Zpráva o obsazenosti chaty v sezóně 2009 a prognóza na sezónu 2010
Zimní sezóna začíná na Erlebašce zpravidla vánočním soustředěním dětí z našeho LO
a silvestrovským pobytem většinou členů LO. Pak následuje 12 týdenních období do konce
března, kdy bývá zájem o lyžařské pobyty skupin, zejména škol. Ty však z různých důvodů
v posledních letech odpadly (např. boleslavská 2.ZŠ a 3.ZŠ, které zaplnily 2 až 3 týdenní
období). Musíme hledat další kontakty a nabízet pobyty, abychom dokázali financovat
nákladný provoz a údržbu boudy,včetně příspěvku pro závodní lyžování, který byl z takto
získaných prostředků poskytován v posledních letech.
V minulé sezóně zima 2009 bylo 7 týdenních pobytů skupin podloženo smlouvou, která
nám zajišťuje při stornu pobytu alespoň 50%ní platbu z objednaných noclehů. O jarních
prázdninách je celá bouda poskytnuta dětem z našeho LO. Další skupinu zajišťoval člen LO
Pavel Müller v době pražských jarních prázdnin. Další 2 týdny byly různě obsazeny z řad
nečlenů rodinami, ale od poloviny března už na boudě mimo víkendy skoro nikdo nebyl.
Celkově bylo v 11 týdnech v průměru na boudě ubytováno přibližně 30 platících osob,
12. týden mají k dispozici naše děti. O víkendech využívají boudu hlavně členové LO,
závodníci na tréninky ale i cizí rodiny.
V poslední době (2 roky) se daří nabízet boudu také zájemcům o letní pobyt na horách.
Kromě bezplatných brigádnických pobytů členů LO se hlásí skupiny rodin s dětmi, takže
v létě 2008 bylo zaplaceno přibližně 700 noclehů.
V létě 2009 se některé skupiny vracely a přibyla i skupina rodin z Plzně, takže opět bylo
v letním období zaplaceno zhruba 700 noclehů, což je docela slibné a je třeba v tomto trendu
pokračovat. Nabízet rekreaci formou vizitek chaty Erlebach můžeme všichni.
Na zimu 2010 máme potvrzeno 8 smluv s tradičními školami a skupinami na týdenní
pobyt. Týden je opět rezervován na jarní prázdniny pro naše děti. Snažíme se nabízet pobyty
rodinám ve volných termínech. Volný je zatím atraktivní poslední týden v lednu a volno je
také od poloviny března. Sníh však v této době na Erlebašce ještě bývá a je škoda ho nevyužít.
To, co je zatím domluveno, opět představuje v průměru 30 ubytovaných na týden
z 11 možných. Je předpoklad, že se ještě jednotlivci přihlásí, ale je třeba o tom veřejnost
informovat.
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