Porada Vedení SPJF
přítomni: Rolf, Margi, Ivča, Čáp (odešel NE 10:00), Renča, Alpín,
Bobr, Sharp, Ferda, Hynek, Nashville (od SO 15:15)

datum: 9.–10. 10. 2010

z revizní komise: Vláďa

místo: Praha, ústředí ČTU

hosté:

hlasování: (pro; proti; zdrželo se)

zapsal: Hynek

Poradu zahájil Bobr 12:30 po návratu z burzy skautských sběratelů.
Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | Brno
Kontaktní adresa:
SPJF – Bobří stopou
P.O. BOX 245
658 45 Brno

1 Informace za minulé období

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

1.1 Dlouhodobá hra

IČO: 48511200
BÚ: 106404994/0300,
ČSOB

Čáp představil koncepci nové dlouhodobé hry na www.dlouhodobka.cz: Jircháře.

1.2 Bobří stopa
Proběhla diskuze ohledně komiksu 9,5 milimetru zločinu a obsahu Bobří stopy vůbec,
titulní stranách atd.

1.3 Karavana snů
„Nezávislá skupina lidí“ za podpory SPJF (vede Čáp) plánuje šest výprav po vesnicích
severní a jižní Moravy, finančně už podpořil Jihomoravský kraj a nadace NROS
(program Make a Connection). Bude sloužit mimo jiné i k propagaci dlouhodobé hry.

1.4 Výstava
1.4.1 Marko Čermák – Poslední romantik
Zhodnocení výstavy Marko Čermák – Poslední romantik a představení důvodů jejího
zkrácení. Výstavu navštívilo celkem přes 1000 lidí, tj. 50 osob denně.
1.4.2 Výstava v Galerii jedné věci
Také zaznamenala úspěch – výstava kreslířů Rychlých šípů, výstava ježků v kleci
a jiné.

1.5 Informace z poboček
1.5.1 Pražská pobočka
8. května proběhla výroční schůzce pražské pobočky, nové vedení má složení:
• Milan Lebeda – Alpín (předseda);
• Petr Molka – Best (1. místopředseda);
• Martin Rosol (2. místopředseda);
• Stanislav Beran, Tomáš Náhlý, Václav Nosek – Windy a Petr Šanda (členové).
Dále Alpín představil činnost pražské pobočky v minulém období: Akademie Jaroslava
Foglara, výstavy atd.
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1.5.2 Jihomoravská pobočka Perpetuum
Renča podrobně představila projekt klubovny Holubník v Brně na České 11.
V říjnu proběhla Výroční schůze:

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

•

Renata Chloupková – Renča (vedoucí)

•

Vladimír Schmid – Stopař (1. zástupce)

•

Zdeněk Šmora – Šmoula (2. zástupce)

•

Iva Kapounová – Kawi, Robert Žďárský – Ježek (členové).

Změnil se správce klubovny na Hrnčířské, nově je jím místo Šmouly Vojta. SPJF
bere na vědomí.
1.5.3 Šumperská pobočka
Strejda Vláček omylem poslal na SPJF prázdnou obálku, po Renči doručil novou
žádost o schválení pobočky. Výkonný výbor pobočku schválí, případně si vyžádá
doplňující informace a jinak vše vyřídí do 31. října.
Šumperská pobočka se společně s ČTU Šumperk a T.O. Zábřeh chce pokusit
o kandidaturu na CVVZ na rok 2012. Žádají o různou podporu, na místě organizuje
Hynek, který tam stejně bude. Renča dodává a zajišťuje materiál.

