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Slovo redakce 

Vážení členové Autoklubu Trabant Brno, kamarádi a milí příznivci, 

po několika měsících se nám opět podařilo sestavit klubový zpravodaj, jehož řádky právě začínáte číst. 

V minulém úvodním slovu si kolega Dalibor ještě posteskl nad tím, že nebylo možné v roce 2021 uskutečnit 

žádnou besedu ani jinou akci, ale tentokrát už jsme na tom lépe, skoro bych chtěl říct: „Rozjeli jsme se...!“ 

S klubovou činností to sice není příliš horké, ale i tak se nám podařilo v květnu zorganizovat slibovaný výlet. 

Jeho cíle byly inspirovány návrhy několika členů klubu a bližší informace přinášíme dnes dokonce ve dvou 

článcích. Jeden je klasicky od účastníka věci znalého, ten druhý je sepsán Karolínkou – dětskou členkou 

jedné z posádek. Takže podobně, jako jste měli v minulém čísle možnost si přečíst povídání od Hanky coby 

relativně krátkodobého účastníka trabanťáckých akcí, tak tentokrát se dozvíte, jak to vidí děti. Musím ještě 

poznamenat, že článek je vydán bez korektury tak, jak jej Karolínka napsala. 

Tím nám výčet klubových akcí končí, ale to nevadí, protože členové klubu využili příležitostí a vymetli 

několik dalších akcí, které se od květnového výletu do konce července udály blízko, ale i daleko od Brna. Za 

sebe mohu říci, že dobrou souhrou náhod jsem se druhou červnovou sobotu zúčastnil srazu na Vřešťově a 

nebyl jsem z klubu úplně sám. Samozřejmě se o akci zmíníme, ale až v příštím zpravodaji. Ve stejný den pak 

proběhla tradiční akce klubu VVCC známá pod názvem Zaklikovaná a tradičně umístěná do krajiny 

Moravského krasu. Připomenutí jak to nejen v Adamově vypadalo sepsal kolega Mikeš, tedy ten 

nejpovolanější. O týden později se někteří z nás do Krasu vrátili, tentokrát jsme absolvovali celodenní 

variantu srazu v Blansku. A tak mimo samotného setkání na náměstí a jízdy Blanskem jsme také měli 

možnost se zúčastnit více nebo méně známých soutěží a opéct buřty na ohni.  

A za další dva týdny na to jsme jeli na obligátní velký sraz Morava, pro mě většinou zlatý hřeb sezóny 

pořádaný jako každý rok v plumlovském kempu Žralok. I tento sraz a jeho program si ve zpravodaji 

připomeneme, avšak ne v tomto vydání. Za sebe tedy mohu říct, že jsem si jízdy Trabantem užil celkem 

dost, vždyť jsem jej v druhé polovině dubna zaparkoval místo plechového auta hned za vraty a tak už to 

zůstalo až do týdne po Moravě. Takže nejen výlet a srazy ale i řadu jiných jízd do blízkých i dalekých míst 

jsem jel Trabantem. Až jsem měl strach, že plechovka už po těch dvou a půl měsících nepojede... Nyní už 

můžu říct, že to nakonec nebylo tak zlé, plechové auto se i po odstávce rozjelo... A protože jsem se teď 

rozjel i já s pouhým popisem toho, co členové klubu navštívili za akce, tak zase trochu přibrzdím a spíše 

nechám „rozjet se“ samotné články tohoto zpravodaje. Závěrem bych tedy i Vám popřál, ať se „rozjedete“ 

dle Vašich představ a hlavně ve zdraví. 

Za redakci zpravodaje Fráňa 

 

 

Zpravodaje najdete také na webových stránkách klubu: 

trabantbrno.net/zpravodaj.php 

file:///P:/Trabantklub/zpravodaj/20_zpravodaj_02/trabantbrno.net/zpravodaj.php
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Aktuální informace ke klubové činnosti 

Vážení kluboví kolegové, jistě všichni velmi dobře víte, že letošní rok proběhla pouze jediná prezenční 

klubová akce, byl jí výlet na Rokštejn a do mlýna ve Střížově. Více o tomto výletě se dozvíte v článcích 

v tomto čísle zpravodaje. 

Stejně jako v předchozím čísle musím připomenout, že proběhla alespoň alternativní cestou vedená členská 

schůze, na niž byl odhlasován výsledek hospodaření za rok 2020 a také výše členských příspěvků pro rok 

2021. Bližší informace všichni obdrželi e-mailem. Zopakuji zde pouze výši členského příspěvku na rok 2021, 

která činí 90 Kč pro pracující a 60 Kč pro důchodce a studenty. Čestní členové jsou od příspěvku osvobozeni. 

Stejně jako dříve může každý svůj příspěvek dle svého uvážení navýšit o dobrovolnou část. V tuto chvíli má 

řada z Vás příspěvek zaplacen, drtivá většina tak učinila převodem na účet, několik členů, kteří se setkali 

osobně se mnou nebo Honzou zaplatilo hotově. Tímto chci požádat všechny, kteří dosud nezaplatili, aby 

tento rest dohnali. Všem dotčeným členům jsem před několika dny poslal připomínající e-mail. 

