
 
 

RODOKRUG 
mezinárodní festival domorodých tradic 

10. - 12. 5.2019 
 

Praktické informace k festivalu 
 

 
 

Místo konání 
Tábor Poľana Vrbovce, na hranici ČR a SR 
 

Doprava na festival 
 
Vlakem  
Do Vrbovců jezdí přímé vlaky z Hodonína přes Veselí nad Moravou a ze slovenské strany z Nového 
Mesta nad Váhom a Myjavy.  

Pěšky  

Z nádraží Vrbovce je to do tábora 15 až 20 minut. Před nádražím se dejte vlevo po vyšlapané cestě, 
půjdete pořád souběžně s železniční tratí, po pravé straně dole uvidíte část obce Šance. Na konci cesty 
se dáte vlevo do tunelu a už jste v táboře.  

Pozor, cestou je ještě jeden tunel, který můžete správně přehlédnout. Pokud tunelem nepoteče při 
pravé straně potok a za tunelem bude prudce stoupat louka, vraťte se a pokračujte původním směrem 
k dalšímu tunelu. 

Autem 

Jedete-li od Javorníka, přejeďte státní hranici na Slovensko a v části obce Šance odbočte vlevo směrem 
na Myjavu. Sledujte levou stranu, před autobusovou zastávkou vlevo uvidíte polní cestu směřující k 
tunelu.  

Do tábora vede ještě jedna cesta, ze slovenské strany, přímo z hlavní silnice v části obce Šance 
odbočte u autobusové zastávky na Myjavu. Sledujte levou stranu, před autobusovou zastávkou vlevo 
uvidíte polní cestu směřující k tunelu. 

 

A: Spojení z Prahy 

Letiště - Airport Express - vlakové nádraží Praha hl.n. - Velká nad Veličkou – Vrbovce/Slovensko/ 

Z letiště: 



Airport Express 

Autobusová linka AE jezdí denně v pravidelném intervalu 30 minut. V letním období je interval mezi 

spoji zkrácen. Ve směru na Letiště Václava Havla Praha lze tento spoj využít od 6:30 do 22:00 hodin, v 

opačném směru pak od 5:30 do 21:00 hodin. Navíc je zaveden ranní spoj na letiště v 5:30 hod. Na 

linku jsou nasazovány převážně nízkopodlažní autobusy zajišťující snadný nástup a dostatečný prostor 

pro uložení zavazadel. 

Vlakové spojení najdete přímo na místě, nebo na tomto odkazu: 

https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/  

B: Spojení z Bratislavy 

Z letiště: 

Přímé spojení z letiště není v průběhu dne možné autobusem MHD na autobusovou stanici Mlynské 

nivy, proto je třeba využít dopravu s jedním přestupem. 

 z Autobusové stanice linkou 205 s přestupem na linku 61  

na zastávce Zimní stadion nebo na linku 96 na zastávce Slovinská. 

 z letiště linkou 96 s přestupem na linku 50 na zastávce Trnavská  

nebo na linku 205 na zastávce Slovinská. 

 z letiště linkou 61 s přestupem na linku 205 na zastávce Bajkalská. 

Z Bratislavské autobusové stanice: 

Jezdí přímé autobusy do Myjavy https://www.sadtn.sk/files/cp/303410_2018-05-01.pdf  

nebo do Senice http://www.sadtrnava.sk/data/cp_17-18/pal/205422.pdf. 

 

Z Myjavy můžete pokračovat vlakem do stanice Vrbovce (15 min pěšky do tábora)  

nebo autobusem do obce Vrbovce. Pokud autobus jede přes místní část obce Šance, vystoupíte přímo 

u tábora na zástavce Vrbovce-Ostrý vrch Lieštie https://www.sadtn.sk/files/cp/303404_2018-12-

09.pdf.  

Jiná linka https://www.sadtn.sk/files/cp/303409_2018-12-09.pdf tudy nejede a musíte až do obce 

Vrbovce (5km od tábora).  

 
Ze Senice můžete pokračovat místním autobusem http://sadtrnava.sk/data/cp_19/pal/205404.pdf do 
obce Vrbovce (5 km od tábora).   

 

Když budete potřebovat, můžeme Vás na vlakovém nádraží Vrbovce vyzvednout a dopravit do tábora. 



Kontakt 
 

Petr Bolf +420 777 677 029  

Zdeněk Ordelt /anglicky/ +420 603 509 654 

Kateřina Polčanová /anglicky/ +420 605 980 316 

 

Mapa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internetový odkaz: 

https://www.google.cz/maps/place/%C5%BDiv%C3%A1+%C5%A1kola+Vrbovce/@48.8161385,17.517
56,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47134f344d350247:0x4de92dc33d5043e4!8m2!3d48.816135!4d17.519
754 

 

Parkoviště 
 
Za odbočkou „Tábor“ ze silnice Vrbovce Šance – Myjava. 
Vlevo na louce bude označené místo na parkování.  
 
Poplatek: 100,-Kč 
 



 

Ubytování 
 
Ubytování je možné ve vlastním stanu za poplatek 100,-Kč noc/stan. 
Účinkující budou ubytováni v chatkách po čtyřech ve vlastním spacáku. 
 
Ubytování je potřeba rezervovat. 
 
Kontaktní osoba:  
Petr Bolf  tel: 00420 777 677029 nebo email: petr@rodokrug.com 

Strava 
 
V areálu tábora bude možnost zakoupit teplé jídlo vegetariánské a masité,  
nápoje nealko, pivo, káva, čaj… 
 

Odkazy 
 
Stránky festivalu       https://www.rodokrug.com/  
Facebook                     https://www.facebook.com/rodokrug/  
Tábor Poľana              https://taborpolana.cz/  
Spoje                            https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/  
 
 
 
 
 

Těšíme se na Vás všechny,  

společně vytvoříme překrásný prostor  

našich domorodých tradic.  

 

Sláva Rodu! 


