
                Infolisty  ZS  A.I.C.E. ČR   č. 1/2010
      Vážení čtenáři, příznivci a majitelé vozidel bývalého koncernu IFA, letošní  tuhá zima se 
konečně chýlí ke konci, věřím že jste tohoto období dle svých možností využili k úkonům a 
pracem, které vylepšily technický stav a prodloužily životnost vašich motorových společníků 
a opět se budeme během následující sezóny radostně setkávat na různých akcích, z nichž 
některé pro vás připravila naše organizace.
      Jako první jsme na počátek března připravili oblíbené technické školení pro majitelé vozů 
trabant na Blatné. Bohužel mezi účastníky stále postrádáme ty, kteří by to potřebovali nejvíc.
Školitelé a témata jsou tradičně zvolena tak, aby každý ročník byl zajímavý a přínosný. Letos 
jsme jako doplňkový program zvolili diskusi o vylepšení obsahu a chování na www stránkách.

     Na start letošní sezóny nám bylo po oboustranně dobrých zkušenostech opět nabídnuto, 
jak  už jsme avizovali  v minulém vydání,  možnost  prezentovat  naše vozy i  organizaci  na 
výstavě  „Mobil salon“ v Českých Budějovicích. Po delším jednání nám pořadatel vyčlenil 
stejný pavilon jako v předchozích letech, takže opět bude možné v naší expozici pod názvem 
„legenda na kolech“ si prohlédnout cca dvacet trabantů, wartburgů a barkasů různých typů a 
provedení, tentokrát doplněnou jedním z expedičních vozů, který loni projel napříč Afrikou.
     Dovolujeme si vás pozvat k navštívení areálu ve dnech 9.- 11.dubna mezi  9 - 18 hodinou 
a především k zastavení v našem stánku, kde kromě videoprojekce a vlídného přijetí můžete 
pořídit různé suvenýry i se dozvědět podrobnosti k ostatním letošním připravovaným akcím.  

     Další záležitostí, kterou jsme povinni dle našich stanov uskutečnit je valná hromada ZS, 
která se letos uskuteční v rámci srazu v Jinolicích, pořádaného v květnu klubem Český Ráj.
Termín našeho jednání byl po dohodě stanoven na neděli 9.5. od 10 hod v kempu Eden. 
Žádáme o účast především zástupce všech členských organizaci a individuelní členy, neboť 
musíme projednat a odhlasovat řadu záležitostí, které jsou nezbytné pro další činnost svazu.
     Podrobnosti ke srazu, včetně objednávky ubytování a stravy najdete na www.trabime.cz .

    Pro všechny majitele vozů značek wartburg, barkas, ale i historických typů Ifa F9 a Framo 
chystáme víkendovou akci spojenou s dalším technickým školením pro výrobky z Eisenachu, 
kterou jsme nazvali „Setkání tříválců ve mlejně“. Samozřejmě jsou vítáni i posádky vozidel 
ostatních koncernových značek. Nultý ročník se uskuteční 11.- 13.června 2010 v rekreačním
středisku Ve mlejně nedaleko Kožlan u Kralovic, v okrese Plzeň-sever. Na programu bude 
kromě pátečního, již třetího školení, sobotní celodenní spanilá jízda kolony se zastávkami na 
zajímavých místech, večer zábavný program s hudbou a táborákem. V neděli akce vyvrcholí 
výstavou vozidel  na náměstí  v Rakovníku  doplněná  soutěží  o  co  nejvěrnější  oblečení 
posádky vzhledem k roku výroby jejího vozidla. Podrobnosti se rovněž dočtete na webu ZS a 
trabime.cz, ale rezervaci noclehů vč.polopenze nutno předem objednat na www.vemlejne.cz 

    Výzva všem členům
S ohledem na výši poštovného a rychlost při rozesílání výtisků našich infolistů, rozhodl výbor 
na svém jednání 10.2. t.r., že od příštího čísla budou rozesílány členům a zástupcům klubů 
prostřednictvím elektronické pošty. Žádáme vás o zaslání vaší E-mailové adresy do 10.5. 
administrátorovi stránek, nebo předsedovi ZS (nejpozději  osobně před valnou hromadou). 
Nadále budeme posílat jen klubům, jejichž zástupci nemají přístup k internetu. Kromě toho si 
veškerá starší vydání infolistů můžete najít ve složce „ke stažení“ na našich stránkách.
     V souvislosti s pořádáním dalšího ročníku soutěže „O pohár AICE“ se znovu obracíme 
na pořadatele všech započítávaných závodů, aby výsledky     zasílali v     řádném stavu a včas   ke 
zpracování  pořadí (uvádějte jednotlivé kategorie a jména účastníků bez přezdívek a st.čísel).

