Cesta na území bývalé Jugoslávie do míst nasazení
k 25. výročí mise UNPROFOR

Ve dnech 15. – 18. 6. 2017 Sdružení válečných veteránů
ČR („SVV ČR“) ve spolupráci s MO ČR pořádá cestu k 25.
výročí nasazení Československého – Českého praporu
Mírových sil OSN na území bývalé Jugoslávie v rámci Mise
UNPROFOR, později UNCRO. Podmínkou účasti je platné
členství ve SVV ČR. Vzhledem k tomu, že autobus je
poskytován MO ČR zdarma, účast rodinných příslušníků
není možná. Předpokládá se návštěva míst působení
českých jednotek a návštěva pietních míst. Rovněž se
předpokládá návštěva míst na území Bosny a
Hercegoviny, kde byly nasazeny české jednotky v rámci misí IFOR a SFOR. Účastník si hradí pouze
ubytování a stravu. Odjezd se předpokládá z míst: Praha, Jihlava, Znojmo. Více v samotném
programu.
Ubytování bude realizováno v oblasti Plitvických jezer a to s přihlédnutím k počtu přihlášených
(rozuměj – zaplacení zálohy). Z tohoto důvodu nelze při vysokém zájmu účastníků vyloučit i ubytování
ve dvou ubytovacích zařízeních, případně ve vzdálenější lokalitě (např. Otočac, Gospič, atd.), kde lze
předpokládat větší ubytovací kapacitu v jednom zařízení. Roli při výběru ubytování bude hrát i cena,
která se předpokládá 3 500,- Kč. Cena ubytování bude záležet samozřejmě i na počtu ubytovaných.
Na druhou stranu je však nutno vzít v úvahu, že 15. 6. začíná v Chorvatsku turistická sezóna.
Předpokládá se ubytování s polopenzí, kdy první služba je večeře 15. 6. a poslední služba snídaně
18. 6. 2017. Z organizačních důvodů bude vyžadována polopenze pro všechny ubytované, nebude
tedy možno hradit pouze samotné ubytování a cena zájezdu bude jednotná pro všechny – stravu
můžeš přenechat hladovému kamarádovi např. za jinou protislužbu  .
Z výše uvedených důvodů je požadována platba ve výši 3 500,- Kč, která bude náležitě vyúčtována.
Platba je vzhledem k náročným organizačním důvodům nevratná, lze však své místo přenechat
jinému účastníkovi, který je členem SVV ČR.
Cestovní doklady:
Pro vstup do Chorvatska postačí platný občanský průkaz, pro vstup na území Bosny a Hercegoviny je
nutný platný cestovní pas bez víza.
Chci se zúčastnit – co musím udělat?
1) Vyplň přihlášku a do 7. 4. zašli e-mailem na adresu: svvcr@seznam.cz
2) Poukaž částku 3 500,- Kč na č. ú. RaiffeisenBank 1815627001/5500, Variabilní symbol - číslo
průkazu SVV a do poznámky„zájezd“
Co si mám vzít s sebou?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1

Občerstvení na cestu 
Cestovní doklady – viz výše - ID karta již v Chorvatsku a Bosně neplatí 
Fotky z míst působení,
Modrý baret pro společné foto,
Finanční hotovost - doporučená měna Euro a Kuna (není známa možnost platby kartou),
Cestovní pojištění – každý si zajišťuje sám.

Program:
Může se měnit vzhledem k dopravní situaci, počasí, místním okolnostem a lidským potřebám .
Zásadní prioritou je však návštěva pietních míst v Chorvatsku a Bosně a Hercegovině.
V případě nezájmu o cestu 17. 6. do Bosny a Hercegoviny je možno připravit si vlastní program (např.
návštěva Plitvických jezer). Autobus 17. 6. ráno při cestě do B a H bude mít zastávku u Plitvických
jezer, kde vyloží zájemce a v domluvený čas je při návratu zpět nabere.
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15. 6. - čtvrtek
Odjezd Praha – asi Roztyly
Odjezd Jihlava – Kasárna
Odjezd Znojmo Cesta: Znojmo – Vídeň – Gratz – Maribor - Zagreb
Zagreb - pomník za účasti chorvatských veteránů

– Cesta Zagreb – Plitvice (místo ubytování)

Org. pozn.

Očekáváme účast
chorvatských
veteránů,

– Ubytování a večeře
Volná zábava
16. 6. - pátek
– Snídaně
– Okruh zahrnující Bjelopolje, Udbina, Klapavica,
Podlapač, Lički Osik, Ostrovica, Bunič, Korenica –
Borje, Otočac, Babin Potok, Jezerce, Vrelo. Přesná
trasa bude určena dle ubytování. Předpokládá se
přestávka na oběd a návštěva pietních míst.
– Návrat - večeře

Očekáváme účast
VLP
domluvit
posezení ve Vrelu
rakije a pršut

Volná zábava
17. 6. - sobota
– Snídaně
– Varianta „A“ Bosna a Hercegovina, zastávka na Očekáváme účast
Plitvicích – dále Prijedor, Ljubija, Stari Majdan, VLP
Bosanska
Krupa,
zastávka
na
Plitvicích.
Předpokládá se přestávka na oběd a návštěva
pietního místa. Nutný cestovní pas.
– Varianta „B“ Individuální program (Plitvická jezera,
koupání, turistika).
– Návrat a večeře
Volná zábava
18. 6. - neděle
– Snídaně
Cesta do ČR po trase Plitvice (dle dohody návštěva
Plitvických jezer cca 2 hod.), dále Zagreb, Maribor,
Gratz, Vídeň, Znojmo, Jihlava, Praha. Příjezd do ČR
ve večerních až nočních hodinách.

Program bude postupně upravován a účastníci budou průběžně seznamováni. Harmonogram včetně
kilometrovníků bude k dispozici po rezervaci ubytování.
Návštěva pietních míst Chorvatsko:
–

Udbina - ppor. i.m. Václav Martínek

–

Ljubovo - ppor. i.m. Petr Valeš, ppor. i.m. Luděk Zeman

–

(Umístění: Udbina, návrší na jižním okraji města, z obchvatu se odbočí na starou silnici do Udbiny)
(Umístění: Ljubovo, na cestě vedoucí k Tangu-23 Tromeda Repetitor (bývalé stanoviště sil OSN), u silnice která vede z Korenice do
Lički Osik)

Široka Kula - čet. Petr Hos

(Umístění: Široka Kula, u silnice z Korenice na Lički Osik, pod zatáčkou v kopci, 2 km od stanoviště, odbočka ke statku)

Návštěva pietních míst Bosna a Hercegovina:
–
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Bosanska Krupa - ppor. i.m. Ivan Zapadlo
(Umístění: Bosanska Krupa, u bývalé základny SFOR v Bosanské Krupě, severní okraj města, u čerpací stanice, vlevo
od silnice do Otoky a Bosanski Novi, louka mezi silnicí a tratí)

