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10. Valná hromada  
Sdružení přátel Jaroslava Foglara  

20. listopadu 2010 

1 Prezence 
Valnou hromadu tvořilo podle údajů na prezenčních listinách 67 členů SPJF. 

K dispozici byly účastníkům stánky s knihami, sběratelskými předměty a výročními 
zprávami SPJF za roky 2008 a 2009. Zdarma pak byly k rozebrání aktuální verze 
Stanov SPJF a všech pěti Směrnic Vedení SPJF. 

2 První část jednání 

2.1 Zahájení Valné hromady 
10. Valnou hromadu SPJF zahájil 20. listopadu 2010 v 10:10 Marek Polák – Sharp 
přivítáním účastníků. 

Valná hromada schválila návrhovou komisi ve složení Hynek Cígler – Humr 
(předseda, 64_ov;0;3)1, Jaroslav Špaček – Kazan (65_ov;0;2) a Kateřina Sloupová – 
Drobek (65_ov;0;2). Hynek Cígler byl pověřen sestavením zápisu jednání. 

Následně Valná hromada schválila i volební komisi ve složení Antonín Špaček 
(předseda, 65_ov;0;2), Vítek Oplatek (65_ov;0;2) a Markéta Rauerová – Margi 
(63_ov;1;3). 

Valná hromada poté schválila program jednání (66_ov;0;1). 

2.2 Zprávy o činnosti 
Zpráva o činnosti obsahovala krátkou videoprezentaci o dvacetiletém výročí SPJF 
a činnosti SPJF od Marka Poláka – Sharpa, zprávu o činnosti SPJF od stávajícího 
předsedy Miloše Vraspíra – Bobra a zprávu o činnosti Vedení SPJF od Vojty Hanuše. 

Společně obsahovaly zejména úspěchy měsíčního vydávání Bobří stopy, informace 
o aktivitách pro děti, výstavách, sportovních akcích, semináři Hledáme lék na 
dětskou kriminalitu, dále pak zdroje financí SPJF a možnosti jejich čerpání 
jednotlivými členy, oddíly či pobočkami a mnohé další. 

2.3 Předání ocenění za činnost v SPJF 
Marek Polák – Sharp pověřil předsedu SPJF předáním ocenění za činnost v SPJF 
významným členům a Miloš Vraspír – Bobr je předal následujícím: 

• Kamil Albrecht – Soki 
• Jitka „Brabencová“ – Jituš 
• Milan Ducháček – Míla 

                                          
1 V závorce jsou uváděny výsledky hlasování v následujícím formátu: (x;y;z) = (pro;proti;zdrželo se). 
V případě, že některý z údajů byl pouze konstatován na základě shledání optické většiny, je v zápise 
(x_ov;y;z), případně (x;y_ov;z) a údaj popisující optickou většinu je dopočítán z celkového počtu 
registrovaných účastníků Valné hromady. 
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• Pavel Filip – Bobr 
• Tomáš Hromádka – Krizmen 
• Karel Judex – Jestřáb 
• Ivan Jung – Mexičan 
• Tomáš Kytlík 
• Věra „Laštůvková“ 
• Petr Molka – Best 
• Vladimír Mráz – Camr 
• Eva „Ondráčková“ – Žabka 
• Radek Petr 
• Jiří Punčochář 
• Jan Potůček 
• Martin Rosol 
• Jan Trojan – Roy 
• František Ulč – Bobr (in memoriam) 
• Jaroslav Zámečník 
• Jaroslav Foglar – Jestřáb (in memoriam) 

Na počest těchto významných osob pro SPJF i dvacetiletého výročí Sdružení zahráli 
Ondra Herzán – Ondera a Vladimír Schmid – Stopař písně Rychlé šípy a Dík, pane 
Foglar. 

2.4 Zpráva o hospodaření a zpráva Revizní komise 
Zprávu o hospodaření SPJF přednesl Marek Polák – Sharp. Zmínil přechod na 
podvojné účetnictví od roku 2009 a přednesl účetní uzávěrky roků 2008 a 2009. 
Zpráva tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. 

Antonín Špaček předložil Valné hromadě zprávu Revizní komise SPJF, která tvoří 
přílohu č. 2 tohoto zápisu. 

2.5 Zprávy o činnosti poboček 
Zazněly zprávy o činnosti poboček SPJF: 

• Severomoravská pobočka (Ivan Jung – Mexičan); 

• Východočeská pobočka (Ladislav Ježek – Láďa); 

• Oblastní organizace Pražská pobočka (Milan Lebeda – Alpín); 

• Oblastní organizace (jihomoravská pobočka) Perpetuum (Renata Chloupková 
– Ovce); 

• Třebíčská pobočka Halahoj (Vítek Oplatek). 