V posledních dnech jsme Vás e-mailem také oslovili s otázkou, zda byste měli zájem se zúčastnit případné 

besedy, která je plánována na 13. 9. 2021. Podobně jako minule Váš zájem zjišťujeme, abychom případně 

včas zarezervovali klubovnu. Jsme rádi za jakékoliv odpovědi, takže nám dejte vědět, ikdyž zájem nemáte. 

Je to pro nás cenná informace pro další plánování besed i jiných akcí. Řada z Vás nám již odpověděla. Za 

Vaše odpovědi děkujeme a protože většina z nich byla kladná, na jejich základě jsme se rozhodli besedu 

v tomto termínu uskutečnit. 

Aktuálně je klubovna na pondělí 13. 9. 2021 od 18:00 rezervována, beseda bude a všichni jste zváni na 

obvyklé místo ve SC Lesná. Pokud se objeví zásadní důvod pro zrušení besedy, napíšeme Vám. 

Vzhledem k poměrně úspěšnému květnovému výletu jsme se rozhodli tento rok uspořádat ještě jeden 

výlet. V tuto chvíli jsme s několika kolegy navrhli termín, aby nekolidoval s jinou lokální akcí. 

Výlet tedy bude v sobotu 9. 10. 2021. 

Cíl naší podzimní jízdy ještě neznáme, pokud máte někdo návrh kam vyjet, ozvěte se. Samozřejmě se může 

stát, že budem kvůli nepříznivé situaci nuceni výlet zrušit, ale zatím k tomu důvody nejsou a proto budeme 

pracovat na jeho přípravě. 

Dojde-li k nějakým změnám, budou informace zveřejněny na klubových stránkách 

trabantbrno.net 

a také Vám informace pošleme mailem.  

Věříme, že dále zachováte přízeň svému Autoklubu Trabant Brno a dle možností se zúčastníte budoucích 

akcí. Těšíme se na setkání s Vámi. 

Za vedení klubu Fráňa  
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Výlet na Rokštejn 

Je to tu, jedeme na výlet... řekli jsme si konečně v květnu. Vzhledem k tomu, že máme k výletu také další 

příspěvek ve zpravodaji, uvedu pouze suchá fakta. Výlet se uskutečnil 29. května 2021, ráno jsme vyrazili 

z Brna směrem do Náměště n. O. a dále až za Třebíč, kde jsme v Červené Hospodě odbočili směrem 

k Jihlavě a pokračovali až do Brtnice. Tam jsme udělali zastávku a pak vyrazili dále do Střížova, kde jsme 

absolvovali zajímavou exkurzi v místním mlýně. Pan mlynář je také příznivec starých aut a techniky obecně, 

nejen té mlýnské. Více o střížovském mlýně a jeho produktech se můžete dočíst na stránkách 

www.mlynstrizov.cz.  

Po omrknutí mlýna a zakoupení mnoha kilogramů rozličných druhů muk jsme jeli dále kus za Přímělkov a 

směrem k cíli cesty – hradu Rokštejn. Poslední stovky metrů už jsme museli pěšky až na samotný hrad a pak 

dále do údolí, kde jsme si opekli buřty. Někteří pak podnikli procházku celým údolím tam a zpět, někteří se 

rovnou vrátili k autu. Závěr výletu byl trochu nešťastný a hektický kvůli počasí – začalo pršet, všichni honem 

naskákali do aut, a tak jsme si už ani nestihli popovídat a rozloučit se, ani se nedomluvili na další jízdě, takže 

se nám i kolona záhy roztrhala na více kusů. 

I přes tento závěr hodnotíme s kolegy výlet jako vydařený, zúčastnilo se dost posádek v Trabantech i 

několika „plechovkách“, přijeli jak členové klubu, tak příznivci a přátelé, kteří našimi členy nejsou. Za návrh 

a domluvení prohlídky mlýna děkujeme Daliborovi, za návrh lokality Rokštejna a okolí děkujeme 

Hanušovým. A samozřejmě se těšíme, že zase někam s klubem vyrazíme na výlet. 

Fráňa 

Několik dalších fotek z výletu najdete po celém zpravodaji včetně titulní strany.  

Celé nejbližší okolí mlýnské budovy u obce Střížov jsme zaplnili Trabanty, Wartburgy i několika 
„plechovými“ vozy (Foto Fráňa 2021) 

http://www.mlynstrizov.cz/
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První výlet s Trabanty 2021 

Ve čtvrtek 6. května mamce a taťkovi poslal 

strejda Karbon email, že se pojede s Trabant 

klubem Brno na výlet. Hned jsme věděli, že 

chceme jet. Celé tři týdny jsme se nemohli 

dočkat. Dokonce jel s námi i můj spolužák 

Radek se svojí sestrou Martinou a tatínkem, 

který si taky pořídil trabanta, protože je podle 

Radka blázen do aut. 

Sraz s ostatními trabantími nakaženci jsme 

měli 29.5.2021 ve čtvrt na devět na parkovišti 

u Moravského zemského archívu. Odjíždělo se 

v 8:30, tak jsme museli z domu vyrazit už o 

půl osmé.  

Naše cesta na zříceninu hradu Rokštejn 
nebyla úplně přímá, cestou jsme měli několik 
zastávek. Nejprve jsme čekali na další 
kamarády na nádraží obce Brtnice, kde jsme 
se trochu nasvačily, ale lezli jsme po panelech. 
 

