POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!
SPORTOVNÍ VÍKEND S ČHP
Zdravíme všechny milovníky čechohoráků, vzhledem k tomu, jak nevalné to bylo loni se
závody, chybí nám i našim čtyřnohým parťákům trocha té sportovní socializace. Zároveň
jsme si říkali, že by nebylo špatné zkusit přilákat více majitelů ČHP do „sportovního světa“.
Rozhodli jsme se proto uspořádat menší víkendové setkání, kde bychom strávili nějaký
společný čas, předali/vyměnili si zkušenosti nejen ze sportování se psy, a i si trochu pro
zábavu zazávodili. Jelikož rádi poznáme majitele čechohoráků odkudkoli a neradi bychom,
aby někdo musel dojet přes celou zemi, propojovali jsme na mapě republiku křížem krážem
(nejsevernější bod Čech s nejjižnějším bodem Jižní Moravy, nejsevernější bod Severní
Moravy s nejjižnějším bodem jižních Čech, nejzápadnější bod ČR s nejvýchodnějším) a
vybrali jsme místo nejblíže průsečíku, aby byla vzdálenost pro všechny spravedlivá. Našli
jsme kemp Moře u rybníka Řeka (obec Krucemburk), kde jsou přátelští k pejskům, mají
různé možnosti ubytování, a dokonce i vaří. Termín jsme nově stanovili na 17. 9. – 19. 9.
2021, původní termín 16. – 18. 4. 2021 nepůjde bohužel kvůli aktuální pandemické situaci
zrealizovat. Doufáme, že situace s pandemií se do této doby již trochu uklidní, a kemp už
nebude plný letních hostů a výletníků, takže bychom měli mít dostatek prostoru. Akce
proběhne pod záštitou sportovního klubu.
Těší se na Vás Hutařovi, Prokopovi, Vodákovi a naši psí parťáci.

Podrobnější informace:
UBYTOVÁNÍ
V prostoru autokempu Moře (http://www.morerybnikreka.cz/) ve stanech/autech
karavanech/pod širákem, v buňkách („kajutách“), chatkách nebo v prostorách zděného
objektu.
STRAVA
V prostoru kempu se nachází restaurace, ve které si budeme moci objednat buď plnou
penzi za zvýhodněnou cenu, nebo samostatně jednotlivá jídla. Jídelníček zašleme
přihlášeným emailem.
ORIENTAČNÍ PROGRAM
Pátek: příjezd účastníků; večer posezení s povídáním o závodech a sportu.
Sobota: ranní vyjížďka se psy v trase nedělního závodu; dopolední procházka po trase
s upozorněním na problémové úseky, odpolední hromadný výlet (bude více variant); ve
volných chvílích individuální ukázka závodního vybavení pro mushing a individuální
disciplíny a možnost jeho vyzkoušení; večerní posezení.
Neděle: „Srandazávod“ - trasa cca 5 km, kategorie CC (běžec/běžkyně + pes), SKJ12
(koloběžka + 1-2 psi), BKJ (kolo + pes), C1 (spřežení 2-4 psi); vyhlášení výsledků;
ukončení setkání.
Během nedělního závodu bude přítomen kameraman, který bude pořizovat materiály pro
tvorbu propagačního videa ČHP.

CENA
Cena je přímo závislá na vámi zvoleném typu ubytování (viz ceník:
http://www.morerybnikreka.cz/cenik/) a stravě.
Podařilo se nám dojednat 10% slevu z ceny ubytování výměnou za to, že budeme vše
objednávat hromadně a ušetříme tak kempu práci.

PŘIHLÁŠKY
Zasílejte mailem na adresu spolecneschp@seznam.cz. Do přihlášky, prosíme, uveďte počet
osob a vámi zvolenou formu ubytování + kontakt na Vás. Uzávěrka první vlny přihlášek
31. 7. 2021.

Upozornění:
Všichni psi musí mít platné očkování - vzteklina, parvoviroza, psinka, psincový kašel
(OČKOVÁKY S SEBOU)!
Konání akce je závislé na aktuální epidemické situaci a souvisejících nařízení vlády ČR.