2.6 Zpráva redakční komise Vedení SPJF 
Vojta Hanuš – Měřák a Hynek Cígler – Humr představili zprávu Redakční komise 
Vedení SPJF o vydávání Bobří stopy a výsledky ankety v časopise uvedené. 

2.7 Krátká diskuze 
Proběhla krátká diskuze. Robert Žďárský – Ježek vznesl dotaz na stav internetových 
prezentací SPJF, Hynek Cígler mu odpověděl a za internetovou komisi krátce 
představil současnou situaci a plán do budoucna.  

Slavomil Janov – Nashville promluvil o stavu členské základny, apeloval na snahu 
o její rozšíření, zamyslel se nad „štěpením sil“ zakládáním dílčích regionálních 
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poboček s vlastními logy a informoval o dalších podrobnostech z činnosti pražské 
pobočky SPJF. 

3 Druhá část jednání 
Po přestávce zahájil druhou část jednání Marek Polák – Sharp ve 13:10, následně Jiří 
Kalina – Čáp předložil Zprávu o klubovní činnosti. Projekt Karavana snů představila 
Kateřina Sloupová – Drobek.  

Dále byli navrženi kandidáti do Vedení SPJF a Revizní komise SPJF. 

3.1 Úprava stanov SPJF 
Valná hromada SPJF hlasovala o následujících úpravách stanov: 

1. Schváleno: Změna adresy (článek I) na Hrnčířskou 17, 602 00 Brno 
(schváleno 67_ov;0;0). 

a. Nové znění odstavce:  
„Název: Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s., (dále jen SPJF). 
Sídlo: Brno, Hrnčířská 17, PSČ 602 00.“ 

2. Schváleno: Zrušení názvu časopisu ve stanovách (článek III, 3. b, c, f) 
(schváleno 59_ov;1;7): 

a. Nové znění odst. b: „v rámci členské základny organizuje hnutí Bobří 
stopou, motivuje a řídí oddíly, mikrokolektivy typu čtenářských klubů i 
jednotlivé členy SPJF a stopaře sdružené okolo zpravodaje SPJF“. 

b. Nové znění odst. c: „organizuje pro své členy i veřejnost soutěže, 
besedy, přednášky a další akce se zaměřením na zálesáctví, přírodu, 
ekologii, kulturu, sport apod., spolupracuje se školními a výchovnými 
zařízeními a jinými dětskými organizacemi a vydává zpravodaj SPJF“. 

c. Nové znění odst. g: „informuje o své činnosti členskou základnu 
i veřejnost prostřednictvím zpravodaje SPJF, jiných neperiodických 
publikací a dalších sdělovacích prostředků“. 

3. Schváleno: Doplnění odstavce d) v čl. III, 3: „podporuje aktivity z oblasti 
neformálního vzdělávání a mimoškolní výchovy dětí a mládeže a připravuje 
program dalšího vzdělávání vedoucích těchto aktivit;“ (schváleno 64_ov;0;3) 

4. Změna přijímání nových členů (článek IV, 4.): 

a. Schváleno: Zrušení slova „písemné“ (65_ov;1;1). 
b. Schváleno: Zrušení slov „a zaplacením jednorázového předplatného“ 

(53_ov;4;10). 
c. Nové znění odstavce: „Řádné členství vzniká podáním přihlášky 

a zaplacením ročního členského příspěvku ve prospěch SPJF. Člen SPJF 
obdrží členský průkaz a členský odznak“. 

5. Schváleno: Změna znění čl. IV, 5 (60_ov;0;7): 

a. Nové znění odstavce: „Čestné členství navrhuje Vedení SPJF 
a následně jej schvaluje Valná hromada SPJF. Čestný člen SPJF obdrží 
členský průkaz a členský odznak. Na čestné členy se nevztahují práva 
a povinnosti členů SPJF vyjmenované v článku V.“ 

6. Změna zániku členství (čl. IV, 6): 
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a. Schváleno: nahrazení konce stávající věty „za daný kalendářní rok do 
konce prvního pololetí roku následujícího“ za nové znění „za daný rok“ 
v bodu c) (53_ov;2;12). 

b. Schváleno: zrušení slova „řádného“ v úvodní větě čl. IV, 6 („Zánik 
řádného členství v SPJF nastává) a současně doplnění začátku odst. c) 
slovy „v případě řádného členství“ (17;7;22). 

c. Nové znění úvodní věty čl. IV, 6: „Zánik členství v SPJF nastává:“. 

d. Nové znění čl. IV, 5, c): „v případě řádného členství při nezaplacení 
členského příspěvku za daný rok“. 

7. Doplnění dvou bodů v čl. VIII, 6: 

a. Neschváleno: „slouží jako koordinační orgán pro členskou základnu 
SPJF a zájemce o činnost SPJF z řad členské základny, zvláště pak pro 
regionální složky SPJF: pobočky a oblastní organizace“ (0;40_ov;27). 

b. Schváleno: „vytváří podmínky pro rozvoj regionálních center členské 
základny SPJF: poboček a oblastních organizací“ (14;6;47_ov). 

