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Porada Vedení SPJF – duben 2010 
přítomni: Vojta, Renča, Čáp, Sharp, Bobr, Nashville, Alpín, Ivča, 
Hynek, Ferda (od 11.30) 

datum: 17. duben 2010 
zapsal: Hyňas 

z revizní komise: Tonda (do 11.00), Vláďa místo: Skautský srub, Brno 
hosté: – hlasování: (pro; proti; zdrželo se) 

1 Zahájení 
Bobr v 10.30 zahájil poradu minutou ticha za polské oběti leteckého neštěstí 
u Smolenska. Byl rozdán upravený program jednání porady od Vojty a další 
materiály. 

2 Informace za uplynulé období 

2.1 Lítačka, Šalinění a Lokalki 
Čáp referoval o akcích Lítačka, Šalinění a Lokalki v Praze, Brně a Ostravě (nově ve 
třech městech). Propagace byla na ČT24, v regionálních televizích, ve všech městech 
i v regionálních médiích. Plánuje se archiv výstřižků.  

Slávek akci pochválil i z hlediska účastníka a do budoucna by akci rád organizačně 
podpořil. 

2.2 Zimní tábor 
Hynek promluvil o zimním táboře Bobří stopy 81. rovnoběžka ve Vsetínských vrších, 
zápis je na iKlubovně a v Bobří stopě. 

2.3 Výstava Marko Čermák – Poslední romantik 
Výstavu Poslední romantik zahájenou toto pondělí v muzeu Karlova mostu představil 
Nashville, bude trvat až do 6. července (je ale možné prodloužení). Členové SPJF, 
Junáka a ČTU (stačí se prokázat členskou průkazkou) dostanou ke vstupence zdarma 
také poukaz na plavbu lodí po Vltavě. Vernisáž byla úspěšná, SPJF je dostatečně 
prezentováno – zajímavá propagace. 

V souvislosti s výstavou byly vydány různé publikace, například kalendář na rok 
2011, kniha Marko Čermák, Poslední romantik, společenská hra – pexeso 
Romantickou stezkou do Sluneční zátoky, pohlednice s Rychlými šípy. Také SPJF 
přispělo k propagaci výstavy o MČ, a to vydáním dvou propagačních kartiček č. 86 
a 87 (70 let Marko Čermáka 1940-2010).  

2.4 Lesní škola 
Konala se 19.–21. března 2010. Nepovedla se tak, jako v minulých letech, ale účel 
splnila. Zúčastnilo se přes 25 lidí, většina členů SPJF – ti dostali potvrzení 
o absolvování. 

2.5 Jiné 
Bobr promluvil o sportovních zápasech v ledním hokeji (turnaje v  Novém Městě nad 
Metují a v Blansku). 
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2.6 Revize úkolů 
Uvedeny jsou pouze úkoly nesplněné. 

• Hynek do příště pohne s „plaketkami“, BL a čísly ISBN. Na výroční zprávě se 
pracuje.  

• Sharp do příště pohne s Letákem o SPJF, aby jej Hynek mohl vysázet. 

• Alpín, Bobr a Nashville pracují na seznamu materiálů o JF (diplomové 
práce, odborné statě). 

3 Hospodaření SPJF 
Sharp s Ivčou zpracovali účetnictví SPJF, viz příloha. Příjmy byly 1 146 850,80 Kč, 
výdaje 1 126 040,80 Kč, hospodářský výsledek 20 810 Kč (i díky vrácení půjčky 
Halahoje, o.s., a ukončení soudního sporu s Karlem Jánským a finančnímu 
vypořádání). V roce 2010 bylo účtováno v Money S3, nově v podvojném účetnictví. 
Uzávěrka byla schválena (9;0;0). Více viz přílohu. 

Byl představen rozpočet na rok 2010 (viz přílohu). Vojta navrhnul zvýšení 
očekávaných členských příspěvků v rozpočtu ze 70 000 na 110 000 Kč. Hospodářský 
výsledek tedy bude 32 000 Kč (příjmy 940 000, výdaje 908 000 Kč). Sharp navrhl 
navýšení výdajů na tábory o 8 000 Kč. Upravený rozpočet byl schválen (10;0;0). 

Halahoj by měl dodávat zápisy z akcí na iKlubovnu či do eStopy (tábory aj.) – dosud 
se příliš nedělo. 

Renča slíbila vytvořit metodiku pro účtování akcí SPJF ve formě prezentace, 
zkontroluje Sharp. Hynek na místě předělal účetní tabulku. 

