Plán činnosti vodácké skupiny ŠÁN
na květen až srpen 2017
Adresa:
KONDOR, skupina ŠÁN, Podolské nábřeží 1180/5, Praha 4, 147 00, IČ 47610727
tel. záznamník: 241 430 784, www.bosan.cz
Vedení
Michal „Slon“ Krkavec
Jan „Tyčka“ Svoboda
Jaroslav „Jára“ Havelík
Jan „Janek“ Brejtr
Marta „Máša“ Kuželková

Mobil
724 519 459
606 939 753
721 833 194
731 523 839
732 649 157

E-mail
slon@bosan.cz
tycka@bosan.cz
jara@bosan.cz
janek@bosan.cz
masa@bosan.cz

Mluvčí Kondora
Jan „Žabiš“ Žák

777 840 316

zabis@bosan.cz

Vedení oddílů
3. oddíl – Jakub „Kulík“ Pašava
4. oddíl – Štěpánka Svobodová
5. oddíl – Vojtěch „Pat“ Hübner
6. oddíl – Vladimír „Piškot“ Chmelík
7. oddíl – Tomáš „X“ Neumann
8. oddíl – Vojtěch „Vojtěška“ Neumann
22. oddíl – Filip „Fíla“ Hruška

608 445 636
777 176 394
736 137 718
606 441 856
734 240 345
737 390 342
774 533 358

kulik@bosan.cz
stepanka@bosan.cz
pat@bosan.cz
piskot@bosan.cz
x@bosan.cz
vojteska@bosan.cz
fila@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., 4. a 6. oddíl – středa, 1600 – 1800, BO, vedou oddíloví vedoucí
5., 7., 8., 22. oddíl – pondělí, 1600 – 1800, BO, vedou oddíloví vedoucí

Květen
čt – po
4. – 8. 5.

Druhý výjezd 5. oddílu (5. oddíl)
Ty, jež poctivě trénovali náklony, nájezdy a přejezdy (a nedejbože i eskymáky),
čeká malá odměna v podobě kajakářského zájezdu na Salzu, Steyer, Saalach
a možná i nějakou další pěknou Rakouskou klasiku. Tak si udělejte volno
a nabruste pádla. Vede Pat (tel. 736137718).

pá – po
5. – 8. 5.

Stavba devítek
Nevíte, co je to metacentrum? Chcete nabrat praktické informace o hydrostatice?
Rádi byste se přesvědčili, že těleso ponořené do kapaliny je mokré? Máte
jedinečnou příležitost. Stavba dvou nových lodí do našeho lodního parku.
Info Piškot (tel. 606441856) a Kulík (tel. 608445636).
Trosečníci (4. oddíl)
Už se všechno může, už se všechno smí, stíny už jsou tady a temno přichází, tak
jako na moři jde vlna za vlnou.
Info Štěpánka (tel. 777176394) a Pandička (tel. 605414509).

pá – ne
12. – 14. 5.

Květnová vyjížďka
I když víme, že Šánovci se nebojí vodopádů ani válečků, přesto pojedeme něco
lehčího! Ale i zábavného a budeme mít fajn partu! Pojeď tedy s námi na vodu
a vezmi s sebou kamaráda, ať nejsi na lodi sám. A jestli nemáš kamarády, není
lepšího místa, kde nějaké sehnat. Pro beznadějné případy pak bereme i kajak. ;)
Vede Ponny (tel. 608901181) a Tweety (tel. 702079920).

pá – ne
19. – 21. 5.

Pádlo a první pomoc (KV)
Táborové školení, minimální kvalifikace skupiny ŠÁN a jednodenní praxe
dovedností na kanále. Pro všechny vedoucí a instruktory. Sraz v 18:30
na Bošánu, konec v neděli po obědě tamtéž, spát budeme v loděnici, s sebou
zápisník, věci na vodu a lékárnu. Jídlo od soboty společné.
Info Slon (tel. 724519459).

pá – ne
26. – 28. 5.

ČPV Sázava
Tradiční ČPV na Sázavě, pro všechny od zkušených kajakářů po začínající
deblíře. Pečlivě nastuduj v kilometráži úsek Týnec – Pikovice, protože cestou
na to už nebude čas, budeme totiž závodit!
Vede Jára (tel. 721833194) a Červ (tel. 775446332).

Červen
pá – ne
2. – 4. 6.

