
PROUD NÁRODNÍ HRDOSTI  
a Svobodná buňka Jihočeská 

vás srdečně zvou na  
Setkání českých a slovenských vlastenců 

V sobotu, 26.3.2022  
v překrásném městě Táboře, Vančurova 2904 

 
 

 
� Začínáme v 11 hodin dopoledne „Rukodělným trhem“ „TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS 

TOHLE“, kde si můžete prohlédnout a také zakoupit výrobky, které pro vás s láskou 
udělaly zlaté české ručičky. Na „trhu“ můžete zároveň získat kontakty, tipy a triky, 
rady a porady, které se vám budou hodit pro vaši současnou nebo budoucí činnost. 

� Odpolední program s hosty startuje ve velkém sále ve 13.00 a končí v 18.00 hod. 
� Následuje přestávka na večeři a „zotavení“ a od 20.00 hod. rozjíždíme 

BÁJEČNÝ BÁL S TOMBOLOU – Losujeme od cca 18.30 hod. 
� V neděli ráno se sejdeme na společné snídani a potom se vydáme na procházku. 
� Setkání je čistě VLASTENECKÉ a zcela APOLITICKÉ 
 

DĚTI JSOU VŘELE VÍTÁNY!  
Dětský koutek bude v provozu od 11.00 do 19.00 hod. za poplatek 50 Kč. 

Vstupné (příspěvek na pronájem sálu): 150 Kč/osoba. 
Děti do 15 let zdarma. Vstupenka je zároveň lístkem do TOMBOLY. 

Rezervujte si svou účast na setkání na mailu: zdenka.sbj@centrum.cz 
 
Ubytovat se můžete v nedalekém hotelu Tábor www.hoteltabor.eu  za 490 Kč/noc + 110 Kč za 
snídani ve formě švédského stolu nebo kdekoli jinde dle vlastního výběru. Kontakt na hotel: 

tel: 774 402 025. Po celý den je v provozu a nám k dispozici restaurace, která je 
promítacím plátnem propojená s děním v sále, takže o nic z programu nepřijdete. 

 
OČEKÁVÁME DESÍTKY BÁJEČNÝCH HOSTŮ, A TĚMI JSTE PŘEDEVŠÍM VY! 
Kromě vás přijala pozvání i většina hostů pořadů Proudu národní hrdosti. O nich  

a o programu vás budeme postupně informovat v pořadech PNH �. Hosté vás pozdraví nejen 
z pódia, ale budete se s nimi moci blíže seznámit a diskutovat i v kuloárech. 

Zájemci o prodejní místo, pište paní Zdeňce, ona Vám zašle podrobnější informace.  
Kontakt: Tel.: 605 266 948, mail: zdenka.sbj@centrum.cz 

 
Za realizační tým: Yveta, Šárka, Honza, Jindřich 

 


