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Slovo redakce
Vážení členové Autoklubu Trabant Brno, kamarádi a milí příznivci,
v tuto chvíli, kdy za oknem nejspíš je ne zrovna přívětivé a hlavně studené počasí a koronavirus opět docela
řádí, dostáváte do Vašich rukou nebo na Vaše počítače a telefony další číslo zpravodaje. Ale vzhledem
k tomu, že léto a podzim nám počasím i celkovou situací přály, dočtete se v něm mimo jiné o několika
akcích, které jsme navštívili nebo dokonce pořádali.
Na samém začátku zpravodaje najdete, jako vždy, aktuální informace z klubu. Mezi nimi je zmíněna také
zářijová beseda. Po roce jsme se opět sešli v klubovně a několik přispěvatelů uvedlo své prezentace. Úvodní
článek také shrnuje několik auto-moto setkání, která členové klubu navštívili. Patří tam například Lipno, ale
v trochu jiné podobě než dříve, nebo Doklikovaná. Pro příznivce něčeho sportovnějšího pak máme report ze
závodu, jak jinak než od úspěšného závodníka Lukáše Hudečka. V rámci informací z klubu ale také zmiňuji
neslavný osud listopadové besedy, o niž byl zřejmě kvůli opět se horšící situaci velmi nízký zájem, tak jsme ji
nakonec zrušili.
Zástupce naší vlastní klubové akce je výlet do muzea kol v Boskovštejně, kterému je v tomto čísle věnován
samostatný článek s fotografiemi. Určitě musím jmenovat také našeho nového přispěvatele Lukáše Hučka,
který nám přiblíží raritní auto zvané Caro Tramp. Možná si také pamatujete z minulého čísla, jak jsem
sliboval články o Vřešťovském setkání, které proběhlo v červnu a také o velkém srazu Morava 2021. Nyní
Vám je přinášíme. A ano v tomto zpravodaji nebude chybět něco z historie auto-moto tisku.
V srpnovém čísle zpravodaje jsem v úvodním slovu psal také o tom, jak jsem si na jaře a začátku léta užil do
syta jízdy Trabantem a jak plechové auto možná po těch několika měsících ani nebude chtít vyjet z garáže.
No netrvalo dlouho a plechovka si s Trabantem opět vyměnila místo, naneštěstí to tentokrát nebylo úplně
plánováno. Během srpna se mi vlastní blbostí podařilo plechové auto trochu pochroumat, takže se opět
vrátilo do zázemí a jeho jediným výletem se stala cesta na opravu plechařiny a laku k Danovi a zpět,
kterému děkuji, že tuhle práci vzal. Nicméně, Trabant svou roli každodenního auta až na jeden zásek zastal
opět velmi dobře včetně odvozu takřka čtyřmetrové role koberce a vzhledem k podzimní jízdě na Lipno a
navazující dovolené s Trabantem docela dost klesala motivace s „plechovkou“ něco dělat. Vlivem dohánění
posledních restů, které bylo potřeba dodělat ještě před zimou za rozumného počasí, několika dalším
okolnostem a v neposlední řadě také širokému záběru mých aktivit to dopadlo tak, že teprve v prvních
listopadových dnech jsem koupil nové tlumiče a začal opět něco dělat s opravou. A když už to je rozebrané,
tak to sfouknu i se spojkou, která už taky má svoje nejlepší časy za sebou... no a určitě se najde ještě něco,
takže o zábavu je postaráno. Budu-li se opět odkazovat na vlastní slova z minulého zpravodaje, na jaře jsme
se trochu rozjeli, ale poslední dobou se zdá, že opět brzdíme, ať už jde o mou „plechovku“ nebo obecně
život ovlivněný stále přítomnou epidemií...
Tedy nezbývá, než Vám popřát stále pevné zdraví, ale také aby se Vám vyhýbaly průšvihy, jako byl třeba ten
můj. Dávejte si pozor a sami se aktivně snažte jim předcházet. Já jsem měl štěstí, byla to otázka plechařiny a
pár dílů, jinak vše OK. Ale taky jsem mohl dopadnout daleko hůř, někteří to štěstí neměli. A není třeba
chodit daleko... Takže ještě jednou, pevné zdraví, případně rychlé uzdravení a příjemné čtení!
Za redakci zpravodaje Fráňa

