Plán činnosti vodácké skupiny ŠÁN
na leden až květen 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

Leden

po, st
6. 1., 8. 1.
1600 – 1800
ne
26. 1.
1630 – 1930

První schůzky v novém roce 2014
Vedou oddíloví vedoucí.

Bazén
I když na kdejakém rybníku plují ledy, my se vydáme pěkně do teploučka
a míst, kde Vám žádný vánoční kapr nebude ocucávat palec. Nedělní
plavání pro všechny náruživé plavce a i ty, kteří nechtějí přes zimu své
plavecké umění zapomenout. Sraz tradičně na Dejvické dole v metru.
Vede Kobi (tel. 721779763).
čt – ne
In-time
30. 1. – 2. 2. Nemám čas! Nemám čas, abych se trápil nad tím, jak k tomu došlo. Je to
tak, jak to je. Jsme geneticky naprogramovaní, abychom ve třinácti přestali
stárnout. Problém je, že pak máme jen 24 hodin. Dokud nezískáme více
času. Čas je naše měna. Vyděláváme ho a utrácíme. Bohatí mohou žít
věčně, ale zbytek z nás...
Vede Vojtěška (tel. 728716056) a X (tel. 734240345).

Únor

po
Informační schůzka rodičů k jarním prázdninám
3. 2.
Info Fíkuska (tel. 777007682) a Pat (tel. 736137718).
15
od 18
so – so
Trans Amerika
15. 2. – 22. 2. Nakup suroviny a přeprav je z Winstonu do Phoenixu! Vyzkoušíme si různé
způsoby dopravy: pěšky, běžky, sjezdovky, snowboard, ale i boby nebo
sáňky. A co když se do cesty postaví skokanský můstek? Ubytování
v horské chatě v Krkonoších, 10km od Sněžky, vlastní vlek.
Info Fíkuska (tel. 777007682) a Pat (tel. 736137718).
ne
Bazén
23. 2.
I v únoru se můžeme vydat do Suchdola do bazénu, užít si koupání
30
30
a eskymování. Stačí ručník, plavky a čepka!
16 – 19
Info Štěpánka (tel. 777176394).

Březen
po
3. 3.
1600 – 1800

pá – ne
7. 3. – 9. 3.

5. smysl (5. oddíl)
Který z našich smyslů je ten pátý? To je přeci jedno! Stačí přijít o jeden
a život se vám dočista změní. Jaké je to žít se zrakovým postižením, si
budete moct na chvíli vyzkoušet díky Neviditelné výstavě. Sraz v 16:00 před
Novoměstskou radnicí na Karlově náměstí. Konec na Bošánu v 18:00.
S sebou 150 Kč. Komu se akce nehodí nebo už na ní byl, může přijít
normálně na schůzku a ujme se ho jiný oddíl. Info Fíkuska (tel. 777007682).
Alenka a říše divů
Pokud chcete v říši divů zůstat na místě, musíte běžet ze všech sil, pokud
se chcete dostat jinam, musíte běžet dvakrát usilovněji. Cesta do říše divů
je plná nástrah a nebezpečí a cesta zpátky už zůstane možná
v nedohlednu. Alenka však musí splnit svůj úkol...
Info Máša (tel. 732649157) a Pončo (tel. 776343765).

ne
16. 3.
1630 – 1930

Bazén
Koupačka v bazénu na Suchdole ve třetím měsíci jak jinak než
pod taktovkou 3. oddílu. S sebou tradičně plavky, ručník, 60 Kč a kulicha
na cestu domů. Info Jára (tel. 721833194) a Pončo (tel. 776343765).
pá – ne
Sériový vrah
21. 3. – 23. 3. Pomozte zastavit vraždícího šílence, který řádí v našem městě. Policie je
bezradná a proto jsme byli povaláni my! Úkol není lehký a ani vhodný
pro menší jedince. Vyzkoušíme si snímat otisky prstů, zjišťovat krevní
skupiny a možná i mikroskopovat různé chlupy a vlasy, co když by jeden
mohl být vraha...? Info Fíkuska (tel. 777007682) a Slon (tel. 724519459).