Dotace na akce (jen účastníci do 26 let) bude v roce činit 25 Kč/člověkoden, 
u táborů (jen děti do 18 let) 30 Kč/dítěden (10;0;0). Čáp napíše článek na 
eStopu.  

Dotace na Lesní školu Bobří stopy bude výjimečně činit 50 Kč/člověkoden (8;0;2). 

3.1 E-Shop 
Foglarovský obchůdek má slabší období, objednávek je méně, než v předchozích 
obdobích (zřejmě i kvůli „nasycení trhu“). Je nutné aktualizovat web. Vojta navrhnul 
možnost banneru na spřátelených webech, Vedení vzalo na vědomí. 
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3.2 Příspěvky SPJF na činnost  
Informovat bude Hynek, bude se starat o agendu. Za kontrolu vynaložení Příspěvků 
SPJF na činnost zodpovídá Čáp. Projekty v celkové výši 15 000 Kč schváleny 
(10;0;0). 

Dotace SPJF na činnost budou vedeny i v roce 2011 (9;0;1). 

3.2.1 Přidělené příspěvky na činnost SPJF pro rok 2010: 

název  žadatel  realizátor  žádaná částa 
přidělená 
částka 

Zdůvodnění a výhrady 

IN.VÍ 2010  Halahoj  Vítek  10 000 Kč  8 000 Kč 
Bez triček a jen do 50 % 
nákladů. 

Oprava skladových 
prostor pro uložení 
táborového materiálu 
oddílu Hvězda Severu 

211. KBS 
Hvězda 
Severu 

Condor  31 000 Kč  0 Kč 
Nemůžeme platit 
investiční náklady, 
kterým toto je. 

Oprava klubovny a 
oplocení areálu 
klubovny 

40. OBS 
Mohawkové 

Atana  15 000 Kč  0 Kč 
Nemůžeme platit 
investiční náklady, 
kterým toto je. 

Provozní náklady na 
činnost oddílu 

40. OBS 
Mohawkové 

Atana  4 850 Kč  4 000 Kč 
Podporujeme v plné 
výši. 

Nova Strecha na 
Kuchyn na taborove 
zakladne 

21. OBS 
Plameňáci 

Mexičan  25 000 Kč  3 000 Kč 

Podporujeme jen 
dočasné řešení podle 
dohody, protože dar od 
OKD nebyl SPJF přidělen.

      Celkem:  85 850 Kč  15 000 Kč    

3.3 Nové projekty pro rok 2010 

3.3.1 Již podané projekty 
Nadace OKD a NROS/Nokia – Moravskoslezský kraj – Karavana snů (u OKD, 
Grant Pro radost, bylo celkem podáno rekordních 966 projektů). 

3.3.2 Promeškaná data: 
Nadace Pro radost – Salesiáni Brno 

3.3.3 Možné projekty 
NADACE O2 

• uzávěrka 10. 5. 2010 

• možnost čerpání na dobu 1. 11. 2010 – 31. 12. 2011! 

• velkorozpočtové (400 000 Kč), malorozpočtové (100 000 Kč) 

NADACE VODAFONE 

• PROGRAM V POHYBU – příprava na zaměstnání 

• uzávěrka 30. 6. a 30. 10. 2010 

• možnost čerpání 12 měsíců (možno 100 %) 

• maximální výše částky není stanovena 

• PROGRAM V POHO – nízkoprahové kluby 
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CO NÁS BAVÍ 

• Uzávěrka každý měsíc 

• Jednotlivé téměř jakékoli akce 

• 5 000–15 000,00 Kč 

Informace k dotacím zájmových krajů: 

• Královéhradecký kraj – práce s dětmi a mládeží, uzávěrka 15. 1. 2010 – 
zmeškáno. 

• Moravskoslezský kraj – celoročně vyhlašované granty, aktuálně nic pro 
volnočasové aktivity NNO, je nutné sledovat. 

• Jihomoravský kraj – zatím nic pro NNO, peníze dostali včelaři a vinaři. 

3.4 Výroční zpráva 2009 
Hynek připravuje a Alpín dodá texty o PP. V úvaze je Výroční zpráva v podobě metr 
dlouhého leporela, tištěného v klubovně SPJF jako malonáklad.  

4 Magazín SPJF Bobří stopa 
Uzávěrka letního/červnového čísla (6–7) čísla bude před 31. 5., číslo 8–9 bude po 
prázdninách, uzávěrka bude na konci června, zbytek věcí se doplní po prázdninách.  

Co se týká rubriky 20 Let SPJF: jsou v přípravě tábory, lze podávat návrhy na obsah. 

