Porada Vedení SPJF – leden 2010
přítomni: Bobr, Alpín, Sharp, Hynek, Renča, Vojta, Nashville,
Ferda (všichni ostatní omluveni)

datum: 16. 1. 2010
zapsal: Hynek

z revizní komise: Zandt, Tonda, Vláďa

místo: Hrnčířská 17, Brno

hosté: –

hlasování: (pro; proti; zdrželo se)

10:20 – Bobr zahájil poradu a Hynek byl pověřen zápisem.
Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | 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

Všichni nepřítomní jsou omluveni.

1 Zhodnocení roku 2009
1.1 Seminář hledáme lék na dětskou kriminalitu 12. 2. 2009
Cena za sborník Internet – rizikový faktor dětského vývoje je „manipulační
poplatek“ 20 Kč + poštovné. Seminář byl pořádán ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou Masarykovy univerzity v Brně.
Hynek zařídí blok čísel ISBN (Mezinárodní standardní číslo knihy) pro vydavatelské
potřeby SPJF, Nashville jej vyzvedne.

1.2 Badatelská činnost
Alpín a Nashville nabádali, ale nemají v současnosti zpracováno nic nového ke
zveřejnění. Nashville chystá sborník Po stopách Hochů od Bobří řeky, mapující
tábořiště JF. K souřadnicím GPS se dostane pouze člověk, který splní určité podmínky
(něco vyluští apod.). Do červnového setkání ve Sluneční zátoce by mohla publikace
být hotová.
Nashville a Bobr pracují na seznamu odborných publikací a diplomových prací
o Jaroslavu Foglarovi. Pořád ale není hotový ke zveřejnění.
Předběžně do června 2010 bude v závislosti na soudním řízení ohledně dědictví po
Jaroslavu Foglarovi ještě udělovat souhlas s publikováním děl Jestřába notář Bohdan
Hallada.

2 Hospodaření
2.1 Rok 2009
Hospodářský výsledek: pravděpodobně 107.348,65 – 128.066,65 = 20.718 Kč
(plánovaný schodek byl 20.000 Kč, „ušetřili“ jsme tedy asi 40.000 Kč).
Rozpočet ještě není, Sharp rozešle návrh e-mailově po uzavření roku 2009 na
začátku února.
Nashville vznesl dotaz, jak jsou rozdělené role v účetnictví – Ivča účetnictví ještě
zcela nepřevzala a není jisté, zda vše zcela v budoucnu převezme. Bobr navrhnul do
budoucna Renču jako další účetní; ta by se tomu ráda věnovala, během příštího
semestru se od Sharpa a Ivči informuje a dnes spíše souhlasí.
Sharp si stěžoval na dodávání špatně vyúčtovaných akcí – v tomto roce se bude více
dbát na jejich správnost. Chce připravit „manuál“ v termínu do Lesní školy.
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Sharp by rád využil ještě jednu licenci používaného účetního programu Money S3,
Hynek ji zařídí.

2.2 Plaketky SPJF
Hynek představil návrh „plaketek SPJF“ s využitím zajímavých fragmentů z díla
respektive archivu JF na sponzorování konkrétních činností. Nashville si myslí, že
nebudou mít úspěch; Alpín řekl, že je problém s dědictvím Jaroslava Foglara
(nejméně ještě půl roku), a že by bylo lepší využít služeb nějakého nám nakloněného
malíře pro kresbu na plaketku. Hynek zpracuje návrh.
Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | 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

2.3 Projekty na rok 2010
V roce 2011 bude jiný způsob žádání o dotace v rámci projektů na MŠMT, současně
možná přestaneme být prioritní organizací (nebudeme už organizace uznaná MŠMT
pro práci s dětmi a mládeží). Nové znění dotačních podmínek by mělo MŠMT
zveřejnit do letních prázdnin.
Vedení SPJF konstatuje, že k jednání s úřady ohledně celostátních projektů
jsou oprávnění pouze členové Výkonného výboru a řešitelé jednotlivých
projektů.
Sharp představil nové členské průkazky SPJF, které vyrobil Hynek. Vyplňovat se
budou elektronicky, rozesílka všem řádným členům k dnešnímu datu je plánovaná
s Bobří stopou č. 2.
12:30–13:09 – pauza na oběd.