Zpravodaje najdete také na webových stránkách klubu:

trabantbrno.net/zpravodaj.php
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Aktuální informace ke klubové činnosti
Vážení kluboví kolegové, od minulého, tedy srpnového vydání zpravodaje našho klubu se odehrálo přece
jenom o něco více klubových událostí, než tomu bylo v jarních a letních měsících. Protože nám situace přála
a mezi Vámi byl zájem, v září proběhla beseda. Termín byl podle obvyklého klíče zvolen na 13. 9. 2021 a
jako vždy v posledních letech se účastníci sešli v klubovně v KC Omega na Lesné. Program zahrnoval mimo
jiné připomenutí jarního výletu včetně doprovodných informací o mlýně ve Střížově. Nechyběl report ze
Setkání na statku a Mikeš si připravil reportáž z dovolené do bývalé Jugoslávie, kam se s přáteli vydal
několika vozy z NDR. Velmi zajímavá byla také přednáška o kruhových objezdech, kterou připravil a
prezentoval Dalibor. Může se zdát, že s kruháčem je to jednoduché, ale pokud se ponoříte do detailů
pravidel a různých provedení kruhových objezdů a okořeníte to trochou historie tohoto typu křižovatky a
nějakými zajímavostmi, je docela dlouho o čem povídat.
Abych nezůstal pouze u besedy, nutno je vyzdvihnout také klubový výlet, v letošním roce již druhý. O výletu
se zatím nebudu více rozepisovat, neboť mu je věnován celý jeden příspěvek tohoto čísla.
Z „neklubových“ akcí pak musím uvést tradiční Lipno, které tentokrát proběhlo v režii jiných organizátorů
s jiným programem spíše v podobě setkání. Nicméně délka sobotní projížďky i její převýšení rozhodně mířily
vysoko – ujeli jsme asi 217 km a nejvyšším bodem cesty byla Kvilda s 1060 m n. m. Cestou jsme absolvovali
prohlídku bunkru a vojenské techniky nedaleko Soumarského mostu a také oběd ve Vlčích Jámách. Co vím,
tak účastníci z našeho klubu byli se srazem spokojeni.
Svou účastí jsme poctili také Doklikovanou, již tradiční ukončení sezóny jízdou Moravským krasem za účasti
všemožných starších vozů. Této akci také věnujeme samostatný článek v tomto zpravodaji, tedy více
informací včetně fotografií najdete dále. Ve stejný podzimní den, ale na jiném místě, Lukáš Hudeček
z našeho klubu závodil ve slalomu na Pošumavském poháru a měl zajímavé výsledky – čtěte dále.
Máme tu ale také méně příjemné zprávy z klubového dění. Pro tento rok jsme plánovali ještě jednu besedu
na pondělí 8. listopadu. Před akcí jsme pomocí e-mailu zjišťovali zájem členů o její pořádání. Vzhledem
k tomu, že jsme dostali poměrně málo odpovědí a ještě méně těch kladných, rozhodli jsme se připravené
body programu nechat na příště a besedu zrušit. Věříme však, že v příštím roce bude opět možno se na
besedě sejít a potkat se tak s co největším počtem Vás, členů klubu.
Závěrem informačího článku zpravodaje bych chtěl vyzvat poslední z Vás, kteří ještě nezplatili členský
příspěvek pro tento rok, aby svůj rest dohnali. Bližší informace všichni dotyční členové 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 většina z Vás příspěvek zaplacen,
drtivá většina tak učinila převodem na účet, několik členů, kteří se setkali osobně se mnou nebo Honzou
zaplatilo hotově. Prosím tedy i ostatní, aby nezapomněli a nějakou formou příspěvek zaplatili. Nakonec
ještě doplním informaci, že letošní snížené příspěvky pokrývají náklady na provoz webových stránek a
pronájem klubovny k pořádání besedy.