     Při kontrole pokladny koncem roku zjištěna špatná situace v placení členských příspěvků, 
žádáme tímto všechny členy a kluby, kteří dosud nezaplatili, aby tento nedostatek napravili a 
příspěvky na letošní rok uhradili osobně nebo složenkou nejpozději před valnou hromadou.

http://www.vemlejne.cz/
http://www.trabime.cz/
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      Dále oznamujeme, že naše webové stránky byly aktualizovány, takže nyní se lze na nich 
zapojit do diskuse a můžete nám napsat vaše připomínky k činnosti. Uvítáme, když nám do 
galerie zašlete dobové fotografie vozidel i dalších zajímavosti z NDR ve vztahu k motorismu.

   Výbor na svém únorovém zasedání projednal i možnost zhotovení různých propagačních 
předmětů, které by bylo možné koupit  na akcích s naší účastí  a dále otázku prodeje ND 
z našich zásob za výhodné ceny na některých srazech. Napište nám svoje názory a návrhy!

  Na často kladené dotazy, zda se letos uskuteční mezinárodní sraz ve Zwickau a Eisenachu 
nedokážeme zatím uspokojivě odpovědět ani na jedno. Pokud se třetí víkend v červnu bude 
konat největší trabi akce a na přelomu července a srpna setkání wartburgářů, je možné, že 
se účastníci domluví na společné jízdě, ale nebude to pořádáno oficielně pod naší hlavičkou.

  Mezinárodní setkání AICE
    Bývalo dlouholetou tradicí, že náš svaz v polovině září uspořádal na různých zajímavých 
místech setkání s našimi zahraničními kolegy. Po několika pokusech spojení s jiným srazem 
se opět ozývají hlasy po samostatné akci a proto jsme v jednání s přáteli z královehradecka, 
kteří mají chuť uskutečnit tuto akci v půlce září na Konopáči u Heřmanova Městce. V případě 
že by přípravný tým od záměru ustoupil, padl návrh na místo konání v Melchiorově Huti mezi 
Úněšovem a Nečtinami v západních čechách. Program zůstane tradičně turisticko-zábavný, 
součástí by měla být výroční schůze centrály. Jak to dopadne, se dočtete na www.aice.cz .

   Nový značkový klub
     Nejen osobní vozidla a motocykly spadají do spektra výrobního sortimentu koncernu IFA, 
jediným čtyřkolovým zástupcem, jehož značka přežila ve výrobě do dnešních dnů, jsou často 
opomíjená vozidla zn.Multicar. Na konci loňského roku jsme proto s potěšením zaregistrovali 
zprávu o založení značkového klubu, který sdružuje příznivce a majitele několika generací a 
variant známých nezmarů. Podrobnosti a mnoho informací naleznete na www.multicar22.cz .
    Doufáme, že členové tohoto sdružení brzy aktivně rozšíří naše řady.

    Obdobně znovu ožil i 2T klub majitelů wartburgů, o němž se dočtete na www.wartburg.cz .
Dle informací jeho zástupce se jedná o virtuální společenství, přesto již eviduje přes 20 členů

   Expedice Trabantem napříč Afrikou
     Jak mnozí z vás zaregistrovali, účastníci expedice přiletěli 4.12. do Prahy a oba vozy je 
později následovaly. Počátkem roku bylo možné sledovat reportáže na pokračování v pořadu 
Objektiv na ČT a zájemci o živé vystoupení měli možnost 29.1. v městském kině ve Slaném 
a  7.2.  v Křižíkově  pavilonu  na  Pražském  výstavišti.  V Plzeňském  M-klubu  se  beseda 
uskuteční 3.března od 18 hodin. Věřím, že se cestovatelé objeví i na nějaké naší akci. Zatím 
je možné si pořídit DVD z první cesty do Asie, které přišlo na pulty poslední lednový týden.

   Změny v povinném ručení
      Některé pojišťovny v posledním období zvýhodnily sazby pojištění starších vozidel, např. 
ČPP nabízí pro vozidla do r. výroby 1975 pojištění za zlomek sazby pro příslušnou kubaturu 
a ještě z toho je možné dosáhnout až 50% slevu dle věku vlastníka a regionu bydliště. Jistě 
se proto vyplatí změnit smlouvu pro sběratele, kteří platí pojištění za několik vozidel. Mimo to 
je možné získat zdarma pojištění na přípojné vozidlo do 750 kg nebo malý motocykl zdarma.
      Smlouva u tohoto subjektu zpravidla současně obsahuje pojištění sedadla řidiče a také 
se vyplatí pro ty, co jezdí častěji, připojištění předního skla a náhrada škod při střetu se zvěří. 
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