3 Oslavy 20 let SPJF
3.1 Sluneční zátoka – sobota 19. června
13:09 – Bobr představil návrh vizi setkání ve Sluneční zátoce. Je připravena velká
pozvánka se společnou fotografií, distribuce i v okolních obcích a městech.
Následovala diskuze o možném programu: např. 20 zalaminovaných fotek z činnosti
SPJF; Přetahování lanem; Táborový oheň; Prodej fotografií (nejen) ze zátoky,
zejména společných fotek; Stánky v podsadových stanech; Létající kolo. Sociogram
známých foglarovců po letech; 85 let prvního tábora v kraji Sluneční zátoky; 70 let
hry Tábor ve Sluneční zátoce.
Jihomoravská pobočka Perpetuum by mohla připravit program pro mladší děti na
poradě 3. února, Renča pošle informace.
Do konce března se budou posílat návrhy na možné programové aktivity (rozdělené
na hlavní a doplňkové), v dubnu se osloví hlavní organizátor – k tomuto účelu se
zřídí zvláštní veřejná zóna na eStopě.
Nashville naznačil, že je nutné jmenovat manažera celé akce, který bude ručit za
zdárnou přípravu i organizaci a naplnění scénáře přímo na místě. On to nebude.
Příprava ocenění SPJF. Byl probrán návrh na Leopolda Trněného (ředitel ZŠ
Antonínská v Brně) opětovně zaslaný Robertem Žďárským – Ježkem. Finálně se o
všech oceněních určených k předání na setkání ve Sluneční Zátoce 19. 6. (další
udělení bude možné na Valné hromadě SPJF 20. 11.) bude hlasovat na dubnové
poradě, do té doby se připraví další návrhy. Padl dále návrh na nové grafické
zpracování diplomu. Bobr sestaví kompletní seznam všech dosud oceněných
do 15. března.
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Alpín připomněl svůj návrh z říjnové porady Vedení, aby vedle klasického průběžně
udělovaného Čestného uznání bylo v souvislosti s 20. výročím založení SPJF v
letošním roce uděleno ještě jednorázové zvláštní ocenění výrazným osobnostem
SPJF, které se významně zasloužily o jeho rozvoj.
Pozvání na setkání v Sluneční zátoce v dubnové Bobří stopě zajistí Nashville.
V Zátoce proběhne i slavnostní vyhlášení a předání cen dlouhodobé hry Tokelau.
Závěr: Bude zřízena diskuze na iKlubovně (Hynek) a na jejím základě
zpracován návrh programu, scénáře a organizace (Nashville) na dubnovou
poradu Vedení SPJF.
Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | 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

3.2 Informační leták
Sharp představil svoji myšlenku informačního letáku o SPJF, ale příliš na tom
nepracoval. Připraví podklady a Hynek dokončí sazbu. Je nutné to stihnout do setkání
ve Sluneční zátoce; Sharp na něm začne pracovat po dokončení účetnictví 2009.

4 Zprávy z poboček
4.1 JMP Perpetuum
Informace o uskutečněných akcích, plánování akcích budoucích (například
„meziměstské“ Šalinění 3.0). Sharp poznamenal, že je nutné zjistit termíny jarních
prázdnin a pokusit se o propagaci v novinách.
JMP Perpetuum požádalo o uznání jako Oblastní organizace SPJF. Vedení SPJF
souhlasí a jmenuje přípravný výbor ve složení současného vedení pobočky, tedy
Renata Chloupková, Hynek Cígler a Vladimír Schmid (7;0;1).
JMP Perpetuum doporučuje Vedení SPJF zřídit v sídle SPJF Hrnčířská 17 plynové
topení, které je šetrnější a provozně levnější. SPJF pověřuje Jihomoravskou pobočku
výběrem nejlevnějšího zpracování a přípravou rozpočtu a práce. Finální rozhodnutí
proběhne na dubnové poradě (7;1;0).

