
ZPRAVODAJ 
AMK  Trabant Plzeň z.s. 

číslo 2/18         ročník 50 
internetová adresa: http://www.trabantklub.cz    Na Facebooku hledejte stránku  „AMK Trabant Plzeň“ 

email: trabantklub.plzen@seznam.cz  tel: 377323689  Provozní doba Út 13-18, St 9-12 13-18, Čt 9-12 13-15 

 

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

AMK Trabant Plzeň z.s. Uzávěrka tohoto čísla  je  2.4.2018. Příští číslo vyjde v srpnu-září 2018. 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

Výbor zve srdečně všechny členy na 

 
 

ČLENSKOU SCHŮZI  
Kdy?  … ve středu 11.4. 2017 od 16 hod. 

Kde? … v klubovně v 1.patře !!! 
v sídle spolku AMK Trabant Plzeň z.s., Úslavská 2, Plzeň 

 
 

!!! POZOR !!! Členská schůze nebude v KD JAS, ale přímo v klubovně v sídle 

trabantklubu !!! 

 

 

INFORMACE K ÚHRADĚ PŘÍSPĚVKŮ  
 

Členské příspěvky 2018 

 

Vzhledem k tomu, že nám z minulého Zpravodaje vypadla informace k placení členských 

příspěvků, je možné uhradit zlevněné příspěvky až do konce dubna 2018.  Pokud nesplníte 

tuto povinnost vyplývající ze stanov do konce kalendářního roku, pak Vaše členství v 

klubu zanikne.  Příspěvky byly schváleny v této výši:  Mládež do 25 let a osoby nad 60 let 

… 300,-Kč. Ostatní (26 - 59 let) … 500,-Kč. V případě úhrady do termínu splatnosti 

(30.4.2018), se tato částka snižuje o 100Kč. Ti z vás, kteří si zvolili zasílání Zpravodaje 

elektronickou poštou (emailem) uplatní ještě dodatečnou slevu ve výši 50,-Kč. Pro lepší 

přehlednost přikládáme tabulku. 

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


 

do 25 let a nad 60 let Zpravodaj poštou Úhrada do 

 

 30.4.2018 

200,- Kč Úhrada do 

 

 31.12.2018 

300,- Kč 

Zpravodaj emailem 150,- Kč 250,- Kč 

26 – 59 let Zpravodaj poštou 400,- Kč 500,- Kč 

Zpravodaj emailem 350,- Kč 450,- Kč 

 

Příspěvky je možné uhradit: 

 

1) V hotovosti nebo platební kartou v kanceláři AMK Trabant Plzeň z.s. v provozní 

době. 

2) V hotovosti během Členské schůze 

3) Poštovní poukázkou na adresu: AMK Trabant Plzeň z.s., Úslavská 2, 32600 Plzeň 

4) Bankovním převodem na účet 2400604435 / 2010 . Jako variabilní symbol uveďte 

první část Vašeho rodného čísla před lomítkem a do popisu pro příjemce uveďte 

Vaše jméno a příjmení.  

 

Pokud dostáváte Zpravodaj poštou a chcete jej dostávat emailem, stačí zaslat email na 

adresu trabantklub.plzen@seznam.cz , ve kterém uvedete Vaše jméno, příjmení datum 

narození a emailovou adresu, na kterou budete chtít Zpravodaj zasílat. Výhody jsou krom 

úspory na členských příspěvcích i další. Pravidelně budete dostávat informace o 

připravovaných akcích, připomínky důležitých jednání (např. Členské schůze) apod. 

 

 

Aktuální informace k provozu klubové dílny a provádění oprav  

 

Jak jistě víte, řešíme již delší dobu stagnující klubovou dílnu. Od května se zde pokusíme 

obnovit alespoň zajišťování drobných oprav a přípravu náhradních dílů, které budou 

potřeba k udržení našich vozů v provozu a které jsou již dnes buď nedostupné a nebo je lze 

objednat pouze za velmi vysoké ceny. 

 Dobrou zprávou je, že se nám podařilo dohodnout s panem Záborcem, který má dílnu ve 

Skladové ulici (poblíž konečné tramvaje č.2 na Světovaru), který disponuje vlastní 

vybavenou dílnou a je schopen zajistit opravy našim členům včetně zajištění STK. Ceny 

za opravy by měly zůstat přibližně na stejné úrovni, na které jste byli zvyklí. Telefon na 

pana Záborce je 777 806 404. 