 

Když jsem se konečně všichni sjeli, pokračovali 

jsme dál. Další zastávkou bylo náměstí, kde jsme 

si dali výbornou zmrzlinu. Podle mě byl nejlepší 

slaný karamel. 

Jen co jsme dolízali, jeli jsme do mlýna Střížov. 

Během prohlídky jsme se všichni „omoučnili“, 

tak, že jsme nakonec vypadali jako mlynáři.  

Moc se mi to ve mlýně líbilo a byla to zábava, 

mohli jsme si kreslit v mouce. Až si všechny 

domácí pekařky nakoupili dostatečné zásoby 

mouky, mohli jsme jet dál. 

Konečně jsme vyrazili na zříceninu hradu 

Rokštejn. Zaparkovali jsme na nedaleké louce a 

pak se dál vydali pěšky. Na zřícenině bylo více 

menších částí, po který se dalo lozit a lozili jsme i 

do různých děr a skákali z kamene na kámen.  

Moje sestra Markétka 

Zase moje sestra Markétka 
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A až jsme všechno prolezli, něco i víckrát, tak jsme se přesunuli kousek dál k ohništi, kde si zájemci opekli 

buřtíka a my jsme posvačili maminčiny toasty. 

Kdo nechtěl už jít dál, vrátil se zpátky na hrad a my se vydali na krátkou procházku okolo Brtnice. Díky své 

nemotornosti jsem sebou pěkně plácla a ještě za čtrnáct dní jsem měla modřinu. A Markétce se rozpadli 

boty, tak celou cestu pleskala podrážkou. Naštěstí měla v trabantu náhradní boty. Kousek od aut nás zastihl 

pěknej slejvák, tak jsme se i pěkně zchladili. U aut už čekali ostatní a tak jsme se mohli vydat k domovu. A to 

si nepamatuju, protože jsem spala. 

Už se těším na další výlety a trabant sraz na Plumlově 2. července. 

Karolínka Javůrková 

 

  

A tady je zase Sestra, ale i táta a já 
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Jak připravit auto na dlouhé stání 

Záleží na tom, jestli odstavujete rozdělané nekompletní auto před renovací, bouraný vrak, který teprve na 

opravu a renovaci čeká, či plně funkční auto. Pro naše potřeby se budeme držet situace, kdy odstavujete 

právě plně funkční auto. Nejčastěji se tak děje po konci sezony s kabriolety a jinými sportovními vozy 

určenými jen na léto, případně naopak třeba s off-roady či jinými speciálními auty určenými pro provoz jen 

v zimě. 

Auto doporučujeme před odstavením důkladně umýt a lak ošetřit ochranným prostředkem. Ošetřete také 

pryžová těsnění kolem oken a dveří, namažte zámky, panty a západky. Hlavně z auta vyházejte nepořádek, 

vyluxujte ho a vyčistěte interiér. Není nic horšího než nechat v autě zbytky jídla a jiné hrůzy, které budou 

plesnivět. Stručný návod, jak auto důkladně umýt a připravit, najdete v našem článku o mytí auta po zimě. 

Ty postupy jsou víceméně stejné. 

Nenechávejte v autě prázdnou nádrž, ale zase ne zbytečně úplně plnou, protože především benzin časem 

degraduje. Ovšem po půl roce stání bude benzin s aditivy ještě slušný a stejně si pak hned natankujete 

čerstvé palivo. 

Odpojte akumulátor a skladujte ho v suchu, ale ne v moc velkém horku (než nosit baterii domů ke kamnům, 

kde je pětadvacet stupňů, to ji raději nechte v garáži, kde je kolem nuly), případně připojte auto na speciální 

udržovací nabíječku. Slušné stojí okolo patnácti stovek. U starších aut lze napojit nabíječku tzv. „natvrdo“, 

tedy přímo na baterii. U novějších aut ale raději používejte připojení přes k tomu určené konektory, které 

slouží ke startování přes kabely. 

Vyhněte se stání se zařazenou rychlostí a zataženou ruční brzdou. U automatů zvolte parkovací režim, u aut 

s manuálem raději nechte auto na neutrálu. Pokud to jde, nepoužívejte parkovací brzdu, která může 

přireznout. Auto raději zajistěte klíny. 

Pokud necháváte na autě kola, nahustěte pneumatiky na trochu větší tlak. Někdo doporučuje použít 

speciální stojánky pod nápravy a kola sundat a vhodně uskladnit. Nenechte ale auto stát dlouhodobě 

podepřené za prahy. Pod motor, převodovku a diferenciály umístěte, když už ne vanu pro zachytávání olejů, 

tak aspoň nějaký karton či starou deku nebo hadry. 

Pravidelně kontrolujte 

I dlouhodobě odstavené auto potřebuje občas (dejme tomu aspoň jednou za měsíc) zkontrolovat. Prověřte 

funkci udržovací nabíječky, pokud ji používáte. Dále zkontrolujte, zde z auta nic neteče v míře větší než 

obvyklé. Srovnejte případně krycí plachtu, odstraňte z plachty hrubou špínu a zkontrolujte, zda se na autě 

nevyřádil vandal nebo hlodavci. 

Také ověřte, jestli auto nestojí v louži a podobně. Přes zimu se totiž v některých špatně zkonstruovaných 

krytých garážích hromadí dost vlhkosti, jak auta vjíždějí do garáží obalená slanou břečkou a sněhem.     

