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T Á B O R  2 0 2 0  v  d a t e c h  
Adresa tábora: Tábor BVÚ, DVORCE, 793 68 

st 17.6. od 16:30 hod. předtáborová schůzka rodičů 

27.6. – 28.6. STAVBA TÁBORA – nevynechatelná pro všechny účastníky tábora  

 Sraz u klubovny v 700 hod. 

Sbalené věci na tábor dopravte do klubovny nejpozději do pátku 26. 6. Pokud Vás 

rodiče přivezou v sobotu ráno ke klubovně na sraz k odjezdu na stavbu tábora, pak 

mohou věci dovézt až tam. To je však poslední možnost!!! 

pá 3.7. ODJEZD NA TÁBOR 

 Sraz: klubovna BVÚ 1400 hod. 

 Odjezd: 1415 hod. 

 Odjezd na tábor je společný pro všechny. 

Důležité je mít s sebou „Zdravotní kartu dítěte“ (s datem odjezdu na tábor) a 

„Průkaz zdravotní pojišťovny“. 

xxx NÁVŠTĚVNÍ DEN RODIČŮ (z důvodu epidemické situace nebude) 

 Ukázkový program táborové činnosti s tradičními sportovními zápasy. 

Toto je jediný den, kdy Vás mohou rodiče navštívit. V jiný den není návštěva 

rodičů žádoucí, neboť se tím narušuje táborový program. 

  Dojezd na tábor: 

oddílovým autobusem (cena 120,- Kč tam i zpět) 

- parkoviště naproti DK Vítkovic 730 hod. 

- Svinovské mosty 740 hod. 

- dojezd na tábořiště cca  900 hod. 

- odjezd z tábořiště cca 1730 hod. 

- příjezd do Ostravy cca. 1900 hod. 

autem (viz mapka na druhé straně)   
- Ostrava → Budišov nad Budišovkou (přes Fulnek a Vítkov) 

Z Budišova odvoz oddílovým autobusem na tábořiště. Dostat se 

automobilem až na tábořiště není možné, neboť se nachází 

v hygienickém pásmu vodní nádrže Kružberk. Případné pokuty řeší 

každý sám. 

- odjezd z náměstí 930 hod. 

- odjezd z tábora po nástupu cca. 1630 hod. 

- cena tam i zpět 20,- Kč 

so 25.7. PŘÍJEZD Z TÁBORA 

V odpoledních hodinách autobusem ke klubovně. 

22. - 23.8. BOURÁNÍ TÁBORA 

Přesnější instrukce budou včas napsány na intranetu. 

  

Křišťanova 1049/15, 702 00 Ostrava – Přívoz 
IČ: 44938519 

mailto:bvu@bvu.cz
http://www.bvu.cz/


Trasa Ostrava → Budišov nad Budišovkou 
Cesta přes Fulnek, Vítkov: 65 km, celkový čas: 57 min. 

 