8. Změna počtu členů Vedení OO: 

a. Schváleno – čl. XIV, 2: nahrazení slov „pět členů“ za „tři členy“ 
(57_ov;7;3). 

i. Nové znění: „Výkonný výbor má tři členy“. 
b. Neschváleno – čl. XIV, 4: nahrazení slov „dva zástupci“ za 

„zástupce“ (neschváleno po revokaci 15;25;27_ov) 

9. Změněno: datum platnosti stanov v čl. XXI, 1 k datu 20. listopadu 2010. 

a. Nové znění odstavce: „Stanovy nabývají platnosti dnem 20. prosince 
2010 a účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR“. 

Valná hromada SPJF souhlasila se změnou Stanov Sdružení přátel Jaroslava Foglara 
podle schválených návrhů (62_ov;1;4). Upravené stanovy tvoří přílohu č. 3. 

3.2 Volná diskuze 
Volná diskuze byla zahájena filmovou projekcí Roberta Žďárského – Ježka, následně 
vystoupili se svými příspěvky někteří členové SPJF a pozvaní zástupci dalších 
sdružení dětí a mládeže. Zároveň byly uděleny březové lístky, a to pátý Jiřímu 
Kalinovi – Čápovi a druhý Martinu Vértešimu – Sovovi. 

3.3 Volba kandidátů do Vedení SPJF 
Valná hromada SPJF zvolila 57 platnými hlasovacími lístky nové Vedení SPJF na 
období let 2010–2012 ve složení: 

• Marek Polák – Sharp.............. 53 hlasů 
• Miloš Vraspír – Bobr .............. 53 hlasů 
• Milan Lebeda – Alpín ............. 52 hlasů 
• Renata Chloupková – Ovce ..... 47 hlasů 
• Jiří Kalina – Čáp .................... 47 hlasů 
• Jana Mafková – Béďa ............. 47 hlasů 
• Hynek Cígler – Humr ............. 45 hlasů 
• Vojtěch Hanuš – Měřák  ......... 45 hlasů 
• Slavomil Janov – Nashville  .... 43 hlasů 
• Ladislav Ježek – Láďa  ........... 33 hlasů 
• Josef Kasl – Pepa  ................. 33 hlasů 
• Iva Kapounová – Kawi ........... 33 hlasů 
• Radim Kejík – Rolf ................. 31 hlasů 
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a určila náhradníky Vedení SPJF: 

• Ivan Jung – Mexičan .............. 25 hlasů 
• Robert Folwarczny – Kosťa  .... 22 hlasů 

3.4 Volba Revizní komise SPJF 
Valná hromada SPJF zvolila také Revizní komisi na období let 2010–2012, a to ve 
složení: 

• Zdeněk Matěja – Zandt  ......... 54 hlasů 
• Antonín Špaček – Tonda  ....... 54 hlasů 
• Ladislav Vyskočil – Láďa  ........ 53 hlasů 

3.5 Závěrečné usnesení 
Valná hromada před svým ukončením v 16:10 přijala závěrečné usnesení 
(49_ov;1;2) v tomto znění:  

„Valná hromada SPJF vzala na vědomí zprávy o činnosti, hospodaření, zprávu revizní 
komise, informace o aktivitách poboček SPJF (třebíčská, východočeská, 
severomoravská, jihomoravská a pražská) a ukládá Vedení SPJF pro období let 
2010–2012 zejména pokračovat i nadále s činností v oblastech:  

• práce s dětmi a mládeží;  

• společensko‐humanitární;  

• badatelsko‐sběratelské. 

Dále Valná hromada SPJF ukládá Vedení SPJF věnovat zvláštní pozornost nápravě 
nedostatků zjištěných Revizní komisí a koordinaci členské základny SPJF a zájemců o 
činnost v SPJF, zvláště pak z řad regionálních složek SPJF – poboček a oblastních 
organizací.“ 

4 První porada nového Vedení SPJF 
Vedení SPJF se sešlo na první schůzi hned po ukončení Valné hromady a pro 
následující období si zvolilo Výkonný výbor ve složení: 

• předseda: Miloš Vraspír – Bobr (12;0;1) 
• 1. místopředseda: Milan Lebeda – Alpín (12;0;1) 
• 2. místopředseda: Jiří Kalina – Čáp (8;0;5). 

 

 

 

 

 

Zápis Valné hromady byl schválen Výkonným výborem SPJF a potvrzen Návrhovou 
komisí 8. prosince 2010. 
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5 Přílohy 
• Příloha č. 1: Zpráva o hospodaření SPJF. 
• Příloha č. 2: Zpráva Revizní komise SPJF. 
• Příloha č. 3: Stanovy SPJF, platné od 20. listopadu 2010. 

 


