Vytvořeno: Prosinec 2009, pro účely SPJF

Činnost pobočky v kalendářním roce
Severomoravská pobočka se sešla 11.1.2009 na výroční schůzi, kde byl
vytvořen plán akcí na rok 2009. Akcí bylo letos sice méně, zato s větším
počtem účastníků.

Výstava Život a dílo Jaroslava Foglara
1.-31.března vystavovala pobočka ve spolupráci
s KSS Ostrava v knihovně Ostrava-Přívoz. Výstava
byla koncipována do dvou místností- předsíň
knihovny, kde byly materiály rozvěšeny po
stěnách a do samotné knihovny, kde byly
nainstalovány čtyři stojany s knihami, brožurami,
odznaky

či

propagací

Součástí

výstavy byl

sdružení
také

a

pobočky.

kvíz o

Jaroslavu

Foglarovi pro žáky základních škol. Při ukončení
výstavy byl kvíz vyhodnocen a vyhlášeni vítězové.
Především kvíz se setkal s velkým úspěchem a
knihovna si spolupráci nemohla vynachválit.

29. ročník Kuličkiády
V sobotu 4.dubna jsme se opět sešli v Hornickém muzeu Landek Ostrava a
zasoutěžili

si

v již

tolik

známých

disciplínách kuliček. Letošním cca 85
účastníků se ihned po vyhlášení rozprchlo
na stanoviště: důlek, banka, lahve, rurky a
luftbum.
Všichni se skvěle bavili a potěšující bylo i
to, že první místo v hlavní disciplíně
obsadil reprezentant pořádající pobočky!

Po stopách Tajemství Uctívačů Ginga
Jubilejní 10. ročník této

dobrodružné akce oblíbené především mezi
Ostravskými

oddíly

Severomoravskými
uskutečnil

a

dříve

také

kluby,

17.-18.dubna

se
2009.

Páteční večer a noc strávili účastníci
v centru

Ostravy-

Stínadlech,

kde

hledali mnichy a po jejich radě také
šifry. Rychlé rozluštění šifry bylo
rozhodující
v sobotní

pro
druhé

výchozí
etapě,

pozici

která

se

odehrávala v areálu Landek.
Zde museli soutěžící zdolat opravdu mnoho nástrah, než se prvnímu týmu
podařilo

najít

JANGIN-

jantarové

gingo.

Na

akci

výrazně

pomáhali

s organizací členové 21.OBS Plameňáci.

Bambiriáda
Na

ostravské

Bambiriádě

se

i

letos

prezentovala mezi ostatními organizacemi
pro děti a mládež i naše pobočka.
5.-7.června jsme měli svůj stánek v Ostravské
ZOO, kde mohli soutěží získat jedno razítko
do soutěžních karet pokud splnili jeden
z úkolů.

Mohli

buď

složit

rozstříhaný

obdélník nebo přiřadit co nejvíce listů ke
stromům.
I

přes

nepříznivé

počasí

se

11.ročník

Bambiriády vydařil a pobočka se ukázala
v tom nejlepším světle.

Tábory
O prázdninách se členové pobočky účastnili táborů, či je sami pořádaliMexičan: Tábor deště a bahna v Želechovicích nad Dřevnicí, Joli: Tábor
s oddílem Delfín.

Indiana Jones a boj o štít
První ročník dobrodružné lesní hry, jejíž pořádání se ujali členové 354.KBS (I)
Modrý

Mauritius,

17.října.

proběhl

Rozjezdový

ročník

s menším počtem účastníků je
doufejme

jen

prvním

z řady

ročníků úspěšné akce.
Účastníci měli ve skupinách za
úkol

obstát co nejlépe

etapách

a

nakonec

v pěti
získat

legendární štít, k jehož nalezení
bylo potřeba trochu myslet. Akce
také měla pokračování v setkání Severomoravských klubů, 354.KBS Modrého
Mauritia a 350.KBS Mladých stromů.

SemSem-Tam
Od

ledna

2009

začíná

vycházet

druhý

ročník

pobočkového časopisu Sem-Tam, z redakce odchází
Kosťa a šéfredaktory tedy zůstávají Martin VértešiSova a Dominik Macek-Bobr. Časopis zvyšuje svůj
obsah z původních 16 stran na 20, někdy i 24.
Časopis je poskytován všem členům pobočky zdarma.
Za tisk vděčíme obětavým členům SPJF v Brně.

Webová prezentace
Od prosince 2009 má Severomoravská pobočka SPJF své nové oficiální
webové stránky a to na adrese www.smp.spjf.cz. Administrátorství tohoto
webu si vzal na starost Sova. Je zde mimo jiné k dispozici archiv starších čísel
Sem-Tamu či možnost stát se členem pobočky.

Zóna pobočky
Na

webových

stránkách

www.iklubovna.cz

je

stále

funkční

zóna

Severomoravské pobočky, jejíž správcovství má stále na starosti Robert
Folwarczny-Kosťa, který již delší dobu není členem pobočky.
Na zóně jsou stále aktuální články, určeny spíše členům pobočky, ale i
náhodilý návštěvník se nebude nudit.

Vedení pobočky
Předseda pobočky: Ivan Jung- Mexičan
Místopředseda pobočky: Josef Sojka-Mamut
Místopředsedkyně pobočky: Alžběta Kosová- Kokosek
Členové pobočky se scházejí jednou až dvakrát ročně na schůzích, kde je
voleno vedení pobočky a kde se vytváří plán akcí na další období.
V plánu na rok 2010 je řada akcí především v jarním období a 3.ročníkem
bude pokračovat vydávání časopisu Sem-Tam.

