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          Vážení členové, 

polovina roku je za námi a s ní i část akcí, které jsme úspěšně zvládli, ať již to 
bylo „Novoroční setkání“, či „Den dobré nálady“ a jistě i „Dvoutakti na kolejích“.     
Před námi je prázdninové období, které se vyznačuje především zvýšenou 
frekvencí jízd, na nichž vám přejeme skvělé zážitky bez závad a vždy bezpečné 
návraty! 
 

    Co nového v naší organizaci 

  Kdo z vás se nezúčastnil valné hromady konané 4.června v Chabařovicích, tak 
si může přečíst na webu program i usnesení a prohlédnout mnoho fotografií, ale 
to podstatné přinášíme ještě na následujících řádcích. O uvolnění z funkce člena 
výboru požádala Ilona Hanzlíková, kontrolní komisi opustil Jirka Zedník, přítomní 
zástupci tedy zvolili nové funkcionáře, a to do výboru Lukáše Frčku z Klatov 
(člena TK Plzeň) a do kontrolní komise Milana Rudika z Ústí n. Labem (pořadatel 
srazu). 

  Registrace naší organizace dle NOZ již proběhla, správný název je v hlavičce a 
také jsme vyprodali náš sklad ND, takže se věnujeme již jen klubové činnosti. 
Dále byla odsouhlasena stejná výše členských příspěvků na rok 2017, i nadále 
můžete platit osobně, složenkou, či na účet č. 2200201869 /2010 u FIO banky. 
Jako VS je nutné uvést číslo legitimace, nebo klubu (popř. do účelu své jméno) a 
také za který rok je platba prováděna. Kromě toho nabízíme ze svých zásob 
vlaječky s logem, samolepky a doprodáváme kvalitní čepice AICE v modré a bílé 
barvě za 150,-Kč. 

   Jak nyní s měřením emisí 

    Žhavým tématem koncem května nastala situace ohledně neochoty změřit 
v některých stanicích složení výfukových plynů u dvoutaktních automobilů před 
technickou kontrolou, kterou tím nebylo možné následně provést. Po čilé diskusi 
na webech i valné hromadě na sebe vzal zemský svaz nevděčný úkol oslovit MD 
a dále otevřeným dopisem další veteránkluby, aby nedocházelo k diskriminaci 
vlastníků těchto vozidel a zejména nedodržování platné legislastivy. Situace se 
ve druhé polovině června „vyřešila“ sama, a to vydáním věstníku min.dopravy, 
kde se uvádí nová metodika emisní kontroly pro vozidla s dvoudobými motory od 
1.7. – tedy že se provede pouze vizuelní kontrola a ověření stavu dle TP, tedy 
bez fyzického měření a po zaplacení (stejného) poplatku + vydání známky. 
Budeme tedy sledovat skutečnou praxi v různých krajích a žádáme vás tímto o 
sdělení, jak vaše emisní kontrola proběhla, příp. za kolik. Můžete psát na e-mail: 
info@aice.cz 

mailto:info@aice.cz


   Další informace z médií je taková, že se v průběhu několika příštích let připra-
vuje sloučení pracovišť ME a STK za účelem zjednodušení a zlevnění prohlídky. 
Nechme se tedy překvapit, ale jisté je, že konečně začíná vítězit zdravý rozum, 
neboť všem je jasné, že vozidla starší 30 let vždy splňovala dané limity bez 
potíží. 

    Připravujeme pro vás 

Poslední dobou už není měsíc, abychom společně něco nepodnikli, nebo nebyli 
pozváni na zajímavou akci. Naše vozy se stávají vyhledávanými nejen na jízdách 
historických vozidel, ale i na dětských dnech či památkových objektech.   

    V červenci jsme vyhověli pozvání kastelána zámku v Červeném Poříčí, a tak 
v sobotu 23. vyrážíme v 9 hod od budovy TK a sídla ZS v Úslavské ul.2, Plzeň 
na vodní hrad Švihov (okr.Klatovy), kde si nejprve od 10 hod prohlédneme nově 
zpřístupněné prostory a poté na náměstí společně poobědváme. Pak obsadíme 
zámecký park v nedaleké obci, kde bude po celé odpoledne probíhat výstava 
našich vozidel pro veřejnost doplněná diváckou soutěží elegance o drobné ceny 
a posádky budou mít prohlídku interiérů objektu zdarma. Současně bude zde 
probíhat projekce a vyprávění o uskutečněných akcích či renovaci vozidel členů. 
(vzhledem k průběhu je nutné nahlásit počet obědů do 15.7. na tel. 728 172 212) 

     Další zajímavou pozvánku máme na sobotu 13.srpna od 8,30 h do Škoda 
parku v Plzni – Liticích, kde se uskuteční start již 3.ročníku Retro jízdy (aneb 
s čím se za socialismu jezdilo). Vítány jsou i posádky v dobových oblecích a opět 
bude vyhlášena samostatná kategorie vozidel DDR. Trasa měří cca 70 km. 
Přihlášku si můžete stáhnout na www.vccplzen.eu a odeslat do 24.7. poštou či e-
mailem.  

     10. září vás zveme na klubový výlet, kdy navštívíme Retro muzeum v Chebu, 
svezeme se úzkokolejkou na Kateřině, navštívíme seismiologické muzeum ve 
Skalné a zakončíme výstupem na rozhlednu Háj v Aši (nebude chybět táborák). 
Odjezd je možný v 7,30 hod z plochy před zámkem v Křimicích, nebo můžete 
čekat kolonu po 9 hod na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. (obj. obědů do 31.8.) 

      Víkend 23.-25.září proběhne ve znamení srazu na Lipně, kde se na závěr 
uskuteční výborová schůze ZS. Pokud tedy máte něco k projednání, ozvěte se. 

      Na sobotu 22.října chystáme další z oblíbených jízd do automuzeí, letos 
navštívíme nám blízkou expozici fy Auto UNION v Ingolstadtu. Vzhledem ke 
vzdálenosti přes 200 km je nutné oproti letáčku vyrazit již v 7 hod od budovy TK a 
kolem 8 hod se připojit před hraničním přechodem Folmava (směr Regensburg). 

       V listopadu se uskuteční ve čtvrtek 17. tradiční sváteční vyjížďka, místo 
srazu a cíl trasy bude včas zveřejněn na webu. Uvítáme vaše zajímavé tipy a 
návrhy. 

http://www.vccplze.eu/


        Již také pracujeme na programu „novoročního setkání“, které se by se mělo 
konat v sobotu 7.ledna 2017 v oblasti středních čech a bude to snad pro všechny 
i malé překvapení v netradiční podobě jeho průběhu - ale nebudeme předbíhat… 

     A co žluťáci…. 

  Koncem května se Babu přestěhoval z expozice v Plzni se svým „bratrem“ Egu 
do technického muzea v Brně, kde se koná od 21.června výstava nazvaná 
„Trabantem kolem světa“ o jejich výpravách a nebude chybět ani jawa Anežka.  
Infolisty vydává 2x ročně Zemský svaz Evropského IFA klubu pro své členy zdarma. Uzávěrka č. 
22.6.2016 


