
ZPRAVODAJ 
AMK  TRABANT  PLZEŇ 

číslo 2/14         ročník 46 
internetová adresa: http://www.trabantklub.cz 

email: trabantklub.plzen@seznam.cz  tel: 377323689  Provozní doba Po-Pá 9-12 hod a Po-Čt 14-17hod 

 

 

 

 

 

 

Výbor zve srdečně všechny členy na 
 

ČLENSKOU SCHŮZI  
Kdy?  … ve středu 14.5. 2014 od 16 hod. 

Kde? … v Kulturním domě „JAS“ 
 Jablonského ul.39, Plzeň - Slovany (I.patro, klubovna č.1)  

 

 

 

 

   Program schůze: 

 

1)  Zahájení 

2)  Zpráva o činnosti 

3)  Představení a přijetí nových členů klubu 

4)  Dopravní a vědomostní test 

5)  Promítání zajímavostí z akcí 

6)  Vyhodnocení testu a předání cen 

7)  Pozvánka na připravované akce 

8)  Diskuse 

9)  Závěr 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
Zpravodaj vydává nepravidelně 3x ročně pro své členy a ostatní Trabantkluby v nákladu cca 150ks redakční rada 

AMK Trabant Plzeň. Uzávěrka tohoto čísla  je  16.4.2014. Příští číslo vyjde v září 2014. 

 

http://www.trabantklub.cz/
mailto:trabantklub.plzen@seznam.cz


Slovo předsedy 

 

Vážení a milí kolegové, trabanťáci, 

 

    Předem mi dovolte, abych těm z vás, kteří byli přítomni na Výroční členské schůzi 

poděkoval  za účast.  Bylo to poprvé po velmi dlouhé době, kdy naše schůze byla 

usnášeníschopná aniž bychom museli zahájení dle stanov odkládat o 15 minut a sešla se více 

jak třetina členů našeho klubu.  Je vidět, že se zvyšuje počet těch, kterým není budoucnost 

trabantklubu lhostejná. Krom přednesení zpráv proběhly na VČS volby předsedy, 

místopředsedy, výboru a kontrolní komise. V dalším pětiletém období budou tyto orgány 

pracovat v tomto složení: 

 

Předseda:    Pihlík Petr    

Místopředsedkyně:  Čadková Marie   

 

Členové výboru:   Brejcha Josef   

     Dolejšová Hana   

     Hanzlík Roman   

     Křovák Pavel   

     Šindelář Břetislav Ing.  

     Vogeltanz Josef   

     Zucha Ludvík   

 

Kontrolní komise: 

 

Předsedkyně:   Šambergerová Milada  

Členové komise:   Chleborád Miloslav 

     Krátký Michal   

    Květoňová  Libuše   

     Odehnal Josef  Ing.   

 

Věřím, že i na členskou schůzi dorazíte v hojném počtu, program bude zajímavý a tentokrát 

bude opět na pořadu dne testík z dopravních předpisů a nejen z nich. 

 

 Výbor se již ujal práce a hlavní  náplní je nyní příprava srazu Veselý Habr 2014. 

K dnešnímu dni máme již veškerá nutná povolení spojená s konáním akce a tak na 

mimořádné schůzi 23.4. doladíme již jen detaily a zkontrolujeme rozdělení úkolů. Velmi 

aktivně začala fungovat i kontrolní komise. Její předsedkyně byla dlouhou dobu předsedkyní 

trabantklubu a je tak pro tuto činnost tou nejpovolanější.  

 

V sobotu 12.dubna proběhla na stejném místě, kde pořádáme naše klubové schůze také 

Krajská konference AVZO. Za náš spolek se jí zůčastnili předseda Petr Pihlík, 

místopředsedkyně Marie Čadková a členové výboru pan Šindelář a pan Křovák. Na 

konferenci proběhla volba delegátů na sjezd AVZO, který se bude konat na podzim letošního 

roku. Za náš klub by měl být na sjezd vyslán předseda Petr Pihlík. Byla přednesena zpráva o 

činnosti, ve které místopředseda AVZO JUDr. Cvrček zhodnotil činnost některých 

základních organizací. Naše organizace byla hodnocena velmi kladně a na její aktivní činnost 



bylo několikrát upozorněno. Dr. Cvrček nás informoval též o problému se „stárnutím“ 

spolku AVZO, v současné době je věkový průměr jeho členů 64let!!! Opět je potěšitelné, že 

naše organizace není tou, která by věkový průměr navyšovala, ba právě naopak. V současné 

době je věkový průměr našich členů 53 let a neustále se snižuje díky přijímání nových 

mladých nadšenců. Zatím je věkový průměr našich vozů stále nižší než našich členů ale i to 

se jednou obrátí. Další důležitou informací, která na konferenci padla je to, že díky novému 

občanskému zákoníku a našemu zápisu v rejstříku u rejstříkového soudu v Plzni bude náš 

spolek s největší pravděpodobností samostatným zapsaným spolkem a jako právnická osoba 

bude členem AVZO TSČ ČR z.s. Nestane se tak pobočným spolkem AVZO. Z hlediska 

našeho fungování se ale vůbec nic nemění a budeme tak fungovat jako dosud.  

