí došlo na různá školení, trénink lukostřelby i diskuzi.↓

tábory

SPJF uspořádalo v roce 2019 celkem 5 tradičních stanových letních táborů – na Pikárci↓, Brzkově, nově v Senoradech↑ a dva termíny na Templštýně. Kromě toho Pražská

pobočka SPJF uspořádala opět tábor příměstský a dočkali
se i ti nejmenší foglarovci, pro které byl pořádán tábor na
Pikárci na Vysočině.

akce v regionech

V roce 2019 organizovalo SPJF svou činnost do 6 regionálních poboček: Pražské, Jihomoravské, Severomoravské, Východočeské, Třebíčské a Východomoravské.
V březnu 2019 se odehrál v Brně třetí ročník oblíbené městské hry Stínadla tudy, do které se zapojily dvě tisícovky hráčů,

a která byla zakončena velkou společnou akcí v areálu Malá
Amerika v Brně, kde čekala na příchozí řada her, stínadelské focení, komentované ohlédnutí za hrou či prodej foglarovských
materiálů.↑ Tradičně se uskutečnily také dva závody v městské
hromadné dopravě, brněnské Šalinění a pražská Lítačka.↓

akce v regionech

Na podzim roku 2019 se členové SPJF z jižní Moravy podíleli na pořádání akce, která se uskutečnila v Knihovně
Jiřího Mahena v Brně jako součást Moravského podzimu
2019, a která vyvrcholila křtem knihy O Červenáčkovi malíře Pavla Čecha.↑ SPJF v rámci akce uspořádalo měsíční
čtenářskou soutěž.

Jihomoravská pobočka pořádá pravidelné průzkumné
výpravy do podzemí a promítání filmů v klubovně. V roce
2019 svou činnost navýšila ještě o pravidelná herní odpoledne pro děti v nové klubovně a tematické večery pro mládež. Severomoravská pobočka uspořádala tradiční jarní
Kuličkiádu v Hornickém muzeu.↓

novinky v spjf

V roce 2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce v prostorách
nové klubovny SPJF na Mendlově náměstí 11 v Brně↓, které
se zúčastnila vedle členů vedení organizace také řada dobrovolníků zejména z řad návštěvníků brněnských akcí. Všem
zúčastněným proto velice děkujeme a jsme rádi, že se již na
podzim roku 2019 v nových reprezentativních prostorách
mohla rozběhnout řada pravidelných akcí pro veřejnost –

herní odpoledne pro děti, cestovatelská promítání, přednášky či a tematická setkávání.↑
Od srpna 2019 začala v nových prostorách působit také
nová zaměstnankyně SPJF, která vypomáhá s účetnictvím,
internetovým obchodem, časopisem i na poradách vedení. V roce 2019 byla tato pracovnice zaměstnána na 1/4
úvazku.

časopis

Již od roku 1992 vydává SPJF časopis Bobří stopa (dříve pod názvem Bobří stopou) pro všechny své členy, děti
a mládež. Obsahuje foglarovská, tábornická a dobrodružná témata. Výkladní skříní časopisu tradičně byly ilustrované obálky. V roce 2019 vyšla celkem 4 čísla.↑

Také v roce 2019 aktivně provozovalo SPJF několik webových 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.↓

webové portály

celostátní akce

Mezi nejdůležitější akce s celostátním dosahem patří každoročně setkání foglarovců ve Sluneční zátoce. To proběhlo i v červnu 2019.
Na setkání proběhl důležitý akt – slavnostní podpis
smlouvy o spolupráci mezi SPJF a Skautskou nadací Jaroslava Foglara, držitelkou autorských práv JF. Smlouvu zde

podepsali oba předsedové organizací – Vojtěch Hanuš za
SPJF a Pavel Trantina za SNJF.↓ Další tradiční akce Hledáme
Rychlé šípy v roce 2019 proběhla v Brně, Praze, Plzni, Prostějově a Jevíčku. V Brně a Praze se následně konala i akce
pro veřejnost s vyhodnocením hry nazvaná podle vontského svátku Večer světel.↑

