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        Vážení členové ZS, přátelé a příznivci vozidel koncernu IFA, 
do nového roku se vždy přeje pevné zdraví, hodně štěstí a radosti, 
či kupu splněných přání. Naše organizace se Vám kromě toho bude 
snažit potěšit Vaše motoristické srdce několika společnými akcemi 
a propagováním vozidel z bývalé NDR, či pomocí s jejich udržením 
v provozu. My naopak očekáváme vaší přízeň, jak účastí na těchto 
akcích, tak aktivním přístupem např.včasným placením čl.příspěvků. 

                                              Váš výbor ZS Evropského IFA klubu 
 
 Uskutečnilo se 
      V průběhu roku 2013 se většina z nás často setkávala od dubna 
do prosince na různých jízdách, srazech, výstavách a soutěžích, jež 
celkem úspěšně připravil tým, který jste si zvolili na valné hromadě. 
      O konání poháru, srazu v Jindřichově Hradci a jízdě do Zwickau 
jste se dočetli v minulém vydání. Ve druhém pololetí jsme se poprvé 
setkali v sobotu 13.července, kdy jsme se v konvoji z Kralovic vydali 
na nedaleký hrad Krašov a po obědě vystavovali naše vozy v rámci 
„Kozojedského kulturního léta“. Účast dvaceti posádek za krásného 
počasí byla důkazem, že o takové akce je zájem a rozhodně nešlo 
o promarněný den. Během srpna a září někteří reprezentovali náš 
svaz na několika veteránských jízdách. V polovině října jsme se 
společně vydali do muzea DDR v Drážďanech. Úžasná a rozsáhlá 
expozice přivítala 19 posádek, snímky naleznete na našem webu. 
13.-15. září se uskutečnila v Plzni výroční schůze centrály A.I.C.E. 
  Období na konci roku tradičně patří předsilvestrovskému setkání, 
jehož program 29.12. vyvrcholí zábavným večerem v Biskoupkách. 
  Kromě uvedeného se nečekaně uskutečnila 17.listopadu „sváteční 
jízda pro otrlé“, vedoucí z Cerhovic přes Točník a Velíz do Berouna. 
 
Připravujeme 
     Na jaře se opět uskuteční celostátní akce „Dvoutakti na kolejích“, 
která se uskuteční ve dnech 6.- 8. června v areálu na Mlejně u Kož-
lan nedaleko Rakovníka na severním Plzeňsku. Podrobný program 
bude uveřejněn na www.trabime.cz i www.aice.cz V rámci této akce 
se uskuteční též valná hromada ZS a výstava vozidel pro veřejnost. 
    Výbor a KK se v prvních březnových dnech opět setká na Sázavě 
a 1.května se zapojíme do průvodu na „Dni dobré nálady“ v Kryrech, 
který tentokrát zakončíme prohlídkou historických objektů v Kadani. 
    Jelikož se v roce 2014 nekoná sraz ve Zwickau, zorganizujeme 
jízdu na jinou zahraniční akci s případnou návštěvou automuzea. 

http://www.trabime.cz/
http://www.aice.cz/
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 Po prázdninách opět uskutečníme podzimní vyjížďku se zajímavým 
programem a rok zakončíme dalším „předsilvestrovským setkáním“. 
    Rádi uvítáme náměty z vašich řad, na zajímavá místa a události. 
 
    Trabi cestovatelská expozice 
  Na říjnové přednášce Dana Přibáně o cestě po Jižní Americe jsme 
se dozvěděli, že kromě seriálu televizních reportáží a filmu na DVD 
bude patrně v březnu otevřena výstava o této expedici v plzeňské 
Techmanii. Podrobnosti budou na internetu, ale již nyní vás zveme 
k návštěvě a doporučujeme, aby jste o této akci informovali ostatní. 
 
    Jaké změny nás čekají od nového roku 
  Jako vlastníky a provozovatele motorových vozidel mnohé změny 
pocítí hlavně naše peněženka. Jednak je to zahrnutí nákladů hasičů 
při likvidaci dopravních nehod do výše povinného ručení, dále ceny 
pohonných a provozních hmot v důsledku úpravy kurzu koruny ČNB 
a v neposlední řadě úpravy výše správních poplatků, např.depozitu. 
   Zásadní změny přinese vstoupení v platnost nového obč.zákoníku 
kde lidově řečeno „nezůstane kámen na kameni“ a zasáhne tak do 
všech oblastí našeho života. Nás jako organizaci čeká přeregistrace 
občanského sdružení na veřejně prospěšný spolek, to se bude týkat 
všech trabant, wartburg a dalších značkových klubů v celé republice. 
    

   Jedna pozitivní zpráva však vnáší světlo do oblasti eko-daně při 
převodu historického vozidla  (myšlen automobil do 3,5t s bílou RZ, 
který je v původním stavu a od jehož výroby uplynulo více jak 30 let) 
   Pokud si na takové vozidlo necháte vystavit speciální testační pro- 
tokol, tak ušetříte 7000,-Kč, neboť v tomto případě je daň odpuštěna 

a za vystavení dokladu krajskou komisí zaplatíte zbylé 3.000,-Kč.  
   Tento protokol však poslouží i ke snížení sazby pov.ručení na 1/10 
bez nutnosti dalšího prokazování. Protokol lze stáhnout na internetu 
a doplníte jej dvěma snímky vašeho vozidla v předepsané velikosti. 
 
Výše členských příspěvků činí na rok 2014: v základní výši 150,-Kč 
(sleva za členství přes 5 let neplatí)     snížené (studentské)  80,-Kč 
pro kluby do 20 čl.200,-Kč do 50 členů 500,-Kč přes 50 čl. 1000,-Kč 
      
číslo našeho účtu u FIO banky: 22 00 20 18 69 / 2010 jako VS 2014 
do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno, či název a město klubu 
 
naše korespondenční adresa: ZS A.I.C.E, Úslavská 2, 326 00 Plzeň   
můžete psát na e-mail: info@aice.cz    ostatní na webu www.aice.cz 

mailto:info@aice.cz
http://www.aice.cz/


 
 
 
 
Ještě připomínáme, že sraz účastníků předsilvestrovského setkání 
je v neděli 29.12. před 10 hod na náměstí v Radnicích (okr.Rokycany) 
obědy nutno zamluvit předem, pro informaci přikládám mapku trasy. 
 

 
 
Časový rozvrh:  10 -11 h   muzeum Radnice 
                          11 -12 h   pohádkový statek 
                          12,30 h    uhelná sloj Bašta 
                          13 -14 h   oběd Velduchy 
                          15 -16 h   zámek Zbiroh   
                          17 - ? h    zábava Biskoupky 