1.6 Tábory Bobří stopy
Ke dnešnímu dni nemáme nahlášené všechny tábory. Vytvoření seznamu měl na
starosti Čáp, který to nezvládl; nicméně letos nebylo nutné tábory hlásit předem.
V příštím roce bude nutné provést předchozí nahlášení všech táborů.
Dále proběhla diskuze o chybějícím vybavení, více v kapitole Finance.
1.6.1 Tábor Bobří stopy na Pikárci
Nezvykle vysoký počet nováčků: třináct členů a dva noví vedoucí, celkem
26 účastníků a 4 vedoucí. Tématem byli Husité. Porada k novému táboru bude za
čtrnáct dní v Hradci Králové.
1.6.2 Tábor Bobří stopy Tokelau – Brzkov u Přibyslavi
Tábor proběhl v pořádku a podle hlavního vedoucího Čápa není nutné nadbytečně
rozebírat. Plánovaný odkup tábořiště neproběhl, ale i tak dalším roce tábor proběhne
opět na stejném místě. Celkem zde bylo 11 účastníků a 4 vedoucí.

1.7 Internetové prezentace
Ferda vznesl dotaz, jak to vypadá se stránkami www.spjf.cz – pokusil se upravit web
východočeské pobočky a text se „rozsypal“. Protože situace je tristní, Čáp vytvoří
prozatímní statické stránky obsahující:
•

informace o SPJF;

•

odkaz na e-shop, iKlubovnu, Dlouhodobku.cz;

•

informace jak se stát členem;

•

dokumenty (stanovy, směrnice).

V neděli Hynek představil stav přípravu nových webových prezentací a členské
databáze. Práce se zdržují i kvůli přípravě dlouhodobky, na což reagoval Nashville –
oficiální prezentace SPJF a iKlubovna.cz jsou podle něj pro SPJF důležitější, než web
dlouhodobky. Navrhnul vytvoření hierarchie priorit prací. Hynek řekl, že internetová
komise nemůže garantovat žádné termíny, ale je možné stanovit priority, které
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dodrží; je však podle něj neefektivní přerušit stávající práce na Dlouhodobce.cz.
Priority budou v pořadí:
1. jednoduchá prezentace SPJF.cz (Čáp) s termínem maximálně 31. října 2010.
2. druhá skupina bude souběžně pracovat ve stávajícím modelu Dlouhodobka.cz
(Jircháře), iKlubovna.cz a následně SPJF.cz (Míra, Hynek, Stopař)
s termínem 30. 6. 2011. (8;0;2)
1.7.1 Databáze členů
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

V současnosti je ve zkušebním provozu nová, internetová databáze – členství je
evidováno pro kontrolu zatím duplicitně. Nová umožňuje mimo jiné evidenci členství
nikoliv na kalendářní rok, ale na libovolnou dobu od data zaplacení.

2 Plán činností
2.1 Setkání táborníků Bobří stopy v roce 2011
Hynek připomněl plánované setkání táborníků Bobří stopy v létě 2011. Byl stanoven
termín 27.–29. května 2011, Hynek si vzal přípravu na starost.

2.2 Tábory v roce 2011
•

Rolfův tábor: 21.–31. 7. 2011.

•

Sharp zatím o táboře neuvažuje.

•

O propůjčení tábořiště na Pikárci požádal Martin Bukový, zřejmě za klub Aslan
Ratíškovice v termínu 1.–14. 8. Protože by se mělo jednat o tábor o 25
osobách, je nutné vše prověřit: v naší evidenci se jedná jen o malý klub,
z nichž nikdo není členem SPJF. Je třeba lépe zjistit, o koho se jedná.

•

O tábořiště požádal také Zbyněk Navrátil – Yeti z Tišnova, Hynek mu předal
telefon na Rolfa a dále dohoda neproběhla. Rolf mu napíše e-mail, případně
zavolá.

•

Vedení SPJF rozhodlo, že nájemné bude 1 000 Kč za pronájem louky týdně
(prázdniny mají 8 týdnů a platíme cca 8 000 Kč ročně) plus nájemné za
případné vybavení (podle ceníku půjčovny). Není nutné, aby tábory byly pod
hlavičkou SPJF, ale bylo by to vhodné (Rolf by se je měl snažit do SPJF
získat). Součástí domluvy bude spolupráce při přípravě nebo uklízení
tábořiště, kopání latrín atd. Rolf má na starosti vytváření harmonogramu a
komunikaci s „nájemci“ (10;0;0).

