Plán činnosti vodácké skupiny ŠÁN
na září až prosinec 2013
Adresa:
KONDOR, skupina ŠÁN, Podolské nábřeží 5, Praha 4, 147 00, IČ 47610727
tel. záznamník: 241 430 784, www.bosan.cz
Vedení:
Jan „Žabiš“ Žák
Jan „Tyčka“ Svoboda

Mobil:
777 840 316
606 939 753

E-mail:
zabis@bosan.cz
tycka@bosan.cz

Vedení oddílů:
3. oddíl – Jaroslav „Jára“ Havelík
4. oddíl – Štěpánka Svobodová
5. oddíl – Vojtěch „Pat“ Hübner
6. oddíl – Anna „Amazonka“ Skalická
7. oddíl – Tomáš „X“ Neumann
8. oddíl – Tereza „Tete“ Karnoltová
22. oddíl – Michal „Šuhaj“ Šuhájek

721 833 194
777 176 394
736 137 718
607 604 128
605 133 594
604 102 849
721 402 591

jara@bosan.cz
stepanka@bosan.cz
pat@bosan.cz
amazonka@bosan.cz
x@bosan.cz
tete@bosan.cz
suhaj@bosan.cz

Vysvětlivky zkratek:
S1-3 – věci dle seznamu S1-3 (ke stažení na www.bosan.cz)
BO – BOŠÁN, loděnice mezi botelem Racek a Žlutými lázněmi (adresa výše)
KV – kolektiv vedoucích a instruktorů

Pravidelné akce
3. a 4. oddíl – středa, 1600 – 1800, BO, vedou oddíloví vedoucí
5., 6., 7., 8., 22. oddíl – pondělí, 1600 – 1800, BO, vedou oddíloví vedoucí

Září
po, st
2.9., 4.9.
1600 – 1800

První schůzky v novém školním roce 2013/2014
Vedou oddíloví vedoucí.

ne
8.9.
900 – 1600

II. brigáda na Bošánu
Úklid loděnice po prázdninách a příprava na podzimní vodáckou sezonu.
Svačinu a pracovní náladu s sebou. Vede Žabiš (tel. 777840316) a Tyčka
(tel. 606939753).

pá – ne
13. – 15.9.

Šplouch a cák II
A už je to zase tady, poslechněte moje rady. Zabalte vše to, co je třeba,
čeká na nás další voda. Nezůstaňte doma sami, pojďte víkend prožít
s námi. Každý vodák v duši jásá, šplouch a cák, no to je krása. Info Máša
(tel. 732649157) a Štěpánka (tel. 777176394).

pá – ne
20. – 22.9.

Brigáda na ŠÁNu (KV)
Čeká nás ještě trocha dodělávek... Vede Pat (tel. 736137718).

pá – ne
27. – 29.9.

ČPV Hamerský potok
Ratmírovský rybník čeká vypouštění a nás výprava na jeden z nejhezčích
českých potoků. Jeho krása spočívá nejen v občerstvení na konci závodu,
jízdě vláčkem s loďmi a ještě přijatelné teplotě. Hlavní výhodou je jeho
vhodnost jak pro zdatné vodáky, kteří si užijí v jeho horní části, tak
i pro začátečníky, pro které je ideální jeho dolní úsek. Neváhej a pojeď!
Pozor, bude omezena kapacita. Info X (tel. 734240345) a Kopec
(tel. 728603082).
Za dovolenou na báječné tropy (6. oddíl) (1600 – 1800)
Jak jsme již předem slibovali...úžasná akce v nedalekém Mukařově je tu.
Oblast oplývající medem, zvěří a grilovací soupravou vás vítá. Ale
nečekejte jen pořádnou žranici, protože to bychom nebyli my, aby pro vás
nebyl připraven nějaký ten program navíc!!! Info Amazonka
(tel. 607604128) a Piškot (tel. 606441856).

Říjen
pá – ne
4. – 6.10.

Slet Kondora
Tradiční akce skupin v organizaci
(tel. 607604128) a Piškot (tel. 606441856).

pá – ne
11. – 13.10.

Vavřinecký potok
Tradiční sjíždění Vavřineckého potoka. Jestli si troufáš, vezmi loď,
kamaráda, pádlo helmu, vestu a pojeď. Kolik projedeš branek? Info Maňu
(tel. 720414814).

pá – út
25. – 29.10.

Kondor. Vede

Amazonka

Pro čest Baronky (6. oddíl)
Zachrání tři mušketýři čest paní Baronky nebo ne? Podzimní prázdniny
6. oddílu Info Amazonka (tel. 607604128).
2 a 2 jsou 4 (4. oddíl, 22. oddíl)
Na podzimkách oddílů 22 a 4 se vydáme odhalit tajemství nejstřeženějších
objevů slavných vynálezců. Připravte své mozkové závity a zabalte

badatelskou výstroj, co nevidět vyrážíme. Info Šuhaj (tel. 721402591)
a Štěpánka (tel. 777176394).
Hvězdné války: Klony útočí (3. oddíl)
Od první mise již uběhla spousta času a nyní nás čeká další úkol
na zastavení temného pana Sithu. Info Kulík (tel. 608445636).

pá – st
25. – 30.10.