4.2 Pražská pobočka
Informace o uskutečněných akcích, zbytek v jiných bodech zápisu. Byly předloženy
informace o bádání zejména v Literárním archivu Památníku národního písemnictví.
Příprava výročí kreslíře Jana Fischera (viz 50. výročí úmrtí v lednu 1960).
1.–2. května se uskuteční poslední výprava po tábořištích Hochů od Bobří řeky
k Českému Krumlovu. 8. května proběhne Výroční schůze Oblastní organizace –
Pražské pobočky. 9. května výročí první Foglarovy skautské výpravy – happening
Cyklovýprava Prokopským údolím včetně vontské bitvy.
14. února budou 70. narozeniny Marko Čermáka. K tomuto jubileu se připravují
různé akce, o nichž informoval pracovní tým Nashville a Alpín. SPJF se stane
spolupořadatelem některých akcí, zejména připravované výstavy (duben–červenec).
Rámcový návrh výdajů SPJF bude do 10.000 Kč v závislosti na získaných dotacích
(7;0;0), prodejem materiálů z produkce SPJF se část částky vrátí. Vernisáž výstavy
je plánována na pondělí 12. dubna, pro veřejnost otevřeno od 13. dubna. Nashville
informoval o připravované knize o M. Čermákovi.
13. ledna se dožije 80 let Miloš Zapletal – Zet. Alpín informoval o jednání s Milošem
Zapletalem ohledně plánované dvojvýstavy „Zapletal-Čermák“ (viz Seznam akcí SPJF
2009–2010). Miloš Zapletal potěšeně poděkoval za zájem, ale s díky možnost
prezentace své osoby na výstavě odmítl. Rád však podpoří výstavu Marko Čermáka.
Alpín inicioval vznik sborníku věnovaného Zapletalovi a informoval o aktuálním stavu.
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4.3 Východočeská pobočka
Volbou na Výroční schůzi došlo ke změně vedení, jsou v něm dnes Dudla (Lucie
Černohousová), Topik (Tomáš Moravec) a předseda Laďa (Ladislav Ježek). Ferda
podal návrh na upřesnění Směrnice pro činnost poboček SPJF, odloženo na večerní
blok programu. V té souvislosti byl zmíněn druhý dementační e-mail Roberta
Žďárského – Ježka.

4.4 Třebíčská pobočka Halahoj
Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | 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

Veškeré informace jsou v závěrečné zprávě pobočky předložené Vedení SPJF (bude
přílohou Výroční zprávy SPJF), Vítek je omluven.

4.5 Severomoravská pobočka
MP pořádá v současné době v Ostravě (knihovna v ulici Jiřího Trnky) výstavu Dětské
časopisy pro děti a mládež 1918-2009. Na jaře by měla být výstava přesunuta
do Brna. Dopis od Mexičana s žádostí o finanční pomoc vzalo Vedení SPJF na vědomí
a vyjde vstříc (akce Kuličkyáda, nákup knih).
Byly zřízeny nové webové stránky smp.spjf.cz, jsou již plně v provozu.

4.6 Výroční zpráva za rok 2009
Loňský rok zpracuje naposledy opět Hynek. Podklady je nutné doručit do
31. ledna 2010 (zprávy poboček plus hospodaření).

5 Akce na začátku roku 2010
Renča upozornila na chyby dat u některých akcí v Seznamu akcí 2010.
Proběhla diskuze o nejbližších akcích (viz Seznam akcí SPJF).
Anketa Bobří stopy bude vyhodnocena za jeden až dva měsíce, až přestanou
přicházet další vyplněné dotazníky (dodnes jich bylo doručeno cca 40).

5.1 Dlouhodobá hra a webové stránky
Hraje 13 klubů, webové stránky www.dlouhodobka.cz jsou ve finálním provozu od
prosince – zase usnula propagace a příští rok je nutné fungovat na 100 % hned od
října.
Webové stránky by měly být zveřejněny v dubnu. Miroslav Kvasnica dostal
zaplaceno dosud 10.000 z celkem plánovaných 20.000 Kč.

