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Porada Vedení SPJF – duben 2011 
datum: 16. dubna 2011 přítomni: Radim Kejík – Rolf, Josef Kasl – Pepa, Renata 

Chloupková – Renča, Vojtěch Hanuš, Miloš Vraspír – Bobr, Marek 
Polák – Sharp, Hynek Cígler, Slavomil Janov – Nashville, Milan 
Lebeda – Alpín 

zapsal: Vojtěch Hanuš 

za revizní komisi:  Vladimír Vyskočil, Antonín Špaček – Tonda, 
Zdeněk Matěja - Zandt 

místo: Holubník, Česká 11, Brno 

omluveni: Jana Mafková – Béďa, Iva Kapounová – Kawi, Jiří 
Kalina – Čáp, Ladislav Ježek – Láďa 

hlasování: (pro; proti; zdrželo se) 

1 0Zahájení porady a představení novinek 
Porada byla zahájena v 10:00.  

Bobr představil nové motivační kartičky – zvané též Teslevičky, jejichž pokračování 
zpracoval kreslíř Milan Teslevič téměř po osmi letech. Jedná se o dvě zcela nové 
kartičky č. 9 a 10, dále o dvě starší překreslené v „rychlošípáckém“ stylu, a to číslo 
1a , 5a. 

Sharp informoval o rozhovoru s Pavlem Čechem v jarním čísle časopisu Grand biblio, 
který s ním vedla Eva Poláková – Žabka, a který bohužel vyšel neaktualizovaný. O 
Pavlu Čechovi vyšel i již aktualizovaný článek v Královopolských listech, oba časopisy 
vzal Sharp na ukázku. 

Sharp informoval o úmrtí tří známých osobností. V posledních dnech zemřel herec 
Ladislav Lakomý, velký příznivec Jaroslava Foglara, dále herec Karel Janský, který se 
„proslavil“ jménem připomínající expředsedu SPJF Karla Jánského, a nakonec Zdeněk 
Šmíd, známý spisovatel a dobrodruh, který se proslavil zejména svou „vodáckou 
biblí“ s názvem Proč bychom se netopili. 

Bobr informoval o tradičním vyvázání jednotlivých čísel Bobří stopy (BS), tentokrát o 
ročníků 2009-2010 do jedné knihy – jak pro SPJF, tak i pro sebe. Doporučil to učinit i 
členům vedení a členům revizní komise SPJF. Vyvázané BS nechal kolovat mezi 
účastníky porady. Dále sdělil informaci ze setkání skautských sběratelů v Kostelci 
nad Orlicí (březen 2011, získal tam dvě členky do SPJF). 

Alpín podal stručnou informaci o tom, že by měl brzy vyjít soubor všech povídek 
Otakara Batličky a o připravovaném tisku Encyklopedie Pionýrská stezka ve 
vydavatelství XYZ (viz  nedávno vydaná kniha Encyklopedie časopisu ABC 1957-
1989). 

Slávek informuje - v příštím roce by měla vyjít poštovní známka s kresbou Marko 
Čermáka k výročí skautingu.  

Bombou z Alpínovy nepřeberné pokladnice informací je oznámení možnosti si 
pronajmout bývalý Foglarův byt v Korunní ulici 16 v Praze za 15 000 Kč měsíčně. 
Sharp vyložil peníze v této hodnotě na stůl. 

2 1Informace za období leden-březen 2011 
Renča pohovořila o akcích Šalinění, Lítačka A Lokalki, které se uskutečnily na třech 
místech v republice (Brno, Praha, Ostrava) 25. února 2011. V Brně se této již tradiční 
akce účastnilo zatím nejvíce účastníků (cca 40). Alpín se přidal s informací o Lítačce 
z Prahy, kde se počet zúčastněných oproti loňskému roku také zvýšil (29 hráčů). 
V Praze přišel natáčet i Český rozhlas. V Brně přinesl anonc o této akci časopis 
Šalina. 
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Alpín představil dekret „0Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi 
a mládeží na období let 2011-2015“, který za SPJF převzal v Praze od ministra 
školství Jiřího Dobeše na setkání oceněných organizací.  

