Termínovka akcí OSANN - 2010
duben
Každou středu oddílové schůzky, ve druhé polovině dubna zahájení tréninku na kanoích v Týnci nad Sázavou
14.4. (po schůzkách) promítání a vyprávění cestovatele Leoše Šimánka z cesty po Rusku, Benešov
26.4., 18:00, organizační schůzka vedoucích – plánování - letní tábor 2010 (Hradištko nebo Kavčí hory)

květen
každou středu oddílové schůzky, při slušném počasí trénink na vodě – Týnec nad Sázavou
Podle stavu vody v řece a vývoje počasí bude jedna květnová schůzka prodloužená – splutí Sázavy Týnec/Žampach
1.5. – 2.5. – noční bivak v Krhanickém polesí. Výlet do okolí Krhanic, přespání z pátka na sobotu – testování spacáků,
batohů, kuchařského umění a odvahy všech účastníků. Sraz v sobotu 1.5. po obědě, návrat v neděli po obědě (dle
počasí)
21.5. – 23.5. – VVV aneb „Velký Víkendový Vandr „ . Víkendový výlet pod širák nebo pod stany (podle počasí). Místo
a podrobnosti včas upřesníme. Pojedou také vedoucí tábora 2010 a předpokládáme též účast části dětí z loňského
tábora.

červen
středy až do 16.6. včetně oddílové schůzky, při slušném počasí trénink na vodě – Týnec nad Sázavou
6.5. – Dětský den – velká akce s dětmi, o dětech a hlavně pro děti!! Akce je pro děti z Krhanic a ze všech přilehlých
galaxií.
11.6. – 13.6. – VVP aneb Velké Vodácké Putování – víkendový sjezd Sázavy v úseku Čerčany - Týnec – Pikovice. Akce
je pro členy a jejich rodinné příslušníky. Nocování v kempech pod stany, lodě a většina vybavení zajištěna. Doprava
vlakem. Zájemci z řad nečlenů – jste vítáni, ale je nutné dopředu se domluvit, kontaktujte Mirka.
16.6. ve středu bude poslední oddílová schůzka v tomto školním roce. Těšte se na tábor...

červenec
16.7. až 23.7. vrcholí příprava tábora a stavění. Přesný termín stavění upřesníme do konce května. Uvítáme pomoc,
šikovných a ochotných lidiček není nikdy dost.
24.7. – 7.8. – letní tábor Pod sluneční skálou 2010

srpen
8.8. – bourání tábora, rozvoz věcí
9.8. a 10.8. – pokud budou stany při bourání vlhké, tak v těchto dnech je potřeba je sušit – přemísťovat, načechrávat
atd. v improvizované sušárně na Praze 4. Jsou potřeba min. dva, lépe 4 lidi. Doufejme že sbalíme nasucho...
pokud se sejdeme, tak někdy ve druhé půli srpna můžeme „dát Sázavu“ – jeden den nebo odpoledne Týnec-Pikovice
apod. Termín dohodneme na táboře. Také to celkem záleží na vodním stavu...

Září
od začátku školního roku opět každou středu oddílové schůzky, občas zpestřené prodlouženým tréninkem na vodě.
25.9. – 26.9. vedoucí a jejich kamarádi – tréninkový víkend na Trnávce anebo výjezd do Rakouska na WW

říjen
ve středu oddílové schůzky, dle počasí možná i na vodě
promítání a fotoprezentace cestovatele a fotografa Martina Procházky – téma Aljaška nebo Afrika – nechte se
překvapit.
22. října až 24. října víkendová výprava na Stříbrný potok. Spaní ve srubu, spacáky, karimatky s sebou, kvalitní
batohy nutné - je to vlakem a kousek pěšky. Akce je otevřená pro všechny potenciální zájemce, tedy i ty, kteří
nechtějí jezdit na vodě. Přihlášky a informace na schůzkách, nebo na tel.
16.října - pokud bude slušné počasí, pojedeme na den na vodu. Ve hře je buďto sjezd Sázavy (zamykání Sázavy),
anebo malinko "adrenalinovější" akce - Vavřinecký potok. Na Vavřiňák ale jen pokud budete trénovat a jen Ti, co již
spolehlivě zvládnou základní manévry na lodi. Uvidíme...

Listopad
ve středu oddílové schůzky, dle počasí možná i na vodě
eskymování na bazénech

Prosinec
ve středu oddílové schůzky
eskymování na bazénech
10. prosince až 12. prosince Vánoční víkendová výprava - opět asi na Stříbrný potok, ale možná i jinam.
18.12. Vánoční sjezd Sázavy – akce pro otrlé, starší 18-ti let!
31. prosince - Silvestrovské putování kolem Vlčí rokle. Jednodenní výlet pěšky, cestou i necestou, na bruslích, na
lyžích, na sněžnicích - nebo jen po svých. Jde se za každého počasí, heslo dne: "co nás nezabije, to nás posílí"! Akce je
opět otevřená pro všechny zájemce, tedy i pro zatím ještě nečleny.

A je tu rok 2011:
Leden
únor
březen
5.3. až 12.3. 2011 - jarní tábor na horách s lyžováním. Zájemci, hlaste se předběžně a nezávazně již nyní, míst bude
pomálu a uzávěrka nejpozději do konce září, takže na nějaké dlouhé rozmýšlení není mnoho času. Kdo dřív příjde...
Program: malá škola lyžování - sjezd, běžky, snowboard, drsné hry pro drsné povahy, večery na pohodu s kytarou...
Pro zájemce od 8-mi let do 15-ti let věku, u mladších vhodná alespoň částečná samostatnost. Bližší info do 14-ti dnů,
pracujeme na tom. Vítáme zájemce z řad dospělých, nebo starších 16-Ti let, kteří by rádi jeli jako vedoucí či
instruktoři. Zejména, pokud se kamarádí se zimními sporty. Kontaktujte nás.

