PROGRAM 19. SETKÁNÍ MODRÝCH BARETŮ K PŘÍLEŽITOSTI 30.
VÝROČÍ ZAHÁJENÍ MISE „UNPROFOR“ DNE 23. 4. 2022 V ČESKÉM
KRUMLOVĚ
Vážení kolegové, dovolte, abych vás jménem Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje co
nejsrdečněji pozval na již tradiční „19. Setkání Modrých baretů.“
Akce je pořádána pro všechny válečné veterány a jejich doprovod.
Letos si připomínáme 30. výročí zahájení mírové mise „UNPROFOR“
23. 4. 2022
09:00 - 10:00
10:00

18:00 - 24:00

Prezence na akci na 2 nádvoří krumlovského zámku
Slavnostní nástup účastníků setkání na 2. nádvoří
Slavnostní ceremoniál, proslovy hostů
Předání ocenění za aktivní práci veteránům JčK
Předání medailí oceněným válečným veteránům
Výstup na zámeckou věž a vynesení věnce na věž, zapsání do kroniky
Prohlídka zámku, muzea pod věží, města a možno také fotoateliéru Seidel.
Odjezd autobusu do VLS Olšina
Slavnostní oběd (guláš č. 19)
Pro zájemce otevřené Info-centrum ke stezce okolo rybníku Olšina, bašta s výstavou
zaměřenou na rybníkářství, naučná stezka okolo rybníku Olšina, v areálu rekreačního
zařízení je k dispozici minigolf.
Volná zábava, k tanci a poslechu hraje hudba Bobál

24. 4. 2022
08:00 - 10:00

Pro ubytované na Olšině
Snídaně

11:30 – 12:30
12:30 – 14:30
14:30
15:00 – 16:00
16:30 – 18:00

V průběhu Slavnostního ceremoniálu bude předáno válečným veteránům JčK ocenění za aktivní práci.
Účastnický poplatek
100,- Kč pro člena SVV
100,- Kč pro doprovod člena SVV
Účastnický poplatek má evidenční charakter, pokryje část nákladů na zaplacení odznaku- placky k rozlišení
pozvaných veteránů a nákladů na oběd. Rozlišovací placka umožní čerpat 10% slevu na občerstvení
v restauraci „U klobouku“ na I. nádvoří zámku.
Uspořádáme mezi účastníky setkání dobrovolnou finanční sbírku, kde naše organizace k výtěžku této sbírky
přidá částku 5.000;-Kč a tyto vybrané peníze zašle na konto ČsOL k podpoře volyňských Čechů, utečenců
z Ukrajiny, kteří jsou ubytováni v hotelu Legie.
Ubytování: zajištěno v rekreačním zařízení Olšina – nutno se nahlásit na recepci tel.: + 420 737 226 560.
Hradí zájemce na místě.
pplk.v.v. Ing. Vojtěch Plesník
předseda SVV Jihočeského kraje