Pokračovala krátká více či méně veselá diskuze na téma „zmatky na MŠMT“. 

Vojta informoval o probíhajícím projektu Karavana snů II. Co se týče účasti na 
akcích ze strany dětí, je akce úspěšná, bohužel se většinou nepřihlašují do klubů a se 
SPJF dále neudržují kontakt. 

Renča dále zmínila účast a pomoc SPJF na šumperské RVVZ (8.–10. dubna 2011), 
která byla uskutečněna především organizací čajovny na akci. 

Alpín se zmínil krátce o lednovém setkání u hrobu Jaroslava Foglara a také 
prodloužení uzávěrky umělecké soutěže „Kde jsou vaše Stínadla?“ Nejhezčí příspěvky 
poslané do soutěže bude možné otisknout v Bobří stopě. 

3 2Projektová a finanční politika SPJF 
Vojta informoval o podaných projektech v roce 2011. 

SPJF dostalo přiděleno 100 000 Kč od MŠMT v programu 2, naopak z programu 1 
bylo vyřazeno, neboť podle stanov dle MŠMT nepatří SPJF mezi organizace dětí 
a mládeže. 

Byl podán projekt ERD 2011 (Evropský rok dobrovolnictví), výsledky byly zveřejněny 
12. dubna. SPJF bylo přiděleno 0 Kč. 

Čerpání dotace nadace Henkel na Karavanu snů již probíhá. Celkově dostalo SPJF na 
tento projekt 64 000 Kč z celkově žádaných 66 000 Kč. 

Dále byly podány projekty do Nadace OKD a Nadace pro radost na podzimní projekt 
podobný Karavaně, požadovaná dotace celkem je 97 000 Kč. Vyhodnocení obou 
projektů bude známo do prázdnin. 

Jihomoravská pobočka Perpetuum podala evropský projekt Mládež v akci, akce 1.2, 
na činnost Holubníku. Požadovaná dotace je cca 5 700 eur. 

Úspěšná byla žádost o dotaci na provoz SPJF na Magistrát města Brna (obdrženo 
90 000 Kč) a žádost Perpetua tamtéž na činnost Holubníku (23 000 Kč). 

Podávání dalších projektů je v plánu, projektová komise se tímto průběžně zabývá.  

Sharp představil návrh rozpočtu na rok 2011, který byl po připomínkách a úpravách 
schválen (7;0;1). Vzhledem k následně zjištěným skutečnostem proběhlo nové 
hlasování o přepracovaném rozpočtu, tentokráte s výsledkem (9;0;0). Rozpočet je 
přílohou tohoto zápisu. 

Alpín navrhl přechod od ČSOB pod neziskový sektor Poštovní spořitelny, abychom 
ušetřili na poměrně drahém vedení účtu. Sharp prověří tuto možnost stejně jako 
možnost internetového bankovnictví. 

Proběhla diskuze nad stanovením dotace na akce a tábory. Nakonec byla schválena 
varianta 20 Kč na akce a 30 Kč na tábory (9;0;0). 

Hynek představil podané projekty na činnost oddílů SPJF a dalších subjektů. Byly 
schváleny (7;0;2), přidělené částky jsou v celkové výši 15 000 Kč. Seznam 
podpořených i nepodpořených projektů je přílohou tohoto zápisu. 

Bobr sdělil, že tradičně bude pokračovat v získávání reklam (inzerátů) do Bobří 
stopy (Nábytek Kejík, Obchodní dům Vágner, Stavební společnost Rentalkon, příp. 
další firmy). 
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4 3Vydávání časopisu Bobří stopa 
Před přestávkou se rozpoutala menší diskuze o směřování Bobří stopy. Dle Slávka 
Bobří stopa momentálně stagnuje, Vojta souhlasil a prohlásil, že stále přemýšlí 
o zlepšení a pokroku.  

Vojta dále připomněl uzávěrky pro rok 2011: číslo květen-červen 29. dubna; 
červenec-srpen 17. června; září-říjen 11. září; listopad-prosinec 31. října. 

