Porada Vedení SPJF – leden 2011
přítomni: Radim Kejík – Rolf, Josef Kasl, Jana Mafková – Béďa, Ladislav
Ježek, Renata Chloupková, Vojtěch Hanuš, Iva Kapounová – Kawi, Miloš
Vraspír – Bobr, Marek Polák – Sharp, Hynek Cígler, Jiří Kalina – Čáp

datum: 15. ledna 2011

za revizní komisi: Vláďa Vyskočil, Antonín Špaček, Zdeněk Matěja – Zandt

místo: Holubník, Česká
11, Brno

omluveni: Slavomil Janov – Nashville, Milan Lebeda – Alpín

hlasování: (pro; proti;
zdrželo se)

zapsal: Hynek

Sdružení přátel
Jaroslava Foglara, o. s.
Hrnčířská 17 | Brno
Kontaktní adresa:
SPJF – Bobří stopou
P.O. BOX 245
658 45 Brno

1 Zahájení porady
Porada byla zahájena v 10:00 vzájemným představením členů nového vedení.

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

1.1 Informace za minulé období

IČO: 48511200
BÚ: 106404994/0300,
ČSOB

Bobr informoval o aktivitách za poslední období (od říjnové porady vedení SPJF)
a dotaci od Jihomoravského kraje pro období do 30. června 2011.
Vojta představil průběh Karavany snů na podzim. První jarní výjezd bude v březnu,
poslední pak zřejmě v květnu. Tonda upozornil na možnost placení silniční daně, je
nutné prověřit – zatím však karavana nejezdila za peníze SPJF.
Kvůli nepřítomnosti Alpína a Nashvilla se nepodařilo zjistit přesná čísla o prodeji
dřevěných turistických známek SPJF a materiálů SPJF v Praze (Bobří stopy,
pohlednice aj.).
Není stále jisté, zda zahrnout účetnictví základních článků pod SPJF. Renča zjistí
u ČRDM.
Láďa žádal grant na Nadační fond Veolia pro chod Východočeské pobočky, bude
informovat.
Revizní komise si zvolila svého předsedu – Antonína Špačka.

1.2 Zhodnocení úkolů z minulé porady
•

Sharp s Ivčou zatím nepodnikli žádné kroky pro zřízení nového bankovního
účtu s home bankingem.

•

Iva Tesárková – Ivča téměř nachystala smlouvu o správě majetku SPJF
Oblastní organizací SPJF Perpetuum, je před dokončením.

•

Čáp dodal interní soupis majetku Sharpovi pro řádné zavedení do účetnictví.

•

Čáp zajistil, aby Kateřina Sloupová – Drobkem a Tomáš Lešingr – Strejdou
Vláčkem přislíbené řádné přihlášky Šumperské pobočky. Je na cestě.

•

Bobr neposlal Stanovy na ministerstvo (zaslal ihned následující pondělí).

•

Renča udělala návod pro vyúčtování akcí na akce SPJF, čeká na schválení
výšky dotace na akce pro rok 2011.

2 Zhodnocení Valné hromady
Bobr poznamenal, že by pro příště bylo lepší vylepšit jednání o změnách stanov.
Zejména by bylo dobré případné úpravy stanov a podobné věci pro rok 2012
zpřístupnit na internetu.
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Vojta za omluveného Nashvilla upozornil na dvě věci: změna stanov a nedůstojné
zvolení vedení SPJF, tj. předsedy a místopředsedy. Chtěl by oficiálnější volbu, třeba
i na lednovém zasedání Vedení SPJF v roce 2113.
Vojta sám upozornil na Nashvillův prodejní stánek otevřený během jednání, což bylo
oproti předchozí domluvě. Láďa navrhl, že nový Výkonný výbor by měl být zvolený
v přestávce během Valné hromady tak, aby jej bylo možné představit plénu.
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Vedení projednalo uložení Valné hromady. Je nutné, aby hospodář SPJF zajistil
čitelnost termotiskových účtenek. Doklady musí okopírovat ihned pořadatel
akce a dodat spolu s originály účetnictví akce. Proběhla také diskuze o způsobu
vyúčtování jízd autem proplácených SPJF, Renča se Sharpem doplní návod na
vyúčtování cestovních výkazů. Samotné účty za pohonné hmoty se nebudou
proplácet a vůbec nebudou vkládány do účetnictví.

