
21. ročník     BO-BR-HOR              

Letní setkání přátel flanderských bouvierů, briardů a 

českých horských psů  
 

 

 

 

KDY? 

 

19.8. - 27. 8. 2017 

KDE? 

Autokemp Žíchovec          
http://www.autocamp-zichovec.cz/ 

GPS      49°4´31.693´´ N a 14°2´40.869´´ E 
 

CENA 

 

 

Celý pobyt  – 1 osoba    5000,- Kč    (8 nocí, plná penze) 

dítě 3 - 15 let 2400 Kč + stravování dle dohody (plná penze pro dítě 1200,- Kč) 

Zkrácený pobyt  - 1 osoba/den – 660,- Kč  

dítě 3-15 let/ den –300,-  Kč + stravování dle dohody (plná penze pro dítě 170,- Kč) 

 

V ceně je zahrnuto celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře) ubytování, pronájem 

areálu.  Stravování je zajištěno v restauraci v areálu,   kde bude také možnost občerstvení 

během dne  (bude i točené pivo, nealko, sladkosti atd. . . .vše na co jsme zvyklí a ještě 

něco navíc) 

UBYTOVÁNÍ 

 

 

 

V chatkách Šumavanka. Případně po domluvě s pořadateli ve vlastním karavanu nebo 

stanu. Každá chata má svou zastřešenou verandu, vlastní WC, tekoucí pitnou vodu,  

kuchyňskou linku, lednici, stůl, židle, lůžka (2 lůžka v hlavní místnosti a 3 lůžka v 

ložničce), skříň, lůžkoviny, povlečení a parkování vedle chaty.  

V areálu nejsou odkládací boxy pro psy, vhodné je mít sebou vlastní „kenelku“ a pelíšky.  

Psi mohou být v chatce.  Areál je oplocený.  

Kapacita chatek je omezena.  

PROGRAM 

Dovolená. . . . . . .Během tábora se vzájemně podělíme o zkušenosti s výchovou a 

výcvikem psa, úpravou srsti, předváděním na výstavách apod. Pro zájemce o výcvik 

budou zajištěni zkušení instruktoři a svazový figurant. V ceně není započítaná práce 

figuranta (200,- Kč za trénink – dvě kola).  

V blízkosti kempu se nachází autobusová zastávka, vlaková zastávka, obchody. Krásné 

pěší turistické trasy i cyklotrasy – Šumava (řeka Blanice, Husinecká přehrada, zámek 

Kratochvíle, zřícenina hradu Helfenburg a další zajímavosti). Na letišti ve Strunkovicích 

nad Blanicí (cca 2 km od kempu) je možné mimo jiné objednat vyhlídkový let i  

tandemový seskok. Přímo v areálu autokempu je minigolfové hřiště, bazén s přírodní 

vodou, volejbalové hřiště, stolní tenis, možnost zapůjčení kol a drobných sportovních 

potřeb, zahradní restaurace. 

 

UZÁVĚRKA 

PŘIHLÁŠEK 

 

30. 5. 2017 
Další informace:  

Jitka Králíčková, tel. 723361181  

boramosole@seznam.cz 

 
 

 



 

Přihláška BOBRHOR 
 

29.8. - 27. 8. 2017  
 

 

Pro každou osobu vyplňte samostatně přihlášku, nebo na přihlášku uveďte přesný počet a stáří 

osob, které s Vámi pojedou. 

 

Jméno:………………………………………………………..nar. …………………………… 

 

Adresa:………………………………………………………………………………………… 

 

…………....................................................................................................................................... 

 

Kontakt-telefon:…………………………….email:………………………………………… 

 

 

Ojednávám:  Celý pobyt ( 8 nocí + plná penze) 

 

  Jiné/ počet nocí ………….............. 

            

Počet psů:………… 

 

čím mohu přispět: (instruktor-výcvikář, kytara, zpěv)………………………………………...  

 

Poznámky:……………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

            

Přihlášky zasílejte na adresu:   Kočková Marcela, Dřevařská 389, 382 73 Vyšší Brod nebo 

email:  marcela.kockova@email.cz 

zároveň s kopií dokladu o zaplacené záloze ve výši 1500 Kč (záloha za chatky a areál se platí 

předem). Zálohu zasílejte na účet č.1116995016/3030 variabilní symbol 2017 

 

Příjezd je v sobotu 19. 8. 2017 po 14 hodině (začíná se večeří) 

Odjezd v neděli 27. 8. 2017 do 11 hodin (po snídani). 

 

 
 


