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Výbor zve srdečně všechny členy na 
 

MIMOŘÁDNOU VÝROČNÍ 

ČLENSKOU SCHŮZI  
Kdy?  … ve středu 19.10. 2016 od 16 hod. 

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

 

 

Program schůze 19.10. 2016 

 

1. Zahájení  

2. Zjištění usnášeníschopnosti schůze 

3. Schválení programu  

4. Volba komisí (mandátové, volební a návrhové) 

5. Zpráva o činnosti 

6. Volba kontrolní komise 

7. Závěrečná úprava Stanov před odesláním k rejstříkovému soudu 

8. Projednání a schválení členských příspěvků na rok 2017 

9. Zprávy komisí 

10. Diskuse a pozvánka na připravované akce 

11. 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  30.9.2016. Příští číslo vyjde v lednu 2017. 

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


 

Slovo předsedy 

 

Vážení přátelé, 

Dostává se vám do rukou již třetí a tedy letos poslední číslo našeho Zpravodaje. 

V úvodu mi dovolte, abych vám vysvětlil, z jakého důvodu svoláváme mimořádnou VČS na 

místo obvyklé podzimní Členské schůze. Do konce tohoto roku musíme předat 

rejstříkovému soudu veškeré dokumenty dokládající přesné informace o našem spolku, 

budeme muset ještě projednat několik drobných změn a upřesnění. Vzhledem k odstoupení 

předsedkyně kontrolní komise musíme provést i novou volbu. Tyto pravomoci má však jen 

nejvyšší orgán spolku a tím je právě Výroční členská schůze. Vzhledem k tomu, že řádný 

termín je až v únoru příštího roku, svoláváme tento orgán v tomto mimořádném termínu. 

Proto prosím všechny členy o účast, pokud je to jen trochu možné. 

V minulém Zpravodaji jsme vás informovali o stavebních úpravách v našem domě. 

Byla zdárně dokončena kolaudace dvou zrekonstruovaných bytů a byl zrekonstruován i 

poslední byt v našem domě. Noví nájemníci nastupují od 1.října. Během podzimu bychom 

rádi dořešili další vhodné prostory na uskladnění náhradních dílů, ale vzhledem k potřebě 

získání souhlasných stanovisek hygieny, hasičů, odboru územního plánování a dalších 

institucí bude i toto běh na dlouhou trať.  

Jak jsem předeslal v minulém Zpravodaji, tak od června zajišťuje opravy v naší 

klubové dílně pan Aleš Hlůžek. Domnívám se, že s kvalitou jeho práce můžeme být naprosto 

spokojeni. Je vidět, že má ke starým autům ten správný vztah a není to pro něj „jen“ práce. 

Vzhledem k tomu, že zajišťování STK je čím dál zdlouhavější záležitost, je rozumné před  

návštěvou dílny domluvit telefonicky návštěvu předem (telefon 732 242 753). Velmi často se 

stává, že je technik s vozem na STK a není v jeho silách stihnout být ve stejnou dobu i na 

dílně. V době od jara do podzimu totiž končí STK většině aut a tak v tomto období řešíme i 

několik prohlídek do týdne. Díky tomu, že i STK je podstatně přísnější, a je třeba mnohdy 

odstraňovat i závady, které byly dříve klasifikovány jako lehké, samozřejmě prodlužuje čas 

vozidla strávený na dílně. Navíc cca každé druhé vozidlo k nám přijíždí s propadlou STK !!! 

Pokud s tímto vozem pojede mechanik na technickou prohlídku „po vlastní ose“, riskuje tak 

nejen tučnou pokutu, trestné body či přímo řidičák, ale v okamžiku, kdy by došlo 

z jakéhokoli důvodu k dopravní nehodě, tak vozidlo s propadlou technickou nemělo na 

silnici co dělat a veškerá způsobená škoda by tak šla za řidičem, který s takovým vozem jel. 

V těchto případech ani pojišťovna neplní z uzavřené pojistky! Proto si ve vlastním zájmu 

kontrolujte, do kdy vám STK platí a pokud chcete využít služeb klubu k zajištění STK, pak 

si přistavení vozidla dohodněte v dostatečném předstihu (ideálně měsíc předem). Nejen, že 

se vyhnete poplatku za odvoz vozu na STK odtahovkou, ale ani sami nebudete riskovat 

postih při jízdě. Další možnosti přistavování vozů na STK probereme během diskuse na 

říjnové schůzi. Nabízí se jak možnost, že si členové budou na STK jezdit sami a závady 

zjištěné při prohlídce nechají následně opravit v klubové dílně, popřípadě zvažujeme 

možnost oslovit nějakého aktivního důchodce, který by měl čas s vozem na STK zajet, 

vyčkat provedení prohlídky a následně vyhotovení dokladů (zpravidla jde o 3-5 hod dle 

vytížení STK).  

