Plán činnosti vodácké skupiny ŠÁN
na září až prosinec 2012
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
734 240 345
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
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Září
po, st
3. 9., 5. 9.
1600 – 1800

První schůzky ve školním roce 2012/13
S sebou věci jako vždy: oblečení na vodu (včetně bot!), zápisník a k němu
něco na psaní, lano, šátek. Kdo má, přinese si i pádlo a vestu. Info oddíloví
vedoucí.

so
8. 9.
900 – 1600

Brigáda na Bošánu
Čeká nás druhá letošní brigáda na Bošánu, v rámci které zvelebíme naší
loděnici a připravíme ji na podzimní vodáckou sezonu. Svačinu s sebou.
Vede Žabiš (tel. 777840316).

ne
16. 9.
900 – 1700

Cesta do pravěku
Vyrážíme na dobrodružnou plavbu, kde potkáme brontosaura, tyrannosaura
i jejich pravěké kamarády. Zkamenělým světem proplujeme v neděli a třeba
si přivezeme i něco na památku. Den plný her, soutěží a dinosaurů! Sraz
v 9 hodin na Bošánu, konec v 17 hodin tamtéž. Vede Slon (tel. 724519459).

pá – ne
28. 9. – 30. 9.

Elfská párty!
Mezi elfy z hranic čarovného lesa se začíná šířit panika, podezíravost
a strach. Strašliví horští trollové vylézají z temných skal a seskupují se
připraveni zničit vše, co jim přijde do cesty. Na nadcházející podzimní
slavnosti musíme varovat elfskou královnu před hrozícím nebezpečím. Vede
Máša (tel. 732649157) a Křiklounka (tel. 721682673).

Říjen
st
3. 10.
od 1815

Pravidelná schůzka vedení (KV)
Poslední vedení před sletem. Vede Žabiš (tel. 777840316).

pá – ne
12. 10. – 14. 10.

Adov ínmizdop
Cože!? Zase voda!? Tak to je bomba!!! Vezmi pádlo, vestu, loď a kamaráda
a pojeď s námi zčeřit vody jedné z krásných českých říček. Která to bude
tentokrát??? Vede Pat (tel. 736137718).

pá – so
12. 10. – 13. 10.

Historický sraz oddílu Uhřínovští (Uhřínovští)
Čeká nás vzpomínání, povídání, fotky, hrátky na hřišti případně i na vodě
a to vše v širokém kolektivu těch, co prošli oddílem Uhřínovských.
Vede Zrzka (tel. 606290631) a Tete (tel. 604102849).

pá – ne
12. 10. – 14. 10.

Slet Kondora pro vedoucí (KV)
Po dvou letech opět slet vedoucích, tentokráte v Bolaticích na Moravě. Čeká
nás debata o budoucnosti Kondora, revize stanov, volba nových mluvčí
I revizní komise. Podrobnější informace na webu Kondora.
Vede Žabiš (tel. 777840316).
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pá – ne
19. 10. – 21. 10.

Šplouch a cák!
Šplouch, šplouch, cák a cvak! Pomóc!... Pádlo! Házečka, chytej! Vedle...
Tak chyť aspoň tu loď, vylejem a jedem dál.
Info Štěpánka (tel. 777176394) a Máša (tel. 732649157).

st – ne
24. 10. – 28. 10.