 Dalším nadšencem, který by také rád s opravami pomohl je pan Fryček, který má dílnu 

v Kostelci u Nadryb. Telefon na něj je 792 303 927. Budeme doufat, že se spolupráce 

s oběma mechaniky zdárně rozvine a podaří se tak dál udržet naše vozítka v dobré kondici.  

 

  
 

Z V E M E  V Á S . . . . 

 

4.sraz poválečných vozidel a otevření nové expozice Autoretromuzea Strnadice 

    Kdo má chuť a čas  (není to akce pořádaná naším klubem), může si v sobotu 14. dubna 

udělat výlet do obce u Sedlčan, kde od 10 h začíná zajímavý program. 
 

 

mailto:trabantklub.plzen@seznam.cz


XVIII. Orientační jízda Rokycanskem 

 

 

 

Přihlášku obsahující 
jméno, vozidlo a rok 
výroby, bydliště a telef. 
příp. email. kontakt 
doručte, potvrďte 
nejpozději do 17.4. 
2018  na    
SASEKPetr@email.cz 
Nebo na adresu     Petr 
Šašek     Krokova 523   
Rokycany   33701 
Nebo poslat jméno a 
příjmeni a vozidlo a r.v.   
SMS na 608063782 
 

 

 

Klubový sraz BĚŠINY 2018 

   Jak jsme již psali v předchozím zpravodaji a na webu, ve dnech 27.-29. dubna pořádáme 

tradiční setkání se zajímavým programem. Přihlášky k ubytování je nutné poslat e-mailem, 

nebo písemně na adresu klubu. V pátek večer se můžete těšit na zajímavou přednášku 

cestovatele a táborák. Sobota bude celá v duchu soutěží a zábavy (jízda zručnosti, 

orientační soutěž a slalom), večer s hudbou. V neděli bude akce zakončena výletem na 

hrad Rábí a do Horažďovic, odpoledne se ještě zastavíme ve skanzenu v Chanovicích a 

vystoupíme na místní rozhlednu. Odjezd je z kempu v 10 hod, kdo pojede z Plzně je 

možné vyjet v 8.30 h od klubu. 

 

Den dobré nálady v Kryrech 

 Tradiční prvomájová jízda do recesistického průvodu začíná buď v 9,30 v Plzni u čerpací 

stanice napoti tramvajové konečné v Bolevci, nebo v 11 hod na náměstí v Podbořanech. 

Proti původně sdělenému programu je změna – a to, že po obědě nepojedeme na zámek 

a park Krásný Dvůr, ale na autodrom v Mostě, kde od 14 hod začíná program „Trabant the 

Most“, kde je možné zúčastnit se různých soutěží, nebo jako divák sledovat 12-ti hodinový 

závod trabantů na okruhu. 

 

Úterský kopec 

  Kdo přijede v sobotu 19.května kolem 9 hod na náměstí v obci Úterý, bude se moci 

zúčastnit, nebo přihlížet jízdě pravidelnosti do vrchu historických vozidel a za symbolické 

startovné (které obsahuje oběd) si užít den v hezkém prostředí. 

 

Jízda historických vozidel okolím Plzně 

Start je v sobotu 26.května po 9 hod z campu Ostende u Boleveckého rybníka 

 

mailto:SASEKPetr@email.cz


Dvoutakti na kolejích  - sraz A.I.C.E. 

Termín 1.-3.června, kemp Mosquito, Vysoká Lípa, program a info na www.aice.cz 

 

Jarní klubový výlet  (klášter a zámek Ostrov nad.Ohří) 

Odjezd 16.června v 9 hod u OC Gloubus v Plzni, rez.obědů do 6.6. (buřty sebou) 

Pozor změna!  - podzimní klubový výlet se koná místo 8. 9. již v sobotu 1. září !  
 

____________________________________________________________________________________________ 

Povinná výbava auta u nás i v zahraničí 

„Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola. Připravte si prosím doklady od vozidla a řidičský 

průkaz“ – takto začíná snad každá silniční kontrola, a snad každý řidič doufá, že řidičský 

a technický průkaz společně se zelenou kartou bude policistovi stačit, a že nenaváže 

větou „ukažte mi prosím povinnou výbavu.“ Tato položka se totiž v zákonech téměř 

neustále mění, a tak se může snadno stát, že vám nějaká její důležitá součást bude chybět. 

