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výstava velkoformátových fotografií 
v atriu Poslanecké sněmovny PČR

13. března – 9. dubna 2006

Spolky dětí a mladých lidí získaly nedávno část nemovitého majetku 
bývalého Socialistického svazu mládeže, většinou ve velmi zchátralém stavu. 

Zvítězí v souboji s časem dřevomorka, nebo sdružení, která se o jiné své 
objekty dokáží vzorně postarat a která je chtějí využít pro práci s dětmi?

Výstavou chceme představit některé objekty, které sdružení dětí a mládeže získala 
rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

z majetku bývalého SSM. 
V kontrastu s tím, jak se o základny, sruby, horské chaty, klubovny či někdejší 

půvabné prvorepublikové vily dokázal „postarat“  Fond dětí a mládeže, ukazujeme na 
výstavě velkoformátových fotografi í i to, jak se o takové objekty staráme my.

K tomu, abychom významně pokročili s rekonstrukcí a mohli začít využívat objekty 
ve prospěch dětí a mládeže, nám chybí jediné – peníze. Jejich poskytnutí může 
výrazně ovlivnit rychlost, s jakou se nám podaří mnohdy zdevastovaný majetek 

opravit. Výstavou chceme všem zainteresovaným poskytnout informace, které jim při 
rozhodování mohou pomoci. 

Vystavující sdružení: 
Asociace turistických oddílů mládeže, Junák – svaz skautů a skautek ČR, 

Kondor, Liga lesní moudrosti, Pionýr, sdružení Petrov a YMCA v ČR.

Výstavu pořádá Česká rada dětí a mládeže.
Záštitu nad akcí převzali poslanci Michaela Šojdrová, Petr Bratský a Josef Smýkal.

Galerii fotografi í máte možnost vidět i na www.adam.cz/drevomorka. 

S DŘEVOMORKOU NA STARTU
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Asociace turistických oddílů mládeže ČR 
(Asociace TOM) je občanské sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností zamě-
řené především na turistiku a tábornictví. Členy Asociace TOM jsou tomíci, krásní mladí 
lidé. Je jich necelých deset tisíc a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu 
tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, 

strukcí objektů. Dřevěnice, roubenky, statečky či srubové základny slouží převážně pro 
oddíly tomíků, partnerské organizace, samozřejmě i pro turistickou veřejnost.
Mezi další činnosti tomíků patří pořádání srazů a setkání na regionální, celostátní i mezinárodní úrov-
ni. Významnou část činnosti tvoří organizace Turistických závodů, outdoorového podniku, při kterém 
spolupracujeme s Klubem čekých turistů. Tomíci jsou v mnoha obcích pořadateli veřejných akcí pro 
děti. Nejznámější  z nich je Pohádkový les. Přirozenou součástí práce oddílů TOM je dobročinnost, 
účast na charitativních akcích a veřejně prospěšných sbírkách.                www.a-tom.cz

2. Nezpozorníte při pohledu na tuhle díru, doktore 
Fauste? Při průletu pozor na výtrusy dřevomorky! 
(Stav z jara roku 2005 je dnes díky pomoci odboru 
pro mládež MŠMT částečně napraven).

3. Copak bude v konvičce? Čajíček z roku 1990? 
1995? 2000?

4. Taky máte pocit, jako by soudružky kuchařky 
právě odešly?  Inu, zdání trošku klame. Velkokapa-
citní kuchyni v továrnické vile ve Sloupu v Čechách 

1. Překrásné kotle, které 
donedávna vilu vytápě-
ly, kus řemeslné práce 
svého druhu. Odhadem 
pocházejí z Masarykovy 
republiky. Nebo že by 
ještě z císařství? Až je 
v létě oškrabeme, jistě se 
někde vyloupne i letopo-
čet a jméno zhotovitele, 
předkové se za dobrou 
práci nestyděli. Tuhle 
technickou památku roz-
hodně nehodláme likvido-
vat, naopak, bude – za-
konzervována – vítaným 
zpestřením při prohlíd-
kách podzemí naší vily.