3 Hospodářství SPJF
MŠMT požaduje vyúčtování dotace do 31. ledna 2011. Projektová komise dodá
zprávu o čerpání. Nejpozději je nutné odeslat do 28. ledna 2011.
Obdobně je nutné vyúčtovat dotaci na město Brno, také do 31. ledna 2011. Sharp
také upozornil na žádost Perpetua na provozní výdaje Holubníku podanou na město
Brno a na provedenou kontrolu Magistrátem města Brna.
SPJF podalo žádost o dotaci k nadaci Henkel na Karavanu snů. Žádost byla úspěšná
a SPJF tak získalo 64 000 Kč.
SPJF není v seznamu předběžných příjemců dotace MŠMT v programu č. 1 a čekáme,
jak dopadne souběžně podaný program č. 2. Bobr zavolá na ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a pokusí se zjistit, v čem je problém. Termín do 20. ledna.
Foglarovský obchůdek není aktuálně příliš úspěšný, protože proběhl převod na nový
web – a tam v současnosti není příliš materiálů, čeká se na zprovoznění nových
stránek.
Vojta upozornil na možnost podání dotace k Nadaci pro radost do 31. března 2011,
do konce května pak Nadace děti-kultura-sport ve Zlínském kraji, tedy vhodná pro
nově vznikající „východomoravskou pobočku“.

3.1 Financování Bobří stopy
Vojta představil možnosti, jak ušetřit na vydávání Bobří stopy (aktuálně to vychází
13 000 Kč / číslo + poštovné): nevydávat; vydávat méně často; vydávat v jiné
podobě. Možnosti ušetření na čísle:
•

zrušení spadávek a formát cca B5 (4000/číslo, 40000/rok);

•

zrušení barevného vnitřku, zachování A4 (4000/číslo, 40000/rok);

•

slevnění nelze kombinovat, kalkulace jsou u jiných tiskáren – horší papír
neznamená téměř žádné slevnění.

3.1.1 Varianty ke hlasování:
1. Bobří stopa nevychází (0 + 0 = 0 Kč)
1:9:1
2. jednou za dva měsíce černobíle (48 000 + 34 000 = 81 000 Kč)
5:5:1
3. Bobří stopa sníží periodicitu na 6 čísel (81 000 + 34 000 =
115 000 Kč)
5:4:2 | 7 ano
Stránka 2 z 6

4. každý měsíc černobíle (80 000 + 60 000 = 140 000 Kč)
1:8:2
5. každý měsíc menší formát (82 000 + 60 000 = 142 000 Kč)
1:10:0
6. vychází beze změny (135 000 + 60 000 = 195 000 Kč)
0:6:5
7. leden beze změny, 6x ČB (61 000 + 40 000 = 101 000 Kč)
5:4:2 | 4 ano
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8. leden beze změny, pak 6x barevné (94 000 + 40 000 = 134 000 Kč)
3:3:5
Bobří stopa tedy bude vycházet jednou za dva měsíce, plnobarevná (7;4;0).

4 Činnost Vedení SPJF v příštím období
Jednotlivé komise Vedení představily svou činnost v minulém období.
Bobr představil činnost ediční komise. Čáp se zeptal, zda existuje soupis vydávaných
materiálů – Bobr do 15. února dodá soupis všech vydaných materiálů včetně
odhadnutých počtů a Čáp jej umístí na internet. Od roku 1993 vyšlo cca 400 kartiček
a jiných drobných propagačních kartiček.

4.1 Komise pro nové období
Pro kontaktování jednotlivých komisí je možné použít e-mailovou (spjf@spjf.cz) nebo
korespondenční adresu SPJF, případně osobní e-mail vedoucího dané komise – vždy
ve tvaru jmeno.prijmeni@spjf.cz.
4.1.1 Klubovní
Motivuje k činnosti a eviduje kluby, komunikuje s nimi, pořádá akce pro kluby
(stopaře, oddíly).
•

vedoucí: Čáp (KBS – kluby Bobří stopy a AT – akční týmy)

•

členové: Kawi (BT – Bratrstva talismanu), Vojta (OBS – oddíly Bobří stopy),
Marek Skýpala – Winoga (SBS – Stopaři Bobří stopy), Rolf, Béďa, Hynek,
Stopař

