
 
Vídeňská 2931, 390 05 Tábor 

Vážení tanečníci, Vážení kolegové, 
 
Jménem organizátora TŠ Atak si Vás dovoluji pozvat na taneční soutěž pod názvem 
Tábor Unlimited - 18. ročník, ZL DD,HH Čechy /1/, 30.9.2018 
Soutěž jsme pro vás uspořádali v tanečním sále Hotelu Palcát, tř. 9. května 2471, 390 01 Tábor.  
 
PRO JISTOTU UPOZORŇUJI NA AKTUÁLNÍ OMEZENÍ DOPRAVY: 
Upravte prosím čas odjezdu do Tábora u DD kategorií o cca 30min. dříve. Moc děkuji…. 

1) SEMAFOR V OBCI MILIČÍN!! (oprava hlavního tahu E55 Praha – Tábor)  
Použijte prosím nejlépe aplikaci MAPY v telefonech nebo navigaci v autě, která vám sdělí 
aktuální zdržení.  
Pokud bude zdržení cca do 15 min. doporučuji  setrvat na E55  a počkat. 
Ze zkušenosti vím, že v neděli dopoledne se dá bez problému projet s minimálním zdržením.  
Pokud zjistíte delší zdržení, doporučuji tuto objížďku: 
- Ve stoupání od Votic (tzv dvouproudý Votičák) cca uprostřed je odbočka do leva na 

silnici 124 směr obec Neustupov. Jeďte až do obce Jiřetice a tam odbočte vpravo směr 
Chlístov. Tato silnice III. třídy vás navede k obci Miličín zpět na E55 těsně před semafor. 

-  
2) UZAVÍRKA ULICE BUDĚJOVICKÁ V TÁBOŘE!! 

Od Prahy odbočte z dálničního obchvatu směr Písek. Po přejetí lanového mostu přes vodní 
nádrž Jordán odbočte vpravo směr Tábor centrum. Pokračujte přes Písecké rozcestí ulicí ČSL 
Armády, po Jordánské hrázi směr Č. Budějovice. Projeďte otevřenou částí Budějovické ulice 
až k semaforu k uzávěrce. Pak odbočte vlevo do Havlíčkovy ulice a dále pak vlevo do ulice 
třída 9. května. Touto ulicí pokračujte k Hotelu Palcát. Parkování v ulici je v neděli zdarma. 
 
Od Českých Budějovic jeďte směr centrum ulicí Soběslavská. Projedete pod Černými mosty 
do ulice Budějovická. U uzavírky v této ulici odbočte prudce vpravo do ulice U Mýta a 
pokračujte ulicí U Bechyňské dráhy k železniční stanici Tábor. Zde odbočte vlevo do ulice 
třída 9.května. Touto ulicí pokračujte k hotelu Palcát. Parkování v ulici je v neděli zdarma. 

 
Těšíme se na Vás….. 
 
V Táboře 27.09.2018                                                                               Dalibor Stano - organizátor 
TŠ Atak s.r.o.                                                                                               tel.: 602 330 520 
Vídeňská 2931 
390 05 Tábor 
e-mail: dstano@volny.cz    www.danceatak.cz                                                                        