2

Sloup v Čechách, A-TOM

Již investované 
prostředky: 
1 200 000 Kč
Zbývající potřebné 
investice: 
nejméně 10 milionů Kč

jsme převzali i s rozpitým rumem, ztuhlým a obtížně 
identifi kovatelným tukem v obřích pánvích, zcela uto-
pených, mnohaletých utopencích a s logrovou ssedli-
nou v hrnečcích na kávu. Po několikaletém panování 
Fondu dětí a mládeže, kdy do kuchyně zatékalo, pro-
háněly se tam kuny a myši, je většina vybavení zcela 
k nepotřebě...

5. Zepředu vypadá vcelku majestátně, že? Když ji  
továrník Bierhanzel v první dekádě dvacátého století 
stavěl, měla vila jinou barvu fasády, krásná dělená 

5432
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okna a zcela jistě onačejší šambránky kolem nich. 
I tady bude potřeba zapracovat, aby se jí vrátila její 
bývalá krása.
Děravou střechou teče. Voda a dřevo v nevětrané vile 
– to je plíseň. To ale bylo minulým uživatelům i lidem 
z Fondu dětí a mládeže opravdu, opravdu srdečně 

3

Zlatá Koruna – Junák

3. Základna slouží o víkendech především oddílům, 
které využívají krásné okolní přírody, během prázd-
nin se zde střídají vzdělávací akce a tábory.  
Junák měl tuto základnu již od r. 1995 od FDM v ná-
jmu a provedl nutné rekonstrukce, do majetku ji zís-
kal v roce 2001. Objekt se skládá z chatiček a záze-
mí (sociální zařízení, kuchyň a společenská místnost 
– na snímku) a je k dispozici i dalším sdružením dětí 
a mládeže. 

Brná, Ústí nad 
Labem – Junák

1. Bývalé ubytovací 
zařízení se nachází v re-
kreační oblasti Ústí nad 
Labem. Při pozornějším 
pohledu zjistíte, že objekt 
je stejného typu jako 
základna Zlatá Koruna 
(foto č. 3) – měl však vý-
razně méně štěstí a ne-
dostal se do skautských 
rukou včas. 
Nevyužívaný a nezajiš-
těný objekt bohužel  „za-
bydleli“ bezdomovci a po-
stupně jej téměř roze-
brali; povětrnostní vlivy 
zkázu dokončily. 

2. Přitom v době přípravy projektu do výběrového 
řízení byl objekt ještě opravitelný a existovala parta 
skautských nadšenců připravených se do toho pustit. 
Objekt je nyní v naprosto dezolátním stavu a pohled 
na něj budí hrůzu.

jedno. Vždyť Sloup je od Prahy daleko a zbývá toho 
ještě tolik výhodně prodat!
Zatím jsme díky dotaci ministerstva školství komplet-
ně vyměnili střešní krytinu a část trámoví a drobet 
zbrzdili nástup dřevomorky. Celková rekonstrukce 
však dům ještě čeká.

Krajinská, Č. Budějovice – Junák

4. Jeden z objektů, které Junák převzal od Fondu 
dětí a mládeže v havarijním stavu a odpojený od 
inženýrských sítí. Především pro místní skauty je to 
smutný pohled na zchátralou budovu, která jim slou-
žila ještě před pár lety, než byli Fondem dětí a mlá-
deže vyhozeni. Objekt byl předán Junáku v dubnu 
2003 a nebylo na co čekat – českobudějovické stře-
disko začalo dům dávat dohromady – doslova od 
podlahy po střechu. 

Již investované 
prostředky: 0 Kč
Zbývající potřebné 
investice: 
7 500 000 Kč

Údržbu objektu obětavě zajišťují dobrovolníci – skauti 
českokrumlovského střediska.

Již investované fi nanční prostředky: 344 000 Kč
Zbývající potřebné investice: 960 000 Kč
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Skauting do naší země přivezl 
z Anglie již v roce 1911 profesor 
Antonín B. Svojsík. I přesto, že 
myšlenky skautingu byly třikrát 
umlčeny totalitními režimy, má 
dnes Junák – svaz skautů a skau-
tek ČR 48 000 členů a je největší 
výchovnou organizací mladých lidí 
v České republice. Zároveň je členem meziná-
rodních skautských organizací. Svou činností a 
výchovou mladých lidí si vydobyl výjimečné po-
stavení a uznání u státních institucí, respektova-
ných organizací a významných osobností.

