3. porada Vedení SPJF v období 2008–2010
přítomni: Bobr, Sharp, Nashville, Vítek, Čáp, Renča, Margi,
Hynek, Vojta, Ferda

Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Kopečná 31 | Brno

datum: 4.–5. dubna 2009
zapsal: Hynek

z revizní komise: Zandt, Tonda, Vláďa

místo: Brno – Lesná

hosté:

hlasování: (pro; proti; zdrželo se)

Porada Vedení SPJF proběhla naposledy na již tradičním místě ve skautském srubu
v Brně na Lesné. Začala v sobotu 4. dubna 2009 v 10.00 a končila v neděli 5. dubna
v dopoledních hodinách.

Kontaktní adresa:
SPJF – Bobří stopou
P.O. BOX 245
658 45 Brno
e-mail: spjf@spjf.cz
web: www.spjf.cz,
www.iklubovna.cz
IČO: 48511200
BÚ: 106404994/0300,
ČSOB

1 Klubovna, kancelář a redakce SPJF v Brně
Do 30. 6. 2009 musí být vystěhovány klubovny z Kopečné 31, SPJF dostalo výpověď
z důvodu přestavby prostor. Sharp sestavil poděkování panu Kroupovi za dlouholetou
spolupráci, viz příloha. Příští Valná hromada změní sídlo SPJF ve stanovách, na
Ministerstvo vnitra bude oznámena změna sídla, na Ministerstvo školství se oznámí
změna místa uložení účetních dokladů. Bobr zároveň ověří přeposílání dopisů
z Kopečné 31 na stávající P.O.BOX 245, pro zasílání dopisů se tak nic nemění.
MČ Brno–Střed pronajalo SPJF i další místnost o rozloze 23 m2 na Hrnčířské 17.
Elektřinu řeší Bobr (asi 5 000 Kč na práci a materiál, 4 000 Kč poplatek pro EON za
zavedení nového odběrního místa), stěhování Čáp a JMP Perpetuum. Do
30. června musí být bezpodmínečně zprovozněny nové prostory jako sklad a
kancelář.

2 Informace za uplynulé období
Karel Judex – Jestřáb doručil dopis, zejména zpochybňující průběh Valné hromady
SPJF v listopadu 2008. Vedení SPJF konstatovalo (10;0;0), že Volební komise Valné
hromady, ani později Revizní komise SPJF (na přímý dotaz) neshledaly žádná
pochybení, a v tomto smyslu odpovědělo.
Hynek informoval o školení vedoucích SPJF Lesní škole Bobří stopy. Dotace bude
vzhledem k charakteru akce vyšší než 25 Kč / člověk a den, cca do 50 Kč (9;0;0).
Výroční zpráva je v přípravě, je nutné dodat poslední materiály. I proto se zpozdil
předběžný termín 15. března.

2.1 Jihomoravská pobočka Perpetuum
Čáp informoval o mediálně úspěšné akci Šalinění a dalších aktivitách Perpetua.

2.2 Pražská pobočka
Nashville informoval za PP o:
• Založení oddílu oldskautů Jestřábi.
• Schůzích Akademie Jaroslava Foglara a velkých „rychlokresbách“ M. Tesleviče
a J. Filípka.
• „Daruj krev“ – každý darující obdrží granátového bobříka s kapkou krve. Na
internetu se bude počítat počet litrů (cílem je alespoň 13 litrů).
• Expedice na tábořiště Sinovír a Kriváň 21.–26. července 2009.
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2.3 Třebíčská pobočka Halahoj
Vítek informoval za Halahoj o:
•
•

RVVZ v Třebíči.
Halahoj vrátil 30 000 Kč půjčených na nákup Mrákotína.

2.4 Východočeská pobočka
Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Kopečná 31 | Brno
Kontaktní adresa:
SPJF – Bobří stopou
P.O. BOX 245
658 45 Brno
e-mail: spjf@spjf.cz
web: www.spjf.cz,
www.iklubovna.cz
IČO: 48511200
BÚ: 106404994/0300,
ČSOB

Ferda informoval o VČP a Salesiánské dotaci Nadace pro radost na jejich nový
projekt, kterou podávala projektová komise Vedení SPJF.