 

 Na našem domě byla provedena rozsáhlejší oprava střechy a vyměněny okapy směrem 

do Úslavské a Železniční ulice. Dále byly na tyto strany osazeny zábrany proti sesuvům 

sněhu a ledu ze střechy. Celá akce si vyžádala náklady cca 45.tis Kč. Další plánovanou 

investicí jsou světlíky na klubové dílně, které se podařilo zajistit v ceně cca 12.tis Kč (za 

všechny tři) a budou instalovány v průběhu léta. V plánu jsou i nová vjezdová vrata 

v průjezdu a změna ohřevu teplé vody v bytě v 1. patře, kde v současné době již 

nevyhovující plynová karma. Ta bude nahrazena elektrickým boilerem. Mnozí z vás si 

pravděpodobně všimli, že je již hotová jedna z výloh. Druhá by měla být „naaranžovaná“ 

v nejbližší době. Novou prodejnu hodnotí zákazníci též s nadšením a tak věřím, že budeme 

se zvelebováním našeho sídla i nadále úspěšně pokračovat.  

 

 Chtěl bych na tomto místě poděkovat též dvěma technikům z Plzeňské STK s.r.o., 

kteří se nám velmi ochotně věnovali a i těm, kteří této možnosti využili. Sjelo se třicet vozů, 

což je skoro o polovinu více, než v roce loňském. Velmi potěšující je ale to, že dle vyjádření 

techniků se za poslední rok technický stav aut, která jsou servisována v klubové dílně, opět 

výrazně zlepšil. Věřím, že i v dalších letech se tento trend nezmění a že nám vedení plzeňské 

STK s.r.o. opět umožní akci zopakovat.  Rozhodně naše auta do starého železa ani papíru 

nepatří a to jak z důvodu jejich dobrého technického stavu, tak i pro jejich žádanost na 

různých akcích v rámci doprovodného programu. V sobotu 12.4. probíhala u obchodního 

domu Tesco na Borech Motoshow 2014, na které mezi mnoha vystavenými veterány 

nechyběly ani naše Trabanty. Vedle dnes nově prodávaných aut se nám podařilo udělat pěkný 

průřez do minulosti tak, jak šel vývoj po čtvrtstoletích. Nejstarší byla 75 let stará DKW, pak 

padesátiletý Trabant P60 a vedle něj poslední model Trabanta 1.1, kterému je letos 25 let. 

K vidění byly samozřejmě i další skvosty, IFA, Wartburg, několik starých Škodovek, Velorex 

či Ford Cortina. Mnoho lidí se u našich vozů zastavovalo a vyptávalo se na detaily. 

Rozhodně nesmíme chybět ani na dalších podobných akcích a i nadále mezi lidmi šířit 

povědomí o existenci našeho trabantklubu.  

 

 Na závěr mi dovolte, abych ještě připomenul těm z Vás, a je vás stále asi dvacet, kteří 

jste dosud neuhradili členské příspěvky na rok 2014, aby jste tak učinili co nejdříve, dokud je 

to bez navýšení o upomínací výdaje. Všechny informace byly v minulém Zpravodaji (je ke 

stažení i na našich internetových stránkách). 

  
             Petr Pihlík 

 

 



 
U S K U T E Č N I L O   S E . . . 

 

  Předsilvestrovské setkání 
     Letošní mírná zima nepřinutila většinu majitelů a příznivců vozidel z DDR, aby je uložili 
k odpočinku. V období mezi vánocemi a Silvestrem se již potřetí uskutečnila oblíbená 
akce, jejíž trasa vedla na několik zajímavých míst sever- ního Plzeňska. Na náměstí 
v Radnicích se před 10 hodinou sjelo téměř dvacet trabantů a dva wartburgy z různých 
konců republiky. Nejprve jsme si všichni prohlédli malé místní muzeum, kde každý obdržel 
na památku perníček a poté již kolona zamířila do „pohádkového statku“ v nedalekých 
Vranovcích. Zde nás čekalo mnoho zábavy a překvapení včetně možnosti zahřátí 
svařákem, čajem či kávou. Po programu, zakoupení suvenýrů a návštěvě strašidelné 
stodoly si všichni pořídili na památku společné foto a pokračovali jsme k uhelné sloji „Na 
Baště“, kde byla jen malá zastávka před vydatným obědem ve Volduchách.  
     