Zdroj „garaz.cz“,  Karbon  
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Zaklikovaná 2021 

Dne 12. 6. 2021 jsme se konečně dočkali příležitosti k uspořádání srazu "Zaklikovaná", který pořádáme jako 

jarní otevření motoristické a srazové sezóny pod hlavičkou spolku VVCC, v Adamově na blanensku. Díky 

covidu se nám to "jarní" otevírání sezóny přesunulo skoro až na začátek léta, jelikož vlna rozvolňování 

vládních opatření přišla až koncem jara. Nicméně akci to nezaškodilo, ba naopak - zájem o akci byl veliký. 

Všichni zase mohli volně potkat své přátele, známé a pochlubit se, kdo má co na Trabantu/veteránu 

nového. 

Po seřazení účastníků na náměstí Práce v Adamově jsme se vydali na spanilou jízdu moravským krasem. 

Projížděli jsme Křtiny, Jedovnice, kolem televizního vysílače Kojál, přes Lipovec, Ostrov u Macochy, 

 ↑↓ Zaklikovaná 2021 – Náměstí práce v Adamově, kde akce vždy startuje (Foto 2x Mikeš, 2021) 
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Vilémovice a Lažánky u Blanska. Jízdu jsme zakončili u restaurace Skalní mlýn, která je nedaleko od vstupu 

do Punkevní jeskyně. Na parkovišti před restaurací jsme oficiálně sraz ukončili, účastníkům srazu bylo 

vyhrazeno několik stolů v restauraci, aby se po nenáročné cestě mohli občerstvit. 

Celkově hodnotím toto odpoledne jako velmi vydařené, aut jsme napočítali zhruba přes třicet, od 

východních značek, přes západní dokonce až k americkým. Cíl srazu jsme určitě naplnili - znovu se sejít v 

kruhu přátel a motoristických nadšenců. Přece jen podat si ruku a říci "ahoj" je víc, než když spolu 

komunikujeme přes telefony a sociální média. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným za skvělou atmosféru, budeme se na Vás těšit zase 

na zakončení sezóny "Doklikované", kterou budeme pořádat na přelomu října a listopadu v Adamově. 

Přesný termín zavčasu vyvěsíme. 

Za VVCC 

Michal Mikeš Doležal 

  

 V Blansku na náměstí, opět po roce, nezastavilo nás ani horko, ani stavební práce... (Foto Fráňa, 2021) 
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Krásně je v Krasu... 

aneb Trabantsraz Blansko 2021... a pár zážitků kolem 

V loňském zpravodaji číslo 2, který vyšel rovněž v srpnu, jste měli možnost přečíst si příspěvek od kolegy 

Mikeše, v němž vzpomínal na loňský deštivý blanenský sraz. A třeba si vzpomenete, že na samém začátku 

článku mimo špatného počasí Mikeš také zmiňoval, že to byl kvůli pandemické situaci první oficiální sraz, 

kam bylo možno vyjet. Tento rok, jak jsem již naznačil v úvodním slově, jsme se rozjeli trochu dříve a tak 

Blansko nebylo první akcí sezóny, nýbrž pozornému čtenáři jistě neuniklo, že ještě před Blanskem členové 

našeho klubu byli také na klubovém výletě, setkání na Vřešťově nebo Zaklikované, o nichž se dočtete 

v jiných příspěvcích. To ovšem neznamená, že by do následucjícíh řádků nebylo co psát, je to právě naopak. 

A když už jsem navíc začal tak ze široka, tak v tom budu pokračovat a přidám nějaké zážitky, které se srazem 

samotným souvisí nejen časem, kdy se staly, ale především tím, že v nich hlavní roli hraje Trabant... 

Vše tedy začalo již v pátek 18. června, kdy jsem odpoledne navštívil Honzu, abychom se pustili do rozebírání 

převodovky, samozřejmě trabanťácké. Mimo samotnou převodovku přišla řeč i na to, jaké jsou neustále 

problémy s elektromagnetickým (ale i elektronickým) přepínačem světel (často zvaným např. relé dálkových 

světel), jak se především na 6V autech kazí vlivem velkého ztrátového výkonu a jím způsobeného ohřívání 

kontaktů a dalších součástí samotného přepínače. A že Honza zrovna byl takříkajíc donucen najít záložní 

elektronický a namontovat jej, protože ten z auta (rovněž elektronický) se vyhřál a upadl z něj jeden 

konektor - faston. A se slovy: „Třeba to někdy spravíš, ale ty určitě nebudeš mít čas...“ mi ten nefunkční, 

navíc bez krytu, dal. No a já se tak trochu chechtal, že mě 

určitě přepínač funguje a že mám namontován ten 

elektromagnetický a tak, na což Honza reagoval něco ve 

stylu: „Nech bejt a pořádně to vyzkoušej...“ 

Tak jsem tedy po dojetí domů světla vyzkoušel a ono se to 

spolehlivě přeplo na dálkové. Ale záhy se ukázalo, že už to 

nějak nejde zpět. Ani za nic. Divná to náhoda. Zrovna ten 

den se to muselo pokazit? Zrovna po tom, co jsme o tom 

diskutovali s Honzou? Po vymontování přepínače se 

ukázalo, že je vyhřátý a hnutý kontakt, klasická závada... No 

nic, další den se jede do Blanska, je třeba to spravit. 