4.1.2 Legislativní
Sleduje novinky a změny v legislativě, provádí vnitřní kontrolu pravidel a směrnic.
Sleduje informace ohledně ministerských grantů.
•

vedoucí: Alpín

•

člen: Bobr, Hynek

4.1.3 Badatelská
Zabývá se badatelstvím a sběratelstvím nejen okolo osoby Jaroslava Foglar. Tvoří i
soupis akademických prací na foglarovské téma.
•

vedoucí: Bobr

•

členové: Nashville, Alpín, Pepa
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4.1.4 Ediční
Projednává, schvaluje a kontroluje veškeré vydávané publikace a propagační
materiály (kartičky, záložky, pohlednice a brožury vyjma Bobří stopy). Spolupracuje
na přípravách výstav atd. Eviduje vydané materiály, jejich množstevní a finanční
náklad.
•

vedoucí: Bobr

•

členové: Sharp, Alpín

4.1.5 Projektová
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Podává projekty a spolupracuje s místními složkami SPJF na jejich podávání.
•

vedoucí: Vojta

•

členové: Čáp, Hynek, Béďa

4.1.6 Pořadatelská
Podporuje pořadatele akcí a kontroluje je po formální stránce.
•

Renča

4.1.7 Internetová
Spravuje internetové prezentace SPJF, e-maily atd.
•

vedoucí: Hynek

•

členové: Čáp, Láďa, Miroslav Kvasnica – Míra

4.1.8 Hospodářská
Spravuje finance a majetek SPJF.
•

hospodář: Ivča

•

pokladník: Sharp

•

správce majetku: Čáp

4.1.9 Redakce Bobří stopy
Připravuje a zajišťuje distribuci časopisu Bobří stopa. E-mail na redakci: bs@spjf.cz.
•

šéfredaktor: Vojta

•

redakce: Čáp, Rolf, Sharp, Stopař, Winoga, Bobr, Nashville

4.1.10 Externí komunikace
•

E-mailovou schránku SPJF vyřizuje výhradně Hynek a přeposílá konkrétním
osobám.

•

P. O. BOX vybírají Bobr a Sharp a předávají adresátům.

Vedení SPJF schválilo výše uvedené komise pro následující období 2011–2012
(9;0;0).

5 Činnost SPJF v novém období
Proběhla diskuze o aktivitách SPJF v následujícím období, tyto budou uskutečněny:
•

Setkání táborníků BS (27.–29. května 2011) – představil Hynek včetně
přípravného týmu.
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•

Setkání ve Sluneční zátoce (soboty: 18. června 2011 a 16. června 2012) –
hlavním pořadatelem je Bobr. Podle Kawi asi nemá cenu v příštích letech dělat
program pro děti. V neděli 13. února 2011 bude navíc první zimní setkání ve
Sluneční zátoce.

•

Karavana snů II (jaro 2011) – zaštiťuje Čáp, plánováno je šest setkání.
Rovnou na akcích se bude propagovat setkání s cílem získání nových klubů.

•

Dlouhodobé hry – Čáp představil celý stávající koncept dlouhodobých her.
Podle nového konceptu se upraví na průběžnou hru, která pojede neustále
propojená s iKlubovnou. Souběžně s tím pojede ještě jedna hra pro zkušenější,
dříve přihlášené kluby. Zodpovídá Klubovní komise.

•

Výstavy – nejbližší je Rychlé šípy - vzhůru do Stínadel! (2. června–2. října
2011, vernisáž pro zvané je 1. června odpoledne) v Muzeu Brněnska ve
Šlapanicích u Brna. Čáp navrhnul hru pro účastníky výstavy po Šlapanicích
v zahajovací den, tj. 2. června, případně v průběhu konaní výstavy v dalších
dnech. S vedením muzea spolupracuje na přípravě výstavy Bobr. V roce 2012
by měla být foglarovská výstava v Prachaticích.

•

SeMeS – Čáp požádal o potvrzení, zda SPJF bude pořadatelem akce. Vedení
souhlasí (7;1;3).

•

MUNA (Muniční areál) – v loňském roce jsme přijali nabídku Brontosaurů a
přijali do správy objekt u Mikulovic na severní Moravě s výhledem převodu do
našeho majetku. Vojta nyní projekt realizuje a plánuje podat projekty, a také
uspořádat v červenci pracovní tábor pro starší atd.

•

Seminář Hledáme lék na dětskou kriminalitu: Robert Žďárský – Ježek
požádal o schválení možnosti uskutečnit příští seminář, bližší informace nestihl
dodat. Současně pracuje na akreditaci programu – bylo by skutečně dobré
zjistit možnosti jejího zisku. SPJF ovšem nemůže schválit uskutečnění
semináře bez konkrétního projektu. Ježek by měl dodat projekt (téma, finanční
krytí, přednášející atd.), o kterém je možné jednat. Hynek bude Ježka
informovat o stanovisku vedení SPJF.

•

Lesní škola Bobří stopy (rok 2011) – Hynek už v příštím roce nechce
pořádat. Vojta s Láďou si vezmou Lesní školu na starost.