Junák – svaz skautů a skautek ČR

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení 
sdružující své členy a členky bez rozdílu ná-
rodnosti, náboženského vyznání, politického 
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské 
oddíly působí ve více než tisíci městech a vesni-
cích po celé České republice. Sdružují chlapce 
a děvčata od šesti let, ve třech věkových kate-
goriích. O jejich program se stará několik tisíc 
dobrovolných vedoucích.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti 
dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mrav-
ních, intelektuálních, sociálních a tělesných 
schopností, aby byli po celý život připraveni pl-
nit povinnosti k sobě samým, k bližním, vlasti, 
přírodě a celému lidskému společenství.
Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté 
a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám 
a mravním zásadám v souladu s principy a me-
todami stanovenými zakladatelem skautského 
hnutí, lordem R. Baden-Powellem, a zakladate-
lem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.
www.skaut.cz

5. Zkázu objektu začala zprvu nenápadná, ale o to 
nebezpečnější dřevomorka. Původně jeden ucpaný 
okap vyústil v následné propady stropů a rozpad 
střešních krovů a střechy, jež hrozila bezprostředním 
zřícením do dvora sousedních domů. Místní skauti 
zde dobrovolně odpracovali při čištění a bourání ma-
teriální plnění ve výši téměř milionu korun. Rekon-
strukci komplikují stále nově se objevující problémy. 
V objektu postupně vzniknou klubovny pro česko-
budějovické oddíly, knihovna, místnost s počítači, 
fotokomora... K dispozici bude také větší místnost 

s pestrou škálou využití – pro besídky, představení, 
promítání, vzdělávací akce, přednášky, výstavy nebo 
zasedání krajských orgánů jednotlivých sdružení. 

Již investované fi nanční prostředky: 3 792 000 Kč
Zbývající potřebné investice: 17 121 000 Kč

Albrechtice 
v Jizerských 
horách 
– Kondor

1. Z původního souboru 
nemovitostí, které tvoři-
ly táborovou základnu, 
předal FDM pouze objekt 
samotný a jednu malou 
plochu (200 m2).
Objekt byl vandalsky 
zdevastován, veškeré 
vybavení včetně instalací 
rozkradeno a zničeno. 
Střecha ochránila proti 
dešti, ale nezabezpeče-
nými okny a dveřmi byl 
objekt vystaven zkáze 
vlivem sněhu, dřevo-
kazných hub a hmyzu, 

4
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Liga lesní moudrosti 
je sdružení dětí a mládeže s mnohaletou tradicí. Činnost organizace byla obnovena již 
v roce 1990 a od té doby připravuje prostřednictvím základních článků – kmenů náplň 
volného času dětí a mládeže. Program LLM je postaven na systému výchovy navrženém 
a poprvé realizovaném zakladatelem woodcraftu (lesní moudrosti) E. T. Setonem. Tento 
systém zabezpečuje všestranný rozvoj osobnosti, který vhodně doplňuje působení rodi-
ny a školy – počínaje rozvojem tělesné zdatnosti a rukodělných aktivit, přes zájem o své okolí spojený se 
službou a pomocí druhým, až po duchovní a morální oblast. Mottem je Stoupání na horu, což vyjadřuje 
neustálé zlepšování života jednotlivce, ne ve smyslu materiálním, ale ve smyslu aktivního přístupu k ži-
votu – celoživotního učení spojeného s pokorou a tolerancí vůči ostatním. Do praxe je systém uváděn 
prostřednictvím knihy Svitek březové kůry – Kniha Orlích per, která je rozpracována zvlášť pro různé 
věkové skupiny – stěžejní je pobyt v přírodě a její poznávání. 
LLM je celorepublikové sdružení, které má přes 30 základních článků v 9 krajích a okolo 900 individu-
álních členů (z toho cca 75% ve věku do 26 let).            www.woodcraft.cz

Základna ve Filipově 
Huti slouží k víkendovým 
a týdenním pobytům 
hlavně oddílům a jiným 
skupinám dětí a mládeže 
nejen z řad členů LLM, 
ale i mnoha dalších or-
ganizací. Vzhledem k ne-
dostatku fi nančních pro-
středků se dosud řešily 
pouze havarijní situace 
(komín) nebo nejnutnější 
opravy (sociální zařízení, 
kuchyň). 