Slunce svítí!
Slunce svítí, tak s námi vyraz na další pohodovou vodáckou akci. Pořádně se
před prázdninami opálíme a vypilujeme naše vodácké dovednosti.
Vede Máčko (tel. 734315382) a Punčocha (tel. 723151149).
Pozor Piráti! (5. oddíl)
Nejen pěší oddílovka pro menší děti z pětky plná překvapení a nečekaných
dobrodružství. Vede Mazák (tel. 731041415).

út
6. 6. od 1800

Schůzka rodičů k táborům na Šánu
Informační schůzka pro rodiče o táboře Šán 2017. Účast všech vítána a těm, kdo
jedou poprvé, ji vřele doporučujeme.
Vede X (tel. 734240345) a Jára (tel. 721833194).

pá – ne
9. – 11. 6.

Kanál pro menší
Pojeďte s námi na kanál! Nejmenší se naučí vše potřebné a velcí se vyblbnou
na vlnách. Info Janek (tel. 731523839) a Forest (tel. 773659353).

pá – ne
16. – 18. 6.

ČPV Blanice
Chceš jet na vodu, která aspoň trochu teče, a už jsi něco podobného zažil?
I kdyby ne, neváhej a přihlas se, dokud jsou ještě volná místa. Určitě nebudeš
litovat. Vede Sud (tel. 775383154) a Pavouk (tel. 737972947).

pá – ne
23. – 25. 6.

Stavěcí brigáda na Šánu
Jak vypadá Šán porostlý zeleným trávníkem? Kolik se toho vešlo naposledy
do kuchyně? Odpovědi na tyto otázky získáte o víkendu při stavbě tábora. Pomoc
všech vítána. Sraz buď v pátek odpoledne na Bošánu nebo v sobotu v 9:00
na náplavce v Hrobcích. Info X (tel. 734240345).

st – so
28. 6. – 1. 7.

Svoz
Hustokrutopřísná plavba až do míst, kde svět není takový, jaký si ho pamatujeme.
Vede Ufon (tel. 728240998) a Foučko (tel. 721406675).

Červenec
so – so
1. – 22. 7.

Tábor ŠÁN – I. turnus (4. oddíl, 6. oddíl, 7. oddíl, 8. oddíl)
První výprava na ten překrásný kus země uprostřed Labe. Jak bude vypadat
za sto let nevíme, ale jednu z možností můžeme prožít již letos…
Info X (tel. 734240345).

so – so
22. 7. – 12.
8.

Tábor ŠÁN – II. turnus (3. oddíl, 5. oddíl, 22. oddíl)
Druhá výprava do jiného světa, který leží možná blíž než meandry Amazonky.
Vede Jára (tel. 721833194).

Srpen
so
12. 8.

Bourací brigáda na Šánu
Stezka už je dávno proběhaná a kuchyň čeká na svého Jana Tleskače. Dobrý
pocit z odvedené práce, pomoci a krásného dne ti už nikdo nesebere. Pojďme
společně udělat tečku za letošními tábory na Ostrově.
Vede Jára (tel. 721833194).

pá – st
18. – 30. 8.

Plavba bez cíle
Chtěli byste k moři? Cestovní kancelář Čibu&Čibu pro vás připravila all-inclusive
zájezd na pláže Severního moře. Doprava? Jakou byste čekali? Je to jen v našich
rukou, kam dorazíme. Na letadlo zapomeň. Hou!
Vede Janek (tel. 731523839) a Slon (tel. 724519459).

Září
so
2. 9.
900 – 1600

II. brigáda na Bošánu
Jako vždy s sebou plné kapsy úsměvů, dobré nálady a kusu žvance k obědu.
V rámci akce proběhne také kulturně-poznávací procházka Bošánem pro všechny
čerstvé instruktory. Vede Slon (tel. 724519459) a Tyčka (tel. 606939753).

po, st
4. 9., 6. 9.
1600 – 1800

První schůzky po prázdninách
Prázdniny jsou za námi a dlouho jsme se neviděli. Pojď si je hned připomenout
s kamarády z loděnice, jako vždy odpoledne po škole na Bošánu.
Vedou oddíloví vedoucí.

Nejčerstvější informace najdete na nástěnkách v loděnici nebo na internetové adrese
www.bosan.cz.
Přihlášky společně s platbou se odevzdávají nejpozději na poslední schůzce 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.