Nové informace budou zveřejněny na klubových stránkách trabantbrno.net
a také Vám informace pošleme mailem.
Věříme, že i přes nepříliš snadnou situaci nadále zachováte přízeň svému Autoklubu Trabant Brno a dle
možností se zúčastníte budoucích akcí. Těšíme se na setkání s Vámi.
Za vedení klubu Fráňa
Zpravodaj Autoklubu Trabant Brno
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Výlet do muzea kol v Boskovštejně
Plánování bylo náročné, znáte to, všichni nemají furt čas a každému se hodí jiný termín. Navíc nechcete
vytvořit kolizi termínu s jinou událostí, plánovanou pro podobnou cílovou skupinu. Nakonec ale termín byl
úspěšně dohodnut, víkendy byly rozplánovány a kolize aspoň trochu ubyly. Na náš klubový výlet padla
sobota 9. října 2021. Podobně jako na jaře proběhlo setkání účastníků na parkovišti u Moravského
zemského archivu v 9 hodin ráno. Přijelo osm posádek a dvě další hlásily, že se připojí cestou.
Po krátkém potlachu a uplynutí cca čtvrthodiny jsme vyrazili již dříve zvolenou cestou přes Bosonohy
k Rosicím a dále do Tetčic, kde se připojily další dva vozy do naší kolony. Pokračovali jsme dále do Ivančic a
Moravského Krumlova a poté už jsme volili méně frekventované až zapadlé cesty přes Čermákovice nebo
třeba Slatinu. Nakonec jsme se vynořili v Jevišovicích, odkud je to do Boskovštejna už jenom kousek. Po
prosvištění kolem Boskovštejnského rybníka už nás po levé straně vítala tvrz Boskovštejn, kde je umístěno
muzeum a protější hospoda, provozovaná stejnou rodinou. Zaparkovali jsme vozy na parkovišti pod
hospodou a vydali se k muzeu, ale záhy naše kroky směřovaly rovnou do hospody. Né že bychom byli takoví
hospodští povaleči, ale v hospodě paní domácí prodávala vstupenky do muzea.

Naše krátká kolona míří jižní Moravou do Boskovštejna (foto Hanička, 2021)
Se vstupenkami už jsme se pak vrhli rovnou do tvrze mezi stovky exponátů nějak souvisejících s cyklistikou.
Budova tvrze či zámku má dvě patra docela slušně zaplněná jízdními koly a jinými stroji, které je aspoň
trochu připomínají. Horní patro dokonce je vybaveno dřevěnou galerií, což umožňuje velká výška místností
v tomto patře. Dřevěná galerie vinoucí se několik metrů nad podlahou tak docela podstatně rozšiřuje
množství exponátů, které lze do muzea vměstnat a jsou využity i špalety oken pro umístění menších věcí
jakou jsou třeba sbírky přehazovaček nebo osvětlení bicyklů.
Vraťme se ale do spodního patra. Tam lze nalézt především starší exponáty z dob počátků cyklistiky. Jsou
zde například dřevěná vozidla mající dvě kola, z nichž jedno je řiditelné něčím jako jsou řídítka, ale o
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↑ Takhle vypadá boskovštejnské muzeum kol zvenku...
↓ ...toto a mnohem více lze spatřit uvnitř, na fotografii z 2. patra jsou novější kola (foto 2x Fráňa, 2021)