Krásy Jizerských hor - 5 odd. (5. oddíl)
Prozkoumáme Jizerky křížem krážem. Projdeme nejhezčí říčky a
vodopády, najdeme jejich prameny a objevíme skryté a časem zapomenuté
křížky, pomníky a bludné kameny, k nimž se váže nejedna pověst. Info Pat
(tel. 736137718).
Fotostroj času (7. oddíl)
Hoši z Červeného trpaslíka už překonali lecjaké nástrahy a zažili nejedno
dobrodružství. Přesto jim osamocený život kdesi v hlubinách vesmíru začal
nahlodávat mozek ze všech stran. Právě v tu chvíli se jim naskytla
příležitost vše od základů změnit. Povede se to? Info X (tel. 734240345)
a Pendrek (tel. 605472460).

so – st
26. – 30.10.

Je opravdu sedlák velký pán? (8. oddíl)
To ověříme a vyzkoušíme na vlastní kůži na našich podzimkách
při svíčkách, které letos prožijeme v Žijícím skanzenu v Jindřichovicích
pod Smrkem. Čekají na nás různé řemeslné i zemědělské práce, kozy, pár
koní a samozřejmě také hry, soutěže i zpívánky nejen za svitu svíček.
Baterka nutná! Vede Zrzka (tel. 606290631) a Tete (tel. 604102849).

Listopad
Třetí brigáda na Bo (900 – 1600)
Zazimování lodí, zprovoznění kluboven a spousta dalších prací. Zabal si
svačinu a přijď si vyzkoušet práci s různým náčiním. Info Žabiš
(tel. 777840316) a Tyčka (tel. 606939753).
ne
3.11.

Bazén (1630 – 1930)
Letos první koupačka v Suchdole. Čekají nás různé vodní hrátky, skákání
a samozřejmě i jízda či eskymování na kajaku. Pokud na nich nechceš
chybět ani ty, vezmi plavky, ručník, čapku, sváču a 60 Kč. Pak zbývá už jen
dorazit do 16:30 na Dejvickou a zábava může začít! Info X
(tel. 734240345) a Žofré (tel. 773961205).

po
4.11.
od 1815

Kolektiv vedoucích (KV)
Podzimní setkání všech
(tel. 777840316)

pá – ne
15. – 17.11.

Průzkum Prahy
Chceš prozkoumat město, ve kterém žiješ? Tak je tato akce přímo
pro tebe! Info Kulík (tel. 608445636) a Křiklounka (tel. 721682673)

pá
22.11.
1700 – 2000

Rukodělání pro starší a pokročilé (KV)
Večerní šance pro ty, kteří budou v sobotu plně zaměstnáni vedením svých
tvůrčích pracovišť, aby si také něco vyrobili. Vede Zrzka (tel. 606290631)
a Tete (tel. 604102849).

vedoucích

a

instruktorů. Vede

Žabiš

so
23.11.
900 – 1600

Rukodělání
Vánoce jsou před námi a s nimi i naše oblíbené "RUKODĚLÁNÍ". Dej
do batohu nasbírané papírové sáčky od čajů, přezůvky, velkou svačinu
a dobrou náladu, vezmi kamaráda nebo sourozence a přijďte si vyrobit
několik dárků pro své blízké. Na společné tvoření šperků, prostírání,
koberečků a mnoha dalšího se těší Zrzka, Tete a "rukodělný tým velkých".
Cena 150,- až 200,- dle spotřebovaného materiálu. Info Zrzka
(tel. 606290631) a Tete (tel. 604102849).

Asterix a kotlík
Náš náčelník Majestatix byl požádán jiným galským náčelníkem
Nemoralixem, jestli by mu nepohlídal kotlík plný sestercií. Nechce totiž, aby
pá – ne
toto bohatství padlo do rukou římským výběrčím. Úkol se zdá lehkým, ale
29.11. – 1.12. zdání klame. Majestatix potřebuje pomoc. Ideálním dopravním
prostředkem v tomto počasí jsou běžky, kdo je nemá, ať se s dostatečným
předstihem zeptá. Řešení by se mohlo najít i v rámci skupiny. Info X
(tel. 734240345) a Kulík (tel. 608445636).

Prosinec
so
14.12.
1400 – 1800

Vánoční besídka
Půjdem spolu na Bošán dudlaj dudlaj dá, ve 14 hodin přesně tam dudlaj
dudlaj dá. Cukroví a dárečky tydli tydli dá vezmi s sebou všecičky tydli fidli
dá dá dááá. Vede Fíkuska (tel. 732508166) a Kraken (tel. 605211135).

ne
15.12.
1630 – 1930

Vánoční koupačka
Poslední letošní koupačka, plavačka, potápěčka a eskymovačka
v suchdolském bazénu, tentokrát pod vedením dvou dvojek. Přijďte
rozhýbat tíhu vánočního cukroví. Sraz v metru na Dejvické. Info Šuhaj
(tel. 721402591).

Nejčerstvější

informace najdete na nástěnkách v loděnici nebo na internetové adrese
www.bosan.cz
Předběžné přihlášky průběžně, závazné nejpozději týden před akcí!
Veškeré připomínky a aktivity z řad členů, nečlenů i rodičů jsou vždy vítány. Na setkání
s kamarády, legraci a pohodu při všech akcích se těší všichni vaši vedoucí a instruktoři.
Jan Žák v. r. hlavní vedoucí skupiny

