Severomoravská pobočka
SPJF

Činnost Severomoravské pobočky SPJF v roce 2008
28.ročník Kuličkiády
30.března proběhl již 28.ročník této oblíbené akce.
Cílem této soutěže je, aby hraní kuliček neupadlo
v zapomnění, aby si děti uvědomili že hraní kuliček
není vůbec žádná nuda a v neposlední řadě aby si
všichni účastníci užili příjemně
strávené odpoledne. Tato akce se
opakovaně
koná
v areálu
Hornického
muzea
Landek
v Ostravě a setkává se s velkým
úspěchem, tento ročník navštívilo
bez mála padesát soutěžících. Celou akci ještě zpestřuje fakt, že
každý účastník je „povinen“ mít na sobě apartní pokrývku.

Za tajemstvím Uctívačů Ginga
Devátý ročník akce na motivy knih Svatopluka Hrnčíře se
uskutečnil v termínu 18.-19.dubna v Novém Jičíně.
Akce se účastní skupinky, které plnili úkoly zaměřené na dané
téma.

Prezentace pobočky na Bambiriádě
V rámci
celorepublikové
přehlídky činnosti sdružení,
které pracují s dětmi a
mládeží, se i naše pobočka prezentovala na
Ostravské Bambiriádě.
Návštěvníkům
byl
k dispozici
stolek
s propagačními materiály SPJF a pobočky, jako
například záložky, Ulčovky, kartičky s propagací
díla Jaroslava Foglara a jiné. Návštěvníci se
také mohli dozvědět o samotné činnosti SPJF, o
knihách Jaroslava Foglara a jeho výchovných
metodách. S organizováním akce pomohli také členové 21.OBS Plameňáci.

Brigáda na tábořišti
V září se uskutečnila brigáda členů pobočky a přátel na
tábořišti v Želechovicích nad Dřevnicí. Byla provedena
kompletní rekonstrukce srubu a oprava jídelny. Vše bylo
umožněno díky daru Ostravského podnikatele.

Výstava Rychlým Šípů
10.-27.11.2008 Severomoravská pobočka ve spolupráci
s Klubem Skautských sběratelů Junáka uspořádala
výstavu ve Vratimově s tématikou Rychlých Šípů. Součástí
výstavy bylo také představení Slováckého divadla-Uherské
Hradiště.

SEMSEM-TAM:
TAM: Časopis Severomoravské pobočky SPJF
Od dubna 2008 začíná vycházet dvouměsíčním
Severomoravské pobočky, jenž informuje nejen členy o
dění na Severu Moravy, přináší reportáže z akcí pobočky,
seznamuje čtenáře s aktivními kluby, připravuje pro ně
Foglarovskou soutěž a mnoho dalšího. Časopis má také
své vlastní webové stránky, www.sem-tam.wbs.cz.

Zóna Severomoravské pobočky SPJF
Zóna na serveru iKlubovna.cz prodělala zásadní
estetickou změnu. Objevuje se zde také seznam
pravidelných aktivit pobočky a pro lepší aktuálnost
obsahu byl rozšířen okruh přispivatelů. Zónu navštívilo za
dobu její existence již kolem tří tisíc lidí.

Členská základna
Vedení pobočky:
Předseda: Ivan Jung-Mexičan
Místopředseda: Josef Sojka-Mamut
Místopředseda: Robert FolwarcznyKosťa
Kontakt:
Ivan Jung
Na Liškovci 7
702 00 Ostrava

Členové: Martin Vérteši-Sova, Dominik
Macek-Bobr, Radim Kejík-Rolf, Josef
Beran-Joli, Marie Slovíková, Alice
Žáková, Jaroslav Šimon-Turlogh.