Odpoledne byla na 
programu prohlídka 
zámku ve Zbiroze, 
kde příjezd kolony i 
přes chladné 
počasí očekávalo 

několik 
fotoreportérů. Za 
soumraku jsme se 
vydali na poslední 
místo, kde byl 
připraven večerní 
program, a to do 
penzionu Český 

dvůr 
v Biskoupkách. Po 

večeři jsme si společně připili na úspěšný rok a následovala zábava za doprovodu živé 
kapely jako nácvik na Silvestra. Někteří ze vzdálenějších účastníků zde měli zajištěnou 
možnost noclehu se snídaní. 
 
    Předpremiéra filmu o expedici Jižní Amerikou 
  Jak již bylo předem avizováno, odvysílala ČT 2 v hlavním vysílacím čase dne 27.února 
cestopisný dokument „Trabantem napříč Afrikou“, který měl připome- nout, že do kin míří 
další díl, tentokrát nazvaný„Trabantem až na konec světa“ opět s hlavním protagonistou 
Danem Přibáněm. A tento nadšenec stojí i za netradiční akcí, která se uskutečnila v sobotu 
8.března v pražském kině OKO, na kterou byli pozváni všichni majitelé značek vozidel, 
která se ve filmu objeví. 
  V zájmu sounáležitosti bylo pozvání ještě rozšířeno i pro majitele wartburgů a velorexů, 
pro které bylo zdarma rezervováno parkoviště na Letenské pláni.  
 
Od budovy našeho klubu se v 9 hod vydala ku Praze kolona nadšenců, ke které se cestou 
ještě přidali další účastníci, takže jsme začali mít obavy, jestli sál tolik návštěvníků pojme. 
Nakonec vyhrazený prostor na Letné zaplnilo 130 vozidel. Atmosféra v kině byla 
neopakovatelná a film byl úžasný. Uskutečnila se i beseda. Nutno dodat, že oficielní 
celostátní premiéra filmu se uskutečnila 13.března a následně bude odvysílán i cyklus 
televizních reportáží o expedici. 



 
   Technický den s orientační jízdou 
  Stalo se v poslední době tradicí, že přicházející sezónu zahajujeme kontrolou vozidel na 
lince stanice technické kontroly Plzeňská STK s.r.o. zdarma a bez ztráty technické 
způsobilosti. Po kontrole následuje zábavný program se soutěží. 
Ani letos tomu nebylo jinak, v sobotu 5.dubna po 9 hod zaplnili parkoviště na Světovaru 
majitelé dvoutaktů nejen z našeho klubu. Po zahájení předsedou a víceméně úspěšném 
absolvování prověrky technického stavu se většina vozů přemístila do Litic, kde byla 
zajištěna prohlídka svíčkárny a poté odstartována orientační jízda s několika kontrolami a 
plněním rozličných úkolů. V cíli měli všichni zajištěn oběd a prohlídku Domu historie 
Přešticka, kde též došlo k vyhlášení výsledků a předání cen vítězům i pamětních listů 
všem zúčastněným. 
   
P ř i p r a v u j e m e 
 
   Mezinárodní setkání ve Veselém Habru 
  Poslední dubnový víkend pořádá náš klub víkendový sraz na Rokycansku v kempu 
uprostřed lesů u Volduch, jako před rokem s následujícím programem: 
pátek odpoledne příjezd účastníků,  v 16 hod vyjížďka k rozhledně „Na Vrších“ 
po večeři oficiální zahájení akce, společná zábava a táborák s opékáním. 
sobota po snídani odjezd na Kozel, v 10 hod prohlídka zámku, oběd ve Starém Plzenci, 
v 13.30 hod start slalomu a poté orientační jízda směrem ke kempu. Tradičně na konci 
orientačky proběhne ve Volduchách oblíbená jízda zručnosti.  Po večeři vyhlášení 
výsledků a retrodiskotéka. 
neděle od 11 hod výstava vozidel u OC Olympia s vyhlášením kategorií nejlepší interiér a 
nejlepší exteriér,  možnost výjezdu na Radyni. Bližší informace ke stažení na 
www.trabantklub.cz 
 

kromě ubytování ve vytápěných chatkách je možné přijet se stany či karavany 
přesto je dobré zaslat přihlášku, aby bylo možné zajistit stravování a prohlídku 
 