•

Co se týče vybavení, budou zcela rozděleny věci pro Pikárec a „NePikárec“ ve
vlastních skříních ve „Hnoji v Hrnku“ (zařizuje Stopař).

3 Hospodaření a finance
3.1 Jihomoravský kraj
Konečně jsme se zpožděním dostali z rozpočtu Jihomoravského kraje 31 000 Kč na
materiál a budeme žádat i v příštím roce. OO Perpetuum bude žádat i o dotaci na
provoz.
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Čáp apeloval na mimobrněnské členy Vedení SPJF a další pobočky SPJF, aby žádali
o dotace i ve svých krajích, nebo alespoň mapovali dotační možnosti. Upravený
krajský rozpočet:
Původní položka

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

drobné opravy
el. topení
2 týpí
přívěsný vozík
vysavač
igelitová plachta
drobné nářadí
drobné sportovní
vybavení
celkem:
z toho SPJF:

Celkem
plán
2 000 Kč
2 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
4 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
1 000 Kč

Celkem
upravený
1 395,35 Kč
1 395,35 Kč
20 930,23 Kč
20 930,23 Kč
2 790,70 Kč
1 395,35 Kč
1 395,35 Kč
697,67 Kč

Reálně
upravený
2 000,00 Kč
1 800,00 Kč
15 200,00 Kč
24 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
1 000,00 Kč

73 000 Kč
30 000 Kč

50 930,23 Kč
20 930,23 Kč

51 000,00 Kč
20 930,23 Kč

Upravená položka
drobné opravy
el. topení
1 týpí
přívěsný vozík
vysavač
igelitová plachta
drobné nářadí
drobné sportovní
vybavení

Čáp pohovořil o zakoupeném obytném přívěsu. Spoluúčast na nákupu (tedy
6 080 Kč) se bude hradit z jiných zdrojů, než vlastních zdrojů SPJF (zajišťuje Čáp).

3.2 Půjčovna vybavení a majetek SPJF
V souvislosti s Nashvillovým dotazem, kdo bude platit prasklou pneumatiku u vozíku
(půjde to z nákladů na akci) vypukla diskuze o půjčování vybavení SPJF, které
zprostředkovává Perpetuum.
Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s., uzavře smlouvu s Oblastní organizací SPJF
Perpetuum o správě majetku SPJF (bere si na starosti Ivča).
Je nutné dořešit účetní evidenci majetku SPJF, aktuálně vede interní seznam majetku
Čáp. Ten dodá soupis Sharpovi, který vše účetně vyřeší.
Sharp požádal o pečlivější popsání pádel a pečlivější evidenci půjčovny, aby veškeré
vybavení bylo v pořádku. Zařídí Stopař jako správce půjčovny.

3.3 Průběžná uzávěrka hospodářství
Sharp pohovořil o současném stavu účetnictví. Po vyúčtování táborů bude na účtu asi
211 000 Kč.

3.4 Pronájem Česká 11 – „Holubník“
Perpetuum si pronajalo novou klubovnu na České 11 v Brně a požádalo SPJF
o poskytnutí 20 000 Kč na rozjezd. SPJF částku poskytne (11;0;0). Nejedná se
o reprezentativní prostory SPJF, ale o klubovnu Perpetua.

3.5 Sponzoři
Firma Vágner a Kejík budou mít reklamu v Bobří stopě po 5 000 Kč ještě v roce
2010, zajišťuje Bobr.

3.6 Projekty na rok 2011
3.6.1 MŠMT
Čáp a Hynek představili projekty na MŠMT, které byly již podány: žádost o titul
Organizace uznaná MŠMT na roky 2011–2015 a Souhrnný projekt rozvoje na stejné
období. Čáp si tuto dotaci bere na starost.
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3.6.2 Statutární město Brno
Bobr si bere na starosti o dotaci na Brno za SPJF, Perpetuum bude navíc žádat
také. Sharp upozornil, že při podání žádosti už by měl Holubník fungovat.

