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Vážené členky, vážení členové klubu, 

opět v tradičním období si Vás dovolujeme pozvat na 34. jarní setkání Mercedesů v Kolíně, 
které se koná v soboru 23. dubna 2022 na Karlově náměstí. Co bude netradiční, je program 
setkání, neboť jeho odpolední část zahrnuje 59. členské shromáždění MBK ČR: 

 8.00 – 10.00 – registrace účastníků (členové klubu budou mít odlišné označení) 
 8.00 – 12.00 – přehlídka vozů na Karlově náměstí, soutěž elegance, občerstvení 
 12.00 – předání pamětních listů města Kolína místostarostou Michalem Najbrtem 
 12.00 – 14.00 – oběd v nedaleké restauraci Budvarka (Zámecká ul. 109, Společenský 

dům vedle radnice), hlavní jídlo v ceně startovného 
pokračování programu ve Společenském domě – 1. patro – salonky: 
 14.00 – 14.30 – vyhlášení soutěže elegance a předání cen 
 14.30 – 16.00 - 59. členské shromáždění MBK ČR (jen pro členy) 
 16.00 – 16.30 – spanilá jízda po okolí Kolína (s cílem, který bude upřesněn – proběhne 

focení) 
 16.30 – ukončení setkání 

Startovné: letos zdarma – člen MBK/400 Kč - nečlen MBK 

Za výkonný výbor  
       Mgr. Petr Schweiner – prezident MBKČR 
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Vážení členové, dovolujeme si vás vyzvat k aktivní účasti na slavnosti LEGENDY 2022. Po 
dvouleté odmlce se bude jednat konečně o veřejnou motoristickou akci kde náš klub bude 

mít vlastní výstavní plochu s velkolepým zázemím. Neváhejte přihlásit své veterány na 
výstavu. Kromě bohatých benefitů od pořadatelů (VIP vstupenky s občerstvením, plus volná 
vstupenka pro kamarády a soutěž s rozpočtem 100 000 Kč) na vás letos čeká občerstvení i od 
klubu v našem zázemí s hosteskou, pamětní plaketa účasti a nově pro každé vozidlo 500 Kč 

příspěvek na palivo! 
  

Přihlášku provedete na kliknutí na tlačítko „přihlásit exponát“. Do kolonky klub vyplňte 
Mercedes-Benz Klub ČR. Bude-li váš vůz vybrán, obdržíte pak přesné pokyny výstavy. 

  
Za organizační výbor klubové expozice se na vás těší Michal Vystrčko a Ondřej Smolík. 

  

     
 

Víc informací na www.legendy.cz  
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Jednodenní autobusový zájezd do Stuttgartu 
 
Vážení členové klubu a příznivci značky, 
 
dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní autobusový zájezd do Stuttgartu, na prodejní 
výstavu Retro-Classics 2022 s možností prohlídky až 22 hal. 
 
Cena jednodenního zájezdu je: 
1.200,- Kč pro člena MB klubu 
1.400,- Kč pro nečlena 
 
Číslo účtu: 2031031001 kód banky: 5500 Raiffeisen bank.  
Variabilní symbol: 2242022 
 
Odjezd autobusu 22. 4. 2022 pátek 0:15 hod od zastoupení Mercedes-Benz, 
Daimlerova 2, Praha 4. Možnost přistoupení Plzeň autobusové nádraží, nebo Rozvadov 
parkoviště. 
Návrat kolem 23. hodiny Praha Chodov. Parkování aut doporučuji nákupní centrum Chodov 
nebo P+R Opatov. 
Autobus bude parkovat u výstaviště Retra (řidič musí odpočívat) 
 
Cestovní pojištění a vstupy si hradí každý sám. Cenu vstupu při účasti 
25 účastníků odhadujeme do 20 eur. Stále platí nutnost mít certifikát o očkování, nebo 
čerstvý PCR test, nebo potvrzení o prodělané nemoci do 180 dní po indikaci. 
 
Přihláškou se rozumí platba na účet klubu + zaslání emailu se jménem účastníka a s 
kontaktním mobilním číslem na email: jiri.kos@mercedes-benz-klub.cz 
 
V případě neuskutečnění zájezdu budou platby vráceny. 
 
Za VV MBK ČR Jiří Kos, tel. 602 329 353 
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Jako každoročně připomínáme platbu členských příspěvků. Dle stanov klubu je jednou z 
podmínek členství v Mercedes-Benz klubu Česká republika též úhrada členského příspěvku. 
  
Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit do 31. března daného 
kalendářního roku. 
 
Poslední šancí je platba v hotovosti na srazu v Kolíně. Neuhrazením členského příspěvku do 
tohoto data členství automaticky dle stanov klubu zaniká. 
  
Členské příspěvky (roční) činí: 
900,- Kč/kalendářní rok pro individuální členy základní členství 
1.300,- Kč/ kalendářní rok pro rodinná členství 
 
300,- Kč/rok pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku  
minimálně 15 let členství v klubu 
 
400,- Kč/rok rodinné členství pro důchodce (starší 62 let) splňujícího podmínku 
minimálně 15 let členství v klubu (platí pro jednoho z nich) 

Číslo účtu: 2031031001  kód banky: 5500  Raiffeisen BANK. 
Variabilní symbol je číslo z Vaší klubové karty uvedené za CCR. 
IBAN: CZ2355000000002031031001 
Název účtu: Mercedes-Benz klubČR 
SWIFT: RZBCCZPP 
 
Individuální členství: 
1x MBcards na slevy a vstup do MB Muzea,  
sleva při vstupu na akce klubu a další výhody viz stránky klubu 
 
Rodinné členství: 
2x MBcards na slevy a vstup do MB Muzea pro  
osoby s MBcards, sleva při vstupu na akce klubu  
+ sleva při vstupu na akce klubu pro další 1 osobu  
(manželka, přítelkyně, manžel, přítel) a další výhody viz stránky klubu 
  
Děti mají startovné na akce klubu stejné. 
  

Klubová karta z roku 2021 je platná i v roce 2022 - karty jsou platné dva roky  
(platnost karty je uvedena na zadní straně).  

 


