Plán činnosti vodácké skupiny ŠÁN
na květen až srpen 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, 1600 – 1800, BO, vedou oddíloví vedoucí

Květen
pá – út
27. 4. – 1. 5.

Šestka se vody nebojí! (6. oddíl)

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).

pá – ne
18. – 20. 5.

Akce pro rodiče s dětmi (6. oddíl)
Práce, práce a zase práce. Občas je potřeba si sednout, hodit nohy přes borty
a slunit se s pádlem v ruce, abychom si odpočinuli. Šestková akce pro rodiče
a děti na vodu. Vede Piškot (tel. 606441856) a Amazonka (tel. 607604128).

pá – ne
25. – 27. 5.

Víkend na vodě
Vodácká sezóna v plném proudu a i my se připojíme s nějakou hezkou českou
říčkou. Která to bude? To záleží na aktuálním vodním stavu, neb letos příliš štěstí
na řeky plné vody nemáme. Info X (tel. 734240345)

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).

Červen
pá – ne
1. – 3. 6.

Akce střecha (KV)
První letošní víkend na našem krásném Šánu. Trochu se protáhneme, čtyři rány
a už je to hotovo! Info Pat (tel. 736137718) a Slon (tel. 724519459).

út
5. 6. od 1800

Schůzka rodičů k táborům ŠÁN 2018
Co máme zabalit a do čeho? Jaké papíry jsou potřeba zařídit u doktora, co kde
vyplnit a kdy podepsat? S čím nám můžete pomoct? Potřebujete se nás na něco
zeptat? Vše se dozvíte na rodičovské schůzce. Účast všech vítána. Pokud
pojedete poprvé, máte účast takřka povinnou. Těšíme se na vás! Schůzka se
koná v naší loděnici Bošán na adrese Podolské nábřeží 1180/5.
Info Slon (tel. 724519459) a Pat (tel. 736137718).

pá – ne
15. – 17. 6.

Voda s Kulíškem a Červíčkem
Úžasná akce na vodě, tak pojeďte s námi! Nemusíte se bát, že to bude olej,
pojedeme nějakou, která bude téct a bude pořádně mokrá!
Info Kulík (tel. 608445636) a Červ (tel. 775446332).

so – ne
23. – 24. 6.

Stavěcí brigáda na Šánu
Vyčistíme tábořiště, zkrátíme zeleň, vztyčíme stanové konstrukce, natáhneme
osady, ať můžeme v klidu a pohodě přespat do neděle. Sraz v 9 hodin
na hrobecké náplavce. Info Slon (tel. 724519459).

st – so
27. – 30. 6.

Svoz
Vypluj z Bošánu přes kanál La Mělník až do daleké Anglie. Sraz ve středu večer
v loděnici, kde necháme kufry na dalekou cestu. Konec jako vždy na začátku
tábora. Vede Ufon (tel. 728240998).

Červenec
so – so
30.6. – 21. 7.

Letní vodácký tábor ŠÁN 2018 – I. turnus (3., 6., 7. a 22. oddíl)
Z Londýna až do ... Londýna! Vydáme se z Reformního klubu na cestu kolem
světa za 80 dní. Vede Slon (tel. 724519459).

so – so
Letní vodácký tábor ŠÁN 2018 – II. turnus (4., 5. a 8. oddíl)
21. 7. – 11. 8. Pojďte se s námi a panem Foggem vypravit na cestu kolem světa a zažijte věci,
o kterých se vám ani nesnilo. Vede Pat (tel. 736137718).

Srpen
so
11. 8.

Bourání tábora na Šánu
Tábory na ostrově už jsou za námi, teď by se ještě hodilo po té zábavě uklidit.
Tak přidejte ruce k dílu...! Info Pat (tel. 736137718).

pá – so
24. 8. – 1. 9.

Puťák
Jak to vypadá na Bečvě? Kde to je? Jaká je tam voda? Neteče náhodou
do kopce? Pojeďte zjistit odpovědi na tyto otázky s kamarády na Puťák, ať nám
nemusí vrtat hlavou. Vede Piškot (tel. 606441856) a Bája (tel. 775280399).

Září
po, st
3. a 5. 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.