pedálech a řetězu ani nepřemýšlejte, pohon byl obstarán odrážením nohou jezdce podobně, jako to dnes
dělají malé děti na často plastových odrážedlech. A samozřejmě následovaly další exponáty, které
reprezentovaly evoluci bicyklu postupným přidáváním dalších komponent a jejich vylepšováním, až se
Zpravodaj Autoklubu Trabant Brno
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dostaneme ke kolu, jak ho známe asi posledních sto let. Během času tedy kola dostávala nějaký ten pohon
pedály, nejprve přímý, ale později s řetězem nebo i alternativním řešením s hřídělí a převody ozubenými
koly. Samozřejmostí je změna materiálu, od dřeva se poměrně rychle přešlo k oceli nebo jiným kovům a
také se změnilo opláštění kol. Od kovové obruče přes gumové pásky až k řešením s pneumatikami. A také
zjistíte, že odpružení kola není výmysl posledních let, něco fungující podobně jako dnešní „celopéra“
najdete i mezi stoletými modely.
Připomenu-li opět druhé patro expozice, tam lze očekávat spíše novější exponáty, některé z nich mají
několik málo roků. Poznáte zde kola, na kterých pravděpodobně jezdili vaši rodiče nebo dokonce vy sami a
nebo aspoň bývaly běžně k vidění na ulicích. Uvidíte ale také řadu kol ze stejné doby, kterých ale existovalo
jen pár kusů nebo dokonce jeden, obvykle jde o závodní stroje pro běžného smrtelníka nedostupné, ale
často ani nevyužitelné. Řadu těchto exponátů lze spojit s italskými jmény Colnago nebo Campagnolo. Mezi
tím vším je několik specialit jako jsou kola pro dva nebo dokonce čtyři jezdce, cyklotrenažery apod. Ještě
musím zmínit, že muzeum také vlastní unikátní a rozsáhlou sbírku litografických plakátů s cyklotématikou a
najdete zde i litografický stroj. Více detailů hledejte na www.muzeumkol.eu.
Bylo opravdu na co koukat a rozhodně každý příznivec cyklistiky bude nadšen. Pokud se navíc pokusíte
přečíst většinu textů k exponátům, zjistíte, že vám velká část vaší výpravy pomalu ale jistě zmizela do
hospody. Tak jsem s posledními dvěma dalšími členy nelenil, udělali jsme poslední fotky a mazali taky na
něco dobrého. V hospodě bylo možné si objednat polívku a nějaký ten druhý chod, prostředí, jídlo i ceny
byly takové domácké, prostě na pohodu. Samozřejmě nechybělo nějaké to pivo nebo limča, tady se opět
projevilo kdo řídí a kdo je mitfára.

Trocha pohybu na lanové atrakci neškodí v žádném věku, stačí trocha odvahy... (Foto Fráňa, 2021)
Po obědě už byl fuč ranní chlad a tak jsme z hospody od krbu přesídlili ven pod pergolu. Ukázalo se, že
nemá cenu se hnát nikam dále a nejlepší bude posedět, popovídat, dát si kafe a hřát se v paprscích
podzimního slunce. Přítomné děti také měly radost, využily přilehlou lanovou atrakci a taky se pobavily.
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Nad hrnkem turka jsme tedy vyslechli zážitky především nejstarších účastníků jak to vypadalo v dobách, kdy
Trabant byl běžné a velmi časté auto, jak se v té době sháněly díly ale i dnes zcela běžné věci jako hodinky
nebo dětské boty. Nechyběly historky ze školení techniků v NDR nebo z toho jak se jezdilo na dovolenou do
Bulharska a nebylo možné si vzít s sebou libovolné množství pracně získaných zahraničních peněz. I taková
byla doba, kdy starším kolegům z trabanťácké komunity bylo tolik co dneska je těm mladším.
Mezi tím vším jsme se také stihli dohodnout, že se cestou zpět zastavíme u dukovanské elektrárny a u pana
Kytky. Takže když už čas pokročil a první účastníci výletu nás už opustili, vydali jsme se podobnou cestou
zase zpět, s tím rozdílem, že jsme přes Rouchovany jeli k elektrárně, což nám trochu zkomplikovala
objížďka. U elektrárny jsme se vyfotili i s vozy v odpoledním slunci, které svítilo trochu do zad. Po vyfocení
už jsme frčeli přes Polánku do Řeznovic, kde jsme přímo před dílnou potkali pana Kytku. Po zaparkování na
parkovišti u kostela jsme nějaký ten čas věnovali nákupu dílů a technickým diskuzím, přitom se opět pomalu
začalo ochlazovat. Takže jsme nakonec zase rádi zalezli do aut a přes Ivančice ujížděli do Brna. Cestou se
postupně z kolony odpojovali účastníci, až jsme od hřbitova zůstali sami.

