
14.00-19.00 Příjezd do Leteckého muzea Kbely. Prezentace účastníků. Zaparkování aerovek na 

ploše před hangáry Stará Aerovka. Zaparkování přívěsů a doprovodných vozidel za 

hangárem Stará Aerovka. Odjezd ubytovaných účastníků v hotelu DUO minibusem 

pořadatele nebo vlastním doprovodným vozidlem do hotelu DUO. Ubytování. 

Ostatní účastníci dle uvážení do vlastního ubytování nebo domů. Soukromý 

program účastníků.

Pátek 6.9.2019

14,00 - 18.00 Přivítání účastníků v Národním technickém muzeu, komentovaná prohlídka 

exponátů

18.00

10.00 - 12.00 Přivítání účastníků před hangáry Leteckého muzea Kbely, komentovaná prohlídka 

exponátů

12.00 - 13.00 Oběd v hangáru Stará Aerovka

13.00

Program celosvětového setkání přátel vozů Aero k příležitosti 100. 

výročí založení továrny letadel Aero Praha, 90. výročí zahájení 

výroby automobilů značky Aero, 40. výročí založení evropského 

klubu Aero - IG, na 38. Evropské setkání vozů Aero

konané od čtvrtka 5. září do pondělí 9. září v Praze

Mladoboleslavská 425/9, Praha 9 - Kbely, parkoviště před hangáry Stará Aerovka 

GPS 50.127379, 14.528857

Ubytování účastníků a společenská část : Hotel DUO, Teplická 492, Praha 9 - Prosek

Průběh setkání

Čtvrtek 5.9.2019

Pořadatel Členové Aero Car Clubu Praha z.s. ve spolupráci Vojenským historickým ústavem 

Letecké muzeum Kbely, Národním technickým muzeem a AERO Vodochody 

AEROSPACE a.s.

Místo konání - parkování a výstava vozů Aero : Letecké muzeum Kbely

Odjezd autobusy do Národního technického muzea, Praha 7 - Letná

Odjezd účastníků autobusy do hotelu DUO

do 09.00 Příjezd účastníků neubytovaných v hotelu DUO před hangáry Stará Aerovka

10.00

Postupný odjezd účastníků na okružní jízdu Prahou s návštěvou míst spjatých s 

historií firmy Aero. Papírenská ulice v Bubenči,kde stály první dílny firmy Aero. 

Komentovaná prohlídka historické části pražské čistírny odpadních vod která byla 

postavena v letech 1901 až 1906  podle projektu sira Williama Heerlein Lindleye.

19.00 Večeře, slavnostní večer ke 100 letů založení firmy Aero

08.30

Sobota 7.9.2019

Odjezd účastníků od hotelu DUO minibusy pořadatele a doprovodnými vozidly k 

hangárům Stará Aerovka

09.00 Odjezd účastníků od hotelu DUO minibusy pořadatele nebo vlastním 

doprovodným vozidlem do Leteckého muzea Kbely

do 09.30 Příjezd ostatních účastníků ubytovaných mimo hotel DUO s vozy Aero před 

hangáry Stará Aerovka, ostatní s doprovodnými vozidly na parkoviště Leteckého 

10.00 - 18.00 Výstava vozů Aero na ploše před hangáry Stará Aerovka



Za Aero Car Club Praha             Jiří Zítek

Těšíme se na Vaší účast

     Medaile budou vydány v omezené edici s pořadovými čísly s možností volby svého "šťastného 

čísla" medaile při vyplnění přihlášky. Medaile budou nabídnuty v číselné řadě 17-99 a 101-150 a lze 

jí získat pouze účastí s vozem Aero s označení "jezdec" na tomto setkání. Pokud někdo další bez 

vozu Aero bude mít zájem o medaili, musí se zaregistrovat jako "jezdec" bez vyplnění rubriky 

AUTOMOBIL. V tomto případě mu bude umožněno zvolit číslo medaile a zaregistrovat se. Po této 

registraci a zaplacení startovného "jezdce" obdrží stejné materiály jako jezdec, ale startovní číslo H - 

host. Medaile s čísly 1-16 a 100 nebudou veřejně nabízeny s přihláškou ale budou nabídnuty 

pozvaným osobnostem firmy Aero, Vojenského historického ústavu, Národního technického muzea 

a Aero Car Clubu Praha. Medaile, jejíž čísla nebudou při přihlášení označená, nebudou vyraženy. 

Medaile budou účastníkům s příslušným certifikátem předány na slavnostním večeru v hotelu DUO 

v pátek 6.9.2019

    K výročí 100 let založení továrny Aero bude vydána  pamětní medaile velikosti průměr        50 

mm, gramáž 42 g, ryzost 99/100 stříbra. Na jedné straně bude portrét zakladatele továrny Aero 

pana JUDr. Vladimíra Kabeše a na druhé straně známé tovární heslo Fideli Sempres Fidelis.

Návštěva bývalého servisu v Karlíně, dnes polyfunkčního domu Aerohause a míst 

ve Vysočanech, kde stála původní tovární hala firmy Aero

12.00 - 13.00 Oběd v hangáru Stará Aerovka

18.00 Zaparkování aerovek na ploše před hangáry Stará Aerovka, odjezd účastníků 

minibusy pořadatele a doprovodnými vozidly do hotelu DUO.

Neděle 8.9.2019

08.30

19.00 Večeře, slavnostní večer k 90 výročí zahájení výroby vozů Aero a 40. výrčí založení 

evropského klubu aerovkářů Aero - IG

Odjezd účastníků od hotelu DUO minibusy pořadatele a doprovodnými vozidly k 

hangárům Stará Aerovka

PAMĚTNÍ MEDAILE

14.00 - 17.00 Odjezd do města Odolena Voda, výstava aerovek ve sportovním areálu, 

občerstvení

17.00 Odjezd účastníků z Odolene Vody před hangáry Stará Aerovka. Odjezd 

ubytovaných účastníků minibusy pořadatele a doprovodnými vozidly do hotelu 

DUO. Soukromý program.

18.00

Pondělí 9.9.2019 KONEC SETKÁNÍ odjezd účastníků z hotelu DUO, soukromý program

do 09.00 Příjezd účastníků neubytovaných v hotelu DUO před hangáry Stará Aerovka

09.30 Odjezd do továrny Aero Vodochody

10.00 - 14.00 Zaparkování aerovek, přivítání účastníků, oběd, výstava aerovek před hangáry, 

prohlídka výrobních hal a hangárů




