
    občanské sdružení   OSANN   se představuje     
                   OSANN, o.s., neziskové sdružení pro volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých 

 
 

     Přijímáme členy do turisticko – vodácko – sportovního oddílu 
 

Pro kluky i holky, pro chlapce i děvčata,  od 6-ti do 18+ let věku, které nebaví jen sedět doma u telky, kteří se 
nebojí práce, kteří chtějí zkusit co všechno svými silami dokáží zvládnout, prostě pro každého, kdo chce žít! 
 

co děláme celý rok:   (na tento papír se to prostě nevejde, tak jenom ve zkratce) 
- pohodové i dobrodružné výlety po zemích Českých, výpravy do zahraničí jsou plánem budoucnosti 
- různé sportovní aktivity – stolní tenis, lukostřelba, orientační běh, frisbee, softball, lyžování, pro starší 

mládež snowboarding a další činnosti, sestavované s přihlédnutím k touhám a přáním dětí samotných 
- výtvarné a kreativní aktivity – keramika, letecké a raketové modelářství, výroba dobových či stylových 

předmětů denní potřeby (kluci třeba luk a šípy, holky zase šaty pro princeznu apod.) 
- získávání praktických dovedností – jak přežít v přírodě, první pomoc, orientace, sebeovládání 
- táboření v přírodě – víkendová putování po suchu i po vodě, pohoda u táboráku, zpívání s kytarou... 
- vodácká turistika s výukou jízdy na kanoi a kajaku pro děti už od 6-ti let 
- pro pokročilejší mládež sjezdy řek v ČR i zahraničí – adrenalin pod heslem: “na vodě bezpečně“ 

 

V létě: letní tábory (v klasickém tábornickém stylu, stany, vaření v přírodě...) 
V zimě: zimní tábory s lyžováním – sjezd, běžky, snowboarding 

 

Není to pro každého – to je pravda! 

Ale slabší povahy zesílí a silnější naleznou svůj životní styl... 

 

motto:  - dobrodružství, jaké u počítače nezažiješ 
                   - zábava, kterou v televizi neoceníš 
                   - zodpovědnost, jakou Ti doma neuvěří 

....                                                                                            poznej poznej poznej poznej     svůj svůj svůj svůj     limitlimitlimitlimit                                                                            ....    
 

Pravidelné oddílové schůzky každou středu od 16:00 do 17:30 hodin. Zahajujeme 7. dubna.  
Přihlásit se můžeš třeba hned, kontakty a další informace na: 

wwwwww.osann.czww.osann.czww.osann.czww.osann.cz 


