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Vážení příznivci a majitelé vozidel bývalého koncernu IFA, 
   je tu opět léto a to znamená i přes dražší benzín, přísnější STK a další 
nepopulární opatření mnoho cest a zážitků ze srazů, výletů, výstav a dalších 
akcí, které pro zájemce připravili naši kolegové. Již nastává doba, kdy jsou 
naše vozy právem obdivovány milovníky historie motorismu a sdělovací 
prostředky nešíří hanlivé zprávy o zapáchajících rachotinách a nebezpečných 
vracích. Vždyť potkat náhodně vůz stejné značky na silnici je stále vzácnější. 
  Přeji Vám, aby zážitky z cest byly co nejpříznivější a jízda byla vždy radostná. 

                                                                       Pavel Křovák – předseda ZS    
      Co je v naší organizaci nového 
  V minulém čísle i na webu jsme vás zvali na připravované akce, z nich patrně 
nejvýznamnější bylo květnové celostátní setkání pořádané v České Kanadě 
pod názvem „Dvoutakti na kolejích“. Zde se uskutečnila valná hromada ZS, na 
které bylo odsouhlaseno mnoho změn, se kterými vás chceme v tomto čísle 
seznámit. Těsně před konáním akce jsme obdrželi rezignaci na funkci člena 
výboru od p.Kutřína, Přívozníka a Zajíce. Proto bylo nutné tento orgán doplnit a 
změnit i obsazení funkcí. Od 19.5.´12 pracuje tedy 5-ti členný výbor ve složení: 
        Pavel Křovák          – předseda 
        Aleš Tichý               - jednatel 
        Oldřich Krejčí          - pokladník a členská evidence 
        Jiří Zedník               - člen výboru   (správce webu) 
        Ivan Svoboda          - člen výboru   (pohár AICE) 
 

Dále byla doplněna kontrolní komise o nového člena,takže ji nyní tvoří pánové: 
        Mgr. Milan Zdvořák  - předseda KK 
        Ing. Jan Kopeček     - člen KK 
        Jakub Franc             - člen KK               (kontakty najdete na www.aice.cz) 
 

Na VH za přítomnosti 19 zástupců klubů byly též projednány změny stanov ZS 
a řešeny záležitosti ohledně testování vozidel na historickou původnost. Velmi 
nás potěšila nečekaně velká účast posádek na srazu a přijetí několika nových 
členů A.I.C.E. Další skutečnosti jsou uvedeny v usnesení na druhé straně čísla.  
Jelikož setkání mělo pozitivní ohlas, pokusíme se ho napřesrok zopakovat. 
 

  13.-15.dubna se několik našich členů zúčastnilo dalšího ročníku Mobilsalonu 
v Českých Budějovicích a ZS se podílel i na retro expozici Autosalonu v Plzni. 
  Během letošní sezóny probíhá rovněž soutěž „O pohár A.I.C.E. “, jejíž první 
disciplinu absolvovali účastníci na srazu v Českém Ráji a poslední klání včetně 
vyhlášení výsledků se uskuteční 29.září na Lipně. Propozice najdete na webu. 
 

   Zveme vás  
V sobotu 21.července se jako součást programu „Bezdružického parního léta“ 
uskuteční „Trabi rande “ s výstavou našich vozidel a možností absolvování 
programu včetně projížďky lokálkou. Je možné přijet z jakéhokoli směru tak, 
aby jste byli ve 12 hod na nádraží v Bezdružicích, nebo v 9 hod v M.Touškově. 



Další oblíbenou akcí je společná jízda na Wartburg sraz v Eisenachu, který se 
koná ve dnech 3.-5.srpna. Místo a čas odjezdu kolony v pátek na www.aice.cz 
 

Během října uspořádáme společnou jízdu na ukončení sezóny jako byla 
loňská návštěva automuzea Terezín a umožní-li nám klimatické podmínky, 
zajistíme opět Silvestrovské setkání s programem na nějakém hezkém místě. 
 
  Nezapomn ěli jste zaplatit členské p říspěvky?  
    Bývá zvykem, že do termínu valné hromady uhradí naši individuelní členové 
i členské organizace symbolické příspěvky na příslušný rok. Jenže část z nich 
na tuto povinnost, ke které při vstupu do ZS se dobrovolně závázali, zapomíná. 

   Jak víte, zřídili jsme pro zjednodušení platby v loňské roce běžný účet u FIO 
banky, jehož číslo je: 2200201869/2010 a loňská valná hromada odsouhlasila 
zvýhodněnou částku pro dlouholeté členy. Pro všechny znovu uvádíme částky: 
   - individuelní člen (fyzická os. starší 15 let) do doby členství 5 let  30,-Kč/rok   
   - individuelní člen       -„-   při době průběžného členství nad 5 let  20,-Kč/rok 
   - kolektivní člen (značkový klub, sdružení, apod.)   5 – 20 členů  150,-Kč/rok 
   - kolektivní člen                - „-                 o velikosti 21 – 50 členů  500,-Kč/rok 
   - kolektivní člen                - „-                 o velikosti nad 50 členů 1000,-Kč/rok 
 
Žádáme tedy zapomnětlivce, aby tento nedostatek co nejdříve napravili. Druhá 
možnost platby je možná složenkou na adresu sídla, Úslavská 2, 326 00 Plzeň 
a dotřetice lze hradit hotově na různých akcích pokladníkovi Oldovi Krejčímu. 
 
 Usnesení z Valné hromady ZS A.I.C.E. ČR konané u Jind řichova Hradce  
 

    Valná hromada ZS A.I.C.E. konaná dne 19.5.´12 v kempu Slunečnice přijímá a 
schvaluje přednesené zprávy o činnosti vč.plánu, o hospodaření a kontrolní komise.  
  VH bere na vědomí rezignaci na funkci člena výboru p. Kutřína, Přívozníka a Zajíce. 
Dále schvaluje přednesené změny stanov a navržené kandidáty na doplnění výboru 
p.Ivana Svobodu a do kontrolní komise p.Jakuba France. Též jednomyslně schvaluje 
p.Oldřicha Krejčího do funkce pokladníka a členského evidenta Zemského svazu ČR. 
 

  Valná hromada ukládá výboru, aby zvážil pořádání dalšího ročníku poháru A.I.C.E. 
a účast na Mobilsalonu za úhradu. Dále aby výbor zpracoval možnosti výhod členství 
v ZS. Doporučuje dále jednat se zástupci FKHV ohledně provádění testací vozidel 
pro naše členy na historickou původnost a hledat sponzory pro námi pořádané akce. 
  
  Valná hromada souhlasí, aby nadále byly vydávány infolisty ZS v četnosti 2x ročně 
a adresář „Pomoc v nouzi“ byl aktualizován jen 1x za 2 roky ve spolupráci s TK Plzeň 
a též, aby výbor zajistil další akce presentující naši činnost, zlepšil situaci s výběrem 
členských příspěvků i získávání nových zájemců o členství v naší organizaci. 
  
  Valná hromada doporučuje více spolupracovat se sdělovacími prostředky a snažit 
se pokračovat v pořádání technického školení pro zájemce v rámci jiných akcí i srazů 
nebo zajistit obnovené vydání technických příruček, které A.I.C.E. v minulosti nabídlo. 

  Aktuálně informovat členy a příznivce ZS o připravovaných akcích na webu. 
     
                                   Odsouhlaseno všemi přítomnými dle presenční listiny. 
Infolisty vydává pro své členy ZS A.I.C.E. ČR 2x ročně zdarma, příspěvky a dotazy na e-mail: P.Trab@seznam.cz 


