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      V Českém Krumlově   12.4.2015 

 
 

Pozvánka na akci 

 
12. Setkání Modrých baret ů, Český Krumlov 2015 

 
. 

Vážení přátelé dovolte, abych Vás jménem jihočeské krajské organizace ČsOL 
a SVV ČR, organizačního výboru a jménem vlastním co nejsrdečněji pozval na tradiční 
setkání účastníků zahraničních vojenských operací, mírových misí a bývalých 
příslušníků Výcvikové základny mírových sil Český Krumlov, na : 
 

12. Setkání Modrých baretů, které se koná sobotu 25.4.2015 v Českém Krumlově 
 
Sraz na 2. Nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov v 10:30-10:50, slavnostní 
nástup v 11:00. Odpolední část začne členskou schůzí SVVČR a ČsOL v 13:00 a od 
14:00 sportovní a zábavní program v Restauraci Na Hrázi na hornobranském rybníku 
v Českém Krumlově. Večer zakončíme koncertem Big Bandu hudby AČR od 18:00 v 
Synagoze 
 
Podrobné informace najdete v příloze nebo na stránkách na www.ckrumlov.cz/veteran  
  
Prosím o včasné potvrzení Vaší účast, přes rezervační formulář na 
www.ckrumlov.cz/veteran .  
 
 
 
 
S přátelským pozdravem 
 

 Pplk.v.z. Ing. Vojtěch Plesnik 
 předseda jihočeského krajského výboru 

 Sdružení válečných veteránů ČR 
 

 Pplk. v.v.Ing. Milan Čajdík 
předseda jednoty ČsOL Jihočeského kraje 

 
 
 
Tel: 728 767 391,  723 264 178 
Email: veteran@ckrumlov.cz 
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Program Setkání Modrých baret ů 2015, Český Krumlov – SMB 2015 
 
Datum konání: 25.4.2015 
Místo: Český Krumlov 
Místo a čas srazu:  
10:30- 11:00 na druhém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov 
 
Program  
11:00 – 11:20 Slavnostní nástup 
(přinesení zástavy, převzetí hlášení, přivítání a projevy hostů, vydání průkazek ČsOL novým členům) 
11:20 – 11:50 tradiční zápis do kroniky akce – zámecká věž 
 
Odpolední program 
Zahájíme odpolední program v 13:00 s členskou 
 
14:00 - 17:00 Odpolední společensko sportovní část 
14:20 - 15:00 Odpolední guláš pro hladové účastníky a vytvoření soutěžních družstev. 
15:00 – 17:00 Soutěž v petangu, pokec atd. (máteli soupravy na petang přineste sebou) 
17:00 – 17:30 Vyhlášení výsledků soutěže. 
18:00 – 20:00 Koncert v Synagóze – Big Band hudby AČR 
 
Další informace 
 
Ubytování:  
Hostel Travellers 
Hostel Havana 
Penzion Pohoda 
Ubytování Na Hrázi 
Další možnosti: www.ubytovani.ckrumlov.cz nebo přes Infocentrum info@ckrumlov.cz 
 
Stravování:  
Na odpolední program bude zajištěn "Odpolední guláš", jinak každý dle svého, restaurace Na Hrázi 
funguje po celou dobu akce. 
 
 
Doprava a parkování:   
 
Doporučuji využívat parkoviště před Městským úřadem (Kaplická 439, kousek za autobusovým 
nádražím, o víkendu zdarma, do města cca 5-10 min) případně tam kde máte ubytování a do města jít 
pěšky. Parkoviště je od prostoru odpolední akce vzdáleno cca 300m.  
Pokud nemáte ubytování  
Komu se nechce pěšky samozřejmě může jet s vlastní autem (parkoviště P1, P2 (levnější) nebo u 
zámecké zahrady P4), nebo lze využít služby TAXI-KRUMLOV (800 812 800, 380 712 712). 
Mapa akce: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zn3cqi41-tdg.khGdeKO_YcJg  
 
Účastnický poplatek  
 
Jako vždy i letos budeme vybírat účastnický poplatek 150 Kč/osoba, který bude použit na krytí 
nezbytných organizačních a materiálních nákladů (kytice, guláš, vstupné na věž, pronájem prostorů, 
ceny do soutěže, doprava mat. atd.) 
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Pro ty co si budou chtít trochu užít Krumlov pátek či neděli doporučuji si pořídit nový turistický produkt 
Krumlov card  (zahrnuje Hradní muzeum, Egon Shiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, 
Regionální muzeum) cena Krumlov card: 200 Kč/osoba, 100 Kč/dítě, senior, 400 Kč/rodina 
 
Rezervace – potvrzení ú časti  – www.ckrumlov.cz/veteran   
Rezervační formulář 
Z důvodu, že musíme připravit a zabezpečit pár věcí, prosíme o „Rezervaci“ - závazné potvrzení Vaší 
účasti. Peníze sice nemusíte předem posílat, stačí uhradit na místě, ale pokud nám chcete pomoci, 
ušetřit čas a nervy, můžete je poslat na náš transparentní účet jihočeské organizace SVV ČR.  
Tedy poslat peníze dle objednávky na účet: 1815336001/5500, jako variabilní symbol uveďte číslo 
objednávky (číslo za lomítkem např.: Objednávka kpr/1582/2015, tedy číslo 1582) jako specifický 
symbol uvádějte číslo na mobil. 
 
 
Kontakt: 
Přípravní výbor: 
Tel: 728 767 391,  723 264 178 
Email: veteran@ckrumlov.cz 
Tibor Horváth 
mobil: 606 422 628 
tel.: 380 704 614 
 