A začalo hledání náhradního kusu 6V přepínače světel. Po 

prohledání pár krabic, v jejichž hloubi by se daný artikl 

mohl nacházet, jsem měl v ruce leda tak 

elektromagnetickou 12V verzi, která ale taky nebyla zrovna 

ve 100% kondici. A pokud jsem nechtěl kanibalizovat druhé 

auto, zbýval mi už jenom ten poškozený elektronický kus od 

Honzy. A zdálo se, že jeho oprava nakonec bude nejsnazší 

cestou k cíli. Jak už jsem říkal, z Honzova přepínače 

víceméně pouze „upadl“ konektor, přesněji řečeno, došlo 

k „samoodpájení“ jednoho fastonu. Tak jsem pro změnu 

prošel elektrikářské zásoby a našel nějaký ten náhradní 

faston, který jsem pořádně připájel k přepínači. A výsledek? 

Přepínač celkem očekávaně fungoval jak má. Tak jsem ještě 

vyrobil jednoduchý kryt a namontoval jej do auta. Nikdo 

nečekal, že se do opravy pustím tak brzo... holt některé 

okolnosti donutí si najít čas. 

↑ utavený kontakt elektromag. přepínače, 
častý problém hlavně na 6V strojích. 

↓ Opravený elektronický přepínač 
dálkových světel již v náhradním krytu 

(foto 2x Fráňa, 2021) 
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Konečně ráno, samozřejmě s plně funkčním přepínáním světel, sedáme s Hankou do auta a jedeme do 

Blanska. Už od samého rána je docela ostré slunce a vypadá to na pořádný pařák během dne. Cesta ubíhá 

jako vždy celkem svižně a po nějaké chvíli zastavujeme v Blansku na parkovišti před úřadem práce, kam byl 

letos přesunut start akce, kvůli pracem na náměstí Republiky. Když se sešli očekávaní účastníci a proběhla 

jejich registrace, vyjela kolona našich vozů přes město směrem do Žižlavic a dále až do Obůrky. Tam jsme, 

podobně jako loni, zaparkovali poblíž hasičské základny, na jejímž dvoře se odehrával dopolední program 

srazu. Nutno podotknout, že hasičárna poskytla opět příjemné zázemí, např. přístřešek, který loni umožnil 

se ukrýt před deštěm, tentokrát nabídl zastínění stále více pálícího slunce. 

Na místě jsme strávili zbytek dopoledne, přičemž na programu byly především soutěže. Nechybělo oblíbené 

hmatání dílů v krabici po slepu a jejich identifikace, stejně jako loni také probíhala soutěž v hodu míčky do 

výřezů v kartonovém ztvárnění Trabanta. Za méně okoukanou rozhodně lze považovat konstruktérskou 

soutěž pojmenovanou „Stavitel“, jejímž cílem je z dřevěných hranolků různé délky s různě navrtanými 

otvory a s pomocí dodaných šroubů a matic postavit co nejvyšší stavbu. To vše samozřejmě má svůj časový 

limit a stavba by měla vydržet po skončení tohoto limitu aspoň nějaký čas, aby ji bylo možno změřit. Na 

jednu stranu to vypadá snadně, ale není to tak. Technicky znalý člověk, kterých na takovém sraze obvykle je 

nemálo, může mít tendence navrhovat různě promyšlené složité konstrukce, ale ono ve výsledku to není 

ideální cesta, protože na cokoliv složitějšího je limit v řádu jedné nebo dvou minut fakt málo. Více 

prozrazovat nebudu, ti kdož zkusili, ví co a jak, ti ostatní nechť zkusí třeba na příštím sraze. 

Nedílnou součástí dopoledne, hlavně jeho pozdější části, je opékání buřtů na ohni a samozřejmě jejich 

pojídání v podstatě k obědu. A samozřejmě během celého dopoledne si spolu účastníci srazu povídali a 

doháněli tak případný socializační deficit posledních měsíců. A kdo chtěl, mohl se aspoň krátce projít po 

okolním lese. Po absolvování soutěží, snězení buřtů apod. následovalo opět balení a odjezd zpět do Blanska. 

Během dne nastala 

změna v organizaci a tak 

jsme operativně dostali 

možnost namísto zpět 

k úřadu práce jet na 

obvyklou lokaci, tedy na 

náměstí Republiky. 

Zanedlouho jsme dojeli 

k náměstí a přehoupli se 

tak do odpolední části 

srazu, která se konala již 

po třinácté. Během 

příjezdu na náměstí již 

bylo pěkné vedro, které 

nám dávalo docela 

zabrat a samozřejmě 

prosklený kombík tomu 

ještě napomáhal. Ale jak se ukázalo, vůbec nebylo nutno se pařit v malém autíčku bez klimatizace, někomu 

stačila pouhá procházka městem, aby vedrem zkolaboval... tedy něco takového se stalo během našeho 

příjezdu nějaké starší paní na rohu náměstí. Kolem ní se nás seběhlo pár lidí více či méně záchranářsky 

zdatných, někdo již stihl zavolat sanitku. A tak jsme mimo základního prověření jestli nemá nějaký úraz 

apod. paní hlavně zastínili celtou, protože rozdíl mezi stínem a sluncem byl fakt citelný i pro lidi v lepší 

kondici. A trochu ji zchladili vodou z láhve. Vzhledem k tomu, že ještě před příjezdem záchranářů paní 

začala žertovat, že by si dala štamprli a že večer půjde tancovat, tak to nakonec nevypadalo tak zle, ale 

Odpolední část srazu jsme nakonec, jako obvykle, strávili na rozpáleném náměstí. 
V pozadí si můžete všimnout plotu a stavební techniky. (foto Fráňa, 2021) 
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kdoví, i takový šok může být nebezpečným stavem. Záchranáři paní převzali do péče a víc tedy nevím, 

jenom směle odhaduji, že na tancovačku asi nedošlo... 

