
Nabídka vybraných produktů pro rok 2012

RS Budoucnost, Nová Ves 139
Frýdlant nad Ostravicí

Představení společnosti:
Společnost Kaseka plus s.r.o., je provozovatelem ubytovacích a gastronomických zařízení v regionu 
Severní  Moravy.  Společnost  má  živnostenské  oprávnění  na  provozování  hotelu  a  restaurací, 
pořádání kulturních a sportovních akcí a podobně. Je registrovaným plátcem DPH. Hlavní aktivity  
společnosti jsou zaměřené na zajištění provozu RS Budoucnost a služby s tím spojené, vytvoření  
komplexních programů pro skupinové  pobyty (adaptační  kurzy,  školní  výlety,  zimní  a  sportovní 
kurzy, zahraniční programy, intervenční programy, výchovně vzdělávací programy, školy v přírodě, )

Představení provozovny:
Rekreační  středisko  Budoucnost  -  částečně  zrekonstruovaný  komplex  bývalého  družstva 
Budoucnost.  Tento  areál  nabízí  ubytování  ve  třech  kategoriích  (standartní  hotelové  pokoje, 
turistická třída a ubytování v chatkách). Celodenní stravování probíhá ve dvou částech objektu, 
pivnice a restaurace. Pivnice je jediná část, kde je povoleno kouření. Restaurace je nekuřácká po 
celý den. Součástí objektu je rozsáhlá zastřešená terasa s venkovním barem. Pro společenské akce 
jsou vyhrazeny 3 sály  s  různou kapacitou.  Součásti  budovy je  nový hotelový wellness.  Exteriér  
objektu  tvoří  dětské  hřiště  s  prolézačkami  a  houpačkami,  asfaltové  sportovní  hřiště  velikosti 
tenisového kurtu, rozsáhlá travnatá plocha. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní a s kapacitou 500 
jídel denně. Kvalita potravin a jídla je zajištěna denním rozvozem jídel do okolních společností a 
domácností.

Kapacity ubytování: ubytování „A“  hotelový pokoj 12 pevných lůžek / 4 přistýlek
ubytování „B“  turistické ubyt. 60 pevných lůžek
chatky 60 pevných lůžek

Kapacity společenských a stravovacích místností:
restaurace 50 osob pivnice 50 osob
extrovna      20 - 40 osob zastřešená terasa 160 osob
sál 80 osob wellness sál 40 osob



Představení společnosti

COP - CENTRUM OUTDOOROVÝCH 
PROGRAMŮ

Společnost CENTRUM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ (COP) je zaměřena především na školní děti 
a studentskou mládež v oblasti kvalitního využití volného času, mimoškolního vzdělávání, prevence 
kriminality  a  zdravého  životního  stylu.  V  programech  jsou  využity  moderní  metody  zážitkové 
pedagogiky a ve své činnosti navazuje na dlouholetou činnost v občanském sdružení Na pohodu… 

Společnost CENTRUM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ nabízí kvalitní ucelené programy, které jsou 
tvořeny  na  míru  každému  klientovi  dle  jeho  konkrétních  přání,  nebo  využívá  již  připravených 
balíčků, např. u zahraničních programů ve Slovinsku apod.
Společnost CENTRUM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ nabízí  dlouholeté zkušenosti  svých lektorů a 
instruktorů,  převážně absolventů nebo studentů nejvyšších ročníků katedry rekreologie Fakulty 
tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Na přípravě a realizaci programů se podílí v rámci 
své odborné praxe také studenti rekreologie Ostravské Univerzity.



Ukázková nabídka RS Budoucnost a společnosti COP
Dvoudenního programu na RS Budoucnost v režii společnosti COP.
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Ceníky

Ceník ubytování – školy 2012
Ceník ubytování kategorie „B“ - turistická třída (budova)

* na deset žáků jeden pedagogický doprovod zdarma

Ceník ubytování – školy 2012
Ceník ubytování kategorie „C“ - chatky

* na deset žáků jeden pedagogický doprovod zdarma

Ubytování kategoria „B“ cena za osobu a den Poznámka

Děti I. stupeň 260 Kč
Snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře,  

celodenní pitný režim

Děti II. stupeň 280 Kč
Snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře,  

celodenní pitný režim

Studenti střední školy 300 Kč
Snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře,  

celodenní pitný režim

Sportovní soustředění 330 Kč Plná penze dle požadavků, pitný režim

Doprovod 330 Kč Dle skupiny

Ostatní skupiny dle dohody Závisí na požadavku stravy a délce pobytu

Ubytování kategoria „B“ cena za osobu a den Poznámka

Děti I. stupeň 290 Kč
Snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře,  

celodenní pitný režim

Děti II. stupeň 310 Kč
Snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře,  

celodenní pitný režim

Studenti střední školy 330 Kč
Snídaně, svačinka, oběd, svačinka, večeře,  

celodenní pitný režim

Sportovní soustředění 360 Kč Plná penze dle požadavků, pitný režim

Doprovod 360 Kč Dle skupiny

Ostatní skupiny dle dohody Závisí na požadavku stravy a délce pobytu



Ceník společnosti COP -  školy 2012
Počet dnů Cena / žák Cena při rychchlém jednání

odjednávka do 15.3.2012

Dvoudenní pobyt 590 Kč 540 Kč

Třídenní pobyt 780 Kč 730 Kč

Čtyřdenní pobyt 950 Kč 900 Kč

Pětidenní pobyt 1 190 Kč 1 140 Kč

V případě dotazů a podrobnějšího popisu areálu nebo programu pobytů nás neváhejte 
kontaktovat. Věříme že vás naše nabídka zaujala a těšíme se na spoluprácí.

Rekreační středisko Budoucnost CENTRUM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ
Nová Ves 139,  OUTDOOR CENTER s.r.o.
739 14 Frýdlant nad Ostravicí Na Svahu 923/4, 674 01 Třebíč

IČO:  282 96 699
Provozovatel: DIČ:  CZ28296699
Kaseka plus s.r.o.
Čeladná 673, 739 12
IČO: 64086861
DIČ: CZ64086861

www.rsbudoucnost.cz www.outdoor-center.cz
info@rsbudoucnost.cz kuba@outdoor-center.cz

Za Tým Budoucnosti

Karel Myslikovjan, provozovatel

tel.:  +420 777 177 558

Za Tým CENTRA OUTDOOROVÝCH 
PROGRAMŮ

Bc. Jakub Kokeš - HR, programový a 
projektový manažer

tel.:  +420 775 221 220 

http://www.rsbudoucnost.cz/
mailto:kuba@outdoor-center.cz
mailto:info@rsbudoucnost.cz
http://www.outdoor-center.cz/