V poslední době byly potíže s tiskárnou VERA COLOR (16 200 Kč), zvolili jsme novou 
tiskárnu Litera (14 200 Kč) pro toto a možná i příští číslo. Hynek a Čáp zjistí na 
příští číslo kalkulaci v Reprocentru Blansko a jinde – pokud by byli výrazně levnější 
než Litera, budeme tisknout zde – důležitými argumenty jsou i podpora 
nepravidelného tisku, FTP přístupu a kvality tisku (9;0;1)). E-mailově se ještě 
kolektivně posoudí. Pozn.: 1 000 ks, 16 stran, obvykle 130 g, křída, CMYK. 

Diskuze o komiksu bude na pořadu v jiném bodě v závislosti na dlouhodobé hře. 
Letní dvojčísla nejsou zatím ještě jistá, mohl by to být jeden příběh na 4 strany 
s jiným kreslířem – např. L. Tučapský (navrhnul Vojta). 

Následně Hynek představil předběžné výsledky ankety v Bobří stopě, odpovědělo 
kolem osmdesáti respondentů. Dále zpracuje článek do Bobří stopy i na iKlubovnu 
a kompletní dokument pro Vedení SPJF a Redakci BS. 

5 Plánované akce 

5.1 Letní tábory 
Šmoula se Svištěm a ještě dalšími dvěma lidmi se chystají připravit nový tábor na 
Pikárci SPJF nad 15 let namísto Lambat Waktu 2 – Hynek nebude v republice.  

Čáp s Vojtou chystají za 2 200 Kč tábor u Brzkova (11.–25. 7.) – majitel bohužel 
plánuje zalesnění, ale jistě ještě ne v tomto roce. Vedení tábora uvažuje o odkoupení 
louky z vlastních zdrojů či prostřednictvím nějakého grantu. 

5.1.1 Harmonogram aktuálně plánovaných letních akcí na Pikárci: 
• 5.–17. 7. Rolf 
• 18.–28. 7. Šmoula 
• 29.–29. 7. Bouračka 
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• 30. 7. – 2. 8. Sharp 
Termíny koordinuje Sharp, Šmoula a Rolf. 

5.2 Setkání ve Sluneční zátoce a 20 let SPJF 
Bobr představil pozvánku připravenou jako příloha do Bobří stopy číslo 4. Dále 
proběhla diskuze o osobách a institucích, které by mohly být pozvány (např. Pechar, 
Lipnice aj.) 

• JMP Perpetuum slovy Renči přislíbilo pomoc s přípravou her a zábavy pro děti. 

• Sharp chystá zaletované plakáty o činnosti SPJF. 

• Nashville přednese ocenění za Bobříka kapky krve. 

• Jako koordinátor akce je navržený Ježek, v případě nepřijetí budeme hledat 
někoho jiného. Měl by tedy pomoci i se sestavením program. 

• Čestné uznání SPJF udílené v Zátoce: přečetla se příslušná pasáž z Ježkova 
dopisu. Více ve zvláštním bodě. 

• Alpín připomněl, že by diskuze a proslovy měly být jinde, než u kamene, čas 
by měl být rozdělený. 

• Plakáty s články 20 let s SPJF z BS, poslední plakát informace o aktuální 
podobě SPJF s podrobnostmi o členství. 

• Alpín navrhl uspořádat jednoduchou samoobslužnou soutěž. 

• Nashville do Sázavy vylije všechny „foglarovské“ říčky, kde měl Foglar tábor. 

• Rámcový návrh programu: 10.00–13.00 paralelní a průběžné aktivity, 
11.10–11.50 bude oficiální program u kamene (oficiálně začátek 11.00, 
zpoždění o 10 minut; focení kolem 11.45). Program musí být připraven 
dopředu v těchto mantinelech.  

• Oficiální program u kamene: zahájení a projev starosty, připomenutí 20 let 
SPJF, ocenění čestných uznání SPJF, udělení granátového Bobříka, písničky 
Dvojkařů, společné foto, křest nové turistické známky, předání cen 
dlouhodobé hry. 

• Příjezdy vlaků: z Prahy i z Brna (přes Světlou n. S.) 10.42. 

• Odjezdy vlaků: do Prahy (přes Čerčany) 12.06, do Prahy nebo Brna (přes 
Světlou) 12.23 a později. 

• Hlavním organizátorem a styčným důstojníkem pro veřejnost je 
jmenován Bobr, další lidé v týmu jsou „koordinátor“, Sharp a Alpín 
(7;0;1). 

