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1. Porada Vedení SPJF ve volebním  období 
2008–2010 

Přítomni: M. Vraspír-MV Bobr, M. Polák-Sharp, Jiří Kalina-Čáp, 
Ferdinad Forró-Ferda, R. Chloupková-Renča, H. Cígler- Hyňas,  
V. Oplatek-Vítek,  I. Tesárková–Ivča,  M. Rauerová-Margi,  
V. Hanuš-Vojta, S. Janov-Nashville, R. Kejík-Rolf (celkem 12) 

Datum: 18. ledna 2009 
Zapsal: Hyňas  
            a doplnil MV Bobr 

Revizní komise: A. Špaček-Toník, Z. Matěja-Zandt, V. Vyskočil Místo: Skautský srub Brno – Lesná 
Omluven: M. Lebeda-Alpín   Hlasování: (pro; proti; zdrželo se) 

Zahájení 
Porada byla zahájena v 10.00 diskuzí a zhodnocením Valné hromady SPJF konané v listopadu 
2008. Vítek přislíbil během příštího období sestavit seznam Čestných uznání SPJF. 

Byly dohodnuty termíny příštích porad Vedení SPJF: 4.–5. dubna pravděpodobně v nových 
prostorách v Hrnčířské ulici. Podzimní porada 3.–4. října 2009 opět v Brně.  

Bobří stopou 
Šéfredaktor Bobří stopy Vojta referoval o současném stavu, byl stanoven předběžný volný 
ediční plán na rok 2009.  

K dispozici byl finanční rozpočet nové Bobří stopy – celkové náklady pravděpodobně 
nepřesáhnou součet nákladů na vydávání Bobří stopy v původním stavu a Klubovního hlasatele 
(jehož distribuce byla ukončena 1. prosince) o více než 20 000 Kč.  

Slávek se pokusí přimět malíře Jiřího Filípka k rychlejšímu dokončení komiksu, na který se 
čeká s vydáním lednového čísla. 

Hospodaření a finance 
TP Halahoj úspěšně splácí půjčky na základnu Mrákotín. Do dubna 2009 Halahoj splatí 
30 000 Kč, zapůjčených od SPJF. 

Kalendář dotací a uzávěrek na rok 2009 sepíše Čáp – první kola jsou již na jaře. 

Během následujících měsíců se přejde na účetní software Money S3, zdarma poskytnutý 
společností Cígler Software. Hyňas zajistí předání, instalaci a školení. 

Výroční zprávu za rok 2008 sepíše Hyňas. Uzávěrka příspěvků je 10. února 2009. Hyňas se 
pokusí zprávu dokončit do 15. března. 

Sharp informoval o předběžném odhadu hospodářského výsledku za rok 2009, který bude činit 
asi – 44 000 Kč. Předběžný výsledek byl následně schválen (12;0;0). 

Rozpočet na rok 2009 bude upřesněn na poradě v dubnu po zveřejnění výsledků dotačního 
programu MŠMT. Předběžný rozpočet, sestavený Sharpem, byl schválen (11;0;1). 

Hrnčířská 17 
MV Bobr informoval o podepsání smlouvy k užívání nových prostor v Brně na Hrnčířské 17. 
Hynek přednesl návrhy na naložení s těmito prostory a Vedení SPJF se následně usneslo: „JMP 
Perpetuum je pověřena přípravou Hrnčířské 17 jako budoucího sídla SPJF,“ (11;0;0). Do 
budoucna se počítá se změnou oficiálního sídla a tedy i úpravou stanov na příští Valné 
hromadě v roce 2010. 

Internetové stránky SPJF 
Proběhla diskuze o současném stavu internetových stránek a nutnosti jejich přebudování. 
Hyňas představil současné statistiky návštěvnosti a předběžnou analýzu nového řešení a 
nastínil jeho možnosti, Vedením SPJF bude připomínkovaná po dokončení e-mailem.  

Do budoucna se počítá se zaplacením práce programátora z řad studentů informatiky MU. 
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$Přípravy 20. výročí založení SPJF v roce 2010 
Proběhla diskuze k připravovaným akcím, zejména k plánovanému setkání členů SPJF. Mezi 
možná místa byl navržen Pikárec a okolí Sluneční zátoky, zmíněny byly také dvě odlišné cílové 
skupiny účastníků. Možnou variantou je setkání členů SPJF v roce 2010 ve Sluneční zátoce a 
v roce 2011 táborníků Bobří stopy na Pikárci. Na dubnové poradě bude vytvořen podrobnější 
plán. 

Byl přednesen návrh na nakreslení III. dílu stínadelské trilogie Marko Čermákem „Tajemství 
velkého Vonta“ na náklady SPJF. Vítek navrhl možnost sponzoringu jednotlivých stránek 
různými osobami, uvedenými v zápatí příslušného listu. Nashville zjistí možnosti a cenový 
odhad u Marko Čermáka.  

