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NABÍDKA REKREACE 
PRO LÉTO 2022 

 

CHATKY VE ZLIVI U ČESKÝCH BUDĚJOVIC U RYBNÍKA MYDLÁK 
 
 
Vážení přátelé! 
 
Rádi bychom vám v letošním roce opět nabídli možnost strávit týdenní dovolenou v našich chatkách v městečku 
Zliv, v autokempu u Mydlovarského rybníka v jižních Čechách. 
 
Máte možnost ubytování v jedné ze dvou dvojitých chatek s vlastní terasou, a také v kompletně 
zrekonstruované obytné maringotce. Objekty jsou vybaveny: 

 

 patrovou postelí velikosti 2 x 2 metry s molitanovou matrací v celku - na každém patře se vyspí až 3 
osoby, celkem až 6 osob 

 postele jsou připraveny automaticky pro 4 osoby (prostěradla, povlečené deky a polštáře), další 
vybavení přidáváme dle počtu osob na rekreačním poukazu 

 skříňkou pro umístění základních oděvů 

 kuchyňskou skříňkou vybavenou nádobím pro vaření a stravování až 6 osob 

 elektrickým vařičem 

 mikrovlnnou troubou 

 lednicí s malým mrazákem 

 sedacím koutem až pro 6 osob 

 elektrickým přímotopným radiátorem s termostatem 

 elektrickou zabezpečovací signalizací 

 elektromechanickým zámkem vstupních dveří 

 plastovým sedacím nábytkem pro venkovní použití (stůl a židle) 

 bezplatným připojením k síti Internet prostřednictvím bezdrátového připojení WI-FI 

 novým TV přijímačem (s programy dle aktuální nabídky pozemního vysílání DVB-T2, cca 50 programů) 

 
 

 

 
 
 
 
Do prostoru rekreačního střediska není povolen vstup žádných zvířat. Nejezděte 
k nám ani s malými psy, kočkami, křečky. Uvnitř rekreačních objektů je zakázáno 
kouřit. 
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V těsné blízkosti chatek si rekreanti mohou sami prostřednictvím zapůjčené bezkontaktní 
karty natočit non-stop pivo a limonádu.  
 
Město Zliv se nachází asi 25 km od Českých Budějovic a 5 km od města Hluboká nad 
Vltavou. Rybník Mydlák pak najdete na konci Zlivi směrem na Mydlovary. V kempu je k 
dispozici WC, umývárna, sprcha s teplou vodou (na žetonové automaty), kuchyňka s 
možností mytí nádobí, prodejna základních potravin a teplých jídel, a půjčovna loděk. 
Další informace budou postupně zveřejňovány na internetové adrese 
http://www.mydlak.cz. 
 
V rekreační sezóně 2022 je možné objednat pouze týdenní turnusy. Příjezd je vždy 
v sobotu od 14.00 do 16.00 hodin, odjezd poté opět v sobotu od 8.00 do 10.00 hodin. 

 
V roce 2016 město Zliv provedlo v prostoru kempu několik úprav – vznikla nová recepce 
u vstupu do areálu pro pěší, a proběhla realizace nového veřejného osvětlení a nové 
přístupové cesty mezi našimi chatami a WC. Při dešti se tedy nebude nutné brodit 

kalužemi vody. 
 

Upraven byl také vstup do rybníka, v celé délce od 

chatek až k hlavní pláži byl navezen několik metrů 
od břehu kačírek a bylo zlikvidováno rákosí.  
 
Vstup do vody je mnohem pohodlnější, a navíc bez 

nepříjemného bahna. Vlastními silami jsme kačírek doplnili i v okolí mola, 
které se snad navíc podaří prodloužit o další pole. Rákosí zůstane pouze 
před chatkami, kde vytváří pro návštěvníky příjemnější neotevřené prostředí, 
a navíc je možné zde v klidu chytat ryby. 
 
 

 
CENÍK SLUŽEB 2022 

 
Chatka, obytná maringotka   

 14. 5. - 28. 5. 2022 týden 3.780,00 Kč 

 28. 5. - 25. 6. 2022 týden 4.200,00 Kč 

 25. 6. - 27. 8. 2022 týden 5.180,00 Kč 

 27. 8. - 22. 10. 2022 týden 4.200,00 Kč 

   
Poplatek za osoby   

 dospělá osoba (den nástupu starší 18 let) týden 455,00 Kč 

 dítě 15-18 let (den nástupu starší 15 let) týden 350,00 Kč 

 dítě 6-15 let (den nástupu starší 6 let) týden 245,00 Kč 

 dítě do 6 let týden 0,00 Kč 

   
Další doplňkové služby   

 poplatek za elektrickou energii kWh 9,00 Kč 

 poplatek za umístění automobilu v blízkosti chatky v kempu týden 315,00 Kč 

 poplatek za umístění motocyklu v blízkosti chatky v kempu týden 140,00 Kč 

 
 
Písemné přihlášky zasílané e-mailem na adresu michal@dobnet.cz musí obsahovat jméno a příjmení 
objednatele, celé datum narození, adresu trvalého bydliště a telefonní spojení. Je také nutné uvést počet dalších 
osob, věkovou kategorii a požadavek na doplňkové služby. 
 

Doporučujeme telefonicky předem ověřit volný termín na telefonním čísle 277 00 11 66.  

Doklad o přidělení rekreace spolu s informacemi k platbě vám bude zaslán do 14 dnů od odeslání přihlášky. 
Ihned po obdržení platby vám obratem zašleme rekreační poukaz. 
 
 

 
        Michal Nešpor 

         MYDLÁK, z.s. 
 
 
V Dobřichovicích dne 25. 1. 2022 

http://www.mydlak.cz/
mailto:michal@dobnet.cz

