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.
hlavní vedoucí skupiny

Plán činnosti vodácké skupiny ŠÁN
na květen až srpen 2014
Vedení:
Jan „Žabiš“ Žák
Jan „Tyčka“ Svoboda
Michal „Slon“ Krkavec
Michal „Šuhaj“ Šuhájek
Vojtěch „Pat“ Hübner

777 840 316
606 939 753
724 519 459
721 402 591
736 137 718

zabis@bosan.cz
tycka@bosan.cz
slon@bosan.cz
suhaj@bosan.cz
pat@bosan.cz

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

Oddíloví vedoucí:
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

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

Adresa:
KONDOR, skupina ŠÁN
Podolské nábřeží 5
Praha 4, 147 00

tel. záznamník: 241 430 784
IČ 47610727

Pravidelné akce
3. a 4. oddíl mají schůzky ve středu mezi 1600 a 1800 na BO.
5. – 8. a 22. oddíl mají schůzky v pondělí mezi 1600 a 1800 také na BO.

Květen
st – ne
30. 4. – 4. 5.

Červen
Roztavení (4. oddíl, 7. oddíl)
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).

st – ne
7. – 11. 5.

22 a 8 na vodě... (8. oddíl, 22. oddíl)
I naše oddíly vyráží na vodu. Čeká nás prodloužený víkend
plný vodních radovánek. Hezké počasí je objednané :-).
Nová sezóna už čeká!
Info Máša (tel. 732649157) a Vojtěška (tel. 728716056).

čt – ne
8. – 11. 5.

První výjezd trojky (3. oddíl)
Pojeď s námi začít vodáckou sezónu na krásnou českou
říčku spolu se svými kamarády...
Vede Kulík (tel. 608445636).

pá – ne
23. – 25. 5.

Stavba jídelny vol. I (KV)
Nevíš, jaký je rozdíl mezi vazníkem a krovem? A proč je trám
z latí pevnější než rostlý stejného průřezu? Tak neváhej
a pojeď na Šán dřív než o prázdninách.
Info Pája (tel. 603155424) a Pat (tel. 736137718).

čt
Táborové školení (KV)
29. 5. od 1700 Jedeš na Šán jako vedoucí nebo instruktor? Tak si rezervuj
čtvrteční večer na Bošánu. Dozvíš se toho hodně... Co ano,
co ne a jak co nebo snad co jak a taky proč?
Info Žabiš (tel. 777840316).

út
3. 6. od 1800

Schůzka rodičů k táborům ŠÁN 2014
Informační schůzka rodičů s vedoucími o táboře Šán 2014.
Koná se v loděnici Bošán na adrese Podolské nábřeží 5.
Info Žabiš (tel. 777840316).

pá – ne
6. – 8. 6.

Vodácká lahůdka MMXIV
Klasická vodácká krmě, jak ji máme rádi. Jako základ
ohřejeme vodu některé z českých říček, přidáme vaření
na ohni, společné jídlo, spaní ve stanu, vše promícháme
a mírně osmahneme. Nakonec nezapomeneme pokapat pár
kamarádů z oddílu a můžeme podávat. Dobrou chuť!
Vede Slon (tel. 724519459).

pá – ne
13. – 15. 6.

Stavba jídelny vol. II (KV)
Konstrukce na Šánu určitě už stojí. Teď je na čase na ní
přidělat... desky, desky, desky. Já nejsem zvyklej dělat!
A takovouhle práci! S laminátem...
Info Pája (tel. 603155424) a Pat (tel. 736137718).

pá – ne
20. – 22. 6.

Stavba tábora
Vyrážíme klestit džungli a budovat vojenské ležení, aneb
táborová brigáda na ostrově Šánu.
Vede Pája (tel. 603155424).

Letní prázdniny
so – so
I. turnus tábora na Šánu (3., 4., 7. a 8. oddíl)
28. 6. – 19. 7. V doprovodu vojevůdce Hannibala potáhneme na samotný
Řím. (První turnus se opět koná na ostrově Šánu.)
Vede Pája (tel. 603155424).
so – so
19. 7. – 9. 8.

II. turnus tábora na Šánu (5., 6. a 22. oddíl)
Druhý běh našeho vodáckého tábora mezi Kartaginci.
Společně se vydáme změřit síly s Římem.
Info Šuhaj (tel. 721402591).

Září
po, st
3. 9., 5. 9.
1600 – 1800

První schůzky po prázdninách
Ze školy hned na Bošán.
Vedou oddíloví vedoucí