•

CVVZ (listopad 2012) – pořádá Šumperská pobočka ve spolupráci s oddílem
ČTU Kamarádi Šumperk. SPJF zajistí veškerou potřebnou pomoc.

•

Braillovo písmo – v roce 2011 není v plánu vydat žádnou foglarovku. Bobr
zjistí možnost vydání pro rok 2012 u výrobce pana dr. Smýkala.

•

Sponzoring – Vojta představil inzertní materiál pro Bobří stopu. Dále by bylo
vhodné zjistit možnosti tisknutí reklam pro různé organizace. Bobr obejde
stálé dárce, resp. inzerenty stávající i nové, např. Hudy sport.

•

Internet – Hynek představil stránky na Facebooku a Wikipedii. Hynek upraví
prezentaci na www.klubovny.cz. Doména www.detska-kriminalita.cz bude
i nadále držena ve správě. Bylo by dobré zajistit internetové seznamy akcí.
Čáp předvedl možnosti databáze osob, tj. členů SPJF.

•

Východomoravská pobočka – Any s Rolfem a Moravskými indiány zakládají
Východomoravskou pobočku ve Vyškově, Zlíně, Přerově a dalších městech
v oblasti. Jméno je zatím pracovní.

•

Tábory 2011 – letošní rok musí být poslán seznam táborů na MŠMT za
předpokladu, že dostaneme dotace.

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

o

Tábor dlouhodobé hry – Jircháře (11.–25. července), hlavním
vedoucím je Čáp
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o

Pikárec (21.–31. července) – tématem bude Afrika, hlavním vedoucím
je Rolf

o

Ratíškovice (1.–14. srpna) – pronájem tábořiště oddílu z Ratíškovic,
podíl na nájmu tábořiště a nájem vybavení bude celkem XXXX Kč.
Mailem požádají o pronájem tábořiště a SPJF vystaví potvrzení.

o

tábor pro starší na MUNĚ (1.–7. července) – pravděpodobně pořádá
Vojta

o

možná některé oddíly

•

Sport – i v dalších obdobích budou sportovní utkání (hokej, kopaná). Rolf
poukázal na nutnost lepšího bezpečnostního zajištění při hokejových utkáních,
např. helmy pro děti, chrániče na nohy a lokty.

•

Šumperská pobočka – Čáp přečetl elektronickou verzi přihlášky Šumperské
pobočky, písemná je na cestě.

•

Putování po tábořištích Hochů od Bobří řeky – Pepa představil pracovní
myšlenku vydání nové knihy o tábořištích. Mělo by jít o knihu, viz např. typ
brožurky Čas skautů (autor Otto Janka, vydáno v r. 2009). Knihu by měl
připravit kolektiv autorů.

•

Stínadelské srazy – SPJF by mělo podporovat stínadelské srazy ve Vyškově,
Adamově, Hradci Králové. Uvažuje se o stínadelské hře i v Kutné Hoře.

•

Výstřižková služba – za 6000 Kč ročně je možné vstup do výstřižkové
služby. Nejlepší by bylo službu zprostředkovat členům SPJF na jméno „Foglar“,
apod. za určitý poplatek. Vojta informačním textem v Bobří stopě nabídne
výstřižkovou službu pro sběratele.

•

Drobné akce:

IČO: 48511200
BÚ: 106404994/0300,
ČSOB

o

Čáp opět uspořádá Šalinění;

o

proběhne skautská burza v Kostelci nad Orlicí (počátek března).

6 Porada redakce Bobří stopy
Vzhledem ke stávající situaci (snížená periodicita BS) byla porada Bobří stopy
v minimalizované formě součástí porady Vedení SPJF.
Bylo domluveno, že obsah rubrik se nebude výrazně měnit. Stejně tak redakce
zůstává pro rok 2011 ve stejném složení, až na jednu změnu: Robert Žďárský již
nebude jejím členem, ale bude nadále s BS spolupracovat zejména na výrobě
rozhovorů.
Končí rubrika 20 let SPJF, ve druhém a třetím čísle ji nahradí druhá strana komiksu
Jiřího Filípka, aby se tak plánovaných osm dílů stihlo vydat do května, tedy konce
dlouhodobé hry.

7 Různé
Rolf nabídl možnost uskladnění části materiálu SPJF v prostorách firmy Kejík, kde je
v současnosti i karavan.
Čáp apeloval na pobočky, aby sledovaly grantová řízení ve svých krajích. Čáp jim dá
vědět e-mailem.
Příští porada vedení bude 16.–17. dubna 2011, tj. týden před Velikonocemi.
Porada byla ukončena ve 21:37 předsedou SPJF.
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