
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Po slavnostním zahájení již 15.ročníku tradičního setkání všech účastníků 

zahraničních misí, rodinných příslušníků a příznivců následuje tradiční výstup na 

zámeckou věž (pro ty, kteří ještě zvládnou zdolat náročnost a úskalí schodiště) 

zvěčnění se v podpisem v Kronice a návratu zpět na zem bude následovat tento 

program: 

Sdružení válečných veteránů Jihočeského kraje, ČsOL České Budějovice a Vimperk 

za význačné podpory Střediska obsluhy výcvikového zařízení v Boleticích a KVV 

v Českých Budějovicích pro Vás připravili tento program. Doufáme, že Vás zaujme a 

že se opět sejdeme v hojném počtu.  Těšíme se na Vás  



    

 

11,30 – odjezd autobusů do prostoru rekreačního zařízení Olšina, kde 

bude vydán oběd (guláš č.15) a umožněno krátké posezení na kávu apod. 

/ autobusy budou přistaveny na parkovišti v prostoru plaveckého 

stadionu/. 

Po obědě je připraveno několik aktivit, dle zájmu přítomných, a to: 

 Projížďka VVP – kde se zastavíme v gotickém kostele na 

Boleticích. Zaslzíme a zavzpomínáme na zlaté časy na Podvoří, 

Jablonci a Oticích. 

 Pro ty kteří nebudou mít chuť objíždět tato posvátná místa je 

připravena exkurze do rybářské bašty u nejvýše položeného 

rybníku v Česku VLS na Olšině. 

 Také je možno vyplnit volný čas prostou procházkou 

překrásnou šumavskou přírodou. 

 Podle počasí a zájmu je připravena i střelecká soutěž ze 

vzduchovky; otužilecké plavby (možnost zapůjčení lodí a kol) a 

také možnost posezení pod pergolou zdejšího zařízení. 

 Pro ty, kteří budou chtít zůstat déle, případně zde přespat 

bude hrát k tanci a poslechu kapela „Boboband“, dle zájmu 

účastníků. 

V tomto rekreačním zařízení je možno se ubytovat a přespat zde. 

Zařízení disponuje řadou velmi solidně vybavených pokojů za přijatelnou 

cenu. Ubytování je poskytováno včetně snídaně. Příjemný personál se 

těší na Vaši návštěvu a je připraven Vás ubytovat dle Vašich 

požadavků. Přikládám ceník služeb tohoto zařízení (v záhlaví zjistíte 

telefonický kontakt, na kterém si můžete objednat ubytování, tak jak 

se Vám hodí). K tomuto zařízení je možno dojet i vlakem. Ubytování si 

můžete zajistit i u mě na tel.čísle: 728 767 391, nebo na e-mailu: 

VojtechPlesnik@seznam.cz.   
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Jelikož se jedná o jubilejní 15.setkání modrých baretů byla k této příležitosti 

zhotovena pamětní medaile na stuze, kterou si je možno zakoupit za 

zvýhodněnou cenu 300;-kč/ks. Medaile je zhotovena v omezeném množství, 

přednost mají členové SVV JK, bývalí příslušníci modrých baretů, účastníci 

zahraničních misí a další zájemci. K medaili budou vydávány certifikáty a pro 

jejich bezchybné vyplnění je třeba uvádět svou hodnost, jméno a příjmení. 

Pokud toto nezadáte obdržíte certifikát orazítkovaný a podepsaný, ale jméno 

držitele si pak budete muset vypsat sami ! 

Zde je její návrh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je ukázka aversu a reversu (líce a rubu) této medaile. Průměr je 46mm, černá barva 

představuje vystouplé plastické části medaile. Stužka je vyvedena v modré barvě 

(proužky světlé a tmavě modré). Předávána bude v krabičce spolu s certifikátem a 

stužkou. 

Na stužce je umístěný 

symbol vítkovské pětilisté 

růže. 

Medaile je možno objednávat tak, že zaplatíte uvedenou částku na číslo účtu:  

273 859 937 / 0300 za číslo k účtu do poznámky k platbě uveďte: MSB hodn.jm.příjm. 

Dále je možno si je objednat na e-mailových adresách: VojtechPlesnik@seznam.cz; 

milancajdik@atlas.cz; nebo bt387316734@gmail.com . Vzhledem k vysokým cenám 

poštovného je výhodné si medaile odebrat přímo na setkání 28.4.2018. Kdo se 

nebude moci zúčastnit setkání může předat peníze kamarádovi a kupovat ji přes něj. 

Vzhledem k tomu, že je vyražený omezený počet kusů nebude možno si ji v budoucnu 

přiobjednat. 
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Tady je ten ceník služeb zařízení OLŠINA 

 

 

 



    

  

                       Zde je kontakt na zabezpečení si ubytování v rekreačním zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


