
Výpis programů sraz VS

Program: Výroba P550 - A)

Popis: Program má dvě části, hlaste se prosím na obě. Komentované video o vlastní výrobě pramice P550.

Lektor: Satys

E-mail: baci@email.cz

Program: Revidované stezky

Popis: Jak dopadla revize stezek a co s nimi bude dál? Zdá se, že odpověděla na většinu problémů současných "nových" stezek.

Lektor: Gymi

E-mail: sykorova.pavla@gmail.com

Program: Ultimate frisbee

Popis: Dvakrát stejný program. Základy hry ultimate frisbee - náhled do pravidel, techniky hry a samozřejmě praktická hra. Inspirace pro činnost oddílu.

Lektor: František Havlík a Martin Řezník

E-mail:

Program: Výroba P550 - B)

Popis: Program má dvě části, hlaste se prosím na obě. Komentované video o vlastní výrobě pramice P550.

Lektor: Satys

E-mail: baci@email.cz

Program: Ultimate frisbee

Popis: Dvakrát stejný program. Základy hry ultimate frisbee - náhled do pravidel, techniky hry a samozřejmě praktická hra. Inspirace pro činnost oddílu.

Lektor: František Havlík a Martin Řezník

E-mail:

Program: Bazén - plavecký výcvik

Popis:
Praktický plavecký výcvik, rozvoj plaveckých dovedností, které se mohou hodit i v oddíle. Bude se vyrážet hned po skončení prvního dopoledního
programu a návrat bude rovnou na oběd (možná až v průběhu oběda). Doprava MHD tam i zpět, cca 20 minut jedna jízda. Budeme plavat ve
venkovním vyhřívaném bazénu za běžného provozu, nemáme rezervovanou dráhu. Ve vnitřním bazénu probíhají v části závody, plave se tam na šířku.
Jednotné vstupné na 1h dospělí i studenti 99,- (studenti mají zvýhodněné na 1,5h - 99,-). Zapůjčení čipu na skříňku - VRATNÁ ZÁLOHA 200 Kč.

Lektor: Cedník, Kolouch

E-mail: cednik@email.cz

Program: Prohlídka Yacht klubu

Popis: prohlídka historické budovy Yacht klubu.

Lektor: vedení Yacht klubu

E-mail:

Program: Kanál Trója

Popis:
Možnost tréninku na kanálu na kajacích či raftech. Program je vhodný pro lidi, kteří už mají s divokou vodou zkušenosti, protože kanál je poměrně
náročný, zejména při vyšším vodním stavu, který může v době srazu nastat. Na místě budou k zapůjčení rafty, pádla, vesty, helmy, snad i kajaky, ale
je možné dovézt si vlastní loď a vybavení. Doprava MHD (přímý spoj 30 min + kousek pěšky) nebo auty. Platí se 50 Kč za osobu.

Lektor:

E-mail:

Program: Orienťák na pramicích

Popis: Projížďka po Vltavě okořeněná drobnými úkoly. Vyráží se přímo z kempu Kotva, kde budeme ubytováni.

Lektor: 4. PVS

E-mail:

Program: Prohlídka pražských kanálů

Popis: Netradiční prohlídka jinak nepřístupných prostor pražských kanálů a štol. Doprava cca 45 min MHD tam a pak také zpět.
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Lektor: místní odborník

E-mail:

Program: Lodní komise

Popis: Pohár přístavů SKARE 2017 Lodní tesař Stavba P 550 novinky a informace

Lektor: Flint

E-mail: bocman@cbox.cz

Program: Výchovná komise - nové odborky

Popis:
Nové odborky vycházejí na jaře v tištěné podobě! Program je určen pro vedení skautů a skautek, roverů a rangers i pro dospělé, neboť nové odborky
nemají horní věkový limit. Dozvíte se, jak nové odborky vypadají, jak se plní, ukážeme si pracovní listy a jak s nimi pracovat, budete si moct
prohlédnout nášivky. Bude dostatek prostoru i na dotazy.

Lektor: Gymi a Kulda

E-mail:

Program: Globální kompas

Popis:
V této dílně se podrobně podíváme na Globální kompas, což je nástroj, který slouží k měření, ale především směrování skupin, oddílů na cestě za
globální udržitelností jejich činnosti. Globální kompas se skvěle hodí pro oddílové rady, které přemýšlí o místních/lokálních i globálních důsledcích
každodenního fungování oddílu a chtějí nejen vylepšovat vlastní vnitřní procesy, ale také posilovat otevřené postoje a angažovanost svých členek a
členů. Během dílny si na příkladech ukážeme možné použití tohoto nástroje v oddíle. Program od Skautů na zemi

Lektor: Vendy

E-mail: vendula.zenata@gmail.com

Program: Plavby - Středomoří není jenom Chorvatsko a Jadran

Popis: Plavby v pobřežních oblastech Španělska a Baleárských ostrovech. Potom na východním pobřeží Itálie a ostrovech mezi Italskou pevninou Korsikou a
Sicílií. Plavby v Řeckých vodách a ostrovech Cyklad

Lektor: Olda - Olda Pěšina

E-mail: olda.p@centrum.cz

Program: Laminování

Popis: Jak na laminování - praktická ukázka a možnost si to vyzkoušet.

Lektor: Satys

E-mail: baci@email.cz
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