Filipova Huť na Šumavě – Liga lesní moudrosti 

Liga lesní moudrosti objekt získala od FDM v roce 2003 (předtím jej měla v nájmu) V současné době probíhá 
rozsáhlá rekonstrukce a zároveň i přístavba objektu, kdy jsou postupně vyměňována okna, dveře, střecha, 
elektroinstalace, vzduchotechnika., zdravoinstalace, ústřední topení a vnitřní povrchy, obklady a nátěry. 

Již investované prostředky: 2 532 523 Kč; zbývající potřebné investice: 3 000 000 Kč.

Kondor 
– konfederace nezávislých, dětská organizace
Občanské sdružení Kondor je dět-
skou organizací, která sdružuje také 
mládež a dospělé. Vznikala na pře-
lomu let 1989/90. Hlavním cílem je 
zájmová činnost s dětmi s důrazem 
na kvalitní, zajímavé a účelné vyu-
žívání jejich volného času; členové 
získávají mnoho užitečných znalostí, 
dovedností a návyků. 
Činnosti jsou velmi různorodé, takže si každý 
„přijde na své“. Pod „kondorskými křídly“ mů-
žete vyrazit za poznáváním přírody, na kola, 
hory nebo na vodu, pod indiánské týpí nebo do 
pravěké vesnice. Děti se prostřednictvím soužití 
v oddílech učí samostatnosti a vyvíjí se jejich 
postavení ve společnosti, lépe pak chápou vý-
znam týmové spolupráce a vzájemné pomoci.

www.kondor.info

ptáků, lidí. Nyní je ex-
teriér opraven a objekt 
je zabezpečen. Zbývá 
realizovat většinu inte-
riérových prací, objekt 
vybavit a vyřešit užívání 
bezprostředně sousedí-
cích pozemků. 
2. Objekt byl získán 
skupinou KOŘES z or-
ganizace KONDOR od 
FDM do vlastnictví v roce 
2003, v pronájmu byl od 
roku 2002. 

Již investované pro-
středky: 1 700 000 Kč 
+ 7 000 neplacených 
brigádnických hodin. 
Potřebné investice: 
1 300 000 Kč (objekt) 
+ 500 000 Kč (získání 
pozemků). 

5
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Petrov – sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze

Sdružení Petrov je nestátní neziskovou organizací, která vychází z křesťanských principů. 
Sdružuje mladé lidi především Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, od svého vzniku 
v r. 1993 spolupracuje s brněnským Diecézním centrem mládeže při Biskupství brněn-
ském. Je členem Asociace křesťanských sdružení mládeže a ČRDM. Za 13 let stoupl počet 
členů sdružení ze zakládajících 6 na současných 1 200.
Sdružení Petrov se zaměřuje na pomoc při výchově, formaci a rozvoji osobnosti mladého 
člověka se zvláštním zaměřením na účelné využití volného času. Pomáhá mladým přijmout 
pozitivní pohled na život a připravit je pro zodpovědný život ve společnosti od nejútlejšího 
věku až po dospělost.
Těžištěm činnosti jsou pravidelná setkávání zájmových kroužků, společenství mládeže, pořádání krát-
kodobých akcí a dětských letních táborů. Sdružení Petrov nabízí kurzy animátorů, kurzy partnerství 
a akreditované školení pro táborové vedoucí. Spolupodílí se také na organizaci mezinárodních aktivit.  
Pořádá pracovně-relaxační brigády, plesy a taneční bezalkoholové „discoshow“ pro mládež. Pracuje 
i s neorganizovanými dětmi a mládeží.               www.sdruzenipetrov.cz

Táborová základna Junior 
u Vranovské přehrady – Petrov

1. Venkovní pohled na základnu Junior u Vranov-
ské přehrady. Okolí má svou krásu v letních měsí-
cích. Ani čistota sněhu však nezakryje viditelnou 
potřebu alespoň nejnutnějších oprav potřebných 
pro provoz. Některé ubytovací části objektu mají 
v dezolátním stavu dokonce i své základy. 
Sdružení Petrov získalo objekt od FDM v roce 
2004. 

2. Žalostný pohled při prvním nahlédnutí do spo-

lečenské místnosti. Zničené sedací soupravy, lam-
py bez krytů, trubky bez topení, některá okna bez 
výplně. 

