
Vážení kolegové, studenti, přátelé, 
 
 

rádi bychom Vám touto cestou nabídli možnost rekreace v období letních prázdnin (21.7. – 11.8. 2018) v našem 

rekreačním středisku u Stráže nad Nežárkou - Ovčín. Areál se nachází v srdci jižních Čech v okrese Jindřichův Hradec, 

v malebném údolí říčky Nežárky. Je ideálním místem pro příjemné strávení rodinné dovolené či pořádání akcí 

s outdoorovou tematikou. Svou výhodnou polohou přímo vybízí k provozování množství různých aktivit – cykloturistika, 

pěší turistika, bouldering, míčové hry. Areál je vybaven polyfunkční plochou, písčitým hřištěm, lanovým centrem 

a parcourem. Společné chvíle pak můžete vyplnit posezením na pergole, u venkovního grilu či ohniště, za špatného počasí 

pak ve společenské místnosti. V blízkosti se nachází i množství rybníků a pískoven, které jistě ocení jak vyznavači vodních 

sportů, tak i příznivci rybolovu. Krásně upravené hrady a zámky, kterými jsou jižní Čechy hustě protkány, uspokojí 

i návštěvníky orientující se na historii a kulturu ČR.  

 

 
Pro více informací navštivte webové stránky: http://www.ovcin-ftvs.cz/ 

 

TERMÍNY:  V tomto roce budou rekreace rozděleny na 3 turnusy, počínaje dnem 21. 7. 2018  
 
I. turnus:  21. 7. – 28. 7. 2018   

II. turnus:   28. 7. – 04. 8. 2018  

III. turnus:   04. 8. – 11. 8. 2018   (termín určen primárně rodinám s dětmi) 

 

STRAVOVÁNÍ:  

Čeká Vás výborná česká kuchyně: 

 I. a II. turnus možnost pouze polopenze, snídaně nebo večeře (pobyt začíná večeří a končí snídaní) 

 III. turnus možnost pobytu i s plnou penzí (pobyt začíná večeří a končí snídaní = 6*PP + 1*P) 



UBYTOVÁNÍ:  

Pokoje na statku:  

 1-5 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením v hlavním zděném objektu 

Chatičky:  

Zděné chatičky vybudované v roce 2012, které nahradily původní dřevěné chatičky. 

Chatičky jsou vždy osmimístné, dvoupatrové a jsou rozděleny následovně: 

 7 chatiček se čtyřmi dvoulůžkovými pokoji 

 3 chatičky s jedním dvoulůžkovým a dvěma třílůžkovými pokoji 

Všechny pokoje mají společný vchod. V přízemí se nachází jeden dvoulůžkový pokoj (u chatek 5, 6 a 7 je tento pokoj větší              

a je určen také pro hendikepované osoby), kompletní sociální zařízení se sprchovým koutem a dále společná místnost,        

ve které je jídelní stůl s židlemi a sedací souprava (u chatek 5, 6 a 7 sedačka chybí). Chatky jsou nově vybaveny lůžkovinami 

a ložním prádlem, není tedy potřeba spací pytel, jak tomu bylo v předchozích letech. Na vyžádání bude k dispozici 

rychlovarná konvice a základní nádobí. 

Stany:  

 stany bez podsady s jednoduchými dřevěnými lůžky a předsíňkou, spaní ve vlastních spacích pytlích 

 

CENÍK:  

Výcvikové středisko Stráž nad Nežárkou: Ceník stravování a ubytování 

      

Účastník akce  Forma stravování Statek 
Statek - 

pokoje č. 1 a 8       
(pouze WC) 

Chatičky Stany 

Studenti FTVS; 
zaměstnanci a jejich 

přímí příbuzní *  

pouze ubytování 250,00 Kč 220,00 Kč 230,00 Kč 110,00 Kč 

snídaně 335,00 Kč 305,00 Kč 315,00 Kč 195,00 Kč 

polopenze 430,00 Kč 400,00 Kč 410,00 Kč 290,00 Kč 

plná penze 500,00 Kč 470,00 Kč 480,00 Kč 360,00 Kč 

Děti do 12 let                 
zaměstnanců 

pouze ubytování 227,50 Kč 178,75 Kč 195,00 Kč 91,00 Kč 

snídaně 292,50 Kč 243,75 Kč 260,00 Kč 156,00 Kč 

polopenze 357,50 Kč 308,75 Kč 325,00 Kč 221,00 Kč 

plná penze 407,50 Kč 358,75 Kč 375,00 Kč 271,00 Kč 

Ostatní rekreanti  

pouze ubytování 350,00 Kč 275,00 Kč 300,00 Kč 140,00 Kč 

snídaně 435,00 Kč 360,00 Kč 385,00 Kč 225,00 Kč 

polopenze 530,00 Kč 455,00 Kč 480,00 Kč 320,00 Kč 

plná penze 600,00 Kč 525,00 Kč 550,00 Kč 390,00 Kč 

Děti do 12 let 
ostatních rekreantů 

pouze ubytování 262,50 Kč 206,25 Kč 225,00 Kč 105,00 Kč 

snídaně 327,50 Kč 271,25 Kč 290,00 Kč 170,00 Kč 

polopenze 392,50 Kč 336,25 Kč 355,00 Kč 235,00 Kč 

plná penze 442,50 Kč 386,25 Kč 405,00 Kč 285,00 Kč 

Poplatek OÚ Stráž nad Nežárkou, tzv. vzdušné (12,- Kč/noc), se platí na místě správci objektu (poplatek neodvádí studenti do 26 let, 
osoby mladší 18 let nebo starší 70 let). 

      Děti do 24 měsíců ZDARMA (bez nároku na lůžko a 
stravu) 

   - jednorázový poplatek za služby spojené s pobytem dítěte do 24 měsíců: 100,- Kč 
 

      



Příplatek za jednodenní pobyt: 50 Kč 
    

      Skupinové pobyty 
     - po dohodě možná množstevní sleva v závislosti na velikosti skupiny a délce 

pobytu 
 - skupinová sleva se nevztahuje na letní turnusy a na ubytování ve 

stanech 
  - skupinová sleva se nevztahuje na studenty, zaměstnance UK FTVS a jejich přímé příbuzné 

- skupinová sleva se nevztahuje na jednodenní pobyty 
         

      * Přímí příbuzní zaměstnanců UK FTVS = manželka/manžel, děti, vnoučata nebo 
rodiče  

  

PŘIHLÁŠKY:  

Své závazné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu pronajmy@ftvs.cuni.cz  
 

UPOZORNĚNÍ:  

Při rezervaci termínů mají přednost zaměstnanci a studenti UK FTVS. Do 31.1. 2018 je kapacita vyhrazena pro tyto skupiny, 
následně budou termíny nabídnuty široké veřejnosti.   
 

Z důvodu přibývajících případů rušení pobytů na poslední chvíli si Vás dovolujeme upozornit, že pokud Váš pobyt 
neuhradíte do 30 dnů před jeho začátkem, Vaši rezervaci zrušíme a uvolněná místa budou nabídnuta jiným zájemcům.  

 
MAPA AREÁLU:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. 

 
Radka Hajnová 

tel: 220 174 101 
e-mail: pronajmy@ftvs.cuni.cz 

kancelář: H169 
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