Týdenní akce KPCHP v roce 2020
pátek 31.7.2020 – neděle 9.8.2020

Rekreační areál Ostružno (Český ráj)
http://www.sklar-ostruzno.cz/

Letos se mi podařilo smluvně zajistit, že budeme mít samostatnou část areálu v kempu
Ostružno jen pro naší skupinu (tzv. horní kemp). Máme smluvní ceník (platíme za lůžka,
sleva na poplatku za psy aj). Jedná se o rekreační areál se dvěma samostatnými „kempy“.
Naše skupina bude z příjezdové cesty v pravé „horní části“ areálu, kde vlevo je do „U“
umístěno 20 chatek (4-lůžkové s palandami, starší, ale s novým vybavením), uprostřed je
prostorné hřiště, velké ohniště, ping-pong prostor, menší bazén, v horní části kuchyň +
jídelna a restaurace (bar, TV, venkovní terasa). Po pravé straně je 9 nově postavených
chatek/srubů – 6-lůžkových a 4 chatky s dvěma vchody 2+2 lůžka. Sociálky udržované
v čistotě a v blízkosti, samostatné pro naší skupinu (horní část areálu). Takže ideální rozložení
našich ubytovacích prostor pro tmelení kolektivu, budeme mít k sobě všichni blízko. Ohniště
je obrovské a společné, takže po několika letech snad bude fungovat společné opékání …..
Mezi „horním a dolním kempem“ je obrovské koupaliště, které prochází rekonstrukcí a příští
rok bude v provozu. Také tam jsou dva přilehlé rybníky, lanové centrum, půjčovna pro
sportovní aktivity atd.
Také je domluveno, že pro naši skupinu zařizovatel zajistí umístění několika lednic pro naše
využití.
V druhé části – v „dolním kempu + hřiště za chatkami “ bude také skupinka pejskařů, kteří
budou samostatnou skupinou a jsou uvědomění o naší účasti v druhé části areálu.
Výstava se bude konat v prostoru hřiště v naší části (po levé straně). Vystavovatelé, kteří
nemají rezervaci ubytování a přijedou „pouze“ na výstavu nebudou vjíždět auty do areálu
kempu, ale budou parkovat na louce po levé straně cca 100 m (vše bude značeno).
Jak jsem již výše zmínila, tak v Ostružnu budeme mít samostatný plac + individuální ceník.
Jelikož jde o styl rezervace „PRO SKUPINU“, tak klub bude hradit zřizovateli areálu zálohu a
zajišťovat rezervaci a platby pro zájemce o ubytování (dle počtu bude potom klubem
hrazen doplatek za ubytování zřizovateli areálu).

Přihlášky na ubytování je možno stáhnout na webu klubu (www.kpchp.org) a
budete je zasílat na email Jany Kudrnáčové : Bryvilsar@seznam.cz (mobil
603 511 040) .
Tradičně přednost budou mít přihlášky na ubytování po celou akci (9 nocí) a až později se
budou potvrzovat přihlášky pro ubytování na "pouze" část doby trvání naší akce pro
doplnění případných volných míst, a to pouze do chatek typu Standard.

Budeme se těšit na co největší účast, máme k dispozici 140 lůžek v chatkách. Naplánujte si
dovolenou a v příštím roce si to užijeme opravdu jako skupina všichni dohromady
PROGRAM týdenní akce bude bohatý
Podrobnější přehled plánovaných aktivit bude uveřejněn na jaře příštího roku. Již nyní mohu
uvést, že bude pozvána paní Vladimíra Tichá (všem jistě známa kynologická osobnost, tisková
mluvčí ČMKU aj.), pan Luboš Jánský (výcvikář I. třídy, rozhodčí). Dále přednáška na téma
„odchov štěňat a vše co s tím souvisí“, „jsem majitelem krycího psa“. Také proběhne
přednáška „jak správně vystavit chodského psa“ – včetně praktických ukázek a s
komentářem rozhodčího exteriéru psů.
Jelikož budeme opravdu jako skupina na jednom place, tak budou probíhat soutěže pro děti i
dospělé. Nejen vědomostní, postřehové, dovednostní, ale i sportovní! Musíme využít
sportovního hřiště, vodní plochy atd. (Již nyní se připravuji ☺). Soutěže se psy nebudou
chybět. Nudit se letos
opravdu
nebudete.
Jakékoli další návrhy jsou vítány!!!
Kudrnáčová Jana

Podrobnější informace o týdenní akci klubu pro
rok 2020, informace o volných místech k
ubytování, doplňování programu apod. budou
průběžně
zveřejňovány
na
klubovém
webu www.kpchp.org.

Popis ubytování v chatkách
Exclusive 2 + 2
(č. 30, 31, 32, 33 )
Nové chatky pro 4 osoby. Dva samostatné vchody – dva pokoje 2+2
lůžka (palandy),chatka je vybavena stolem, židlemi, policovým
regálem a zásuvkou s elektrickým proudem. Před chatkou je terasa s posezením. Povlečení je
v ceně.
Chatky nemají vlastní sociální zařízení, společné sprchy a WC jsou umístěny i v naší horní
části areálu (v těsné blízkosti) .

Cena bez stravy : 300,- Kč za os./noc
(snídaně + 50,- Kč, polopenze + 80,- Kč, plná penze + 120,- kč na osobu).

Popis ubytování v
chatkách
Exclusive (č. 21
až 29 )
Nové chatky pro 6 osob. Chatka je
vybavena palandami, stolem, židlemi
a zásuvkou s elektrickým proudem.
Před chatkou je terasa s posezením.
Povlečení je v ceně.
Chatky nemají vlastní sociální
zařízení, společné sprchy a WC jsou
umístěny i v naší horní části kempu .

Rezervace pouze pro celou dobu pobytu naší akce !!! (9
nocí).
Cena bez stravy : 300,- Kč za os./noc
(snídaně + 50,- Kč, polopenze + 80,- Kč, plná penze + 120,- kč na osobu).

Popis ubytování v chatkách STANDARD (č.
1 až 20)
Starší chatky s novým vybavením – 4 lůžkové (palandy) ,
stolek, židle, elektr. zásuvka, policový regál.
Chatky nemají vlastní sociální zařízení, společné sprchy a WC
jsou umístěny v naší části kempu – horní část areálu –
samostatné sociální zařízení.
Povlečení je v ceně.

Cena bez stravy :
250,- Kč za os./noc
(snídaně + 50,- Kč, polopenze + 80,- Kč, plná penze + 120,- kč na osobu).