• Ve Sluneční zátoce skutečně budou předány ceny za dlouhodobou hru 
Tokelau – v nepřítomnosti Stopaře zorganizuje Renča a předávat bude Bobr 
(8;0;1). 

5.3 Valná hromada 2010 
Bude se konat 20. listopadu 2010 v Lužánkách. Pokusíme se zajistit ubytování pro 
předem ohlášené.  

Hlasování o kandidátech proběhne na během porady předtištěných lístcích. Je nutné 
zachovat rovné podmínky (abecední pořadí, mikrofon pro každého aj.), viz model 
2008. Je nutné také dbát na dobrý výběr členů volebních aj. komisí. 

Bude vystoupení poboček, informace o činnosti pro kluby, možná se uskuteční malá 
výstavka.  

Občerstvení nebude zadarmo, ale bageta i s fruikem bude za 20 Kč.  
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Úprava stanov – na pozvánce bude výzva k námětům na úpravu. 

5.4 Říjnová porada Vedení SPJF – změna termínu! 
Změnil se termín porady ze 16.–17. 10. 2010 na 9.–10. 10. Porada bude v Praze 
nebo Třebíči. Praha se pokusí zajistit prostory do 15. června, aby v případě 
neúspěchu měl Halahoj čas zarezervovat Domeček. Pokud porada bude v Třebíči, 
termín nebude přesunut. (4;2;2) 

5.5 Jiné akce 

5.5.1 Sport 
Nejbližší „Divošský“ turnaj ve fotbale je v Brně 22. května 2010 v sobotu. 

5.5.2 Kurzy a školení 
SPJF může v roce 2010 proplatit náklady např. na Zdravotnický kurz pro jednotlivé 
vedoucí. Sharp doporučuje školení pro novou možnou účetní SPJF Renču v případě, 
že tuto funkci skutečně bude vykonávat. 

5.5.3 Hledáme lék na dětskou kriminalitu 
Hynek představil konferenci o klubech a Hledáme lék na dětskou kriminalitu 
v Mistelbachu a plánovanou konferenci v Trenčíně na středu 21. dubna. 

6 Čestná uznání SPJF 

6.1 Ocenění k udělení ve Sluneční zátoce 2010 
Proběhla diskuze o čestných oceněních SPJF, která budou udělena ve Sluneční 
zátoce 2010, hlasovalo se i o návrhu Roberta Žďárského – Ježka. Jednání je 
předmětem neveřejné přílohy. 

6.2 Ocenění udělená v minulých letech 
Bobr připravil soupis ocenění z minulých let, bude připraven článek na iKlubovnu 
atd.: 

Jednotlivci: Marko Čermák, Václav Nosek, Ivan Vápenka, Milan Svoboda, Jiří 
Stegbauer, Vlastislav Toman, Zdeněk Vašíček, Stanislav Sohr, Miloslav Šimek, Harry 
Eckstein, Jan Šimáně, František Ulč, Wabi Ryvola, Jiří Polák, Alfréd Strejček, Martin 
Prouza, Karel Zelníček (Olympia), Jaroslav Novák (vydavatelství Blok Brno), Anna 
Friedmannová (televize z Brna), Vojtěch Štursa (realizátor filmů a videokazet SPJF), 
Petra Vitoušová, Marcela Vandrová (Brno – rozhlas), Miloslav Muller (senátor, 
podpora SPJF), Jiří Punčochář, Evžen Zámečník, Jaroslav Špaček, Hynek Bočan, 
Gustav Krum, Milan Teslevič, Jiří Hromádko, Svatopluk Hrnčíř, Slavomil Janov, 
Vladimír Pechar, Jan Fischer (in memoriam), Zdeněk Pírek (in memoriam). 

Organizace: nakladatelství Olympia, Magistrát města Brna, pracovníci Thomayerovy 
nemocnice, Slepecké muzeum Brno, nakladatelství ORIN, město Ledeč n. Sázavou, 
Prázdninová škola Lipnice.  
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7 Internetové prezentace SPJF 
Hynek prezentoval stav přípravy členské databáze SPJF a nových stránek SPJF, 
iKlubovny atd. Jak bude reálný přechod, Sharp provede zálohu členské databáze 
a převede se do nového systému.  

Vojta upozornil na problémy se schránkou na spjf@volny.cz – volny.cz není dobrý 
poskytovatel, omezená velikost schránky. Spravuje ji Sharp, Alpín a Hynek.  

