
 

 

VETERAN ARMY VEHICLES  
   
 

                        Přehled akcí na rok 2010 
 

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

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

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

 

17.4.             Vzpomínková akce „Pomníčky USAF“ v Zaluží a Boršov nad Vltavou, sraz v 12,30 hod 

         u benzínové čerpadla u Kauflandu na Dlouhé louce. 

24.4.              Odhalení pamětní desky pilotů USAF ve Zdíkách, uctění památky pilotů u pomníku  

                      na Dobré Vodě a v Zaluží ve spolupráci s obcemi. 

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

  

    6.5. – 9.5.    Vzpomínková akce ku příležitost 65.výročí ukončení II. Světové války „Po demarkační           

 linii 2010 

 22.5.             Akce KVH Č.B. – na bývalém tankodromu ukázka bojové akce 

  

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

 

 28.5.-30.5.    Veteránská rallye „O zlomenou poloosu 2008  místo konání a kempu bude upřesněno, 

                       pořádá  VCC Třebíč 

 

 18.6.-20.6.   KVH Nové Hrady setkání ve skautském táboře s bojovou ukázkou s technikou 

 

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

 

 25.6. –27.6.  Bluesgrassový  festival v Lukách nad Jihlavou „White Stork 2010“ pořadatel KBR 

                         se setkáním milovníků vojenské historické techniky   

 

     Léto 2010    Čas dovolených – zamyslet se konečně nad další společnou dovolenou! 

 

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

 

 

 24.-26.9.       Akce „Poslední kolo 2008“ tradiční setkání na závěr sezóny v Hostech u Týna nad  

                       Vltavou za pořadatelství Ferryho Mezery 

 

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

 

 9-10.10.       „Zemí zamyšlenou“ čundr po malebné podzimní Šumavě, trasu vypracuje předseda 

  

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

  

 6.-7.11.        „Boletická bílá stopa“ pod vedením Slávka Chalupníka 

   

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

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

 

17.12.           Výroční chůze klubu s country kapelou v hostinci „Na hřišti“ v Hrdějovicích 


