
Týdenní akce KPCHP, z.s. v termínu od pátku 30.7. do neděle 8.8.2021 

Místo konání: Autokemp U letadla, Seč - www. 

https://autocamp.estranky.cz/ 

Letošní akci budeme mít v chráněné oblasti 

Železných hor asi 500 m od rozsáhlého jezera 

sečské přehrady. Areál kempu je rozsáhlý, 

z větší části oplocený. Bonusem je to, že 

v tomto areálu běžně pořádají kynologické 

akce, pejskaře vítají. Areál je v daném 

termínu rezervován jen pro naši skupinu 

(výjimkou jsou 3 chatky, které jsou 

rezervovány pro „stálé návštěvníky“, budou 

srozuměni s tím, že v areálu jsou pejskaři). 

Zchlazení – koupání – našich psů bude možné asi 700 m pod kempem u řeky, která je po 

svém toku různé široká, hluboká… 

Veškeré informace o kempu a jeho okolí, informace o 

typu ubytování (chatky, pokoje na ubytovně nad 

restaurací – samozřejmě možno i se psy), stravování 

atd. najdete na webových stránkách autokempu. Pan 

správce je velice vstřícný. 

Ubytování si každý zájemce rezervuje sám 

(kontakt – viz web – mob. 739730732, 

autocamp.friss@seznam.cz).  Doporučuji zamluvit si i 

stravování (polopenze, plná penze), prý si můžeme i 

vybrat co budeme chtít uvařit ☺, časy pro snídaně, 

obědy, večeře si také určíme my. Prostě věřím, že bude 

příjemná atmosféra.  

POZOR!!!  REZERVACE UBYTOVÁNÍ NA NAŠÍ 

TÝDENNÍ AKCI JSOU MOŽNÉ PRO ZÁJEMCE O 

ÚČAST PO CELOU DOBU AKCE!!! Prosím, kdo se 

chce účastnit pouze na několik nocí, využijte stanování 

nebo vlastního karavanu.  

Nezatěžujte správce autokempu telefonáty s žádostmi o ubytování např. pouze na 2-5 nocí. 

Až cca 14 dní před akcí se případně uvolní k rezervaci volné kapacity v chatkách či na 

pokojích na ubytovně.   

https://autocamp.estranky.cz/
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Areál je opravdu prostorově veliký - nabízí se např. 

zajištění agility překážek, které mohou být během 

týdne na place k tréninku, sranda závody atd… Autem 

můžou ubytovaní k chatkám, velký prostor pro stany 

(dle dohody a vlastního výběru, s výjimkou prostoru 

pro výstavní kruhy). Dostatečný počet přípojek pro 

karavany.  

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM TÝDENNÍ AKCE  

Pátek 30.7. příjezdy, ubytování (příprava výstavních kruhů aj.) 

Sobota 31.7. Speciální výstava chodských psů 

Neděle 1.8. Bonitace, od 14 hod členská schůze  

Pondělí 2.8. volná zábava, podvečer se plánuje promítání „vzpomínky na počátky chovu CHP“. 

Úterý 3.8. výchova štěněte, připravujeme psa na výstavu. Večerní společné opékání, 

šamanský buben Ivany Soldánové, necháte se unést zpíváním a tancem……. 

Středa 4.8. společný, hromadný výlet, uvítáme organizátora, který nás povede ☺ 

Čtvrtek 5.8. odpoledne soutěže pro děti i dospělé. Ceny pro každého, zvláštní ceny pro 

vítěze. 

Pátek 6.8. soutěžení se psy, navečer přednáška na téma „krytí a odchov štěňat v praxi“. 

Sobota 7.8. svod dorostu, večerní společné opékání 

Neděle 8.8.  úklid areálu, loučení, odjezdy domů…. 

V areálu je veliký gril, kde umí připravit opravdové pochoutky. Minimálně jeden večer bude 

posezení s grilovaným masíčkem. Také je v plánu přednáška na některé z témat – veterinární 

přednáška, genetika psů, vrcholový výcvik. 

V průběhu týdne může večer probíhat promítání jak s chovatelskou tématikou, tak pohádky 

či komedie… 

Změna programu vyhrazena. 

Kudrnáčová Jana 


