Táborová základna Slavkov
Obec Slavkov:
Se nachází hned vedle bývalého historického feudálního sídla – tvrze, která je zmiňována již roku
1300 místním vladařem Bušekem ze Slavkova. Tvrz s kostelem leží na centrálním náměstíčku a to
přímo ve středu vsi (Slavkov – obec Bohdalovice). Nejdůležitější budovou celého dochovaného sídla
je velká čtvercová věž s přízemím, dvěma patry a podstřešením. Roku 1791 byla přestavěna na
zvonici a v této podobě stojí dodnes. Vedle ní bylo obytné feudální sídlo, též částečně dochované,
původně dvoupatrové, po požáru roku 1817 rekonstruováno a budova byla upravena na faru.
Základna TZ Slavkov
Budova TZ Slavkov se nachází na:
Číslo popisné:
Počet osob max.:
Parkování:
Doprava:
Obslužnost:

GPS: 48°45'52.639"N, 14°14'35.729"E
33 (na trojúhelníku u kostela, přímo naproti tvrze, požární
zbrojnice a chráněné lípy)
26
Přímo na náměstíčku (max. 3 vozidla) nebo na velkém
parkovišti obce (cca 30m – neplacené)
autobusem (2x denně), vlakem do stanice Mezipotočí – dále 3
km pěšky, nebo vlastními prostředky
Obec nedisponuje hospodou ani potravinami. Zásobování je
možné po domluvě s DDM, pečivo lze objednat přímo čerstvé
z K3 – pekárny Srnín.

Popis:
Jedná se o zděnou dvoupatrovou budovu v podobě bývalé fary, venkovním vzhledem
odpovídá konci 19. století. Vnitřní úpravy prostor jsou ale nové, po rekonstrukci jsou okna, sociální
zařízení, sprchy, kuchyně, kotelna apod. V přízemí se nachází kuchyně (plně vybavena, sporáky,
baterie, rychlovarné konvice, mikrovlnka, myčka na nádobí, kuchyně
v nerezu), dále jídelna se stoly (zároveň výukový sál), toalety a sprchy.
V prvním patře po schodech nahoru jsou umístěny čtyři pokoje do čtverce, jeden průchozí.
Dva pokoje po osmi, jeden po šesti, průchozí pokoj s možností dvou lůžek, samostatně stranou je
zařízena místnost pro nemocné dvě lůžka. Na patře se též nachází toalety. Lůžkoviny jsou
antialergické, spaní na dvoupatrových palandách a postelích. Pokoje jsou vybaveny úložnými
prostory.
K dispozici zahrada 300m2 s ohništěm, možno využít i k hrám. Též možnost využít obecního
hřiště přímo v místě (cca 100m směrem na obec Světlík) apod.
Výhody:
Krásné tiché místo, přitom perfektně umístěné na cyklotrasách a turistických bodech, blízko Českého
Krumlova, Černé v Pošumaví, Lipna, Zlaté koruny, Vyššího Brodu. Ideální
pro školy, turistiku, kolo, rodinné výlety, kurzy, soustředění, fotografii a malbu.
Cena je uváděna včetně pronájmu, energií, vodného, odpadů a povlečení.

