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se koná  Píši Vám 

rychlou informaci o podzimním srazu. Prosím pročtěte si informace a zavolejte o chatky co 

nejdříve. 

 Moc děkuji Milena 

asarykův tábor YMCA - 

Soběšín leží v údolí řeky 

Sázavy mezi Kácovem a Čes-

kým Šternberkem. Poloha GPS: 49 48’ 

8.71" N, 14 58’ 43" E. Významnými vý-

hodami tábora jsou jeho umístění jen krok 

od Prahy a posázavská přírodní romantika, 

která je v okolí tábora umocněná bohatou 

nabídkou historických památek. 

Neméně významná je i možnost aktivní-

ho odpočinku v areálu tábora i mimo něj. 

V první řadě je zde víceúčelová louka, kde 

je možné provozovat mnoho sportovních 

aktivit. Dále dvě volejbalová hřiště, stoly 

na ping pong, tenisové kurty se cvičnou 

stěnou a loděnice s kanoemi a pramicemi. 

Sportovní vybavení je k dispozici k zapůj-

čení v recepci tábora. K dispozici jsou dvě 

klubovny. V areálu jsou tři velká ohniště.  

Do kempu si můžeme přivézt svůj gril. 

Pivo poteče v bufetu, ale každý si může 

vzít svoji zásobu. 

Masarykův tábor YMCA má tři typy 

chatek a  je rozdělen do tří samostatných 

táborů. Ubytovat se můžete v jednodu-

chých dvoulůžkových chatkách Linda, 

v prostorných přízemních chatách Sandra, 

nebo v luxusních sedmilůžkových patro-

vých chatách Tereza s WC a koupelnou se 

sprchou a umyvadlem, s celkovou kapaci-

tou 112 osob.  

Tyto chatky jsem závazně  

objednala na náš podzimní sraz, 

protože jsou hned za vchodem 

tábora a co nejblíže parkovišti.  
Chatky jsou tedy objednány, prosím 

hlaste se co nejdříve. Chceme-li ještě něja-

ké chatky musím vše nahlásit do konce 

května. Tato lokalita je  opravdu  lukrativní  

a proto musíme blokaci chatek provést co 

nejdříve. V případě, že máte zájem o jiný 

typ chatky, lze je objednat, ale co nejdříve. 

Proto neváhejte a raději mi zavolejte 

(606 501 089).
Cena je vždy za celou chatku a tak je 

správci jedno jestli tam budete ve dvou ne-

bo plná kapacita. Děti spící s rodiči na jed-

né posteli se do počtu lidí v chatce nepočí-

tají. 

Střed tábora tvoří malé chatky s palan-

dami, bez zásuvek, jen se světlem, sociální 

zařízení společné ve dvou samostatných 

zděných budovách.  

Chata Sandra (3) jsou nové prostorné 

přízemní chatky vždy se čtyřmi lůžky. 

Ubytovaným slouží společné sociální za-

řízení (sprchy, umyvadla) ve dvou samo-

statných zděných budovách. Tyto chatky 

se nacházejí až v zadním cípu kempu. Te-

dy až za chatkami Linda. Chaty Hanky bu-

dou v průběhu prázdnin zbourány, proto o 

nich nepíši. 

Cena ubytování 

TEREZA (3pokoje) 16chat s 5 lůžek a 2 

přistýlky s povlečením, s lednicí, WC a 

koupelna se sprchou 1.450,- Kč nad 5 osob 

a 1.150,- Kč do 5 osob 

SANDRA 3 chaty se 4lůžky s povlečením, 

bez lednice, WC spol.mimo chatu 549,- Kč 

LINDA I 11 chat se  2lůžky s povlečením, 

bez lednice, WC spol.mimo chatu, bez 

zásuvek 300,- Kč 

LINDA II 10 chat se 3lůžky s povlečením, 

bez lednice  WC spol.mimo  chatu, bez zá-

suvek 350,- Kč.
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Pochopitelně můžete dorazit i se sta-nem. 

Za jeden vlastní stan do 3 osob cena 50,- Kč 

na den. Vlastní stan velký cena 100,- Kč na 

den. Karavany do areálu mo-hou, ale nemají 

zde přípojky. 

Za auta se platí poplatek 40,- Kč na den. 

Auta budou zaparkována na parkovišti 

v oploceném areálu. U chatek mohou být jen 

za dost velký poplatek (1000,- Kč na den). 

V areálu je vodní zdroj a parkování je u 

chatek zakázáno. Po příjezdu můžete 

s autem zastavit u chatky a po vybalení pak 

odjed na parkoviště kempu 

Za osoby nad 10 let se platí vzdušně OÚ  

10,- Kč na den. Do kempu mohou i psi a 

kočičky za poplatek  30,- Kč na den. 

Stravování  

je zajištěno v prostorné stylové budově po-

stavené za první  republiky. K  dispozici je 

také rychlé a kvalitní občerstvení. Na ví-

kend si můžete objednat třeba jen 

snída-ni, ale i polopenzi a plnou penzi. 

Podmín-kou je, že nás musí být více jak 

20 osob. V sobotu plánuji oběd mimo 

areál kempu. 

Cena za snídani je pro dospěláky 50,- Kč   

a pro dítě do 10 let 30,- Kč. 

Cena za polopenzi pro dospěláky 140,- 

Kč   a pro dítě do 10 let 80,- Kč. 

Cena za plnou penzi pro dospěláky 250,-

Kč a pro děti do 10 let 160,- Kč. 

V areálu je i půjčovna lodí. Cena za 

90minut  je 80,- Kč, vesty zdarma. Je 

možné za 50,-Kč na hodinu i pronajmout 

kurty. 

 

 

 

 

 

 

Tak to by zatím bylo vše a 

prosím volejte 

 Milena 
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