Teorie orientace na tekoucí vodě, základů ovládání lodě,
čtení vody, předcházení nebezpečným situacím.
Odpolední rychlokurs teorie pro dospělé a mládež od cca 12-ti let, kteří chtějí občas jet na
vodu na kanoi nebo kajaku a nechtějí při tom být jen hříčkou vodního živlu.
Obvzlášť vhodné pro rodiče, kteří chtějí jet na vodu s dětmi – zaměřeno na děti!
Videoukázky, fotky, povídání, vše zábavnou formou, pod vedením akreditovaného
cvičitele vodní turistiky a raftingu.
Akce je komornějšího charakteru, včasná rezervace místa nutná. Na akci v případě zájmu
naváže „mokré“ pokračování – jednodenní kurs na řece Sázavě z Týnce do Pikovic.
Povídání :
O nástrahách vodního terénu
O tom, kdo na lodi vlastně velí
O tom, jak si vybrat správné vybavení
O tom, jak je na lodi důležitá (NE)stabilita
O tom, jak rád každý vodák vidí „vracáky“ a co to vlastně je
O tom, jak se „čte voda“
O tom, jak se nejlépe vyhnout překážkám
O tom, jak pádlovat a při tom se moc neunavit
O vrbičkách a jiných nepřátelích vodáckého plemene
O tom, že s vodou se nelze prát – voda je vždy silnější než člověk
O tom, jak se vyhnout všemožným záludnostem a nebezpečím vodního živlu
O tom, jak se na vodě dorozumět na dálku, nebo když není slyšet ani vlastního slova
O tom, jak si na vodě co nejlépe užít – všeho od kamarádské atmosféry až po krásy přírody

Kromě povídání zkoukneme inspirativní fotky a obvzlášť vypečené video.
Kdy, kde a za kolik:
20.4.2011, od 16:30 hodin, v zasedačce OÚ Krhanice.
Vstupné: dobrovolné.
Více info na www.osann.cz, přihlášky na osann@seznam.cz nebo dle instrukcí na webu.
Akci pořádá občanské sdružení OSANN, o.s.
Jak se přihlásit:
e-mailem – osann@seznam.cz, nebo přes webové rozhraní na www.osann.cz příspěvkem k tématu
osobně na adrese sídla OSANN – viz kontakty na webu.
Aby byla zachována odpovídající úroveň kursu, je počet účastníků limitován max. počtem 25 osob!

www.osann.cz