3.7 Účetnictví

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

Sharp navrhnul změnu banky nebo alespoň účtu tak, abychom měli možnost
internetového bankovnictví – například u České spořitelny. Ivča a Sharp podniknou
příslušné kroky tak, aby k 1. 1. 2011 mělo SPJF nový účet, který zajistí snížení
nákladů a internetové bankovnictví. Technické detaily budou schváleny Výkonným
výborem (10;0;1).

3.8 Plán na příští období
Hynek představil souhrn finančních výsledovek za posledních pět let, následně
proběhla dlouhá diskuze nejen o finančních možnostech. Zmíněna byla periodicita
Bobří stopy, počet členů, dotační program od MŠMT aj. Jednoznačný výsledek nebyl
přijat, stav bude prezentován na Valné hromadě.
SPJF rozešle cca 800 zásilek náhodně vybraných BS z ročníku 2010 s průvodním
dopisem a návratkou na objednání do náhodně vybraných knihoven z evidence,
kterou se pokusíme získat (8;1;2).
SPJF od BS číslo 10 sníží do konce ročníku počet výtisků na 800 ks (7;0;4).

4 Valná hromada SPJF 2010
Připomenula se ocenění pro předání na Valné hromadě (viz neveřejná příloha
minulého zápisu). Výsledek jednání je součástí neveřejné přílohy tohoto zápisu.
Vojta připravil v Power Pointu prezentaci o činnosti SPJF. Je součástí zápisu pro
Vedení SPJF, proběhne doplnění e-mailem.
Renča představila možnosti přespání v Holubníku a pro mladší členy hry v pátek
večer (pořádá Stopař pod názvem Závod ducha i těla). Současně připomněla naše
závěry z minulé porady.
Renča dá pozvánku na iKlubovnu na základě textu od Sharpa, doplněného
o informaci o 20Kč poplatku za občerstvení a možnostech přespání.
Je vhodné, aby všichni kandidáti na nové členy vedení i revizní komise byli předem
informováni.
Nashville zdůraznil, že je nutné jakýmkoliv způsobem nezvýhodňovat stávající členy
Vedení SPJF. K představení je nutné vyzývat již navržené kandidáty v abecedním
pořadí a následně vyzvat kandidáty navržené přímo plénem. Pro tisk kandidátek
a dalších materiálů vezme tiskárnu Sharp a Ivča.
Alpín navrhnul, aby Valnou hromadu neřídil předseda, který by se měl naopak
soustředit na projednávané body, a doporučil Sharpa. Vedení SPJF jej schválilo jako
vedoucího schůze a veškeré podklady je mu potřeba předat.
Projekce zajistí Vojta a Hynek, který osloví i pobočky a stovkaře klubů. Pobočky
apod. si navíc mohou vzít i nástěnky, kroniky aj. k vlastní prezentaci. Ferda
doporučil, aby byly k dispozici nástěnky, na které materiály mohou připevnit.
Vedení SPJF si vyhrazuje čas 9:00–9:20 pro případné jednání Vedení SPJF před
Valnou hromadou. V tomto termínu musí být všichni členové vedení SPJF přítomni
na místě.
Sharp navrhnul, aby pro mladší účastníky byly k dispozici deskové hry „v zákulisí“.
Zajistí Perpetuum.
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Alpín navrhnul, že prodej materiálů SPJF, Mexičana a dalších nebude otevřen
v průběhu oficiálních bodů jednání.
Nashville navhrnul včasné zajištění „gongu“ či „zvonečku“, který upozorní na začátky
jednání.
Hynek navrhnul zařazení speciálního bodu programu k 20. výročí založení SPJF.
Sharp promítne „Rok po roku SPJF“. Bobr osloví např. Ladise, aby mohli zazpívat
nějakou foglarovskou písničku, např. Rychlé šípy. Hynek zajistí text na projekci, aby
se všichni mohli zapojit.
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

Alpín podotkl, že pobočky by měly mít možnost udělovat vlastní pobočková ocenění,
po vzoru například březových lístků či granátových bobříků kapky dobré krve.

