Plán činnosti vodácké skupiny ŠÁN
na září až prosinec 2014
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 – Petra „Fíkuska“ Fialová
6. oddíl – Anna „Amazonka“ Skalická
7. oddíl – Tomáš „X“ Neumann
8. oddíl – Kateřina „Klapka“ Neumannová
22. oddíl – Marta „Máša“ Kuželková

721 833 194
777 176 394
777 007 682
607 604 128
734 240 345
737 003 274
732 639 157

jara@bosan.cz
stepanka@bosan.cz
fikuska@bosan.cz
amazonka@bosan.cz
x@bosan.cz
klapka@bosan.cz
masa@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
1. 9., 3. 9.
so
6. 9.
900 – 1600
ne
7. 9.
1000 – 1700
pá – ne
19. 9. – 21. 9.

so
20. 9.
1000 – 2300

První schůzky ve školním roce 2014/2015
První dny ve škole a hned po ní se můžeme odpoledne sejít
na Bošánu. Info oddíloví vedoucí.
Brigáda na Bo
Úklid loděnice po letních táborech. Jako vždy sraz v 9:00, s sebou
pracovní oblečení, svačinu a dobrou pracovní morálku. Předpokládaný
konec v 16:00. Vede Žabiš (tel. 777840316) a Tyčka (tel. 606939753).
První plavba
Ahóój! Je tu akce pro všechny nováčky, kteří by si chtěli zablbnout
na vodě, užít si spoustu zábavy a dozvědět se něco o nás! Začínáme
v 10 hodin v naší loděnici! Neváhej a doraz!
Info Štěpánka (tel. 777176394) a Kraken (tel. 605211135).
J_U_L_D_A_P
Což takhle zpestřit si začátek školního roku nějakou pěknou víkendovou
říčkou. A která že to bude? Že by třeba Metuje, nebo Úpa? To uvidíme
podle vody... Info Pat (tel. 736137718) a Boxi (tel. 702395946).
Sraz Šánovců
Tradiční setkání bývalých a současných Šánovců v netradičním termínu
v loděnici na Bošánu. Den otevřených dveří a večer pro zábavu
a povídání. Vede Tyčka (tel. 606939753).

Říjen
pá – ne
Kdo přežije... Úhlavu
10. 10. – 12. 10. Co dodat... popadni pádlo, vestu a možná nějakou tu loď a vyraz s námi
na jednu z posledních řek tohoto roku.
Vede Volant (tel. 724131305) a Šuhaj (tel. 721402591).
pá – st
Podzimky 3. oddílu (3. oddíl)
24. 10. – 29. 10. Pojeď si užívat pohodu podzimních prázdnin s kamarády ze svého oddílu
do přírody v jižních Čechách. Ubytování zajištěno ve srubu na Chvalově
u Jindřichovic. Vede Jára (tel. 721833194) a Máčko (tel. 734315382).
Mission for Team 4 (4. oddíl)
Běžná
mise,
nic
zásadního,
prostě
běžná
rutina.
(Toto byla klamná zpráva pro ostatní oddíly. Tato mise je tajná, vydáme
se do oblasti Mogharba a ... (to je zatím tajné). Máš-li čtyřkové srdce, je
tvou
povinností
se
hlásit
velení
akce
co
nejdříve!)
Vede Štěpánka (tel. 777176394) a Janek (tel. 731523839).
Nezimky 5. oddílu (5. oddíl)
Jak již název napovídá, letošní podzimní prázdniny stráví Pětka v chatě,
která netradičně bude mít i dveře :o), takže žádné mrazy nás nezaskočí...
Pojeďte
všichni!
Akce
je
vhodná
i
pro
ty
nejmladší
a ///-././.---/--../../--/---/--/.-./../...-/./.---/.../../// - kdo odhalí tajenku, získá body
navíc! Vede Pat (tel. 736137718) a Fíkuska (tel. 777007682).
Podzimky 6. oddílu (6. oddíl)
Jak to již bývá, budou naše klasické oddílové PODZIMKY! Pojedeme
do neprozkoumaných končin nějaké civilizace, spíš lesa, a prozkoumáme
je :). Už se těšíme na váš příchod a jak už bývá zvykem, vezměte si
spacák :D! Vede Kobi (tel. 721779763).