3. Kuchyně je jednou z nejdezolátnějších součástí 
celého objektu. Propadlá podlaha, nefunkční ven-
tilace a spotřebiče, zarezlá výlevka... Umyvadlo 
pro kuchařky s nášlapnou baterií bylo přidáno až 
sdružením Petrov pro dodržení hygienických poža-
davků.

Již investované fi nanční prostředky: 450 000 Kč 
Zbývající potřebné investice: (dle dosud zpraco-
vané projektové dokumentace) 6 600 000 Kč 

Tisá – Pionýr 

1. Objekt turistické základny Tisá je v současné 
době již několik let opuštěn, nevyužit a nehlídám, 
čemuž i odpovídá zanedbaný stav objektů a pozem-
ků. 
2. Všechny prostory jsou zdevastované, vybavení je  
vykradené nebo zničené. Střechy na všech objektech 
jsou děravé a protékají, zdi jsou navlhlé nebo shni-
lé. Chatky jsou odstraněny, zůstaly po nich pouze 
betonové základy. 
Podle dokumentů, které sdružení Pionýr má byl ob-
jekt v roce 1996 využíván jako penzion. 

V současné době sdružení Pionýr čeká na předání 
objektu od Ministerstva fi nancí ČR. 

Již investované prostředky: 0 Kč
Zbývající potřebné investice: 9 500 000 Kč

Klub mládeže Louny – Pionýr 

3. Objekt byl v době předání pronajat nájemci FDM 
a měl být využíván jako hudební klub pro mlá-
dež. V podstatě zde byla restaurace, rockový klub 
a tzv. zkušebny pro hudební skupiny. 
4. Budova a veškeré vnitřní prostory se nacházejí 
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PIONÝR
„je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospě-
lých. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Hlásí se 
k Úmluvě o právech dítěte a k zásadám Listiny práv a svobod.“ (ze „Statutu Pionýra“)
Pojem „pionýr“ pochází z francouzštiny a znamená být v něčem první, snažit se pozná-
vat nepoznané, nebát se těžkostí, pomáhat druhým...
Pionýr působí ve všech krajích České republiky na více než devíti stech místech. Hájí 
zájmy a potřeby dětí a mládeže, nabízí aktivní činnost dívkám i chlapcům. Děti mají (přiměřeně 
věku) výrazný podíl na spolurozhodování o všem, co se v oddílech a skupinách děje.
Hlavním prvkem činnosti je hra, snažící se u dětí vzbudit vztah k hodnotám, jež jsou zakotveny v pi-
onýrských ideálech – Poznání, Pravda, Překonání, Příroda, Přátelství, Paměť a Pomoc.
Vlastní činnost pionýrských oddílů a skupin je rozmanitá: pravidelné schůzky během týdne a oddí-
lové výpravy o víkendech, ale stále častěji se pořádají akce i pro neorganizované děti a mládež. Na 
mnoha místech v republice pracují tzv. volnočasové kluby. Mezi dominanty činnosti patří tábory. 
Dále Pionýr pořádá celou škálu tradičních akcí a soutěží, které vycházejí z jednotlivých programů 
činnosti. Sem patří například Přírodovědná stezka, soutěž zaměřená na přírodovědnou činnost 
a pobyt v přírodě; Pentatlon – sportovní soutěž, která se skládá z pěti disciplín symbolizujících pět 
olympijských kruhů nebo Dětská Porta, dále řada republikových fi nále (ringo, vybíjená, fl oorbal aj.). 
Vyvrcholením republikových uměleckých přehlídek je každoročně koncert Děti dětem.
www.pionyr.cz

ve špatném technickém stavu. Rekonstrukce pro-
stor začala ihned po převzetí objektu. Bylo opra-
veno sociální zařízení, elektroinstalace a vytápění 
ve 2. podlaží. Tyto opravy byly hrazeny z fi nanč-
ních prostředků sdružení Pionýr. 
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Objekt je využíván pro oddílovou a mimoškolní čin-
nost dětí a mládeže.

