
                       INFOLISTY  ZS A.I.C.E. ČR  č. 1/2011

  Vážení  členové,  příznivci  a  majitelé  vozidel  bývalého koncernu  
IFA,  přejeme  vám  v  novém  roce  pevné  zdraví,  kupu  osobních  
úspěchů  a  především  hodně  radostných  zážitků  z  účasti  na  
motoristických  akcích  i  bezproblémové  kilometry  pokaždé  
s bezpečným návratem.

                                                                              
     Uskutečnilo se:
-  poslední akcí roku 2010 bylo předání cen vítězům v jednotlivých kategoriích 
   3.ročníku „O pohár A.I.C.E.“ kterén se uskutečnilo v rámci „Podzimní pražské 
   trabantiády“. Výsledkovou listinu naleznete na našich stránkách www.aice.cz

-  na svém posledním jednání dne 8.12. výbor projednal záležitosti týkající se   
   výprodeje skladových zásob ND ZS, připomínky k výši členských příspěvků a  
   uskutečnění valné hromady ZS v průběhu srazu v Holubím koutě 3.- 5.6.2011

-  novým členem naší organizace se stal Simsonklub Plzeň, který sdružuje cca 30 
   mladých příznivců motorismu majících zájem se účastnit srazů a dalších akcí. 
   Jejich stroje, i přehled činnosti můžete shlédnout na www.simsonklubplzen.cz
 
-  v říjnu reprezentovalo několik vozidel  naší organizaci na výstavě v rámci akce 
   „Klíče od kláštera Chotěšov“, která se uskutečnila na závěr turistické sezóny v  
   jednom z nejrozsáhlejších památkových objektů plzeňského kraje  (foto na webu)
 
-  začátkem září se uskutečnila výroční schůze centrály AICE v Plzni, jejíž účastníci 
   se společně s prezidentem Ing.Kopečkem zúčastnili podzimního klubového výletu 

      Připravujeme:
-  obdrželi jsme pozvánku z výstaviště České Budějovice ohledně účasti na dalším 
   ročníku „Mobil salonu“, který se uskuteční o víkendu 15.-17.4. 2011, tedy týden 
   před velikonočními svátky, předpoklad je vytvoření společné expozice s TK Plzeň  
 
-  v březnu bychom rádi v případě zájmu uskutečnili technické školení pro majitele 
    vozů trabant v osvědčeném prostředí učiliště Blatná, termín na www.trabime.cz

-   byli jsme osloveni tvůrci nového televizního cyklu o zájmových sdruženích, takže 
    se můžete těšit, že sláva vozidel z NDR a naše organizace bude presentována 

-   omlouváme se zájemcům o příručku „Pomoc v nouzi“, kterou přislíbil člen našeho 
    výboru zpracovat a vydat před obdobím letních prázdnin, bohužel se to nepodařilo, 
    takže adresář s nyní poskytnutými kontakty obdržíte na valné hromadě 4.6.   od     17  h   
    na kterou vás tímto všechny zveme, neboť do té doby další infolisty ZS nevyjdou.

-   jak to bude se společnou jízdou na setkání majitelů vozidel Wartburg v Eisenachu 
    poslední víkend v červenci zatím nemůžeme sdělit, ale prozradíme, že se chystá  
    cca týdenní společná cesta dvoutaktů přes území býv. NDR až na Rujánu, během 
    které se počítá s návštěvou výše zmíněné akce. Info na www.oranzada.estranky.cz