 

Petr Pihlík 

 

 

 



 
U s k u t e č n i l o   s e . . . 
 
      Jarní výlet Šumavou     
V sobotu 18. června se uskutečnil opět další z oblíbených klubových výletů. Tentokrát se 
více jak 20 posádek sešlo na náměstí pod zámkem ve Vimperku, aby po jeho prohlídce 
zamířili na pohodovou jízdu prosluněnou Šumavou. Další zastávka byla v sovinci u Borové 
Lady, po níž jsme zamířili pěšky k Chalupské slati. To už nadešel čas oběda, a proto naše 
kolona zamířila na Horskou Kvildu do restaurace Rankl, kde naše vozy budily zaslouženou 
pozornost. Poté jsme společně zamířili k hlavnímu místu programu, kterým byla „Vlčí 
stezka“ u Srní. Během procházky po lávkách mnozí nafotili část smečky, která se vyhřívala 
na kamenech, a největší překvapení nás čekalo na závěr u informačního centra, kde byl 
pracovnicí NP představen ochočený vlk, kterého bylo možné pohladit. Poté jsme se 
přesunuli na náměstí v Kašperských Horách, kde část výpravy navštívila muzeum 
motocyklů pana Bálka a část se šla osvěžit do cukrárny. Poslední zastávkou byl areál 
kempu u Annína, kde jsme strávili část večera u ohýnku opékáním uzenin a společnou 
debatou o akcích a dění kolem aut. 

 
     Dětský den v Rakové  
 Starostou uvedené obce nedaleko Rokycan byl náš klub osloven, zda by jako součást 
programu v sobotu 2. července bylo možné uspořádat výstavu vozidel. Po dohodě 
s několika aktivními členy, se po obědě sjela desítka trabantů a IFA F9 u sportovního 
areálu, kde pro nás byl vymezen prostor a poskytnuto občerstvení. V rámci programu jsme 
shlédli ukázky zásahu policie a hasičů, psí agility a fotbalový turnaj. Někteří zájemci si 
mohli dopřát vyhlídkový let malým vrtulníkem a pro děti byl k dispozici skákací hrad a bitva 
v pěně vytvořené hasiči. Na přání pořadatelů se též uskutečnila malá vyhlídková jízda pro 
děti s našimi vozy, která se pro velký zájem musela zopakovat. Proto jsme byli pozváni 
napřesrok. 
 
    Výstava v Červeném Poříčí 
Na základě jednání kastelána zámku se zástupci ZS A.I.C.E. bylo dohodnuto uskutečnit 
23. července přehlídku vozidel pro veřejnost se soutěží elegance v zámeckém areálu, 
který od letoška provozuje první pravidelnou sezónu. Od budovy klubu se proto vydala 
nejprve cca 15-ti členná kolona na hrad Švihov, kde náš příjezd očekávaly další posádky. 
Poté jsme absolvovali různé prohlídkové okruhy, někteří podnikli i plavbu na lodičce ve 



vodním příkopu a kolem poledne jsme v restauraci na náměstí společně poobědvali. Pak 
jsme již zaplnili nádvoří zámku v nedalekém Červeném Poříčí. Kromě vozidel byl k vidění i 
rozložený stanový přívěs a přednáškovém sále jsme uskutečnili promí-tání snímků 
z různých srazů, klubových výletů a trabi výpravy do Monte Carla. Pro účastníky byla 
uskutečněna mimořádná prohlídka interiérů zámku zdarma a na závěr byly na nádvoří 
vyhlášeny výsledky hlasování a předány poháry majitelům nejhezčích vozidel. Na zpáteční 
cestě ještě někteří navštívili cukrárnu v Přešticích, kde setrvali v družné debatě a nakonec 
se u manželů Křovákových uskutečnila večerní prohlídka expozice vozidel „Příběhy 
dvoutaktů“ v Lobzích. 

   III. ročník Retrojízdy 
 V sobotu 13. srpna  se v areálu Škodalandu u Borské přehrady sjela téměř stovka vozidel 
z doby, kdy je dychtivým zájemcům prodávala Mototechna, aby vyrazila na tři etapy přes 
90 km dlouhé trasy okresy Plzeň – jih a Klatovy. Cestou plnily posádky několik záludných 
úkolů a rovněž navštívili motomuzeum v Chlumčanech. Posilněni obědem v Příchovicích a 
zastávkou na nanuka u koupaliště v Čižicích všichni úspěšně dorazili kolem 17 hod do cíle. 
Opět byla vyhlášena kategorie vozidel DDR, která byla obsazena přibližně dvacítkou 
soutěžích nejen z našeho klubu. Mimo vítězů kategorií auto a moto byla rovněž oceněna tři 
nejzajímavější vozidla, mezi něž patřil vůz AWZ P70 Lukáše Frčky.                  
 