Stále trvá situace, kdy každý preferuje v časopise trochu něco jiného, celkově se 
představy dost různí.  

5 4Webové stránky SPJF 
Hynek představil novou podobu stránek www.iklubovna.cz. Upozornil na každou 
chvíli přibývající počet nových funkcí, například přihlašování nových klubů či kalendář 
akcí, připravený Robertem Žďárským. 

Hynek informoval o problému s poskytovatelem připojení, firmou Rightway, která 
přestala fungovat a komunikovat, což pro SPJF znamená, že není schopno například 
vytvářet nové internetové domény a e-mailové adresy. Je tedy třeba přejít k jinému 
poskytovateli.  

Alpín považuje za prioritní spustit co nejdříve statickou prezentaci SPJF 
(www.spjf.cz), současné stránky klubovny nepovažuje za dostatečně reprezentativní. 
Dle Hynka by mohla být statická prezentace spuštěna do prázdnin 2011. 

Bobr žádá co nejdříve uvést do pořádného chodu internetový Foglarovský obchůdek. 

Sharp vznesl dotaz, zda jsme schopni výhledově obstarat stránky i bez současného 
tvůrce stránek Miry. Dle Hynka je však kód dosti složitý bez člověka z oboru. Myslí, 
že například Láďa z východočeské pobočky by měl kódu rozumět. Všechna hesla 
a další potřebné věci máme od Miry k dispozici. 

Následovala diskuze o oprávnění k vkládání a mazání článků jak na 
www.iklubovna.cz, tak na www.spjf.cz. 

Proběhlo hlasování o zrušení pomlčky v názvu e-Stopa a sjednocení názvů v přesném 
znění a formálním zápisu eStopa a iKlubovna (9;0;0). 

6 5Letní tábory v roce 2011 
Brzkov 10. – 24. 7.  (vítězové dlouhodobé hry Jircháře ?) 

Brzkov 24. – 31. 7.  (Karavana snů) 

Pikárec 21. – 31. 7. (téma: Afrika – po stopách Emila Holuba) 

Byl probírán zájem člena SPJF Martina Bukového z oddílu Pathfinder o táboření na 
Pikárci s našim vybavením. Za půjčení vybavení a možnost táboření mu byla 
navržena Vedením částka 9 000 Kč. Dále s ním bude jednat Rolf.  

V létě se bude kromě již tradičních táborů konat tábor Karavany snů, který povede 
Kateřina Sloupová – Drobek jako hlavní vedoucí. 

Rolf připomněl výrobu razítka na táborovou poštu, tradičně zajistí Bobr i pro tábor 
Brzkov. 

Alpín informoval o vyhlášení nové hygienické směrnice týkající se letních dětských 
táborů k únoru 2011. Dále připomněl povinnost poslat na MŠMT do 15. června 2011 
seznam všech táborů organizace. 
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7 6Různé, činnost SPJF v nadcházejícím období 
Vzat byl na vědomí e-mailový dopis Roberta Žďárského – Ježka a schválena 
odpověď.  

Renča si bere za úkol příště vyzvat zájemce o připomínkování a náměty na 
stránkách klubovny. Též stanoví uzávěrku těchto připomínek, aby se opět nestalo, že 
Vedení SPJF dostane podněty jen pár hodin před začátkem samotné porady a není 
možné se tak řádně na připomínky připravit. 

Alpín připomněl, že Čáp slíbil přípravu velkého setkání pro děti ve Sluneční zátoce 
2011. (Čáp po poradě prohlásil, že mluvil až o roce 2012). 

Bobr představil žádost Šumperské pobočky o registraci v SPJF. Korespondenčně 
schválí žádost výkonný výbor v termínu do 20. dubna 2011. 