A policisté za chybějící povinnou výbavu většinou nemilosrdně pokutují. Co tedy musíte v 

autě mít, abyste kontrolou prošli bez potíží? 

Co obsahuje povinná výbava 

– Náhradní pojistky a žárovky 

– Zvedák 

– Výstražný trojúhelník 

– Reflexní vestu 

– Klíč na kola 

– Náhradní kolo / sada na opravu pneumatiky 

Druhá varianta je možná pouze u novějších vozů, u kterých rezerva NENÍ součástí 

deformační zóny vozu. 

– Lékárničku 

Nic v ní nesmí být prošlé a musí vyhovovat aktuálnímu znění zákona. 

 

 
 

Zejména na 

lékárničku si dávejte pozor. Vzhledem k tomu, že zákonodárci pořád vymýšlejí, co by do 

ní mělo a nemělo povinně patřit, tak se její povinný obsah velmi často mění. 

S tímhle tedy bez problémů projdete silniční kontrolou na našich silnicích. Jenže, co když 

zamíříte automobilem do zahraničí? Tam mají policisté jiné požadavky. Již od roku 

1968 je v platnosti vídeňská Úmluva o silničním provozu z roku 1968, v níž se mimo 

jiné říká, že povinnou výbavu vozu určuje země, ve které je automobil registrován. Policie 

http://www.aice.cz/
https://autotrip.cz/reflexni-vesta


za našimi hranicemi by tedy, máte-li vůz registrovaný v České republice, měla kontrolovat 

výbavu dle našich předpisů. Povinná výbava však není v jednotlivých státech 

sjednocena, navíc existuje řada místních legislativních úprav a vyhlášek, které tuto 

problematiku komplikují. Při cestě do zahraničí je tedy dobré se dopředu informovat, jak 

by měl být automobil vybaven v konkrétní tranzitní, či cílové destinaci. Podívejme se tedy 

na to, co musíte mít v autě u našich čtyř sousedů. 

Povinná výbava vozidla Rakousko 

Naši jižní sousedé jsou známí tím, že mají velmi přísné předpisy, a policie bývá 

většinou v jejich dodržování nekompromisní. A nijak samozřejmě nešetří ve vymáhání 

zákona ani cizince. Velký důraz se v Rakousku klade na reflexní vesty. Ze zákona ji 

sice musí mít pouze řidič, ale je dobré vozit ji pro všechny pasažéry ve vozidle. Zejména 

si dejte pozor na to, aby odpovídala normě EN 471. Rakouští policisté to velmi rádi 

kontrolují, a pokud vyhovovat nebude, pokutují. Musíte jí na sobě mít vždy při vystoupení 

z vozu mimo obec. Obezřetní buďte také při používání palubní kamery, o tomto tématu se 

dočtete více zde. 

Do povinné výbavy jako takové to sice nepatří, ale vezměte si k srdci praktickou radu, že 

pokud není vozidlo vaše, musíte mít ve voze písemné potvrzení o tom, že vám bylo 

půjčeno – tedy že ho používáte legálně. 

Povinná výbava vozidla Slovensko 

U našich východních sousedů se povinná výbava příliš neliší. I zde musíte mít ve voze 

trojúhelník, lékárničku, vestu s certifikací EN 471 a ve stanoveném období mít zimní 

pneumatiky. Pokud jde o svícení, to je stejné jako v Čechách – svítí se celoročně, je možné 

použít světla pro denní svícení. Pozor si dejte na GPS – ta totiž nesmí být umístěna na 

předním skle, a nesmí bránit řidiči ve výhledu. 

Povinná výbava vozidla Polsko 

V Polsku se s příliš velkými odlišnostmi také nesetkáte. Přece jen se něco ale najde. Sice 

ne ve výbavě, ale ve způsobu jejího použití. Výstražný trojúhelník tu má totiž ještě jedno 

využití, a to při tažení vozidla. Při tom totiž musíte mít trojúhelník umístěný na levé zadní 

straně vozidla. Za snížené viditelnosti navíc musíte rozsvítit obrysová světla. 

Lékárničku mít nemusíte, stejně jako hasicí přístroj – povinné jsou jen pro vozy 

registrované v Polsku. 

Povinná výbava vozidla v Německu 

Nic se nestane, pokud při cestě do Německa náhodou doma zapomenete trojúhelník. 