Nově ustanovené komise 
Následně byly ustanoveny jednotlivé činné komise a jmenovány zodpovědné osoby (10;0;0). 

Mimo jiné: 

• MV Bobr přislíbil vytvoření soupisu veškerých distribučních materiálů SPJF. 

• Slávek přislíbil průběžného vytváření databáze odborných prací, týkajících se osoby 
Jaroslava Foglara.  

1. Klubovní  
Činnost s dětmi a mládeží, příprava dlouhodobých her a organizace klubovní činnosti. 

Stovkaři: Hynek (AT – Akční týmy a zbytek v současnosti činných IK – Internetových klubů), 
Kawi (BT – Bratrstva talismanu a DK – Dívčí kluby), Čáp (KBS – Kluby Bobří stopy), Winoga 
(SBS – Stopaři Bobří stopy) a Vojta (OBS – Oddíly Bobří stopy). 

Dlouhodobá hra: Stopař (Správce dlouhodobé hry KARAKUM). 

2. Legislativní 
Sledování novinek a změn v legislativě, vnitřní kontrola pravidel a směrnic. 

Alpín, MV Bobr 

3. Badatelská 
Badatelství a sběratelství nejen okolo osoby Jaroslava Foglar-Jestřába. 

Slávek, Alpín, MV Bobr 

4. Ediční 
Kontrola a schvalování vydávaných publikací a propagačních materiálů. 

MV Bobr, Sharp, Alpín 

5. Projektová 
Příprava projektů a evidence grantů. 

Čáp, Vojta, Hynek, Margi 

6. Pořadatelská 
Kontrola pořádaných akcí, sestavování seznamů, dohlížení na splnění podmínek. 

Renča, Vítek, Nashville, Rolf 

7. Internetová 
Správa internetových prezentací SPJF. 

Čáp, Hynek 
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8. Hospodářská 
Správa financí a majetku SPJF. 

Hospodáři: Ivča, Sharp 

Správce majetku: Čáp 

9. Redakční 
Příprava a distribuce časopisu Bobří stopou. 

Šéfredaktor časopisu Bobří stopou: Vojta 

Redakční rada: Čáp, Rolf, Sharp, Stopař, Winoga, Ježek, MV Bobr, Nashville 

Oficiální tiskoviny SPJF 
Byl schválen Hynkův návrh na nové šablony dokumentů SPJF, definitivní podoba bude 
sjednána na základě vznesených připomínek e-mailově (8;1;1). 

Různé 
• Mistrovství světa ve vyjímání ježka z klece bude 28. listopadu 2009. V dalších letech 

vždy poslední listopadovou sobotu (např. 27. listopadu 2010, 26. listopadu 2011). 

• Setkání u hrobu J. Foglara se uskuteční v pátek 23. ledna od 16:00 (10. výročí úmrtí). 

• Podzimní skautská burza v Praze se uskuteční v termínu 10. října 2009. 

• Dárcovství krve z řad členů SPJF (námět z Pražské pobočky – alespoň 13 odběrů). 

• Výročí v roce 2009: první knižní vydání Chaty v Jezerní kotlině (Kobes, 1939, tj. 70 
let), první novinové vydání HOBŘ (Slovíčko, 1934, tj. 75 let), první knižní vydání 
foglarovky Přístav volá (Melantrich, 1934, tj. 75 let ). 

• Tábory v létě (viz termíny platné v Plánu činnosti SPJF na období září 2008 až srpen 2009). 

• Seminář Hledáme lék na dětskou kriminalitu (Brno, 12. února). 

• Skautská burza: Kostelec n. Orlicí - 7. března, Havlíčkův Brod - 25. dubna a Praha -10. 
října 2009. 

• Kreslíř Miroslav Schönberg z Liberce projevil zájem kreslit do Bobří stopy.   

• Šalinění 13. února v Brně (zajímavá akce v brněnských tramvajích). 

• Ukázka návrhu na novou členskou průkazku SPJF (autor Hyňas). 

• Revizní komise prověří hospodaření za období r. 2008 v dubnu. 

• Info od Slávka Janova (zajímavá akce v plánu na r. 2009 – cesta na Ukrajinu… 
návštěva lokality táboření J. Foglara s oddílem. Panely s foglarovskou tématikou: ježka 
v kleci v Praze – na ohradách při budování tunelů). 

Dopisy a komunikace 
Byl projednán dopis Karla Judexe–Jestřába a byla schválena odpověď (10;0;0). 

Byl projednán dopis Roberta Žďárského–Ježka a byla schválena odpověď (9;0;1). 

Závěr 
Porada byla ukončena v sobotu večer ve 23:45.  

V neděli dopoledne se několik účastníků porady podívalo na prostory SPJF v ulici 
Hrnčířská 17. 
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