
Týdenní akce KPCHP, z.s. v termínu 31.7.- 8.8. 2020 

v areálu kempu Sklář – Ostružno, Jičín 

Budeme mít k dispozici tzv. „Horní areál“ pro naši skupinu. Ubytování 

je zajišťováno prostřednictvím klubu (Jana Kudrnáčová, předs.) 

s upřednostněním zájemců o účast po celou dobu akce, kteří jsou 

členy klubu.  Ubytovací kapacity jsou již téměř obsazeny. V jedné 

z příloh je uveřejněn přehled posledních volných lůžek. 

!!! Zájemci o ubytování pouze na 1-2 noci,např. účastníci svodu dorostu, bonitace nebo 

výstavy,  musí využít nocování ve vlastním stanu či karavanu nebo si rezervovat ubytování 

v jiném dostupném areálu !!!.  V druhém víkendu jsou ještě místa volná.(I ostatní kapacita 

lůžek v kempu Ostružno mimo naši skupinu je plně obsazená. Proto je zbytečné, abyste si 

sami volali do kempu Ostružno s žádostí o rezervaci ubytování.).  

Upřesnění programu akce :  
Pátek 31.7 . -  příjezd, ubytování 

Sobota 1.8. - Klubová výstava CHP 

Neděle 2.8. - bonitace CHP ,    od 14 hod Členská schůze KPCHP, z.s. 

Pondělí 3.8. -  

Úterý 4.8. - výchova štěněte, začínáme s výcvikem…. 

   sportovní klání dospělých - jednotlivců i skupin-  (vodní zápolení, 

   míčové hry apod.) – „O klubový pohár“ . 

Středa 5.8. - od 14 hod přednáška paní Vladimíry Tiché (všem známá 

                                    kynologická osobnost, tisk. mluvčí ČMKU, rozhodčí (reprodukce psů,    

                                   inseminace…. a vše co Vás bude zajímat……) 

Čtvrtek 6.8. - soutěže pro děti (ceny budou připraveny) 

Pátek 7.8. - návštěva Luboše Jánského – rozh. I. tř., dlouhá léta předs. výcvikové       

                                   komise, prostě osobnost sportovní kynologie.   

Sobota 8.8. - svod dorostu CHP 

Nedělen 9.8. - úklid areálu, loučení, odjezdy do svých domovů 

 

Změny a úpravy/doplnění v programu vyhrazeny, zejména s ohledem na počasí. 

 

• K dispozici budeme mít projektor a velké plátno, takže možnost promítání starých videí CHP 

co budou k dispozici, pohádky pro děti atd…  

• Nenechte si ujít společné zpívání a tanec se šamanským bubnem Ivany Soldánové.  

• V části našeho prostoru je velké ohniště, tak jistě budou probíhat večerní opékání. 

 

Kudrnáčová Jana 