Návštěva u pana Kytky, parkoviště v Řeznovicích se nakonec stalo místem dalších diskuzí
(Foto Hanička, 2021)
Ale to není vše. Ještě jsme měli malé překvapení, které nás čekalo po příjezdu před domem. Ač jsme ráno
vyjeli v pohodě z průjezdu domu, večer nebylo jak zajet zpátky. Vysvětlením je, že na naší ulici se staví nové
chodníky a předtím je samozřejmě potřeba ty staré vykopat. Shodou náhod došlo k tomu, že přes den, kdy
jsme byli na výletě, rozkopali vjezd a tak jsme měli smůlu a museli zaparkovat někde venku. No, měli jsme
aspoň štěstí, že jsme ráno mohli odjet. Výlet určitě byl povedený a byla to taková podzimní pohoda,
děkujeme všem účastníkům, co k tomu přispěli. Příště Vás i další příznivce zase rádi na výletě uvidíme.
Fráňa
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Vřešťák s Trabanty 2021
Letos na jaře se nám poprvé podařilo propojit příjemné s užitečným a užitečné s příjemným. Šťastná
náhoda tomu chtěla, že se letos setkala rodinná oslava na našem „rodovém sídle“ se srazem Trabantů na
Vřešťově. A protože rybník zvaný Velkovřešťovký (běžně známý jako Vřešťák) je jen nějakých 10 km
odtamtud, byla to příležitost, kterou by bylo škoda nevyužít.
A tak jsme se vydali na cestu na sever. Zní to jednoduše, ale nakonec to bylo dost komplikované. Pro větší
přehlednost to tedy sepíši v odstavcích v chronologickém pořadí:
Přijedeme v pátek kvapem z práce, jako vždy později než jsme chtěli, protože všichni vždycky něco
potřebují zrovna v pátek odpoledne, jen co se začneme chystat k odchodu, asi nějaký vliv pohybu
vesmírných těles. Ne nadarmo se říká, že kdo včas uteče, ten vyhraje.
Doma naložíme do auta připravenou bagáž a všechny náhradní díly, které určitě nebudeme
potřebovat, protože je máme sebou.
Zkontrolujeme, zda je doma vše v bezpečném stavu, všechno zabezpečíme a jedeme směr Vídeňská.
Hurá, jsme na cestě, což se nejspíš nezmění ještě následující skoro tři hodiny. A vůbec za to nemůže
Trábo, že by jezdilo pomalu.
Do háje, záhy zjistíme, že jsme doma zapomněli akční kameru, se kterou jsme chtěli natáčet spanilou
jízdu. No nic, otáčíme to vracíme se těch asi 900 m domů.
Petr rychle vyloví kameru a veškeré příslušenství ze šuplíku a znova – kontrolujeme, že je vše
v bezpečném stavu a opět vše zajistíme, zamkneme a ověříme, protože jeden nikdy neví a jistota je
jistota.
Teď máme čumák auta natočený opačným směrem, než jsme předtím vyjeli, tak rozhodne Petr, že to
vezmeme přes Přízřenice, že stejně není co ztratit, kolona jako kolona, takže druhý pokus začíná!
Sotva dojedeme do Přízřenic, přesněji hned za ceduli, tak Petr vykřikne, že nemáme olej, ale jen co
přestane nadávat, tak se rozhodne, že se mu už nechce vracet a že cestou si nějak poradíme a na srazu
si koupíme nové zásoby.
Cestou potkáme tradiční zácpu před Lipůvkou, několik semaforů a uzavírek, což vysvětluje prakticky
mizivý rozdíl v čase jízdy při použití Trabanta nebo „plechovky“. Cestou spekulujeme o tom, kam nám
vystačí benzín, tankování furt odkládáme.
V Hradci Králové je už jasné, že nás doplnění pohonných hmot nemine. U Benziny kupujeme skoro
třikrát předražený čtvrtlitřík obyčejného 2T oleje za 65 Korun a k němu přihodíme ještě 15,5 litrů
benzínu (ve flašce pod kapotou se našel ještě malý crcek oleje umožňující natankovat o pár litrů víc) a
ještě intenzivněji doufáme, že olej na cestu zpět získáme na srazu.
Konečně přijíždíme na chalupu, čímž nečekaně způsobíme mému synovci pravděpodobně doživotní
fobii z Trabantů.
Dopoledne dalšího dne konečně vyrážíme směr Vřešťov. Neodolám a vedu Petra cestou, která možná
není optimální, ale zato je to cesta, kterou jsem v létě absolvovala za pěkného počasí nesčetněkrát,
protože Vřešťák je rybník v jehož kalných vodách jsem se před mnoha lety naučila plavat.
Zjišťuji, že Vřešťák je stále zarostlý vším možným a dokonce v něm stále plavou ty stejné řasové kuličky.
Jen už nejsou smaragdově zelené, ale nabraly odpudivě šedo-zeleno-hnědou barvu. Těžko říct, zda jde
o evoluci vodních čas nebo jenom v dětství byl i kekel plovoucí ve vodě tak nějak hezčí a barevnější...
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Tak jsme konečně na srazu. I když, na srazu... Kvůli covidu letos nebyl žádný oficiálně vyhlášen a šlo tedy jen
o Náhodné setkání na Vřešťově. Takže bohužel nedostaneme samolepku, ale pamětní list s koroňáčky. Také
v kempu je ubytováno jen něco málo lidí a účast vypadá dost slabě. Co bylo ovšem úplnou katastrofou,
nepřijel nikdo, kdo by nabízel koupěchtivým IFAřům náhradní díly a hlavně oleje do jejich dvoutaktních
miláčků. Už jsme chtěli propadat panice, ale naštěstí jsme při procházce kempem narazili na klubové
kamarády Hanušovy, kteří nám zapůjčili půllitřík oleje, za což jim děkujeme a čímž nám zajistili dost maziva
nejen na cestu domů. Zdá se, že se vše v dobré obrací.
Dokonce ani účast nebyla tak slabá, jak jsem si zprvu myslela. Jakmile se zavelelo k odjezdu, vyrojila se
najednou z ničeho nic další auta, která snad do té doby musela být schovaná v lese. Nebo to bylo opravdu
nejlepší načasování, které jsem kdy na trabantsrazu zažila. Dokonce se objevilo i nádherné bíločerné auto
IFA F9.