účastnický poplatek 200,-Kč za start.číslo, ceny za stravu a ubytování jsou stejné jako 
v loňském roce a jsou na webu www.trabantklub.cz 
Případné dotazy vám rád zodpoví předseda klubu p.Pihlík na tel. 608 321 777 
nebo e-mailu trabantklub.plzen@seznam.cz přihlášky na www.trabime.cz nejsou závazné !  
 
   jízda na Den dobré nálady 
      Tradiční prvomájové akce v Kryrech se hodláme zúčastnit i letos, proto je sraz 
účastníků ve čtvrtek 1.5. v 8.30 h u čerpací stanice na konečné v Bolevci, 
případně je možné se přidat v 9,30 h na Jesenické křižovatce, nebo po 10 hod na náměstí 
v Podbořanech odkud bude kolona vyjíždět směrem na Vroutek. 
      Po obědě a výstupu na Schillerovu rozhlednu (v cca 14 hod) navštívíme nedávno 
zpřístupněný hrad v Kadani a před odjezdem k domovu počítáme se společným 

posezením na kávě s nějakou dobrotou v centru uvedeného města. 
    Nezapomeňte na originální kostýmy, doplňky a výzdobu svých vozidel DDR! 
 
Dvoutakti na kolejích 
    Tato oblíbená akce, kterou pořádá Zemský svaz Evropského IFA klubu, se v letošním 
roce poněkud přiblížila Plzni a proto se může stát pěkným zážitkem dalších členů našeho 
klubu. Setkání se koná o víkendu 6.- 8. června v areálu kempu „U Mloka“ nedaleko obce 
Třímany na břehu Berounky. Ubytovat se lze ve 4, 5 a 6-ti lůžkových chatkách, či vlastních 
stanech a karavanech + přípojka. 

http://www.trabantklub.cz/
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   Podrobný program, ceny za ubytování i stravu najdete na webu www.aice.cz 
ale pro orientační představu je pro účastníky připravena v pátek od 16 h jízda do dopravní 
expozice v Kněževsi, večer táborák, v sobotu dopoledne společná návštěva železničního 
muzea v Lužné, kde bude zajištěn i netradiční oběd a poté kolona zamíří na hrad 
Krakovec, kde čeká na účastníky akce překvapení. Po večeři proběhne tradiční video-
retro-diskotéka, vyhlášení výsledků kvízu a v neděli od 10 h všechny čeká výstava vozidel 
s prohlídkou Mariánské Týnice. Přihlášky je nutné odeslat do 15.května na info@aice.cz, či 
tel. 728 276 546. 
 
Jarní klubový výlet 
  se letos uskuteční až první letní den, tj. v sobotu 21.června, kdy se účastníci setkají v 9 

hod na parkovišti proti poště ve Strašicích (okr.RO). Jelikož tato akce nese název „Okolo 
Brd“ – nejprve se zastavíme v místním zážitkovém centru a pak zajedeme do muzea litiny 
v Komárově. Po obědě se vydáme pěšky do vojenského prostoru ke zřícenině hradu 
Valdek. Dále kolona dojede na Orlov, buď budou opět nějaká zvířátka, nebo si vystoupíme 
na zdejší rozhledničku.Závěr bude patřit prohlídce bývalé raketové základny ATOM u 
Míšova a pro skalní nebude chybět ani podvečerní ohýnek s opékáním a vyhodnocením. 
 
Jízda socialistických vozidel 
  Jelikož vozidla vyrobená do roku 1990 se těší stále většímu zájmu veřejnosti, rozhodl se 
plzeňský Veteránclub uspořádat tematickou akci se soutěžní jízdou a přátelským setkáním 
majitelů. Tato akce se chystá na sobotu 9.srpna a její program včetně trasy a propozic 
najdete na webu www.vccplzen.eu nebo na naší nástěnce v průjezdu domu Úslavská 2, 
nebo ve výloze domu Kollárova 8. 
 