Již investované prostředky: 150 000 Kč
Zbývající potřebné investice: 3 500 000 Kč
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YMCA – Křesťanské sdružení mladých lidí

„Aby všichni jedno byli...“ (Jan 17, 21)
YMCA je křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení, které 
usiluje o plnohodnotný život mladých lidí. 
Název YMCA je zkratkou anglického názvu „Young Men‘s Christian Association“, jehož 
českým ekvivalentem je dnes pro YMCA „Křesťanské sdružení mladých lidí“. YMCA 
vznikla v roce 1844 v Londýně a u nás, v tehdejším Československu, začala působit 
v roce 1919. Dnes je nejstarší a největší mládežnickou organizací na světě, která ve 124 zemích světa 
usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše i těla, prostřednictvím společenství a programů 
otevřených všem lidem bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti a politického či náboženského přesvědčení, 
sociálního postavení, fyzických a duševních schopností. 
YMCA je hnutím služby a pomoci. Po celém světě má asi 40 milionů členů.
V České republice pracuje přes 5000 členů YMCA ve 29 pobočkách, které jsou kolektivními členy YMCA 
v ČR. Jsou to: Oikumené – Akademická YMCA, YMCA Braník, YMCA Brno, YMCA České Budějovice, 
YMCA DAP,  YMCA Děčín, YMCA Hradec Králové, YMCA Husinec, YMCA Jindřichův Hradec, YMCA 
Klatovy, YMCA Krnov, YMCA Letohrad, YMCA Liberec, YMCA Setkání, YMCA Mělník, YMCA Neveklov, 
YMCA Olomouc, YMCA Open, YMCA Orlová, YMCA Ostrava, YMCA Ostrava – Poruba, YMCA Polička, 
YMCA Praha, YMCA Strmilov, YMCA Třebechovice, YMCA T.S., YMCA v Ústí nad Labem, YMCA Znojmo 
a YMCA Živá rodina.              www.ymca.cz

Veverská Bítýška – YMCA
1. Na místě této budovy stála stará zdevastovaná 
chata. Na snímku je již nový objekt postavený v le-
tech 2001-2003 z dotace MŠMT ČR. Zdravotní chata 
je však jediným novým objektem v táboře – jídelna, 
kuchyně i chatky na ubytování a sprchy čekají na 
rekonstrukci. 
Ročně tábor poskytne své služby cca čtyřem stovkám 
dětí (provoz je možný jen v sezóně). Postupně se sna-
žíme o rekonstrukci celého tábora. Tábor má kapacitu 
50 účastníků.

Již investované fi nanční prostředky: 2 900 000 Kč
Zbývající potřebné investice: 10 000 000 Kč (celko-
vá rekonstrukce tábora)

Masarykův tábor na Sázavě 
– YMCA
2. Masarykův tábor YMCA na Sázavě byl postaven 
v roce 1921 a jméno mu propůjčil osobně prezident 

T. G. Masaryk. Pozemek nám věnoval hrabě Ster-
nberg. Za první republiky zažil tábor svou největší 
slávu. Poté jej zabral Hitlerjugend a po zrušení YMCA 
komunistickou stranou připadl objekt SSM a provozo-
vala jej Cestovní kancelář mládeže (CKM). 
Od FDM nám byl tábor předán ve stavu, kdy je potře-
ba rekonstruovat doslova všechno. 
Ročně (provoz je možný jen v letní sezóně) tábor po-
skytne své služby cca 1500 klientů.  
Základna má celkem 59 zděných a dřevěných objek-
tů –  jídelna s kuchyní a bufetem, vodárna, čistička, 
sklad, 3 objekty se sociálním zařízením, 2 klubovny, 
loděnice, 17 velkých, 7 středních a 25 malých chat. 
K dispozici jsou dva antukové kurty, dva tenisové 
kurty, velké travnaté plochy. Tábor má kapacitu 
210 lidí.

Masarykův tábor YMCA u Soběšína na řece Sázava 
získalo sdružení YMCA v ČR z FDM v roce 2002.

Již investované fi nanční prostředky: 2 850 000 Kč
Zbývající potřebné investice: 15 000 000 Kč (celko-
vá rekonstrukce tábora)

Vydala Česká rada dětí a mládeže k výstavě fotografi í objektů předaných Fondem dětí a mládeže 
členským sdružením ČRDM – S dřevomorkou na startu – v Poslanecké sněmovně PČR; březen 2006 