4.1 Úpravy stanov a směrnic
Renča představila možné změny ve směrnicích pro činnost poboček a oblastních
organizací: bylo by vhodné upřesnit volební podmínky. Dále se otázala na plánované
změny stanov. Korespondenční termín pro případné návrhy změn od členů Vedení je
17. října 2010, součástí pozvánky na internetu bude výzva k zasílání připomínek.
Hynek připraví návrh na změnu Stanov tak, aby minimální počet členů vedení
oblastní organizace byl 3.

5 Blok informací – různé
5.1 Vyhodnocení úkolů z minula a jejich návaznost
•

Hynek nezařídil plaketky pro dárce SPJF a stav okolo březových lístků.
Výroční zprávu zajistil. SPJF nechal zařadit do seznamu vydavatelů
neperiodického tisku; v případě tisku jakékoliv publikace může přidělit číslo
ISBN.

•

Sharp zatím neudělal další podklady pro Leták o SPJF. Nechává se otevřeno,
je stále v plánu vydat.

•

Alpín, Bobr a Nashville pokračují v seznamu materiálů JF (diplomové práce,
odborné statě). Výstup předloží na lednové schůzi.

•

Renča nedokončila, avšak pracuje na metodice pro účtování akcí SPJF. Prosí,
aby byly umístěny v prozatímní verzi stránek od Čápa.

•

Čáp a Hynek bohužel nezjistilo podmínky v dalších tiskárnách (viz minulý
zápis).1 Protože nejsou podklady, rozhodnutí se nechává na příště, Hynek
a Čáp se pokusí opět zajistit a předloží informace na lednové schůzi.

5.2 Foglarovský obchůdek
Dle úkolu z minulé porady Vojta vytvořil v červenci logo E-shopu, zatím umístěno na
iklubovna.cz, eldorado.wz.cz, domluveno umístění na bohousek.cz. Bude se snažit
prosadit logo na další stránky.

1

Minulý zápis: 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.
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5.3

Práce s oddíly a kluby

Vzhledem k opakovaným problémům v práci s oddíly způsobených jejich
nedostatečnou informovaností Vojta v červenci vyhotovil informační brožuru, kterou
rozeslal všem oddílům. Snažil jsem se o jasné a stručné podání základních informací,
což se zatím projevilo na kvalitním vyúčtování (oproti loňskému roku) táborů a akcí
oddílu Červánek. Brožuru přikládá v příloze.
Čáp převzal od Hynka stovkařství Akčních týmů, Vedení SPJF vzalo na vědomí.
Nashville doporučil, aby každý rok nebyl „Rok s …“, aby to nesnižovalo kredit
podobných informací.
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

6 Informace, které nezazněly
Sumář informací, které poslal Rolf po ukončení porady, a které se nestihly probrat:
1. SPJF má stránky na Facebooku, správci jsou Rolf, M. Pěnička, R. Liščák. Mají
145 členlů (část jsou bývalí neaktivní členové sdružení). Jsou zde odkazy,
pozvánky na akce. Plánuje se propojení s webem SPJF, Bohouškem
a iKlubovnou.
2. Informace o vznikající Zlínské pobočce: probíhá monitoring regionu a chystá
se první schůze, na které se stanoví plány a cíle pobočky. Zakladatelem je
Rolf, sídlo bude Bystřice pod Hostýnem.
3. Multimediální CD od Sokiho nebude, a to pro nedostatek materiálu.

Porada byla zakončena 10. října 2010 v 11:30.
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