Plán činnosti vodácké skupiny ŠÁN
na leden až duben 2018
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
Vojtěch „Pat“ Hübner

Mobil
724 519 459
606 939 753
721 833 194
736 137 718

E-mail
slon@bosan.cz
tycka@bosan.cz
jara@bosan.cz
pat@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 – David „Mazák“ Tvrdý
6. oddíl – Vladimír „Piškot“ Chmelík
7. oddíl – Tomáš „X“ Neumann
8. oddíl – Kateřina „Klapka“ Neumannová
22. oddíl – Ondřej „Sud“ Petrák

608 445 636
777 176 394
731 041 415
606 441 856
734 240 345
737 003 274
775 383 154

kulik@bosan.cz
stepanka@bosan.cz
mazak@bosan.cz
piskot@bosan.cz
x@bosan.cz
klapka@bosan.cz
sud@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, 16 00–1800, BO, vedou oddíloví vedoucí

Leden
st, po
3. a 8. 1.
1600–1800

Schůzky v roce 2018
Po sváteční pauze setkáme se opět v loděnici na schůzce! Info oddíloví vedoucí.

pá–ne
12. – 14. 1.

Noc je dlouhá a plná hrůz
Chceš si užít pořádnou víkendovou kopu hororů?
Přemýšlíš nad nějakou „klidnou“ víkendovou akcí?
Pokud jsi odpověděl alespoň na jednu otázku ano, pak je tato akce pro tebe.
Vedou Forest (tel. 773659353) a Myšák (tel. 776277270).

ne
14. 1.
1630–1930

Bazén
Tradiční nedělní koupačka v suchdolském bazénu. Tentokráte okořeněná o pár
neobvyklých her a vodáckých dovedností. Vede X (tel. 734240345).

Únor
so–so
3. – 10. 2.

Jarňáky
Pokud se nebojíš výletů na běžkách a zvládáš sjet červenou sjezdovku na lyžích
či snowboardu, určitě pojeď! Pokud si nejsi jistý/á, zajdi za Mazákem a domluv se
s ním. Info Mazák (tel. 731041415) a Raptor (tel. 702054695).

ne
18. 2.
1630–1930

Bazén
Zapádlovat si v únoru pěkně v teplíčku a pohodlí bazénu? Není na co čekat, jaro
se blíží, tak si udrž podzimní výkonnost nebo rovnou něčemu rovnou pojď naučit.
Sraz tradičně v 16:30 na Dejvické.
Vedou Vojtěška (tel. 737390342) a Klapka (tel. 737003274).

pá–ne
23. – 25. 2.

Běžko akce
Sníh, všude jenom sníh. Neseď doma na pohovce a pojeď s námi na běžky!
Info Červ (tel. 775446332) a Punčocha (tel. 723151149).

Březen
pá–ne
9. – 11. 3.

Vítejte ve světě pohádek!
Pojď se s námi podívat do světa pohádek. Užijeme si zábavu se spoustou
oblíbených pohádkových postav a přitom si prohlídneme krásy Prahy a okolí.
Info Máčko (tel. 734315382) a Čita (tel. 773112312).

st
14. 3.
od 1815

Schůze kolektivu vedoucích a instruktorů (KV)
Výroční schůzka všech vedoucích a instruktorů, nezapomeň si ji hned zanést
do diáře. Začínáme hned po nástupu. Vede Slon (tel. 724519459).

pá–ne
16. – 18. 3.

Codename Bedřichov (KV)
Po dlouhé době opět vyjedeme na horskou chatu, kde bude dost času na sport,
večerní debaty i ověření našich znalostí v zábavném testu. Návrat akorát včas
na bazén. Dorazte na odjezd svěží a odpočatí!
Vedou Slon (tel. 724519459) a Tyčka (tel. 606939753).

ne
18. 3.
1630–1930

Bazén
Předposlední bazén. Ve třetím měsíci se slečnami ze čtyřky!
Vedou Štěpánka (tel. 777176394) a Pandička (tel. 605414509).

pá–ne
23. – 25. 3.

Řekni mi vtip
Chceš si před opravami užít pořádnou pátrací akci po Praze? Tak neváhej a přidej
se k nám. Info Leila (tel. 777431010) a Jack (tel. 736292826).

ne
25. 3.
900–1600

I. brigáda na Bošánu
Probudíme krákorce ze zimní hibernace. Vyženeme pavouky z temných koutů na
sluníčko. Prozkoumáme, co udělala sněhová pokrývka s kompostem. Zkrátka až
se jaro zeptá, už budeme připraveni.
Info Tyčka (tel. 606939753) a Slon (tel. 724519459).

st–po
28. 3. – 2. 4.

