
 

 

                VETERAN ARMY VEHICLES  
                                České Budějovice 

 
                        Přehled akcí na rok 2013 
 

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

  7.2.             Školení  komisařů FKHV - KLTK a KTK03  „Na hřišti“ v Hrdějovicích od 17,00 hod. 

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

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

     6.4.             Křivonoska - kemp UAMK „Jarní testace historických vozidel“ od 9,00 hod 

    

    13.4.            Vzpomínková akce „Pomníčky USAF“ Srubec,Zaluží a Boršov nad Vltavou, sraz  

        na  pumpě u velkoskladu Prazdroj ve Vrátě v 9,00 hod, v 11,00 u Brejžků,ve 13,00 Záluží. 

   

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

                        Na této schůzi bude provedeno přetestování přistavených klubových vozidel, které jsou 

                        na veteránských registračních značkách 

    8. – 10.5.    Vzpomínková akce ku příležitost 68.výročí ukončení II. Světové války „Po demarkační           

linii 2011, program bude upřesněn.  

 

 18.5.            Pomník USAF Zdíky, Kaplice pomník RA, Netřebice pomník obětem transportu smrti  

 

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

                     Dokončení  přetestování ! 

    31.5.-2.6.    Veteránská rallye „O zlomenou poloosu 2013 místo konání a kempu bude upřesněno, 

                     pořádá  VCC Třebíč 

 15-16.6.      „Okolo Lipna“ podrobnosti na našem diskusním webu  

     

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

     

    28.6. –30.6.  Bluesgrassový  festival v Lukách nad Jihlavou „White Stork 2013“ pořadatel KBR 

                         se setkáním milovníků vojenské historické techniky   

    15.7-20.7.    Čas dovolených – „Krušné hory“ týdenní čundr po krásách Krušnohoří 

 

17.-18.8.      Novohradské hory – Hlincovka a chalupa u Petrů. 

 

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

13.-15.9.      „Česká Kanada“ trasu připravila Hlincovka 

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

     

    27.-29.9.     Akce „Poslední kolo 2013“ tradiční setkání na závěr sezóny v Hostech u Týna nad  

                     Vltavou za pořadatelství Ferryho Mezery 

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

  

 19.-20.10.    Jízda podzimní Šumavou, trasa a čas bude upřesněna  

     

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

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

 

13.12 .        Výroční schůze klubu s kapelou v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích 

  

 


