
Datum Místo Popis akce Pořadatel Kontakt 

29.2.2008 

 

pátek 

Brno a okolí Šalinění 2008Šalinění 2008Šalinění 2008Šalinění 2008––––    závod integrovanou 

dopravou v rámci programu Perpetua 

Prase bez prasete    

Perpetuum www.spjf.cz/salineni 

7.3.2008 

 

pátek 

Boskovická brázda První jarní vandrPrvní jarní vandrPrvní jarní vandrPrvní jarní vandr pro zájemce za pěkného 

počasí malá dvoudenní akce v rámci 

programu Prase bez prasete. 

Perpetuum 777806825 (Čáp) 

14.3.2008 

 

pátek 

Brno, klubovna SPJF Promítání zPromítání zPromítání zPromítání z    výpravy do Španělska výpravy do Španělska výpravy do Španělska výpravy do Španělska fotky a 

vyprávění o cestě do okolí Barcelony 

v rámci programu Prase bez prasete. 

Perpetuum 774221536 (Stopař) 

15.3.2008 

 

sobota 

Vyškov, zimní 

stadion 

Hokejový turnaj Bobří stopyHokejový turnaj Bobří stopyHokejový turnaj Bobří stopyHokejový turnaj Bobří stopy 

Další kolo zápasů v oblíbeném zimním 

sportu. 

SPJF 723910085 (Rolf) 

19.–24.3.2008 

 

středa – pondělí 

Говерла    Velikonoční UkrajinaVelikonoční UkrajinaVelikonoční UkrajinaVelikonoční Ukrajina tentokrát 

s návštěvou nejvyšší ukrajinské hory na 

sněžnicích nebo běžkách. 

Perpetuum 777806825 (Čáp) 

21.–24.3.2008 

 

pátek – pondělí 

Severní Maďarsko REVMAREVMAREVMAREVMA putování severním Maďarskem a 

průběžní procvičení maďarského jazyka 

s možným výlezem do některých hor. 

Ondera 774854361 (Ondera) 

28.3.2008 

 

pátek 

Brno, klubovna SPJF Turnaj vTurnaj vTurnaj vTurnaj v    piškvorkáchpiškvorkáchpiškvorkáchpiškvorkách experimentální 

souboj ve výborné logické hře v rámci 

programu Prase bez prasete. 

Perpetuum 777955012 (Ježek) 



Datum Místo Popis akce Pořadatel Kontakt 

4.–6.4.2008 

 

pátek – neděle 

Cerekvice nad 

Bystřicí 

Dobrodružství vDobrodružství vDobrodružství vDobrodružství v    Jižní zemiJižní zemiJižní zemiJižní zemi víkendová hra 

pro kluky a holky, ve které se ukáže, co 

v nich doopravdy je. 

Východočeská pobočka 

SPJF 

www.spjf-vc.wz.cz 

11.4.2008 

 

pátek 

Brno, klubovna SPJF Promítání fotek zPromítání fotek zPromítání fotek zPromítání fotek z    Norska Norska Norska Norska projeke 

fotografií z Ivčiny cesty na sever v rámci 

programu Prase bez Prasete. 

Perpetuum ivanka.tapsakova@iol.cz 

12.–13.4.2008 

 

pátek – neděle 

jižní Morava Kofolové hryKofolové hryKofolové hryKofolové hry několik let očekávaný druhý 

ročník soutěžních her v přírodě na téma 

kofola. Přespání z pátku zajištěno v Brně. 

Perpetuum 723509553 (Jauvajz) 

19.4.2008 

 

sobota 

Frýdek – Místek Po stopách tajemství Uctívačů gingaPo stopách tajemství Uctívačů gingaPo stopách tajemství Uctívačů gingaPo stopách tajemství Uctívačů ginga 

devátý ročník stínadelské hry na severní 

Moravě 

Severomoravská 

pobočka SPJF 

N.A.L.Mato@seznam.cz 

25.4.2008 

 

pátek 

Brno Beach volejbalBeach volejbalBeach volejbalBeach volejbal – akce, která tu ještě 

nebyla – vyzkoušejte si, jak jste schopní 

při odpalování míče. 

Perpetuum 777637033 (Vojta) 

17.5.2008 

 

sobota 

Bedřichov u Lysic Pohár Bobří stopy ve fotbalePohár Bobří stopy ve fotbalePohár Bobří stopy ve fotbalePohár Bobří stopy ve fotbale další ročník 

prestižního utkání nejlepších týmů v SPJF, 

tentokrát na vysočině. 

SPJF 723910085 (Rolf) 

8.6.2008 

 

neděle 

Adamov – Brno Závod Brno proti AdamovuZávod Brno proti AdamovuZávod Brno proti AdamovuZávod Brno proti Adamovu čtvrtý ročník 

oblíbeného vysilujícího závodu v běhu 

přes provincii Útěchov 

Perpetuum 777637033 (Vojta) 



Datum Místo Popis akce Pořadatel Kontakt 

1.–5.7.2008 

 

úterý – sobota 

Javorník, jižní 

Polsko, Těšnov 

Vandr dVandr dVandr dVandr do Wałbrzychuo Wałbrzychuo Wałbrzychuo Wałbrzychu akce pro ty, kteří 

chtějí něco zažít i po cestě na stavěčku 

tábora Tauris. 

Perpetuum 777806825 (Čáp) 

606154797 (Bant) 

5.7.–12.7.2008 

 

 

Těšnov Stavěčka tábora TaurisStavěčka tábora TaurisStavěčka tábora TaurisStavěčka tábora Tauris týdenní stavěčka 

spojená  hrami, lezením po skalách a 

možná i návštěvou Německa. 

SPJF 777806825 (Čáp) 

12.–13.7.2008 

 

 

Pikárec Stavěčka tábora Bobří stopyStavěčka tábora Bobří stopyStavěčka tábora Bobří stopyStavěčka tábora Bobří stopy dvoudenní 

stavěčka na legendárním tábořišti na 

břehu rybníka Kuchyně. 

SPJF 723910085 (Rolf) 

12.7.–26.7.2008 

 

 

Těšnov Tábor TaurisTábor TaurisTábor TaurisTábor Tauris tábor pro klubaře a stopaře 

s předností pro účastníky dlouhodobé hry 

Tauris. 

SPJF 777637033 (Vojta) 

14.–26.7.2008 Pikárec Tábor Bobří stopyTábor Bobří stopyTábor Bobří stopyTábor Bobří stopy celkově již 36. tábor 

Bobří stopy opět na klasickém místě u 

obce Pikárec nedaleko Křižanova. 

SPJF 723910085 (Rolf) 

září 2008 

 

 

jižní Morava XVI. a IV. výročí  adXVI. a IV. výročí  adXVI. a IV. výročí  adXVI. a IV. výročí  adamovských klubůamovských klubůamovských klubůamovských klubů    143. KBS Orion, 288., 

KBS Eridan 

774221536 (Stopař) 

říjen 2008 

 

 

východní Čechy Dobrodružství vDobrodružství vDobrodružství vDobrodružství v    temných uličkách temných uličkách temných uličkách temných uličkách 

tradiční hra v temných uličkách Stínadel 

některého z východočeských měst.    

Východočeská pobočka 

SPJF 

spjf.vc@centrum.cz  

 

 


