
Datum Místo Popis akce Pořadatel Kontakt 

6. – 7.10.2007 

 

sobota – neděle 

Brno, Lesná Porada Vedení SPJFPorada Vedení SPJFPorada Vedení SPJFPorada Vedení SPJF 

pouze pro členy vedení SPJF 

SPJF 604819458 (Bobr) 

podzim 2007 

 

 

Jihomoravský kraj Série soutěžních her vSérie soutěžních her vSérie soutěžních her vSérie soutěžních her v    obcích krajeobcích krajeobcích krajeobcích kraje 

propagace dlouhodobé hry Tauris na 

šňůře akcí pro veřejnost v kraji 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

776754445 (Renča) 

7.10.2007 

 

neděle 

Brno, Holedná Fotbalový pohár Bobří stopyFotbalový pohár Bobří stopyFotbalový pohár Bobří stopyFotbalový pohár Bobří stopy klání klubů, 

jejich odchovanců a příznivců ve fotbale 

na známém hřišti na kopci Holedná. 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

723910085 (Rolf) 

19. – 21.10.2007 

 

pátek – neděle 

Chvojnice Splouvání Chvojnice a Oslavy Splouvání Chvojnice a Oslavy Splouvání Chvojnice a Oslavy Splouvání Chvojnice a Oslavy za podmínky 

dostatečného stavu vody. Pro zájemce 

také hledání tábořiště DvojkyDvojkyDvojkyDvojky. Nad 14 let. 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

777806825 (Čáp) 

605319184 (Hyňas) 

19. – 21.10.2007 

 

pátek – neděle 

Česká Skalice a 

Náchod 

Dobrodružství vDobrodružství vDobrodružství vDobrodružství v    temných uličkách 2007temných uličkách 2007temných uličkách 2007temných uličkách 2007 

čtvrtý ročník stínadelské hry 

s netradičními pravidly a burzou cen. 

Východočeská pobočka 

SPJF 

www.dobro.wz.cz 

vcp@spjf.cz 

spjf.vc@centrum.cz 

26. – 28.10.2007 

 

pátek – neděle 

Brno Závod Ducha i tělaZávod Ducha i tělaZávod Ducha i tělaZávod Ducha i těla, soutěž v řadě 

fyzických a psychických disciplín pro 

klubaře. Pouze pro účastníky do 16 let. 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

774221536 (Stopař) 

777806825 (Čáp) 

16. – 18.11.2007 

 

pátek – neděle 

Vyškov Stínadla ve VyškověStínadla ve VyškověStínadla ve VyškověStínadla ve Vyškově, další ročník tradiční 

stínadelské hry na Hané. Pouze pro 

účastníky mladší 18 let. 

23. OBS Gingo 723910085 (Rolf) 

 



Datum Místo Popis akce Pořadatel Kontakt 

17.11.2007 – 

17.12.2007 

 

Praha Hledáme Rychlé šípyHledáme Rychlé šípyHledáme Rychlé šípyHledáme Rychlé šípy sedmý ročník pátrací 

hry v ulicích Starého Města. Najděte pěici 

chlapců v životní velikosti! 

Pražská pobočka SPJF www.bohousek.cz 

24. – 25.11.2007 

 

sobota – neděle 

Adamov Stínadla se bouří 2007Stínadla se bouří 2007Stínadla se bouří 2007Stínadla se bouří 2007 jedenáctý ročník 

tradiční stínadelské hry v uličkách 

Adamova. Pouze pro účastníky do 16 let. 

288. KBS Eridan 

143. KBS Orion 

608771664 (Zásuvka) 

8. – 9.12.2007 

 

sobota - neděle 

Česko Okružní jízda + besedaOkružní jízda + besedaOkružní jízda + besedaOkružní jízda + beseda cesta po ČR 

spojená s debatou o pokračování 

dlouhodobé hry. Pouze pro organizátory. 

SPJF 777806825 (Čáp) 

15. – 16.12.2007 

 

sobota – neděle 

Brno Výprava na kVýprava na kVýprava na kVýprava na kopec Rohopec Rohopec Rohopec Roh výprava do zimní 

přírody spojená s možností přespání 

v brněnské klubovně (předběžně). 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

777806825 (Čáp) 

17.12.2007 

 

pondělí 

Brno Večer světelVečer světelVečer světelVečer světel stínadelský svátek, při němž 

se v mnoha oknech rozzáří lampióny a 

svíčky, letos možná i s tajuplnou věží,... 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

777955012 (Ježek) 

19.12.2007 

 

středa 

Praha, Městská 

knihovna 

Slavnostní večer kSlavnostní večer kSlavnostní večer kSlavnostní večer k    ukončení roku sukončení roku sukončení roku sukončení roku s    JFJFJFJF 

komponovaný pořad uzavírající rok 100. 

výročí narození Jaroslava Foglara. 

Pražská pobočka SPJF www.bohousek.cz 

31.1. – 3.2.2008 

 

čtvrtek – neděle 

? Setkání (ne)účastníků hry TaurisSetkání (ne)účastníků hry TaurisSetkání (ne)účastníků hry TaurisSetkání (ne)účastníků hry Tauris třídenní 

soutěžní setkání nabité hrami se sci-fi 

tématikou pro všechny klubaře. 

SPJF 777806825 (Čáp) 

 