My jsme se po tomto zážitku vydali jako obvykle na zmrzlinu do cukrárny na Rožmitálově ulici. I ta zmrzlina 

na slunci tála pekelně rychle, tak jsme hledali kdejaký stín. A to pokračovalo i na náměstí, na fotkách jsou 

vidět účastníci srazu, jak se ukrývají ve stínu přilehlých domů, zatímco na střed náměstí zaplněný vozy pálí 

slunce. Součástí odpoledního setkání na náměstí spojeného s možností prohlídnout si další vozy bylo také 

důležité vyhodnocení soutěží z dopolední části akce. Když byli vyhlášeni nejúspěšnější soutěžící, nasedli 

jsme opět do 

rozpálených vozů a 

začali se v jižní části 

náměstí, která 

naštěstí je ve stínu 

domů, řadit na jízdu 

městem. Projeli jsme 

několik obvyklých míst 

v Blansku, sjeli a vyjeli 

jsme několikrát svah, 

na němž velká část 

města leží a nakonec 

jsme přes ostrov 

obklopený Svitavou 

dojeli na relativně 

nově opravené 

parkoviště u trati, kde 

proběhl závěrečný 

bod programu, což jako obvykle bylo pořízení společné fotky účastníků. Parkoviště, na rozdíl od náměstí, 

trpělo tou nevýhodou, že tam bylo ještě méně stinných míst a tak slunce pokračovalo v prověřování naší 

kondice. Po úspěšném vyfocení už se jenom kecalo, někteří se rychle rozloučili a frčeli domů či se někam 

zchladit, někteří se zdrželi o něco málo déle. 

Kluci, co se dostali „na bednu“ v soutěži nazvané „Stavitel“ (foto Fráňa, 2021) 

Závěrečná společná fotka na oblíbeném parkovišti u trati, foceno z korby Barkasu (foto Fráňa, 2021) 
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Mohu říct, že letošní sraz byl oproti loňskému rozhodně lepší z hlediska počasí, tedy že nepršelo. Ale jak 

jsme před rokem brblali, že je deštivo, tak tentokrát jsme měli přesný opak. Nicméně i tak byla akce fajn a 

všichni, kteří k tomu přispěli, především pořadatelé z blanenského klubu, si zaslouží poděkování. Pokud 

máte zájem shlédnout nějaké video z tohoto srazu, zkuste do YouTube zadat „trabantsraz Blansko“ a 

najdete mimo jiné video od jednoho z členů našeho klubu. 

Na závěr již určitě všichni čekáte, že napíšu a budu se tak opakovat, že jsme jeli v rozpáleném autě zpátky 

domů a že jsme se skoro uvařili a tím článek skončí. Ale není to tak. Tedy, ne že bychom z Blanska nejeli 

rozpáleným Trabantem a nebylo nám horko, ale především jsme nejeli domů. Den před tím jsme na 

poslední chvíli, jak už to tak chodívá, dostali od jednoho kamaráda pozvání na grilování u nich na zahradě a 

že se tam sejde spousta kumpánů ze školy apod. A tak jsme tedy po srazu ještě vyrazili podpořit již běžící 

grilovačku a veselí. Ano, opět vás trochu nutím pochybovat o tom, zda tohle ještě patří do příspěvku 

v našem zpravodaji. Ale vězte že snad i ano. Na grilovačce se děly věci, které by nikoho nepřekvapily, tedy 

grilovalo se, jedlo, přátelé spolu hovořili o všem možném, co kdo dělá, kde byl, co zažil, přítomné děti se 

rochnily v bazénku a/nebo dělaly kravál a tak dále. A samozřejmě se popíjelo také pivo i něco ostřejšího. A 

tady se opět dostavuje onen problém řidičů na večírcích, ale také třeba na exkurzi v pivovaru během srazu. 

Tak jsem počítal s jedním pivem na začátek a pak už jenom vodu a ono to za těch pár hodin bude OK a 

pojede se domů. To by ale na místě nesměla být sebranka mých kamarádů ze školy. A nesměli bychom si 

vzpomenout na asi deset let starý nápad, kterým je objednat si službu známou např. jako „drink&drive“ 

s tím, že chceme odvézt Trabanta včetně posádky. A možná se u toho trochu pobavit nad překvapením 

případně neznalého řidiče. Netrvalo to dlouho a tak nějak jsme se shodli, že teda za těch deset roků zrovna 

teď přišel ten správný okamžik a že to aspoň bude opravdové využití nabízené služby a ne třeba jenom 

srandička. 