Parkoviště na Vřešťově se před startem slušně zaplnilo starými auty (Foto Hanička, 2021)
Dlouhá kolona Trabantů a přidružených vozů se v krátké době pustila na spanilou jízdu po úzkých, klikatých,
mírně zvlněných a především naprosto dezolátních cestách Krkonošského podhůří. Našim cílem je Miletín,
rodné město Karla Jaromíra Erbena. Při průjezdu Bílými Poličany jsem zjistila, že v Trabantu jedoucím po
cestě dlážděné žulovými kostkami se nedá fotit, natáčet ani konverzovat.
V Miletíně jsme obsadili náměstí. Nevím, zda tak probíhá každý sraz nebo to bylo způsobeno onou
covidovou neoficiálností, ale tak kvapné parkování jsem ještě nikde jinde neviděla. Parkování na náměstí
bylo řízeno ráznou, neúprosnou a popohánějící rukou organizátora, vybaveného rozměrnou vlajkou
Kružítkova. Takže se všech snad 60 aut na náměstí sice naskládalo výjimečně skladně a zajisté v rekordním
čase. Jen je tak trochu problém, že naše auto je díky tomuto postupu ze všech stran blokováno jinými auty a
my víme, že potřebujeme odjet ještě před plánovaným ukončením srazu. Ale vzhledem k tomu, že s tím už
stejně nešlo nic dělat, vydali jsme se do víru Miletína. Kromě korzování mezi auty je tu ještě možnost koupit
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si pravé Erbenovy Miletínské modlitbičky a dovozové Hořické trubičky. Dále je možnost navštívit
minipivovar na náměstí nebo rodný dům Karla Jaromíra Erbena.
My jsme se rozhodli pro rodný dům mého oblíbeného autora, ale když jsme ho konečně našli, tak jsem z něj
byla tak trochu zklamaná. Asi hlavně proto, že jedna z prvních věcí, kterou nám průvodce prozradil, bylo, že
originální dům už dávno vyhořel, takže tohle je dům postavený na místě rodného domu K. J. E. Kromě dvou
místností vybavených ve stylu, tak takhle se žilo před 200 lety je tam ještě jedna místnost, ve které jsou
některé zajímavé originální dokumenty a taky sbírka nejrůznějších vydání knihy Kytice. Tady se pan
průvodce trochu déle rozhovořil o životních osudech Erbenovic rodiny a přidal informaci, že pán vlastnící
cukrárnu s Erbenovými Miletínskými modlitbičkami, se sice jmenuje Erben, ale se slavným autorem je
příbuzný tak, že jeho přímý prapředek a K. J. E. byli ve své době bratranci.