http://www.oranzada.estranky.cz/
http://www.trabime.cz/
http://www.simsonklubplzen.cz/
http://www.aice.cz/
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    Zvýšení účinnosti tepelné ventilace vozu Trabant 601
        U negarážovaných vozů, které jsou provozovány v zimním období, se často řeší 
nepříjemný problém nadměrného provlhnutí plstěných koberců, včetně jiných savých 
částí interiéru vozu. Děje se tak proto, že na botách nanášíme do vozu nemalé množ- 
ství sněhové břečky, kterou spolu se zkondenzovanou vlhkostí nejsme schopni při 
krátkých jízdách odvětrat. Nízká provozní teplota motoru a výměníku výfuku při jízdě 
po městě jsou známé aspekty způsobující nedostatečné odmlžení čelního skla, ap.
 Jednou z možností, jak eliminovat výše uvedené potíže, je zvýšení průtoku vzduchu 
s eventuelní možností tento ještě sekundárně přihřát. Lze to zařídit poměrně jedno- 
duchým a finančně nenáročným způsobem. Do směšovací komory teplovodu jsem 
nainstaloval pomocný ventilátor, který je poháněn malým motorkem (např.na stěrače) 
a ten je opatřen dvouřadou vrtulkou umístěnou těsně před ústím teplovodu za venti-  
lačními klapkami. Poháněna je pomocí prodloužené hřídelky elektromotorku, který je 
umístěn na pomocné konzole mimo směšovací komoru (viz obrázek na násl.stránce).
   Vzhledem k tomu, že konzolka s motorkem nepříznivě působí svou hmotností na 
standartně instalovanou směšovací komoru, posunul jsem ji nad šroub listového pera 
a zkrátil asi o 6 cm přívodní gumovou hadici. Mezi kabinu vozu a směšovací komoru 
jsem vložil odříznutý kousek hadice, do kterého jsem nainstaloval 100 W el. spirálu 
pro pomocné přitápění. Takto výkonná spirála přirozeně nemá na teplotu ve voze vliv 
avšak přitápí-li do již mírně ohřátého proudu vzduchu, podílí se již podstatnou měrou.
Přestože spirála je v potrubní spojce bez vlastního kontaktu s hadicí a ani při plném 
ohřátí nepoškozuje gumu, instaloval jsem elektrické zapojení spuštění této spirály až 
po zapnutí pomocného ventilátoru. Spirála je v proudu vzduchu poté ochlazována na 
přijatelnou teplotu. Toto však neguje možná porucha ventilátoru. Tento stav je ale 
snadno zaregistrovatelný, neboť zvuk motorku je slyšet v kabině i při chodu motoru.
Instalované zařízení jsem testoval několik zim a jsem s jeho výsledkem spokojen.
Navíc v letních vedrech je příjemný nepřetržitý proud vzduchu při stání na křižovatce.
Systém se dá doplnit o jednoduchý elektronický obvod  zajišťující automatický chod 
na doběh po odstavení vozu, čímž snižujeme kondenzování vlhka v interiéru vozu.
  Závěrem upozorňuji na větší proudovou zátěž, která je únosná spíše pro vozy 12 V 
s alternátorem. Starší vozy s dynamem bude nutno čas od času dobíjet mimo jízdu.
Tepelná pohoda a rychlost odmlžení skel však tuto nevýhodu vynahradí.     Mir.Lustik
             
             Jak se bouralo v     uplynulém roce  
   Pro  mnohé  bude  možná  překvapením následující  statistika  příčin  dopravních 
nehod
na našich silnicích. Každý pátý střet vozidel, tj.20% bylo způsobeno nedobržděním, 
či  nedáním  přednosti  v jízdě,  17%  DN  vzniklo  při  výjezdu  z komunikace  a  15% 
přejíždě- ním z pruhu do pruhu, přibližně 13% tvoří škody při parkování a 10% kolizí 
objíždění překážky, podceňovat se nedá ani 5% nehod vzniklých střetem se zvěří.  Na 
jednu  DN v šetření  policie se stane dvacet  dalších,  které řidiči  vyřeší  na místě a 
nahlásí sami.
Mnozí řidiči zmatkují, nepořídí fotodokumentaci, nebo správně nevyplní předepsaný 
formulář. Průměrná výše škod na jednu poj.událost se pohybuje kolem 50.000,- Kč.
 
             Z     dopisu našeho člena                                         



     Napsal nám bývalý předseda ZS a dlouholetý předseda Trabant-wartburg klubu 
Písek p.Jaroslav Brom, který kromě pozvánky na „posezení při svíčkách“ jejich AMK 
zaslal též obsáhlý dopis, ve kterém vzpomíná na svoje motoristické začátky. Článek 
s příhodami počínajícími rokem 1946 uveřejníme v některém z příštích čísel infolistů.