hospodaření

Celkové příjmy byly tvořeny především
provozními dotacemi (342 000 Kč MŠMT,
75 000 Kč město Brno), účastnickými poplatky na akcích a táborech (317 707 Kč)
a členskými příspěvky (58 850 Kč). Nemalý
příjem jsme měli z pronájmu tábořišti na
Pikárci (14 130 Kč). V rámci roku 2019 také
opět probíhal prodej materiálů s foglarovskou tematikou (časopisy, pohlednice a další publikace), buttonů a triček, díky němuž
SPJF utržilo celkem 60 922,50 Kč.
V první polovině roku 2019 bylo třeba rekonstruovat nové prostory (kauce nájemného a služeb na Moravském náměstí v Brně).

Náklady představovaly zejména finance
na pořádání táborů a akcí (především nájmy, materiál, doprava a strava na akcích
a táborech, tisk, nákup a oprava vybavení). Větší výdajovou položku v rozpočtu
znamená tisk časopisu Bobří stopa a propagačních materiálů (pohlednice, letáky…). Značnou část výdajů v rozpočtu pak
tvoří nájemné, energie, internet a nákup
kancelářského vybavení pro zajištění chodu ústředí SPJF, ale i provoz táborové základny Muna, poštovné... Ostatní náklady
tvořil například nákup a opravy vybavení,
školení, cestovné a členství ve střešních or-

ganizacích. Novou položkou v roce 2019
byly výdaje spojené s novým placeným zaměstnancem (mzda, sociální azdravotní
pojištění, daně z příjmu). Se zaměstancem
byla podepsána smlouva od srpna 2019
na 1/4 úvazku.
V roce 2019 bylo podvojné účetnictví vedeno v online aplikaci Skeleton ESO.
V roce 2019 se nám podařilo navýšit
příjmy a zároveň snížit výdaje oproti roku
2018, a tedy dosáhnout ziskového rozpočtu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 77
344,23 Kč, přičemž do roku 2019 bylo převedeno celkem 338 909,19 Kč.

statistické a další údaje
Členská základna: Řádným členem Sdružení přátel Jaroslava Foglara může být libovolný zájemce, který zašle písemnou přihlášku a zaplatí členský příspěvek na dobu alespoň jednoho roku.

nebo se do SPJF nově přihlásilo 321 členů. Věková struktura přihlášených členů byla následující:
Do 15 včetně: 119 (37%)
Od 16 do 18: 15 (4,5%)
Od 19 do 25: 12 (4%)
Od 26 do 34: 18 (5,5%)
Nad 35 včetně: 156 (49%)
Členské příspěvky zahrnující zasílání časopisu Bobří stopa, možnost účastnit se hlasování na valné hromadě, možnost využívat slevy na akce a další výhody činily v roce 2019:
• 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 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.
V průběhu roku 2019 své dřívější členství prodloužilo
VEDENÍ SDRUŽENÍ PŘÁTEL JAROSLAVA FOGLARA, Z. S.
V ROCE 2019
Předseda: Vojtěch Hanuš
Místopředsedové:
Martin Vérteši – Sova (1. místopředseda)
Jiří Kalina – Čáp (2. místopředseda),
Členové: Kamil Albrecht – Soki, Petr Čechura – Ilič, Aleš
Deutsch, Radka Janků – Nancy, Ladislav Ježek, Vojtěch Kuldan – Pulec, Radek Petr – Menhart, Miloš Vraspír – Bobr
Revizní komise: Marek Polák - Sharp (předseda), Josef
Kasl, Radim Kejík

sponzoři

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

Komise SPJF: Klubovní, Legislativní, Badatelská, Ediční,
Projektová, Pořadatelská, Internetová, Hospodářská, Pro
komunikaci a Redakční.
Sídlo SPJF: Mendlovo náměstí 11, 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