Atmosféra na miletínském náměstí zaplněném především Trabanty (Foto Hanička, 2021)
Protože se náš vyměřený čas již naplnil a protože se nám zázračně uvolnila úniková cesta z náměstí (zjevně
nejsme jediní, kdo chce utéci dřív), rychle se rozloučíme a vydáváme se na cestu zpět. Poklidný průběh
víkendu narušil už jen můj malý synovec, který při spatření našeho Trabantu dostal takový hysterický
záchvat, že jsme naše roztomilé autíčko museli uklidit do bezpečné zóny za vrata.
Cesta zpět na jih již proběhla bez zvláštních událostí, což znamená, že všechny semafory a objížďky byly na
svých místech, kde jsme ně zvyklí a kde je máme rádi. Díky Hanušovic oleji motor spokojeně přede, ale
bohužel to v tom kraválu, který vydává náš špičkový výfuk, nejde slyšet. Už se nemůžu dočkat, až se mi vrátí
sluch, teda chtěla jsem říct, až zase někam vyrazíme. Brm brm brrrrrm.
Hanička
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Znáte Trabant Caro Tramp 110?
Krátce po pádu berlínské zdi se rychle začalo uvažovat o vylepšení trabantu o který přestal být zájem.
Zrodila se tedy dohoda s mnichovskou designovou společností IVM, která společně s továrnou vyvinula
koncept vizuální modernizace celé modelové řady trabantu. Celkově byly postaveny tři prototypy, jeden
v provedení limuzína, jeden pickup a jeden ve verzi Tramp. Zatímco první dvě verze nebyly úspěšné tak ta
třetí - ve verzi Caro Tramp se skutečně dočkala malosériové výroby v počtu 64 kusů. Zdroje se mírně liší,
ale pravděpodobně bylo včetně jednoho prototypu vyrobeno 65 kusů „německo-německé“ spolupráce.