Podzimní prázdniny
Hvězdné války: Skrytá hrozba (3. oddíl)
Výcvik mladých padawanů je u konce. Vydáváme se na planetu Naboo
na naši první opravdovou misi aneb pojeď s námi do přírody užít si spoustu
dobrodružství. Vede Kulík (tel. 608445636) a Jára (tel. 721833194).
Apokalypsa (4. oddíl)
Je rok 2319. Světu hrozí apokalypsa. Čas se rozhodl nás zničit. Sekta
hodinářů postupně vyhlazuje jednotlivé živočišné druhy. Ohrožují i nás!
Vede Štěpánka (tel. 777176394) a Terka (tel. 720162749).
Hraničářův učeň (5. oddíl)
Na hradě Redmontu se blíží čas vybírání. Jednotliví mistři si zvolí své
budoucí svěřence. Diplomacie, Bojová škola, Výcvik koní to jsou všechno
vznešená a vážená povolání, ale možná se vším zamíchá nenápadná
postava v šedozelené pláštěnce...
Vede Pat (tel. 736137718) a Maňu (tel. 720414814).
Kapitán A. J. Rimmer, vesmírný dobrodruh (6. oddíl, 7. oddíl, 8. oddíl)
Toto je volání o pomoc těžařské lodi Červený trpaslík. Posádka je mrtvá,
zahynula v důsledku ozáření. Jediní, kdo přežili, jsou Dave Lister, který byl
v době katastrofy ve stavu nevědomí, a jeho březí kočka, bezpečně
uzavřená ve skladišti. Po probuzení za tři miliony let je Lister pouze
ve společnosti tvora, jenž se vyvinul z jeho kočky, a Arnolda Rimmera,
holografické simulace jednoho mrtvého člena posádky.
Vede X (tel. 734240345) a Slon (tel. 724519459).
Století vynálezů (22. oddíl)
Kolo, parní stroj, telefon, rádio, ... Že to jsou všechno známé věci? Jasně,
ale někdo je musel jako první vymyslet, postavit a zprovoznit. Pojď se
přesvědčit, že být pořádným vynálezcem není tak jednoduchá věc!
Vede Šuhaj (tel. 721402591) a Kopec (tel. 728603082).

Listopad
ne
4. 11.
900–1600

Brigáda na Bo
Čeká nás třetí a poslední letošní brigáda na Bošánu. Uložíme lodě
ke spánku a připravíme loděnici na zimní sezonu. Svačinu si vezmi s sebou
a nezapomeň pokračovat na bazén. ;-) Vede Žabiš (tel. 777840316).

po
5. 11.
1815 – 2000

Kolektiv vedoucích (KV)
Info Žabiš (tel. 777840316).
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pá – ne
9. 11. – 11. 11.

Diplomatická mise (5. oddíl)
Morgarathova armáda se dala do pohybu a i Araluenské síly už se formují
k obraně. Jen malá skupinka jezdců uhání na jih vyjednat pomoc Celtického
království. Jenže ne úplně všechno je tak, jak má. V Celtice je něco špatně...
Info Fíkuska (tel. 732508166) a Pat (tel. 736137718).

ne
11.11.
1630 – 1930

První letošní bázén
Je to opět první ze šesti bazénů v letošní sezóně. Jako vždy s sebou plavky,
ručník, svačinu, 60 Kč a čepici na cestu domů.
Info Šuhaj (tel. 721402591) a Máša (tel. 732649157).

so
17. 11.

Rukodělání
Kde jinde máš šanci vyrobit si několik dárků pro své kamarády, sourozence,
rodiče? Vezmi s sebou svého mladšího brášku nebo kamarádku a přijď mezi
nás. Info Tete (tel. 604102849) a Zrzka (tel. 606290631).

pá – ne
23. 11. – 25. 11.
1700 – 2000

Zvelebení Šánu
Brigádička na Šánu pro všechny vedoucí. Info Sosan (tel. 605585465).

pá – ne
30. 11. – 2. 12.

Fér nebo Fowl
Staň se členem elitní skřítkovské policie, pomoz zachránit kapitánku Krátkou
a získat zpět ukradený poklad. Akce po Praze pro všechny, kteří věří
na skřítky. ;-) Vede Maňu (tel. 720414814).

Prosinec
ne
9. 12.
1630 – 1930

Bazén
Předvánoční koupačka v suchdolském bazénu tentokrát pod taktovkou
třetího oddílu. Sraz v 16:30 na metru Dejvická, konec okolo 19:30 tamtéž.
S sebou: plavky, ručník, kulicha, 60 Kč.
Vede Kulík (tel. 608445636) a Jára (tel. 721833194).

so
15. 12.
1400 – 1700

Heavy Metal Christmas
Vezměte mamku, taťku, bráchu, ségru, pytel cukroví, dárky pro kamarády
a přijďte oslavit svátky slunovratu! Info Kopec (tel. 728603082).

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
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