Mini kalendář motoristických akcí na plzeňsku  2014 
 
25.-27.dubna  - sraz AMK Trabant Plzeň ve Veselém Habru 
   (přihlášky do 15.4. na www.trabantklub.cz) 
1. května  - jízda na Den dobré nálady a Kadaňský hrad 
   (odjezd v 8,30 h z konečné v Plzni Bolevci) 
17. května  - Úterský kopec  (jízda pravidelnosti do vrchu) 
   (start v 11 h z náměstí, startovné 100,-Kč) 
24.-25. května - X. Orientační jízda Rokycanskem  
   (start 8.00 Muzeum na demarkační linii v Rokycanech) 
31.května  - jízda historických vozidel z Bolevecké návsi 
   (do r.v.1980, přihl. na www.vccplzen.eu) 
6.-8. června - Dvoutakti na kolejích, kemp u Mloka, Třímany 
   (přihl.a info do 18.5. na www.aice.cz) 
21. června  - jarní klubový výlet okolím Brd -nutno obj.oběd 
   (sraz v 9 hod u pošty ve Strašicích, okr.RO) 
9. srpna  - retro jízda socialistických vozidel 
   (info na www.vccplzen.eu) 
13. září  - podzimní klubový výlet Pošumavím TK Plzeň 
   (sraz v 9 hod na nám. v Klatovech) 
18.října  - výlet do automuzea Pelechov – ZS A.I.C.E. ČR 
   (informace od srpna na www.aice.cz) 
17.listopadu - sváteční překvapení (vyjížďka přátel AMK Trabant) 
27. prosince - předsilvestrovské setkání, program na www.aice.cz 
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Inzerce: 

 
 

Koupím: Nezávislé topení na Trabanta 12V (bufík) 

 

  (Kontakt: Stanislav Šnejdar, tel. 723146230 ) 

   

 

 

Prodám: Veškeré díly na Trabant – posíláme i na dobírku poštou – druhý den u Vás! 

 

  (Kontakt: AMK Trabant Plzeň, tel: 608321777) 

 

 

 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 

 

Kupon pro bezplatné vložení inzerátu:  

 

Jméno a příjmení:  ………………………………………………………………. 

 

Telefon:  / email:   …………………………… /  ………………………………. 

  

Koupě / prodej / výměna / darování / ostatní  (zatrhněte druh inzerce) 

 

Text inzerátu: 

 

  

 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 

 

 

V příštím čísle Zpravodaje můžete využít tento prostor k nabídce či poptávce 

například náhradních dílů či celých vozidel. Váš inzerát bude vyvěšen i na nástěnce 

v prostorách trabantklubu a umístěn na internetových stránkách po dobu jednoho měsíce, 

pokud nepožádáte předčasně o jeho sejmutí. Kupon vyplňte a zašlete na naši adresu, 

k inzerátu je možné přiložit jednu fotografii. Vše lze zaslat i emailem 

trabantklub.plzen@seznam.cz . Uzávěrka příštího čísla bude 3. září ! 

 

mailto:trabantklub.plzen@seznam.cz


 

Tradiční výborná akce našich kolegů, která by neměla ujít vaší pozornosti !!! 
 

datum   24. -25.5  2014  start bude na nově vybudovaném parkovišti vojenského muzea u obchvatu 

  

                                        cíl   klasika Mirošov hospoda  na Zastávce 

  

Je to dvoudenní, nocovat se bude v Eurokempu Běšiny.  Je tam vše, takže stan ,auto, nebo chatka , u 

chatek je důležité si je objednat. Tel. do recepce  +420 376 375 011 

  Máte je zamluvené do konce dubna, pak je paní z recepce uvolní a spíte ve stanu. Chatka je pro 5 

lidí a stojí asi 700 kč. Tak se domluvte nějak s někým a obsaďte je. Na koho nezbyde tak máte tady 

něco v okolí do 5 km 

 http://www.zamek-jindrichovice.cz/ 

 http://www.penzionneznasovy.cz/ 

 http://www.rancpodoli.cz/ 

 http://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-podoli-apartmany-4618.php 

 

  Jako klasicky pojedeme itinerář,jízdu zručnosti, atd. jen budou nově trestné body za stáří vozu to 

abych vás donutil vzít veterány, 

dorazíme odpoledne, hospoda jede celý rok takže pohoda, bude možnost výletu Hrad Velhartice, 

Westernový ranč Podolí, nebo Podvodní kabina Lom u Starého Klíčova. 

Večer je volný, možnost opečení něčeho dobrého, nebo posedět v hospodě. 

Ráno odjezd cca 10 hod dle itíku do Mirošova 

  

Přihlášky  klasicky na    sasekpetr@email.cz   nebo sms 608063782  nebo do schránky Krokova 523 

Rokycany 

  

Uzávěrka nebude, takže až do přejímky, protože ubytování si zařizujete sami a oběd je až v neděli a to 

spočítám v sobotu večer osobně  

http://www.zamek-jindrichovice.cz/
http://www.penzionneznasovy.cz/
http://www.rancpodoli.cz/
http://www.e-chalupy.cz/sumava/ubytovani-podoli-apartmany-4618.php