Bobr informoval o červnové foglarovské výstavě ve Šlapanicích u Brna (vernisáž  
v Muzeu Brněnska je 1. června odpoledne, ukončení výstavy v září 2011). Na 
výstavě budou, mimo jiného, i originály kreseb Rychlých šípů (komiksy od dr. Jana 
Fischera), různé archivní materiály J. Foglara aj.  Spolupořadatelem výstavy je SPJF, 
výstava bude zaměřena zejména na žáky základních škol v okrese Brno-venkov.  
Plakáty k výstavě budou vylepeny jak v Brně, tak i v okrese Brno-venkov. Slávek 
přišel s námětem – když bude akce ve Šlapanicích nechat vyrobit muzeem Šlapohyb 
Rychlých šípů. Vstupné je nízké – např. dospělí zaplatí 20 kč, důchodci 15 kč. 

Renča informovala o „kauze Šmoula“ a krádežích v Hrnku. S Vojtou si berou na 
starost podání trestního oznámení na neznámého pachatele. 

Rolf informoval o turnaji v kopané v Brně „O pohár Bobří stopy“ – sobota 21. 
května, tradiční utkání klubů a členů SPJF. 

Alpín oznámil, že oddíl Zlatý list z Dobříše se chce zasadit o přidělení nové ulici 
v Dobříši jméno Jaroslava Foglara. Vedení schvaluje stručné oznámení, kterým 
podporuje tento počin dobříšského oddílu (9;0;0). 

Pepa připomněl Vojtův úkol z minulé porady informovat v Bobří stopě zájemce 
o výstřižkovou službu. Alpín namítl, že je třeba nejprve prověřit, jak to je 
s výstřižkovou službou po právní a finanční stránce. Pepa se nabídl, že zjistí 
podrobnosti. 

Alpín a Bobr pohovořili o výstavě s názvem Bobři, Lovecký zámek Ohrada v jižních 
Čechách  (v termínu od 23. 4.do 31. 12. 2011). Na výstavě budou i některé 
materiály z produkce SPJF (Bobří stopa s titulkou bobrů, dále figurky 13 bobříků 
Jaroslava Foglara od Pražské pobočky aj.).  

Bobr odešle do Loveckého zámku Ohrada panu Ing. Miroslavu Čeňkovi sady kartiček 
na téma bobři, a to postupně kartičku Zápisník 13 bobříků, dále kartičku s bobrem 
od kreslíře Jana Dungela apod. První sada bude odeslána v pondělí 18. dubna. Bobr 
navrhl udělat kartičku propagující výstavu, zejména i proto, že SPJF tam má 
exponáty. 

Alpín vznesl dotaz na současnou členskou základnu SPJF. Sharp oznámil, že členů 
je v současnosti takřka přesně 450, tedy oproti prosinci 2010 pokles o cca 50 členů. 
Do konce roku se ovšem předpokládá další nárůst (Sluneční zátoka, letní tábory, 
foglarovská výstava ve Šlapanicích u Brna a další akce). 

Bobr sdělil: 

a/ pro razítkování obálek (zásilek s Bobří stopou) připravuje výroční razítko: 
„Jaroslav Foglar 105. výročí narození (1907-2012); u některých sběratelů se 
objevuje zájem o zaslání otisků razítek SPJF z let 1992-2011; 

b/ setkání ve Sluneční zátoce na řece Sázavě je v sobotu 18. června 2011 od 
9:30 hodin, přípravný tým (např. Bobr, Vláďa Vyskočil, Vláďa Mráz-Camr, Jaroslav 
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Novák) jede do zátoky již v pátek dopoledne 17. června. Před 80 lety na tomto místě 
tábořil poprvé J. Foglar s Pražskou Dvojkou (tj. v létě roku 1931); 

c/ letos bude možnost si nechat potisknout u manželů Janouškových v zátoce např. 
hrnek různými obrázky (bobři, Rychlé šípy. logo Sluneční zátoky, foto foglarovců u 
pomníku aj.). K dispozici budou i různé varianty buttonů – výroba na počkání. 

Výroční zprávu SPJF za období roku 2011 připravuje Čáp (odeslání na MŠMT 
v termínu do 31. května). 

 

Další porada vedení SPJF je stanovena na sobotu 8. října 2011v Praze,  

kde bude současně možnost navštívit tradiční  

XXI. Setkání skautských sběratelů (obdobně jako na poradě v říjnu 2010) 
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