Jak se mají trosečníci?
Tradiční Velikonoce pro člunaře a háčky. Jak to zvládl Robinson, když byl
na ostrově sám? To si hravě vyzkoušíte pokud pojedete s námi! Má to jednu
obrovskou výhodu: oproti Robinsonovi vy na ostrově rozhodně nebudete sami.
Vedou Amazonka (tel. 607604128) a Foučko (tel. 721406675).

Duben
pá–so
6. – 7. 4.

Odemykání Doubravy
Po roce opět vyjížďka na jednu z nejkrásnějších říček naší pohádkové krajiny.
Kdo byl ví a zná, kdo nebyl bude jistě rád, až pozná.
Vedou X (tel. 734240345) a Perla (tel. 732229605).

ne
8. 4.
900–1600

Opravy lodí
První z nedělí zasvěcených opravám našich devítek. Za jak dlouho to letos
zvládneme? Vedou oddíloví vedoucí.

ne
15. 4.

Opravy lodí (900 – 1600)
Info oddíloví vedoucí.
Bazén (1630 – 1930)
Poslední možnost zlepšit své dovednosti v eskymování, v plavání či příležitost si
jen tak zadovádět s kamarády. Nezapomeň si plavky! ;-)
Info Kulík (tel. 608445636) a Krys (tel. 777417416).

pá–ne
20. – 22. 4.

První výjezd trojky (3. oddíl)
Pojď si užít spoustu legrace s kamarády na vodě. Na všechny z trojky se těší
Kíluk (tel. 60844563 ) a Achočnup (tel. 723151149).
Pětkový výjezd č. 1 (5. oddíl)
CGDAC JWC SKA FSNKLANAEW LWFLGCJSL? Vede Mazák (tel. 731041415).
Prekérní situace opět na scéně (7. oddíl)
Co? Ano, je to tak. Musíme jí rychle vyřešit!
Vedou X (tel. 734240345) a Perla (tel. 732229605).
Šílená výprava kapitána Drakea (8. oddíl)
Víte, kdo je to kapitán Drake? Ani my ne. A teď nás tenhle starý podivín zve
na plavbu kolem celého světa. Zabal Kinedryl a pojeď s námi na výpravu plnou
pokladů, svěracích kazajek a dobrodružství.
Vedou Klapka (tel. 737003274) a Lepka (tel. 774209096).
První výjezd (22. oddíl)
Vezmi pádlo, vestu, kamaráda, svých pár švestek a pojeď s námi na vodu!
Vede Čita (tel. 773112312).

ne
22. 4.
900–1600

Opravy lodí
Pokud tvůj oddíl není dnes na prvním výjezdu, možná ještě pilujete design svých
devítek. Určitě bude i čas si něco zahrát na hřišti nebo získat při obědě nějaký ten
podpis do zápisníku. Vedou oddíloví vedoucí.

pá–út
27. 4. – 1. 5.

Šestka se vody nebojí! (6. oddíl)
A proto se i letos vypravíme na první výjezd vstříc vlnám, proudům
a dobrodružství. Chceš-li vědět víc, šťouchej do Piškota tak dlouho, dokud ti
to neřekne. Info Piškot (tel. 606441856) a Tweety (tel. 702079920).

pá–út
27. 4. – 8. 5.

Velikonoční voda bez Ježury s Patem v květnu
Povede se zopáknout nadmíru povedený výjezd za divokou vodou z loňska? Užít
si jedenáct dní krásné více či méně divoké vody? Poznat skryté krásy cizích zemí
mimo turistická letoviska a velká města? Starat se pár dní s kamarády jen
o sebe? Začni pilně trénovat eskymáky, až to půjde, brázdi vody kanálu a určitě
nevynech Doubravu. Jo a do konce ledna pověz Patovi, že bys rád jel/a.
Info Pat (tel. 736137718).

Květnový výhled
pá–út
4. – 8. 5.

Argonauti (4. oddíl)
Úspěšně jsme se dostali do Iásonovy posádky. Teď už nám zbývá jen jediné...
Získat bájné MODRÉ ROUNO!
Vedou Štěpánka (tel. 777176394) a Saša (tel. 605335515).

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.