Povinný je pouze pro v Německu registrované vozy. Lékárničku ale určitě doma 

nenechávejte. Stejně tak u sebe mějte sněhové řetězy, protože ve vyznačených úsecích 

je povinnost je použít. Této povinnosti se nevyhnou ani majitelé vozů s pohonem všech 

čtyř kol. Přes den musí svítit jen motorky, všechna vozidla pak pouze v tunelu. 

https://autotrip.cz/kamery-do-auta/
https://autotrip.cz/vystrazny-trojuhelnik
https://autotrip.cz/srovnani-quattro-vs-xdrive-kdo-je-vitez/
https://autotrip.cz/srovnani-quattro-vs-xdrive-kdo-je-vitez/


Povinná výbava Chorvatsko 

Do Chorvatska v sezóně cestuje automobilem tisícovky Čechů. Přečtěte si, za kolik 

se dostat autem do Chorvatska. Povinná výbava v Chorvatsku se nijak neliší od té naší. 

Samozřejmostí je technický průkaz a potvrzení o zaplaceném povinném ručení. Pokud 

cestujete vypůjčeným autem je dobré si na cestu opatřit smlouvu o pronájmu. 

V Chorvatsku musíte v autě mít: 

 trojúhelník (Neplatí pro motocykl, auto s přívěsem musí mít 2 !!! trojúhelníky) 

 lékarnička 

 reflexní vesta 

 helma pro motorkáře 

Hloubka dezénu pneumatik: 

 letní pneumatiky – 1.6 mm 

 zimní pneumatiky – 4 mm 

_______________________________________________________________________ 

 

Budou majitelé starších aut znovu zneužiti k naplnění státní kasy??? 

Tiskem proběhla v posledních 

dnech zpráva o 

připravovaných návrzích 

ministerstva dopravy, které se 

mají týkat zavedení pravidelné 

silniční daně, ekopoplatků při 

dovozu a též šrotovného.  

Zatím jde jen o studii, ale 

přesto se budeme modlit, aby 

politici tuto „politickou 

sebevraždu“ nespáchali, 

protože by to na náš vozový 

park, mohlo mít velmi neblahé 

až likvidační následky. 

Připomeňme si slova klasika. 

„Důl je díra v zemi, ten vám 

přeci nemůžou vzít. Můžou ho  

zatopit, zasypat  ale ne vzít “  

My ale víme jak to dopadlo… 

https://autotrip.cz/za-kolik-do-chorvatska-autem/


 

 

 

Pokud nepřijede Ester Ledecká, máte šanci vyhrát i vy!  

 

 

A v čem? 
 

 

 

 

Slalom - jízda mezi dopravními kužely v délce 1 km 

 

Ekozručka - jízda mezi brankami z kopce bez motoru v chodu 

 

Jízda zručnosti - jízda zručnosti podle pravidel AOS 

 

Orientační jízda - jízda podle itineráře a mapy podle pravidel AOS 

 
 



Program: 

 

 
 

Ubytování:  

  

 

 

 
Objednávky 

individuálně přímo 

v kempu na tel.: 

376 375 011 

Podrobnosti na 
www.eurocamp.besiny.cz 

Stravování: 
Snídaně formou 

švédského stolu (60,- 

Kč; objednat při 

prezenci) 

 

Obědy a večeře libovolně, lze využít služby restaurace v kempu 
 
Účastnický poplatek 100, - Kč/1 osobu 
Startovní číslo 150,- Kč/1 osobu 

UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH :   

Čtyřmístná chatka + přistýlka 760,- Kč/ 1 noc 

rekreační poplatek 1 osoba 10,- Kč/ 1noc 
1 pes 50,- Kč/ 1noc 

    

UBYTOVÁNÍ V CARAVANECH A OBYT. 
VOZECH   

1 obytný přívěs 50,- Kč/ 1noc 
1 obytný vůz do 1,5 t 80,- Kč/ 1noc 

1 obytný vůz nad 1,5 t 100,- Kč/ 1noc 

1 elektrická přípojka 60,- Kč/ 1noc 
poplatek za 1 osobu v obyt. voze a 

karavanu 50,- Kč/ 1noc 
rekreační poplatek 1 osoba 10,- Kč/ 1noc 

1 pes 50,- Kč/ 1noc 

http://www.eurocamp.besiny.cz/

