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Porada Vedení SPJF
11:41 Vedení pověřilo Čápa tvorbou zápisu.
11:42 Redakce se shodla na popud Nashvilla na tvorbě pevného výrobního
harmonogramu Bobří stopy pro rok 2010 – vypracuje Vojta.
Jednání o změně názvu časopisu na Bobří stopa (6,2,2).
Jednání o zachování současného loga časopisu (7,3,0).
Projednávání Čápovy kartičky s členstvím jako bonusem, Slávek a Alpín
přednesli výhrady, projednána formulace, Čáp nebude nabízet bonus.
Návrh na stanovení předplatného pro nečleny ve výši 400 Kč za rok a 40 Kč
za výtisk (i za dvojčíslo) (10,0,0).
14:29 Reportáže z táborů, Rolf promluvil o táboře na Pikárci, Sharp přednesl stížnost
na nedostatek a kvalitu stanů a požaduje lepší rozdělení stanů. Čáp osvětlil,
jak probíhalo rozdělení stanů letos. Do budoucna bylo rozhodnuto rozdělit
vybavení Pikárce a Brzkova.
Stanů je na dva tábory málo, Sharp doporučil nepřekrývání termínů letních
táborů. Z rozpočtu JMP již letos další stan nebude (jeden je zapůjčen
Severomoravské pobočce), příští rok pravděpodobně Jihomoravský kraj
dotační program nevyhlásí, nicméně lze žádat v Moravskoslezském kraji.
Stanoveny termíny letních táborů (viz Seznam akcí 2009–2010).
14:55 Předseda otevřel diskuzi o oslavách 20. výročí SPJF, Sharp zmínil Sokiho
nabídku vydat multimediální CD ke 20. letům SPJF. Diskuze o muzikálu Rychlé
šípy. Slávek promluvil o novém nastudování Tábora ve Sluneční zátoce ,
dosud není jasné, který soubor to bude hrát – ale mělo by to být profi. Slávek
se zavázal do 13. listopadu dodat delší a kratší verzi tiskové zprávy o
dvacetinách SPJF a rozešle ji k použití všem.
15:24 Bobr zadal všem úkol, navrhovat kandidáty na čestné ocenění.
Čáp navrhl logo k dvacetinám, Slávek by nechal logo, které už je od MVB
(shoda bez hlasování).
15:29 Vítek navrhl po zkušenostech z tábora udělat k výročí 20 let SPJF v Zátoce
nějakou akci, která by byla zaznamenána a zapsána do Guinessovy knihy
rekordů, což by akci medializovalo. Slávek navrhl vypustit 2600 balónků. Bobr
bojuje proti neekologičnosti. Čáp tvrdí, že se to rozloží. Sharp to chce
posbírat.
15:41 Vítek navrhuje udělat trička, kalendář, plakát nebo velký prospekt (úkol pro
Hyňase).
16:06 Revize uskutečněných táborů. Čáp vyrazí z Hvězdy severu půjčovné za
vybavení a zejména členské příspěvky pro rok 2009!
18:30 Čáp představil projekt webových stránek od Miry, Sharp připomněl, že je
třeba dobře vyřešit tiskové výstupy adres z databáze.
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18:42 Slávek promluvil o přípravě 9. ročníku Memoriálu Jana Tleskače a oslav
70. narozenin Marka Čermáka – připravuje se dvojcédéčko se 3 sekcemi MČ
jako výtvarník, hudebník a tramp.
19:33 Vojta pohovořil o e-Shopu, který je opět v provozu.
20:05 Vedení přecenilo nově nalezené materiály pro e-Shop takto: samolepka SPJF
(zlatá): 20 Kč, Malý průvodce po Stínadlech: 100 Kč.
21:00 Čáp přečetl Hyňasův dopis a požádal Bobra o zpracování nadbytečných
kartiček a rozeslání braillského písma. Renča si vzala braillské písmo na
starosti a řekla, že bude do konce října pryč.
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22:51 Odhlasováno založení emailových schránek pro kluby cisloklubu@iklubovna.cz
nebo cisloajmenoklubu@iklubovna.cz, poznamenáno, že mail nebude po
zániku klubu zrušen, ale nebude se nikde uvádět, dokdy bude fungovat, i když
to může být doživotně.
23:06 Vedení rozhodlo o zapůjčení starší kopírky do Východočeské pobočky (9,0,0).
23:33 SPJF se bude zabývat snahou o vydání souborného shrnutí všech postav a
jmen z rychlošípských foglarovek. Něco jako Malý průvodce po Stínadlech, ale
ze všeho, co se týká Rychlých šípů – už kdysi obdrželo od nějakého člena
tento materiál. Čáp se ho pokusí najít.
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