  Podzimní klubový výlet 
  Tentokrát vyrazila naše kolona od zámku v Křimicích v sobotu 10.září a zamířili jsme do 
Chebu, kde jsme si prohlédli expozici Retro muzea, vystavili vozidla na náměstí a poté 
účastníci navštívili nedaleký kostel a poobědvali. Po přesunu na Kateřinu nás svezl pan 
Vrba na úzkokolejce a pak jsme navštívili expozici zemětřesení ve Skalné. Závěrem 

nechyběl výstup na rozhlednu Háj a obvyklý táborák.  
 
                         Z V E M E   V Á S . . .  
 
        Společná jízda do muzea AUTO UNION 
  Uskuteční se v sobotu 22. října, odjezd bude v 6 hod od budovy klubu, nebo je možné se 
přidat kolem 7 hod u hraničního přechodu Folmava. Počítejte s trasou cca 200 km jedna 
cesta, vezměte si jídlo a E na vstup, doporučujeme pojištění. Podrobnosti si řekneme na 
klubové schůzi a další je uvedeno na www.aice.cz 

http://www.aice.cz/


 
    Hlubanský okruh 
 Ve stejný termín se koná orientační soutěž u Podbořan, info na www.trabime.cz Trasa 
s pěti kontrolami dlouhá 70 km se jede dle slepé mapy, startovné 200,- Kč začátek v 10 
hodin v obci Hlubany, v ceně je oběd, hl. pořadatel Michal Hnátek. 
 
    Sváteční vyjížďka 
 Jelikož letos připadá 17.listopad na čtvrtek a počasí již nebývá nejlepší, vydáme se 
společně se dle možností na nějaké zajímavé místo a poté do tepla na kávu. Sraz 
účastníků bude v 9,30 hod na parkovišti fy Inprojekta v Částkově ul. Obědy nutno 
rezervovat do 10.11. na tel. 728172212 nebo E-mailu P.Trab@seznam.cz 
 
 Klady a zápory kamery v autě 
 Palubní kamery do auta či na motocykl jsou oblíbený a často jediný bezpečný způsob, jak 
při jízdě pořídit důkazní materiál pro případ nehody, nebo jen neobvyklé záběry pro radost. 
Problém ale může nastat ve chvíli, kdy se o hotové video rozhodnete podělit na internetu, 
nebo je někde veřejně prezentujete. Pokud se na něm pozná někdo cizí, můžete mít 
zaděláno na problém. „Zveřejněním videa bez toho, že takzvaně anonymizujete registrační 
čísla ostatních vozidel a rozčtverečkujete obličeje lidí, byste se mohli dopustit deliktu 
v oblasti ochrany osobních údajů“, říká Robert Vacek z Autoklubu České republiky. 
Zdánlivě nevinné video se může proměnit v problém ve chvíli, kdy se dotyčný 
zaznamenaný rozhodne celou věc řešit na Úřadě pro ochranu osobních údajů. Dle 
právníků je pro jistotu třeba před natáčením vždy zeptat i přátel, kteří se mohou dostat do 
záběru např. při motoristických akcích. Mnohdy stačí nahlas zavolat, že natáčíte, a pokud 
ostatní kývnou, je vše v pořádku.                                                   
  Pokud se někdo cítí zveřejněním záznamu poškozen, může se obrátit na soud. Ten může 
v nejextrémnějších případech uložit pokutu až do výše 5 milionů Kč. Pokud se jedná o 
záznamy kamer v autech, nepovažuje je úřad za příliš závažné, pokud jsou dodrženy 
zákonné podmínky. Podle mluvčího ÚOOÚ by došlo k porušení třeba ve chvíli, kdy by 
služba Google Street View nerozostřila obličeje na snímcích. Zatímco v tuzemsku je při 
dodržení pravidel poměrně snadné vyhnout se problémům, v zahraničí takové štěstí již mít 
nemusíte. 
  V sousedním Rakousku platí velmi přísný zákaz jejich používání a můžete být 
sankcionováni pokutou až do výše 10.000 eur. Kamery v autech jsou zde tabu. Našim 
policistům vadí pouze tehdy, když brání řidiči ve výhledu. Přesto může být záznam 
z kamery to jediné, co v případě kolize hovoří ve váš prospěch.   P.K. 
 