5.2 Pyramida Březových lístků Bobří stopy
PONS se koná na přelomu ledna/února, SPJF se nezúčastní. Čiki požádal o doplnění
zásoby březových lístků pro naši pyramidu, proběhla diskuze o pyramidách Bobří
stopy a Halahoje. Hynek objedná i s informačními letáky, ale jen pro pyramidu Bobří
stopy (je nutné oddělit jejich zásobu). Dále by bylo vhodné sloučit pyramidy SPJF
a Bobří stopy pod název „Bobří stopa – SPJF“, Hynek požádá Čikiho.

6 Jaroslav Foglar
Shrnutí vydavatelské činnosti (nejen SPJF) za rok 2009 a výhled na příští období,
vzájemná diskuze.
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7 Bobří stopa
Změna cen předplatného a Bobřích stop oproti minulé poradě Vedení SPJF: 350 Kč
předplatné pro nečleny SPJF, 30 Kč za běžné číslo a 50 Kč za dvojčíslo (8;0;0).

Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | Brno

Dvouhodinová porada redakce Bobří stopy se uskutečnila v pátek den před poradou
Vedení, tj. 15. ledna. Nashville shrnul: 1. Nabízí krátký kurz pro redakci Bobří
stopy. 2. Také doporučuje, aby se více pracovalo s rukopisem, a snížila se tak
korekturní náročnost článků od některých redaktorů. 3. Třetím bodem je důraz na
podobu titulků. 4. Dále by byla vhodná personální změna redakce (snížení počtu
řadových redaktorů bez konkrétní funkce) – je v ní mnoho lidí bez faktického vlivu na
podobu časopisu. 5. Nicméně formální podoba časopisu se stále zlepšuje.

Kontaktní adresa:
SPJF – Bobří stopou
P.O. BOX 245
658 45 Brno

8 Různé

e-mail: spjf@spjf.cz
web: www.spjf.cz,
www.iklubovna.cz

Proběhla diskuze kvůli možné změně směrnic – zániku a vzniku členství v pobočce.
Změna se dělat nebude a vše nad rámec aktuálních směrnic a stanov se nechává
v kompetenci jednotlivých poboček.

IČO: 48511200
BÚ: 106404994/0300,
ČSOB

Alpín upozornil, že by neměly být prodávány Zpěvníky Bobří stopy (viz BS 1/2010 –
autorská práva).
Alpín vznesl dotaz, kde jsou archivní materiály o Jaroslavu Foglarovi věnované
do archivu SPJF za celou dobu existence sdružení nejrůznějšími členy SPJF.
Odpověď není aktuálně k dispozici, Ježek je dlouhodobě pověřen evidencí a správou
archivu – Bobr ověří také.
Otázka, týkající se klubovny na plánované „klubovní lodi Prahy 1“, je stále
otevřená, běží nové výběrové řízení na loď i kotviště, ale současná doba není vhodná
pro takovéto finančně náročné projekty.
Posouvá se termín vydání publikace Stopy vedou k Bobří řece od spisovatele Otto
Janky.
Bobr zkusí na Alpínův podnět podat návrh na odvysílání dvou videokazet SPJF
o Jaroslavu Foglarovi na TV NOE s cílem propagace, nikoliv výdělku.
Vedení SPJF požádá členy SPJF k návrhům na změny stanov (změna je nutná též
v souvislosti se změnou sídla), které Výkonný výbor zpracuje na Valnou hromadu.
Žádost bude součástí pozvánky.
Stále je v plánu setkání Hnutí Bobří stopou na Pikárci v roce 2011 ke 20. výročí
svého založení.

9 Termíny
Příští porada Vedení SPJF bude 17.–18. dubna 2010 ve srubu na Lesné, nebo
v ulici Hrnčířská (klubovna Hrnek), tj. necelý týden po zahájení plánované výstavy
o kreslíři Marko Čermákovi v Praze.
Další porada bude v říjnu; termín předběžně stanoven na 16.–17. 10.
Skautská burza je v Praze 9. října.
Valná hromada SPJF bude 20. listopadu 2010.
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