
         Infolisty Zemského svazu A.I.C.E. ČR  č. 1/2013 
 
   Vážení členové a příznivci vozidel koncernu IFA, do nového 
roku Vám přejeme pevné zdraví, osobní úspěchy a především 
hodně pěkných zážitků na motoristických akcích a klidnou jízdu! 
                                                            výbor a KK  zem.svazu 
 
 Uskutečnilo se . . . 
     Na konci září v průběhu posezónního setkání na Lipně byly uděleny 
ceny vítězům letošní soutěže „O pohár AICE“. Výsledky v jednotlivých 
kategoriích najdete na našem webu www.aice.cz  Vzhledem k potížím 
s předáváním výsledků jednotlivých klání od pořadatelů srazů, rozhodl 
výbor ZS o zásadní změně koncepce této aktivity. Pohár tedy nerušíme, 
ale již nebude probíhat po celou sezónu na různých místech republiky. 
    Podrobnosti uveřejníme na webu a rovněž v příštím vydání infolistů. 
 
   Poslední říjnovou sobotu, která přinesla též první záchvěv nadcházející 
zimy, se sjelo přes dvacet posádek, aby si společnou jízdou s doprovod- 
ným programem připomněli 55.výročí zahájení výroby vozidel Trabant 
a současně zakončili další úspěšnou dnes již veteránskou sezónu. 
   Akce byla zahájena v Nesuchyňské sokolovně, kde se po rozpravě a 
předání pamětního listu všem účastníkům uskutečnilo společné focení. 
Dále kolona dorazila do Krušovic a účastníci zde absolvovali exkurzi ve 
známém pivovaru s ochutnávkou. Při obědě nás dostihl štáb TV Nova, a 
tak mnozí poskytli sympatické redaktorce krátký rozhovor. Reportáž byla 
odvysílána ještě ten večer v TV novinách. Dále jsme navštívili muzeum 
vozidel MHD v pražských Střešovicích a cestu ukončili v pivovaru Chyně. 
 
Členové výboru se sešli k jednání dne 1.8. v Nesuchyni a 3.12. ve Vítově 
 
 Nezapomeňte na členské příspěvky 
     Opět se přiblížila doba, kdy je třeba splnit svoji základní členskou 
povinnost. Potěšíme vás, že na rozdíl od jiných subjektů nezdražujeme a 
tak můžete opět do konání VH zaslat na náš účet č. 2200201869/2010 u 
FIO banky členské příspěvky ve výši uvedené na následujících řádcích: 
     - individuelní člen (starší 15 let) při délce členství do 5 let    30,- Kč 
     - individuelní člen (starší 15 let) při délce členství nad 5 let  20,- Kč 
     - klub či občanské sdružení  při počtu 5 – 20 členů            150,- Kč  
                           - „-                  při počtu 21 – 50 členů           500,- Kč 
                            - „-                  při počtu nad 51 členů         1000,- Kč 
jako variabilní symbol uveďte číslo legitimace nebo reg. číslo organizace 
samozřejmě je možné platit hotově pokladníkovi, nebo poštou složenkou 
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Plníme slib – levné povinné ručení 
  Jak bylo na poslední VH ujednáno, snažil se ZS zajistit pro své členy 
výhodné povinné ručení na vozidla starší 25 let, tak aby nebylo nutné být 
členem jiné veteránské organizace a dokonce nemusela být provedena 
ani tzv. „klubová testace“ na historickou původnost vozidla. Samozřejmě 
je podmínkou, že vůz neslouží k podnikání, ani není tunningově upraven. 
   Takovou pojistku si můžete sami uzavřít prostřednictvím pana Vocílky, 
kterého mnozí osobně poznali během květnového setkání v Jindř. Hradci 
jako majitele muzea v Horní Radouni. Roční sazby jsou velmi zajímavé, 
posuďte sami:  moto do 50 ccm  - 12 Kč,   auto do 1000 ccm – 168 Kč 
                       auto do 1350 ccm – 180 Kč, auto do 1850 ccm 264 Kč 
Další podrobnosti a tiskopisy najdete na webu: www.muzeumradoun.cz 
případné dotazy e-mailem: bsa@j-hradec.cz  nebo na tel.č. 777 264 169 
 
Jak se legálně vyhnout placení EKO-daně 
   Pro všechny nadšence a příznivce starých vozidel, kteří si ještě hodlají 
nějaký kousek do svojí sbírky pořídit přinášíme další příznivou zprávu. 
  Od května 2012 již nemusí při převodu automobilu na běžných RZ platit 
další poplatek ve výši 10.000,- Kč při splnění následujících podmínek: 
   Vozidlo musí být vyrobeno do roku 1982, musí být v dobrém optickém 
a technickém stavu, bez neoriginálních úprav. Dále musí být vystaven 
protokol o testování na historickou původnost dle vyhlášky 355/2006 Sb. 
a její změny č 144/2012 Sb, který vystaví příslušná testační komise VCC. 
S ním se nabyvatel dostaví na příslušný registr vozidel (pochopitelně též 
musí mít uzavřenou pojistku a doklad o evidenční prohlídce) a poplatek 
mu bude odpuštěn (zaplatí tedy jen obvyklou sazbu pro převod vozidla). 
 
Co zajímavého chystáme v roce 2013 
    Nadále hodláme pořádat pro naše členy společné akce, presentovat 
vozidla veřejnosti a pomáhat udržet výrobky koncernu IFA v provozu. 
    V jarních měsících plánujeme uskutečnit setkání, na kterém by mohlo 
kromě disciplin do soutěže „O pohár AICE“ proběhnout v případě zájmu 
menší technické školení.  Na 1.máje vyrazíme opět společně do Kryr na 
„Den dobré nálady“ a v termínu 17.-19.5. se uskuteční sraz u J.Hradce. 
    Na červen chystáme společnou jízdu do Zwickau na mezinárodní sraz 
a po prázdninách bychom rádi navštívili dopravní muzeum v Drážďanech 
   Společně s TK Plzeň se náš ZS bude podílet na vytvoření expozice při 
Autosalónu, není vyloučena ani samostatná výstava při jiné příležitosti. 
   Samozřejmě budeme presentovat naší organizaci ve sděl.prostředcích.   
 
Nabídka ND ze skladu ZS 
   Zejména majitele wartburgů upozorňujeme, že se v zásobách na půdě 
domu v Úslavské ul.2, kde naše organizace v Plzni sídlí, se stále nachází 
menší množství nových i použitých dílů na W 353, které levně prodáme. 
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