Kolega z party, který je známý organizátor, řečník a vyjednavač začal hned vyhledávat vhodnou firmu 

poskytující služby tohoto druhu. A za chvíli už volá do vybrané firmy, která prý snad je nejstarší brněnskou 

firmou v této branži. Hovor začal zcela normálně, řekl bych jako skoro s každým jejich zákazníkem, něco 

v tom duchu, že by dnes večer potřeboval odvoz auta a jeho posádky z oslavy. Z telefonu se pochopitelně 

ozvalo, že to není problém, že je potřeba se pouze domluvit na správný čas a oni vše zařídí. Kolega tedy 

pokračoval v upřesňování svého požadavku tím, že sdělil, že jde o staré a dnes ne zcela běžné vozidlo. 

Odpověď zněla, že jejich řidiči jsou zkušení a jistě to zvládnou, že už řídili kdejaký stroj, třeba Volhu. Kolega 

pro jistotu ještě upřesnil, že jde o Trabant 601, který má páku manuálního řazení umístěnu pod volantem. A 

také, že auto je zcela v pořádku a majitel pojede taky, to aby rozptýlil případné pochybnosti. Ukázalo se, že 

na druhém konci telefonu je samotný pan majitel nebo šéf firmy, který slíbil poslat svého nejlepšího šoféra, 

majícího mnoho zkušeností a ten si určitě poradí i s řízením Trabanta, byť takovou zakázku ještě nikdy za 

celou dlouhou historii firmy neměli. Že stačí pouze včas zavolat, cca hodinu předem, aby svého „koně“ 

dokázal včas rezervovat pro naši objednávku. S poděkováním tedy výřečný kolega sdělil, že se ozve... 

A veselému průběhu grilovačky ani konzumaci piva již nic nebránilo, ani potřeba večer řídit. Příběh ovšem 

nekončí, naopak. 

Padlo rozhodnutí, že domů pojedeme cca v půl desáté večer a tak kolega s patřičným předstihem asi o půl 

deváté volal do oné firmy, že tedy za hodinu očekáváme odvoz. Člověk v telefonu si poznamenal adresu (je 

to v nóbl lokalitě na Kociánce) a řekl, že přijedou. A my jsme tedy dále pokračovali v rozhovorech a veselí 

s kamarády, s nimiž jsem se dlouho neviděl. Pak už se ale blížila půl desátá a ono se nějak nic nedělo. Nikdo 

kolegovi nevolal, že už jsou na cestě nebo tak něco. Tak s nějakým zpožděním kolega opět zkusil zavolat. 

Telefon zvedla nějaká slečna. Tak jí řekl, že má objednaný odvoz a kde že jsou. Načež slečna se omlouvala, 

že trochu nestíhají a aby vzbudila dojem, že ví o čem je řeč, tak prohlásila: „Jo, to je jak povezeme toho 

Superba z Kociánky, že...?“ Kolegovi trochu ztuhl úsměv, ale pohotově reagoval: „Kdepak, však jsem již při 

objednávce říkal, že jde o Trabant 601 a pan šéf mi slíbil poslat nejlepšího šoféra, který si poradí s řízením 
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takového vozu.“ V telefonu bylo chvíli ticho následované nejistě znějícím: „Aha?“ A protože kolega svou 

výřečnost prostě nezapře, tak reagoval dále: „Tak my s váma počítáme, tak přijeďte co nejdříve. A pokud 

nevíte, jak se to řídí, tak se na chvíli někde zastavte a mrkněte se na YouTube jak se řídí Trabant.“ Reakce 

slečny v telefonu byla opět nejistá. Tady Vám, čtenářům, musím doporučit, zkuste si na YouTube vyhledat 

„jak řídit trabant“. Hádejte, jaké video se objeví jako první... no nebudu vás napínat, je to jedna 

z nejznámějších filmových scén s Trabantem a to i mezi netrabanťáky. Asi už mnozí z vás tuší, že jde o záběr 

z filmu Ten svetr si nesvlíkej a mimo světlemodrého Trabanta v něm hraje Iva Janžurová s Petrem 

Nárožným... Jinak, o pár pozic níže už najdete použitelná videa třeba o tom jak řadit rychlosti  

Nicméně, za další asi půl hodiny se ozvali naši budoucí odvozci, že již jsou skoro na místě a vskutku, za 

okamžik se před domem objevila Fábie, z níž vystoupil borec, který má být tím zkušeným řidičem. To už 

samozřejmě celá banda kamarádů, kteří ještě byli přítomni této veselé akci, stála před domem a dělala 

obecenstvo. Nu což, s panem šoférem jsme si potřásli rukou, předal jsem mu klíče od vozu, kolega nám 

pořídil fotku a po rozloučení s kamarády jsme se začli usazovat ve voze. První výzvou bylo naštelování 

sedadla, protože pan řidič byl o něco vyšší než já. Do auta se sice vešel, ale po hmatu nedokázal najít a 

použít odjištění sedadla, jo holt je to v moderních autech jinak. Ale po vystoupení a jednom pohledu vše 

bylo jasné, sedadlo nastaveno a pokračujeme dále. To vše za mírně halasného přihlížení kamarádů, ale 

věřím, že na jiných večírcích to bývá náročnější. 

