
 
 

                       JEEP CLUB Jižní Čechy z.s.  
   

                                               Přehled akcí na rok 2018                       
                     
   31.1.          Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod. 

 
28.2.    Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod. 

 
28.3.          Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod. 
  

  14.4.           Vzpomínková akce „Pomníčky USAF“ Dobrá Voda, Boršov nad Vltavou, Zaluží, sraz  
     na  pumpě u velkoskladu Plzeňský Prazdroj ve Vrátě, čas 9,00 hod. 

 
25.4.          Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod. 
                   
28.4.          Vzpomínková akce u pomníku pilotů USAF  „Zdíky“, čas odjezdu o místo bude upřesněno.               
 
5.- 8.5.      Vzpomínková akce ku příležitost 73.výročí ukončení II. Světové války „Po demarkační           

linii 2012“.  Trasu připravil Yves, bude detailně popsána.                
 

   25.-27.5.    VCC Třebíč tradiční sraz 27. ročník „O zlomenou poloosu“ Borovinka u Koněšína. 
 
30.5.          Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod 
                       

   2.- 3.6.       Návštěva muzea letectví Deštná – Horní Radouň – Noclech camp Vlčí bouda. 
 
15.-17.6.    Klubový výroční sraz JEEP CLUB Jižní Čechy – Dálava.   
 
 27.6.         Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod 
 
29.-30.6.   17. ročník Bluesgrassový  festival v Lukách nad Jihlavou „White Stork 2018“ pořadatelé       
                  KBR.                            

 
   21.-28.7.    Klubová dovolená 2018 –  „BRDY“ trasa a místa budou upřesněna 
                       

12.-13.8.    “ Novohradské hory“  trasa v konceptu Hlincovky  
 
29.8.           Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod 

     
    26.9.          Pravidelná členská schůze klubu v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod 
       
    13.-14.10.  Podzimní sraz na Dálavě společný s kamarády KRB z Luk nad Jihlavou . 
     
    28.10.         Kolem Kleťe – spanilá jízda ke 100. výročí vzniku samostatného státu ČR pod taktovkou  
                       Jindry Švorce. 

 28.11.         Pravidelná členská schůze klubu  hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 19,00 hod. 
 
14.12 .        Výroční chůze klubu v hostinci „Na hřišti“  v Hrdějovicích od 17,00 hod.     
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