 Trabant a Wartburg stoupají v ceně 
    Srpnové číslo Světa motorů zveřejnilo zajímavý přehled, jak se vyvíjí ceny vozidel 
vyrobených před více jak třiceti letech tehdejšími automobilkami. Nás budou zajímat 
především produkty Sachsenringu Zwickau a AWE Eisenach, kdy se zaměříme na 
nejběžnější typy T601 a W353, neboť starší modely jsou již dávno vyhledávanými a 
ceněnými veterány.  Když pomineme provedení Kűbel či Trans, tak průměrné ceny 
Trabantů zaznamenaly meziroční nárůst o 13% a za zachovalý provozní exemplář je 
uváděna cena 48 až 81.000,- Kč.  Překvapivě ještě větší zhodnocení je uváděno u 
Wartburgů, a to neuvěřitelných 73%, takže cena takového vozu v originálním stavu 
poskočila na 70 až 105.000,- Kč. Vyplatí se tedy pomýšlet na zajištění takového vozidla 
proti odcizení, i když si mnozí z nás říkají, že jsou na ulicích daleko zajímavější lákadla pro 
nenechavce. Výhodou je, že u našich vozů lze poměrně snadno umístit např. skrytý 
vypínač zapalování, na který žádný počítač neplatí, takže v případě pokusu o odcizení 
může dojít maximálně k vybití akumulátoru či poškození zámku dveří a volantu. 

http://www.trabime.cz/
mailto:P.Trab@seznam.cz


   
  Použití nového paliva E10 ve dvoudobých motorech 
   Jak jste již mnozí zaregistrovali v tisku, objeví se na našem trhu nové palivo, které 
postupně vytlačí z prodeje nám dobře známý benzin Natural. Složení této pohonné hmoty, 
jak již z názvu vyplývá, je dáno zvýšeným procentem etanolu (lihu) na 10%, což mimo jiné 
přináší neblahý vliv na přidaný olej pro vznik směsi sloužící k pohonu sekaček, pil, 
motocyklů a Trabantů, Wartburgů, Aerovek, apod. Dle dostupných informací se bude 
v případě dlouhodobého uložení paliva olej ze směsi postupně „vytrácet“, takže bude hrozit 
zvýšené riziko zadření motoru. Proto je doporučováno směs do nádrže nalít krátce před 
použitím a v množství které bude brzy spotřebováno. Údajně bude směs použitelná po 
dobu 1 měsíc, pak bude nutné doplnit olej, nebo ke zbytku před jízdou dotankovat čerstvý 
mix. 
  Zejména ti, kteří vůz používají občasně a přes zimu už nejezdí, budou na tuto skutečnost 
nuceni myslet a mít v garáži kanystr, před jízdou si připravit potřebné množství paliva. 
Samozřejmě nevíme, jak dlouho bude Natural na trhu, ale již nyní je jasné, že nové palivo 
bude dražší a žádný význam pro ekologii nepřinese (současný benzin již obsahuje až 5% 
etanolu). Více si řekneme na člen.schůzi. 
 
    Co nás čeká v roce 2017 
Především náš klub si v dubnu připomene 50 let svého trvání. Tuto skutečnost se budeme 
snažit prezentovat v různých médiích i na námi chystaných akcích. Již na sobotu 7.ledna 
připravujeme tzv. „Novoroční setkání“ s jistým překvapením. Akce se uskuteční někde ve 
Středočeském kraji, program včas zveřejníme. Dalším výročím, které si na podzim 
připomeneme, bude 60 let od zahájení výroby vozidel AWZ P50  následně nazvaných na 
základě ankety TRABANT. 
 
Ještě jedno nenápadné motoristické výročí 
    Možná to mnoho z nás při každodenních cestách ani nenapadne, ale je tomu právě 
deset let, co byl otevřen tunel Valík a v říjnu zprovozněn obchvat Plzně. 
 
Nový sazebník pokut za dopravní přestupky platný od 1.7.2016 
   Celkem v tichosti a bez pozornosti médií byl aktualizován seznam dopravních přestupků, 
které lze řešit udělením blokové pokuty (ve správním řízení, či na základě rozhodnutí 
soudu jsou sankce citelně tvrdší). Zde uvádíme některé z nich: 

-  vjíždění na železniční přejezd v případě, kdy je to zakázáno      2.500,-Kč            

- nezastavení na signál nebo pokyn „stůj“                             2.500,-Kč 

- držení telefonního př. nebo záznamového zařízení při řízení       1.000,-Kč 

- nepřipoutání bezp.pásem nebo nepoužití dětské autosedačky     2.000,-Kč 

-  překročení nejvyšší pov.rychlosti v obci o více jak 20 km/h a 

                                                     mimo obec o více jak 30 km/h   2.500,-Kč 

- překročení nejvyšší pov.rychlosti v obci o méně jek 20 km/h a 

                                                     mimo obec o méně jak 30 km/h  1.000,-Kč  

- nedovolené použití vyhrazeného jízdního pruhu (např. BUS)        2.000,-Kč 

 
 
   Od nového roku po některých dálničních obchvatech opět bez poplatku  
Pro západočeské řidiče se jedná především o úseky D5  kolem Plzně od Ejpovic  na 
Sulkov, také průtah Beroun – Králův Dvůr a část obchvatu Prahy vedoucí 
k Barrandovskému mostu. 