Ve voze, kde jsem usedl na pozici mitfáry, kterou v Trábu moc často nezastávám, jsem provedl rychlou 

instruktáž řazení kvaltů a hned na to už startujeme se sytičem. Ulici zaplnil rachot motoru opatřeného 

„špičkovým“ výfukem a pomalu, ale jistě, ji plní také dým, protože sytič... však to znáte. I sytič jsme ale 

vyřešili, tedy zavřeli, rozsvítili 

světla a za veselých řečí a 

mávání kamarádů couváme do 

ulice. Následně se rozjíždíme na 

jedničku, pak šup tam dvojku a 

tak dál. Cestou z kopce ještě 

povím řidičovi něco v tom 

duchu, že z kopce není úplně 

dobré brzdit motorem a pak už 

není co řešit, za chvíli jede jak 

se svým autem. Stačilo si 

zvyknout, že Trabant nemá 

posilovač řízení ani brzd. 

A dojedeme bez problému až 

domů. Bylo vidět, že ten borec 

prostě jezdí denně a kdečím, 

třebaže Trabant není srovnatelný s často luxusnějšími moderními vozy ostatních zákazníků. Je sice skoro půl 

dvanácté, ale co. Tak poděkuju, potřesem si rukou, pochválím řidiče, že to zvládl dobře. Mezitím už je tu i 

doprovodná Fábie, kterou přivezla slečna, asi ta, co byla v telefonu tak překvapená. Celou taškařici 

kamarádi zaplatili již předem (přesně dle asi deset let starého plánu se na to složili) a tak už oba sedají zpět 

do Fábie a spěchají za dalším zákazníkem. Já si ještě musím sám zaparkovat v průjezdu domu, ale to je 

brnkačka, tolik piva jsem zase nevypil. Pro jistotu ještě volám kolegovi, že vše je v cajku a pak už po 

náročném dni jdu spát. Takhle prodloužený sraz v Blansku jsem ještě nezažil, ale můžu říct, že po většinu 

času to nebyla nuda. A tak doufám, že ani takhle obšírný článek z jednoho celkem krátkého srazu nebyl 

velká nuda. 

Fráňa 

Trošku jsme to při odjezdu na Kociánce zadýmili a samozřejmě 
nechyběl ten správný rachot... (foto Fráňův školní kolega, 2021) 
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↑ Zastávka na náměstí v Brtnici cestou na Rokštejn 
↓ Opékání buřtů v údolí nedaleko Rokštejna(foto 2x Fráňa, 2021) 
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Co se děje? 

V minulém čísle jsme tuto rubriku zpravodaje využili pro připomenutí aktuálně platných změn souvisejících 

s epidemií. Tentokrát se vrátíme opět k púvodní podobě, což představuje několik pozvánek na auto-moto 

akce. 

 Nejbližší sraz se uskuteční poslení srpnový víkend 27. – 29. 8. 2021 na Vrbně nedaleko Blatné 

 Lipno 2021 – tento rok není oficiálně pořádáno organizátory, ale dá se čekat, že tam lidé pojedou 

na vlastní pěst v obvyklém termínu na konci září 

 Výlet Autoklubu Trabant Brno – náš podzimní výlet uskutečníme v sobotu 9. října 2021 

 Podzimní Pražská Trabantiáda – od 15. do 17. října 2021, samozřejmě v Praze 

 Doklikovaná – tradiční uzavření sezóny si pro nás připraví Mikeš na sobotu 23. října 2021 

 

  

Na Rokštejně během výletu našeho klubu v květnu 2021 (foto Fráňa, 2021) 
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Psalo se v 

roce... 

Stejně jako dříve i 

tentokrát pro Vás 

máme nějaký ten 

starý výstřižek. Ten, 

který právě máte 

před sebou pochází 

ze Světa motorů 

z podzimu roku 1958, 

kdy byl na lipském 

veletrhu poprvé 

vystavován vůz 

s názvem Trabant. 
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Příští besedy 

Plánované termíny besed v tomto roce jsou: 

Tady normálně najdete termíny plánovaných besed pro aktuální rok. Vzhledem ke stále nepříznivé situaci je 

zatím plánována jedna beseda a klubový výlet. Pokud situace dovolí a Vy budete mít zájem, uvažujeme 

o besedách v těchto měsících: 

 září 2021 – bude v pondělí 13. září 

 listopad 2021 – zatím nevíme, bude upřesněno 

Tyto termíny mimo zářijového berte pouze jako předběžné. Platí také obvyklé, níže uvedené informace. 

Beseda je vždy v pondělí od 18:00 ve společenském centru Lesná na adrese Okružní 823/21, Brno-sever - 

Lesná. Dostupnost MHD je tramvajemi 9 a 11 nebo autobusy 44, 84, 53, 57 a 81, zastávka Halasovo 

náměstí. Společenské centrum je naproti této zastávce MHD a lze také využít nedaleké parkoviště, jedete-li 

autem. 

 

Kontaktní údaje 

Autoklub Trabant Brno 
Narcisová 9 
621 00 Brno 
web: trabantbrno.net 
e-mail: info@trabantbrno.net 

Předseda Autoklubu Trabant Brno 

Jan Karbaš - Karbon 
e-mail: jankar221@gmail.com 
telefon: 733 221 455 

Technická pomoc - poradenství 

Michael Hanus - Habr 
e-mail: m.hanus@volny.cz 
telefon: 543 241 097, 603 793 343 
 
Michal Doležal - Mikeš 
e-mail: trabant4morava@seznam.cz 
telefon: 737 372 634 
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