Duben
pá
4. 4.

pá – so
4. 4. – 5. 4.

so – ne
5. 4. – 6. 4.
1800 – 900

Vodácký bazar
Chceš se vydat na nějakou pěknou říčku, ale roční období nepřeje jen
plavkám a vestě? Nebo je ti naopak tvůj loňský neoprén tak těsný, že ho ani
nenavlékneš? Jestli ano, nesmíš chybět. Vede X (tel. 734240345).
Odemykání Doubravy
Sníh už snad roztál, tak opraš pádlo, vybal vestu a vydej se s námi
na krásnou říčku Doubravku. S obtížností WWI+ s jedním úsekem WWII je
to krásná voda téměř pro všechny!
Vede Kopec (tel. 728603082) a Fíla (tel. 774533358).
Deskohraní
Pojď si zahrát společenské hry do své oblíbené loděnice. Můžeš
kamarádům ukázat, co vás doma baví. A navíc bude k dispozici řada
netradičních her. Začínáme v 18:00, konec libovolný, kdo chce, může
přespat na nedělní brigádu. S sebou jídlo a případně spacák s karimatkou.
Pití bude zajištěno v podobě tradičně výtečného čaje.
Info Slon (tel. 724519459).

První brigáda na Bošánu (900 – 1545)
Jarní úklid loděnice a příprava na vodáckou sezónu. Oběd a pracovní
oblečení s sebou. Vede Žabiš (tel. 777840316) a Tyčka (tel. 606939753).
pá – so
Profesionální dohazovači
11. 4. – 12. 4. Jaro se blíží a s ním i tajné lásky. Pomozte dvěma osamělým dívkám získat
srdce dvou šarmantních mládenců. Etiketa není nic jednoduchého, zvlášť
když jde o Mášu a Fíkusku. Společenský oděv a dobré vychování je
nutností. Info Fíkuska (tel. 777007682) a Máša (tel. 732649157).
ne
Opravy lodí
13. 4.
Více info oddíloví vedoucí.
00
00
9 – 16
ne
6. 4.

st – po
Džungli vstříc
16. 4. – 21. 4. Dámy a pánové nebojíte se? Věříte sami sobě a adrenalin je vás nejlepší
přítel? To je dobře! Přihlaste se do našeho závodu a vyhrajte báječnou
výhru! Tradiční VELIKONOCE pro člunaře, háčky a všechny starší děti.
Vede Amazonka (tel. 607604128) a Piškot (tel. 606441856).
ne
Bazén (1630 – 1930)
27. 4.
Poslední možnost vyzkoušet si eskymácké obraty pod ochranným štítem
1630 – 1930 plaveckého bazénu. Co jste nenatrénovali přes zimu dožeňte ještě dnes!
Venku už vás čekají jen ledové říčky a studené potoky.
Vede Fíkuska (tel. 777007682) a Mazák (tel. 731041415).

st – ne
Roztavení (4. oddíl, 7. oddíl)
30. 4. – 4. 5. Jste ten nejhorší spolek slavných historických parafínů, na kterých musel
žel bohu spočinout můj zrak! Jste banda ztroskotanců a jestli máme válku
vyhrát, tak z vás někdo musí udělat řádné vojáky! A ten někdo jsem já!
A. J. Rimmer. Vede X (tel. 734240345) a Štěpánka (tel. 777176394).
První výjezd 5 (5. oddíl)
Byl pozdní večer, první Máj. Prvního května, první výjezd, tekoucí řeky čas!!!
Tentokrát ve spojení 5. oddílu se odvážíme dle vodních stavů na nějakou
příhodnou tekoucí říčku. Vede Pat (tel. 736137718).
Mrakoplaš a Kruhový oceán (6. oddíl)
Už je to zase tady... Osud si pohrál s naším hrdinou a vyslal ho
do nebezpečí, nepohodlí a vln Kruhového oceánu. Abychom byli přesní, tak
jen jeho a Zavazadlo, takže je na nás zachránit mága Mrakoplaše a opět ho
vytáhnout z maléru. První výjezd 6. oddílu.
Vede Amazonka (tel. 607604128).

Květen

čt – ne
22 a 8 na vodě... (8. oddíl, 22. oddíl)
8. 5. – 11. 5. I naše oddíly vyráží na vodu. Čeká nás prodloužený víkend plný vodních
radovánek. Hezké počasí je objednané :-). Nová sezóna už čeká!
Vede Máša (tel. 732649157) a Vojtěška (tel. 728716056).
První výjezd trojky (3. oddíl)
Pojeď s námi začít vodáckou sezónu na krásnou českou říčku spolu se
svými kamarády... Vede Kulík (tel. 608445636) a Pončo (tel. 776343765).

Nejčerstvější

informace najdete na nástěnkách v loděnici nebo na 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

