
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 

30.11.2007 

16.00 

sobota – neděle 

Brno KPJB KPJB KPJB KPJB –––– Boj ve staré továrně Boj ve staré továrně Boj ve staré továrně Boj ve staré továrně 

odpolední bojová hra v továrně Kras 

Perpetuum – 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

736405024 (Kawi) 

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) 

14.12.2007 

16.00 

neděle 

Brno KPJB KPJB KPJB KPJB –––– Bruslení na Brněnské přehradě Bruslení na Brněnské přehradě Bruslení na Brněnské přehradě Bruslení na Brněnské přehradě 

pokud ale nebude dost vody, bude místo 

bruslení plavání 

Perpetuum – 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

774221536 (Stopař) 

15. – 16.12.2007 

 

sobota – neděle 

Seninka Na běžkách na KraličákNa běžkách na KraličákNa běžkách na KraličákNa běžkách na Kraličák sněhová výprava 

na masiv Králického Sněžníku s přespáním 

na chatě u Tomáše.  

Perpetuum – 

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,... 

Perpetuum – 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

777955012 (Ježek) 

17.12.2007 

17.00 

pondělí 

Praha Večer světelVečer světelVečer světelVečer světel, tradiční akce. Sraz u bočního 

vchodu do kostela sv. Haštala. Svíčku 

s sebou. 

Pražská pobočka SPJF pp@spjf.cz 

 



Datum Místo Popis akce Pořadatel Kontakt 

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 

21.12.2007 

16.00 

pátek 

Brno, klubovna SPJF KPJB KPJB KPJB KPJB ––––    Hudební večer aneb rozloučení s Hudební večer aneb rozloučení s Hudební večer aneb rozloučení s Hudební večer aneb rozloučení s 

rokem s Jaroslavem Foglaremrokem s Jaroslavem Foglaremrokem s Jaroslavem Foglaremrokem s Jaroslavem Foglarem vystoupení 

předních hudebníků SPJF 

Perpetuum – 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

777955012 (Ježek) 

konec roku 2007 Cerekvice nad 

Bystřicí 

Napříč SibiříNapříč SibiříNapříč SibiříNapříč Sibiří – dobrodružná hra se zimními 

motivy sibiřské divočiny. Ubytování 

v klubovně 327. KBS Jestřábi. 

327. KBS Jestřábi 776256272 (Svišť) 

11.1.2008 

16.00 

pátek 

Brno, klubovna SPJF KPJB KPJB KPJB KPJB ––––    Promítání fotek zPromítání fotek zPromítání fotek zPromítání fotek z    cesty cesty cesty cesty do Ruskado Ruskado Ruskado Ruska 

ostřílená cestovatelka Renča představí, 

jak se žije v největší zemi světa. 

Perpetuum – 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

776754445 (Renča) 

18.1.2008 

16.00 

pátek 

Kuřim, horostěna KPJB KPJB KPJB KPJB –––– Horostěna v Horostěna v Horostěna v Horostěna v    KuřimiKuřimiKuřimiKuřimi možnost zalézt 

si v útulném prostředí umělé kryté 

horostěny v Kuřimi. 

Perpetuum – 

Jihomoravská pobočka 

SPJF 

606154797 (Bant) 

31.1. – 3.2.2008 

 

čtvrtek – neděle 

Pohledec u Nového 

Města na Moravě 

Setkání Setkání Setkání Setkání účastníků hry Taurisúčastníků hry Taurisúčastníků hry Taurisúčastníků hry Tauris třídenní 

soutěžní setkání nabité hrami se sci-fi 

tématikou pro všechny klubaře. 

SPJF 777215830 (Bublina) 

18.2. – 23.2.2008 

 

pondělí – sobota 

Pikárec II. zimní tábor Bobří stopy II. zimní tábor Bobří stopy II. zimní tábor Bobří stopy II. zimní tábor Bobří stopy druhý ročník 

zimního táboření v týpí tentokrát na 

dalším tradičním tábořišti SPJF. 

SPJF 777806825 (Čáp) 

 