3 Hospodaření SPJF
Uzávěrka za rok 2008 proběhla bez problému. Dnes jsou známy výsledky dotací:
Statutární město Brno: 105 000 Kč na provozní náklady a 10 000 Kč na seminář
Hledáme lék na dětskou kriminalitu.
MŠMT: 200 000 Kč na organizovanou mládež, 100 000 Kč na neorganizovanou.
JMK: výše dotace bude ověřena do 20. dubna na příslušeném odboru kraje.
Dále byl schválen finální rozpočet na rok 2009 (10;0;0), viz příloha. Je nutné zajistit
sponzory pro dorovnání schodku ve výši 20 000 Kč.
Byl schválen dokument Příspěvky SPJF na činnost v roce 2010 s příslušnými
úpravami (9;0;1).
Margi představila seznam dotačních programů, ve kterých SPJF může výhledově
žádat o dotaci. Dále zpracuje Projektová komise.

4 Bobří stopou
Vojta informoval o vydávání BS a páteční poradě redakční rady. Dále proběhla
diskuze o grafických a obsahových podrobnostech. Čáp má urychleně zajistit kód
ISSN.
Byla schválena možnost budoucí změny názvu na „Bobří stopa“ (10;0;0) ze
současného „Bobří stopou“. Vedení SPJF změní název časopisu od 1. ledna 2010
(9;0;1).
Nashville navrhnul, aby se název Redakční rady změnil na „Redakce“ a konečné slovo
v grafické i obsahové podobě Bobří stopy bude mít šéfredaktor Vojta (10;0;0).

5 Setkání ve Sluneční zátoce 2009
Uskuteční se 20. června 2009 v sobotu. Letos je 75. výročí vydání Hochů od Bobří
řeky – Nashville navrhuje, aby se využilo při propagaci setkání a dál navrhnul
konkrétní aktivity na místě.
Vedení SPJF pověřilo Nashvilla přípravou a dramaturgií celého setkání. Pozvání
starosty města Ledeč nad Sázavou a další organizační záležitosti zajistí Bobr.
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6 Tábory Bobří stopy 2009
Hynek informoval o zimním táboře BS Výstup. Termíny letních táborů jsou
v seznamu akcí SPJF.
Sharp informoval o zájmu oddílu ze Silůvek tábořit na Pikárci – dále se projedná.
Renča referovala o možnosti propagace táborů SPJF na serveru www.cesketabory.cz.
Kontaktní osobou je Renča.
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7 Webové prezentace SPJF
Hynek a Čáp představili současný stav a záměry připravovaného webového řešení a
databáze členů. Proběhla diskuze o záměru a členských příspěvcích.
Vedení SPJF pověřuje Miroslava Kvasnicu – Míru vytvořením nových webových
stránek SPJF (9;0;1), čímž také získává plná přístupová práva do internetových
systémů SPJF. Míra, Čáp a Hyňas jsou pověřeni výběrem nového hostitele (8;0;2).
Míra, Čáp a Hyňas dále dojednají jednotlivé fáze projektu a smluví jednotlivé dohody
o provedení práce v celkové hodnotě 20 000 Kč (8;0;2).
Hynek je ustanoven „internetovým sekretářem“ a má na starosti kontrolu a rozesílání
pošty v e-mailové schránce spjf@spjf.cz, resp. spjf@volny.cz (7;0;1).

8 Členský průkaz SPJF
Návrh nového členského průkazu je takřka hotový. Barva průkazu bude žlutá
(8;2;0), použit bude Bimbův obrázek (7;2;1) a logo bude větší (5;4;1). Dořeší
Hynek a ostatní v klubovně, schváleno bude e-mailově v nejbližší době.

9 Různé
Seznam akcí SPJF na období září 2009 – srpen 2010 se začne připravovat po letních
táborech (Hyňas, Čáp).
Nové šablony dokumentů SPJF (dopis, dokument a zápis) jsou dokončené a
doporučené k užívání při oficiální komunikaci.
Mexičan požádal za severomoravskou pobočku o týpí na své tábory SPJF. V případě,
že SPJF obdrží grant Jihomoravského kraje v dostatečné výši, bude jedno týpí
Severomoravské pobočce přiděleno do správy.
Bobr informoval o konaném semináři Hledáme lék na dětskou kriminalitu (podtitul
INTERNET – rizikový faktor dětského vývoje), úroveň byla kvalitní i díky zvolenému
tématu. Sborník je připravován.
Internetový obchůdek stále úspěšně funguje a materiály SPJF jsou velmi žádané.
Příští porada Vedení SPJF bude 3.–4. října 2009 v nové kanceláři na Hrnčířské.
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