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   Než jsme se nadáli, přehouplo se léto do svojí druhé poloviny a mnoho akcí, 
na které jsme se těšili, je již za námi. V naší organizaci se uskutečnily zásadní 
události, kterými byla valná hromada s volbou výboru a kontrolní komise, nový 
adresář „Pomoc v nouzi“, předtím jsme ještě v dubnu úspěšně zvládli další 
Mobil salon a rozběhlo se i soutěžení klání čtvrtého ročníku „O pohár AICE“. 
  Ale můžeme se ještě těšit na společnou jízdu do Eisenachu a zájezd centrály 
na Moravu. Trochu starostí nám přidělají změny a novinky v silničním zákoně 
o nichž zatím média moc neinformují, ale na druhou stranu nás může těšit, že  
vozy NDR se těší stále větší oblibě u veřejnosti a snahy o jejich likvidaci ustaly 
   
     Valná hromada 
  V sobotu 4.června se v Holubím koutě u Milošova uskutečnila valná hromada 
Zemského svazu, kde jsme informovali přítomné členy a zástupce klubů jak se 
nám dařilo v minulém období, současně byly odsouhlaseny následující změny: 
   - výbor: O.Krejčí, P.Křovák, Z.Kutřín, T.Přívozník, A.Tichý, R.Zajíc, J.Zedník   
   - k.kom: Mgr.Milan Zdvořák, Ing Jan Kopeček                skladník: Petr Pihlík 
Členské příspěvky od r. 2012: - fyzická osoba: prvních pět let členství 30,-Kč 
                                                                              další roky sníž. na 20,-Kč/rok 
                                                   - právnické osoby (kluby)  paušál dle velikosti: 
                                                                              5 – 20 členů  150,- Kč/rok 
                                                                             20 – 50 členů  500,-Kč/rok 
                                                                             nad 50 členů 1000,-Kč/rok 
 Dále byly odsouhlaseny přednesené zprávy a změny stanov ve smyslu počtu 
funkcionářů a délka volebního období stanovena na 2 roky. Valná hromada se 
v příštím roce uskuteční na Bránově (pořadatel TK Nesuchyně o velikonocích). 
         (plné znění zápisu a usnesení, vč.zpráv z VH najdete na www.aice.cz) 
 
      První schůze nového výboru 
  V souladu se stanovami naší organizace je výbor na první schůzi po volbách 
povinen určit osoby pro výkon jednotlivých funkcí a zajistit plnění usnesení VH. 
  Jednání se uskutečnilo 20.července v Praze s těmito výsledky:  
obsazení výboru: Pavel Křovák – předseda ZS 
                            Tomáš Přívozník – místopředseda a hospodář 
                            Aleš Tichý  - jednatel 
                            Oldřich Krejčí – mezinárodní spolupráce a propagace 
                            Zdeněk Kutřín – zástupce pro věci technické (školení) 
                           Jiří Zedník – administrátor webu 
                            Radek Zajíc – sportovní činnost a výstavy 
 

Dále bylo projednáno: -zájem uskutečnit jarní školení s rozšířeným programem  
                                     (kromě techniky i dopravní legislativa a zdravotní téma) 
                                    -prověřit možnost uskutečnění propagační akce v letním   
                                     období a spolupráci s Jindřichohradeckou úzkokolejkou 
                                    -zajištění sponzoringu našich akcí, získání nových členů 
                                    -popularizace činnosti ZS, aktualizace webových stránek 

http://www.aice.cz/


                                                     - 2 - 
      Jízda do Eisenachu 
   Ve dnech 5.-7.srpna se uskuteční další mezinárodní setkání příznivců vozů 
Wartburg s možností návštěvy muzea automobilky a stejnojmenného hradu. 
Po loňské úspěšné společné jízdě na tuto akci jsme se rozhodli pokračovat 
v této tradici a proto vás zveme i letos. Odjezd a sraz účastníků je naplánován 
v pátek 5.8. v 16 hod u čerpací stanice Robin OIL u Středokluk (na R7 z Prahy), 
nebo kolem 17,30 hod v Chomutově, na parkovišti za 1.kruhovým objezdem. 
  Účastnický poplatek je 10,-E (prodejci 25,-E) nocleh v autě či vlastním stanu, 
nutno počítat s tankováním na cestě, část stravy z domova +cestovní pojištění! 
      

     Společný zájezd centrály 
  O víkendu 16.-18.září se v rámci výroční schůze centrály uskuteční zájezd 
autobusem (odjezd v pátek ráno z Plzně, možnost přistoupení v Blatné, Písku) 
Na programu je prohlídka zámku Bítov, muzea Tatra v Kopřivnici a uvažuje se 
i o navštívení trabisrazu na Morávce. Noclehy budou v levných ubytovnách na 
trase. Návrat v neděli, předběžná výše jízdného je 500,-Kč + vstupy, noclehy a 
strava. Podrobné informace budou v srpnu uvedeny na stránkách www.aice.cz 
  Přihlášky a dotazy u p.Kopečka, tel 377 383073, e-mail: kopecek@mybox.cz 
 

     Nabídka prodeje ND 
  Někteří členové zemského svazu draze shánějí různé díly na svoje vozidlo a 
přitom pozapomínají, že v Plzni máme sklad nových i použitých součástek na 
trabanty a wartburgy za velmi výhodné ceny. Seznam je uveřejněn na webu, 
drobné díly je možné zaslat dobírkou. Stačí zavolat skladníkovi na 608321777. 
 

    Informace k poháru A.I.C.E. 
  I během letošní sezóny se započítavají výsledky z jízd na vybraných srazech 
v kategoriích muži, ženy, upravené a seriové vozy do celkového pořadí naší 
soutěže, jejíž výsledky budou vyhlášeny na podzimní trabantiádě 8.10.v Praze 
  Pro pořadatele akcí z toho opět vyplývá povinnost poslat Radku Zajícovi včas 
výsledky ke zpracování, které budou průběžně zveřejňovány na našem webu. 
    Soutěžící se nemusí předem přihlašovat, výhodou je účast na více srazech. 
 

    Novela zákona č.361/2000 Sb. s účinností od 1.srpna 2011 
  Určitě jste již zaregistrovali, že dochází ke mnoha změnám, které bychom 
jako řidiči měli dodržovat a dopravní policie jistě nebude neznalost tolerovat. 
  Vzhledem k omezenému prostoru upozorňujeme jen v heslech na zásadní: 
 - policista má pravomoc poslat vozidlo na tech.kontrolu do STK vzdál.do 4km 
 - omezení výmluv na osobu blízkou,  - řídit „silné“ motocykly osoby nad 24 let 
 - povinnost mít na sobě reflexní vestu při nouzovém stání auta mimo obec 
 - v období od 1.11.do 31.3. mít zimní pneu všude, kde lze očekávat sníh a led 
 - křížení cyklistické stezky se silnicí bude mít charakter jako přechod pro pěší 
 - mění se počet bodovaných přestupků a upravuje se i počet bodů za skutky 
 - jízda s méně než 0,3 promile alkoholu a mírné překročení rychlosti v obci i    
   mimo ni bude sice bez bodů, ale vždy s pokutou a možností zákazu řízení 
 - řidiči nebudou upozorňováni na měření rychlosti  - tvrdé postihy za užití drog 
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