Nová schránka bude na našem vlastním serveru – spjf@spjf.cz. spjf@volny.cz 
už nebude používáno, ale zůstane pro zálohu a pro správu domén (8;0;1). 

8 Úprava dokumentů SPJF 

8.1 Úprava směrnic Vedení SPJF 
Hynek navrhl úpravu bodu 1.a) směrnice pro pořádání oficiálních akcí SPJF: 

• Stávající znění: „akci pořádá osoba dostatečně známá Vedení SPJF.“ 

• Nové znění: „Akci pořádá člen SPJF starší 18 let, dostatečně známý 
Vedení SPJF.“ (9;0;0) 

8.2 Diskuze o názvech poboček 
Na základě dopisu Roberta Žďárského – Ježka proběhla diskuze o nárocích na 
pojmenování poboček a možném sjednocení jejich názvů. Podle Vedení SPJF nejsou 
pobočky SPJF vázány na jednotlivá místa a mohou být i zájmové. Jejich názvy jsou 
v kompetenci zakladatelů, samozřejmě po schválení Výkonným výborem, a proto 
změny v pravidlech při zakládání provedeny nebudou (7;0;1). 

9 Různé 

9.1 Výroční turistická známka SPJF 
Nashville navrhl Výroční turistickou známku ke 20 letům SPJF a představil i grafický 
návrh. Od roku 2010 stojí 30 Kč, výrobní cena je 22 Kč (jednostranná) či 24 Kč 
(dvoustranná). Nejmenší náklad je 500 ks, možná by se dalo snížit např. na 400 ks. 
Maximální investice je tedy 12.000 Kč (na 500 ks). SPJF je ochotné investovat do 
maximálně 400 ks oboustranných známek. Zařídí Nashville za grafické podpory 
Bobra tak, aby bylo připravené nejpozději do Zátoky. Oficiální křest bude až 
v Zátoce, po které také bude zařazena do e-Shopu, ale na akcích a burzách bude 
prodávána už před tímto termínem (9;0;0).  

9.2 JMP Perpetuum 
Perpetuum již funguje jako oblastní organizace pod názvem Oblastní 
organizace SPJF Perpetuum s IČ 72062886 a sídlem na Hrnčířské 17 v Brně, 
povede vlastní účetnictví – její vznik byl schválen už na lednové poradě. 

Perpetuum je nově pod vlastním IČ klubem deskových her pod společností CORFIX. 

Stále se hledají nové prostory pro klubovnu/čajovnu. Vyskytly se prostory na 
České 11, zřejmě velmi levně dostupné pro NNO – není sice zřejmě vhodné pro tento 
účel, ale zvažuje se jako reprezentativní kancelář celého SPJF. V současnosti se o 
této možnosti jedná, zařizuje Renča a bude informovat. 
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Vedení SPJF bylo dále informováno o Hynkově zvolení do Výkonného výboru 
Jihomoravské rady dětí a mládeže (JRDM). 

9.3 Šumperská pobočka 
Aktuálně vzniká nová pobočka pod názvem Šumperská pobočka, o situaci informoval 
Čáp. V přípravném výboru jsou Drobek (dosud není plnoletá, členka 306. KBS 
Stříbrná letka), Ještěrka („patronka“ klubu Knižníci, propaguje SPJF v knihovnách), 
strejda Vláček (dříve velmi aktivní člen SPJF), Niura (studentka SŠ knihovnické 
v Brně), Aleš Deutsch (dřívější aktivní účastník táborů na Pikárci), Huhu (také jí není 
dosud 18 let, bývalá členka 306. KBS Stříbrná letka) a Martin Pěnička (aktivní člen 
SPJF z Hrabenova u Šumperka). 

9.4 Nové topení do Hrnku 
Čáp přednesl kalkulaci návratnosti nového topení (elektrického či plynového) v levné 
a drahé variantě (obě 17–18 let). Vedení SPJF rozhodlo o nákupu kvalitního 
elektrického topení, zařídí Perpetuum (9;0;1). 

9.5 Výstřižková služba 
Čáp opět představil už starší projekt výstřižkové služby článků o JF: za 6.000 Kč 
ročně lze pořídit vstup do výstřižkové služby. Čáp zorganizuje za předpokladu, že 
bude nalezena zodpovědná a schopná osoba, která si vše vezme na starost (má na 
starosti Bobr, Alpín a další). 

9.6 Informace z Prahy 
V přípravě je vzpomínka na první skautskou výpravu Jaroslava Foglara 9. května se 
startem v 11.11 do Prokopského údolí s rekonstrukcí vontské bitvy a zřícení 
kinoherce ze skály. 
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