pá – st
Výprava na Abydos (7. oddíl)
24. 10. – 29. 10. Konečně je to tu, podařilo se nám pomocí nejmodernějších technologií
sestrojit zařízení k ovládání hvězdné brány. Máme i adresu na neznámou
planetu, je čas vyrazit.
Vede X (tel. 734240345) a Marigold (tel. 607768103).
Podzimky 8. oddílu (8. oddíl)
Chceš se stát členem skupiny rytíře Jarvana a následovat ho na cestě
za dobrodružstvím? Není snazší cesty, jak se do ní dostat, než jet s námi
a získat si rytířovu náklonnost.
Vede Klapka (tel. 737003274) a Safari (tel. 723000625).
Letem světem. (22. oddíl)
Letošní podzimky nebudou jenom na jedno brdo. Na každý den nás čeká
jiná mise. Pořádně se připravte, ať se vám z toho nezamotá hlava...
Vede Šuhaj (tel. 721402591) a Máša (tel. 732649157).

Listopad
ne
2. 11.

Třetí brigáda na Bošánu (900 – 1600)
Příprava loděnice na zimní sezónu.
Vede Žabiš (tel. 777840316) a Tyčka (tel. 606939753).

Podzimní bazénové hry 2014 (1630 – 1930)
Je libo soutěž ve skocích do vody? Kdo dá lepší kufr a kdo placáka?
Nebo snad rychlostní závod stylů na sto metrů? Kdo bude nejrychlejší
na kajaku? Přijď ukázat, co umíš.
Vede Šuhaj (tel. 721402591) a Fíla (tel. 774533358).
po
Kolektiv vedoucích
3. 11.
Podzimní setkání všech vedoucích a instruktorů.
Info Žabiš (tel. 777840316) a Tyčka (tel. 606939753).
od 1815
pá – ne
Mladý chemik
7. 11. – 9. 11.
Erlenmeyerova baňka, Büchnerova nálevka, Dimrothův chladič a spousta
dalších sprostých slov. Co to všechno znamená a že chemie není jen
postrach všech školou povinných, ba dokonce může být i zábavná
a užitečná, více se dozvíte pod vedením mladých chemiků.
Info Šuhaj (tel. 721402591) a Fíla (tel. 774533358).
Slet KONDORa pro vedoucí (KV)
Vybraní zástupci kolektivu vedoucích se sejdou s ostatními skupinami.
Mimo jiné nás čeká úprava stanov KONDORA. Zájemci o účast a další
informace se hlásí u mě. Info Žabiš (tel. 777840316).
pá – ne
Žeryk v nesnázích
21. 11.–23. 11. Pomóóóc! Ukradli našeho oblíbeného Žeryka. Pomůžeš ho Hurvínkovi
a Máničce najít v temných pražských uličkách?
Info Vojtěška (tel. 728716056) a Máčko (tel. 734315382).
pá
Příprava a rukodělání pro velké (KV)
28. 11.
Šance pro naše „velké“ a ostatní ochotné dospělácké kamarády nejen
00
00
připravit si svá rukodělná stanoviště, ale hlavně si sami něco vytvořit.
16 – 22
Jídlo i střecha nad hlavou budou zajištěny. Vede Zrzka (tel. 606290631).
so
Předvánoční rukodělání
29. 11.
Opět je šance udělat si pěkné dárky pro své blízké... Vezmi kamaráda
30
00
9 – 17
nebo mladšího sourozence a přijď. Info Zrzka (tel. 606290631).

Prosinec
pá – ne
5. 12. – 7. 12.

so
13. 12.
od 1500
ne
14. 12.
1630 – 1930

Nejčerstvější

Hora mrtvých!
Je to již dlouho, ale přesto nikdo neví, jaká síla donutila všechny členy
expedice opustit stan. A nejen to, běžet několik set metrů bez oblečení vstříc
jisté smrti v ledových pustinách Sibiře. Kulový blesk, mimozemšťané, yetti či
snad ještě něco horšího?

Info X (tel. 734240345) a Červ (tel. 775446332).
Vánoční besídka
Plesová sezóna začíná! Proto vezmi rodiče, dárky, oprašte oblek či šaty
a přijďte si užít benátskou vánoční besídku.
Info Štěpánka (tel. 777176394) a Máčko (tel. 734315382).
Vánoční bazén
Už umíš eskymovat? Ne? Tak pojď na bazén! Už umíš eskymovat? Ano?
Tak pojď na bazén! Nauč to i ostatní...
Vede Fíkuska (tel. 777007682).

informace najdete na nástěnkách v loděnici nebo na internetové adrese

www.bosan.cz
Předběžné přihlášky se odevzdávají 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. hlavního vedoucího skupiny