Vozidlo dostalo oficiální název „Trabant Caro Tramp 110“. Právě číslo 110 znamenalo, že to bude limitovaná
edice a že jich bude vyrobeno pouze 110 ks. To se však z finančních důvodů neuskutečnilo. Vozidlo bylo
určeno primárně pro mladší generaci, kterou mělo zaujmout. To se také nestalo a tak byly tyto vozy
nakonec prodávány za pouhých 12 980 DM což bylo hluboko pod plánovanou prodejní cenou.
Trabant Caro Tramp je postaven na základu vozu Tramp 1.1. Tyto vozy se vyráběly (pokud bereme v potaz i
prototypy) v letech 1988 až 1991 ve Zwickau. Nejde tedy o žádnou následnou přestavbu na kabriolet, ale o
originál továrně vyrobený vůz. Na přelomu let 1988/1989 byly údajně postaveny tři vozy Trabant 1.1 Kübel
pro armádu a odeslány k testování. Tyto informace jsou neověřitelné a tak jediným důkazem je jeden vůz
v muzeu ve Zwickau. Další vozidla armádní verze se již nevyrobila. V roce 1990 však začala sériová výroba
civilní verze Tramp 1.1 a do konce roku bylo vyrobeno 234 vozidel. V následujícím roce to bylo 262 vozidel a
tím celá série čtyřtaktních Trampů skončila na čísle 496. Toto číslo obsahuje i oněch 65 upravených kusů
Caro Tramp.
Vraťme se tedy k Caro Trampu. Výroba probíhala tak, že postupně byly dodávány z výroby karoserie Tramp
1.1 do Mnichova a poté zpět do Cvikova. Nemělo to žádnou logiku a karoserie byly vybírány náhodně,
žádná číselná řada neexistuje. Jediné označení, které lze dohledat je to, že všechny vyrobené Trampy jsou
z linky opatřeny na levém předním podběhu fiskálním rokem a pořadím. Např. 90 001 značí první karoserie
Tramp v roce 1990.

Zpravodaj Autoklubu Trabant Brno

číslo 3/2021

Strana 11

Jaké jsou tedy rozdíly mezi klasickým vozem Tramp a Caro Tramp? Rozdíly oproti běžnému Trampu byly
zejména optické. Na první pohled zaujmou mohutné rámy vpředu i vzadu doplněné o oboustranné
nášlapné prahy instalované do kruhových otvorů pro zvedáky. Vozidla byla lakována do křiklavých barev,
doslova bláznivé kombinace jako například červený či modrý vůz a k tomu žluté nebo zelené rámy a
podobně. Další zajímavostí byl sportovní čtyřbarevný volant, nebo hliníkové disky od Borbetu o velikosti
5,5Jx13. V interiéru zaujmou kožená sedadla ze syntetické kůže, zejména ty zadní s náznakem opěrek hlavy
jsou velmi povedené. Dokonce i ochranný kryt rezervního kola je vyroben z koženky. Samotné rezervní kolo
není jako u klasického Trampu upevněné na zadním čele, ale má své místo na zadním rámu za vozidlem. Za
zmínku snad jen stojí, že vozidla byla označena samolepkami Caro Tramp ze všech stran a nesměla chybět
speciální koncovka výfuku. Vše ostatní je shodné s vozidlem Tramp 1.1.
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V současnosti je velmi obtížné tento vůz potkat. Většina z nich je v soukromých statických sbírkách ať již
fandů, anebo prostě u lidí v garáži, kteří je mají jako investici a vůbec s nimi nejezdí. Některé vozy jsou
v muzeích jako třeba v Berlíně. Ale také je pár kusů v těch správných rukou - trabantistů, kteří s nimi jezdí
na srazy a tyto Němci nazývané „absolutní klenoty“ ukazují ostatním. Těch je ale opravdu málo. Naskýtá se
otázka, jak lze takový vůz sehnat? Těžko, velmi těžko a adekvátně počtu vyrobených vozů i patřičně draho.
Čas od času se v německých inzercích objeví nabídka k prodeji, zhruba tak jednou za dva až čtyři roky. Avšak
ceny rostou doslova raketově od roku 2010, kdy se tento vůz dal sehnat do 10.000 EUR po dnešní dobu, kdy
se ceny těchto vozidel pomalu ale jistě přibližují magické hranici 30.000 EUR.

Text a foto Lukáš Hučko, 2021
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Vzpomeneme na léto – Trabantsraz Morava 2021
Za okny už si vesele padá sníh a tak je ten správný čas vzpomenout si s hrnkem teplého čaje v ruce na sraz,
kde nám rozhodně nemrzly končetiny, nefičel vítr za krk (tedy snad mimo majitelů cabria) a všechno byla
trochu větší sranda, než teď v prosinci.
Jako každý rok jsme vyrazili kombíkem směrem k Prostějovu, tentokrát ale cesta kvůli uzavírkám hned za
Brnem vedla různými zákoutími, no aspoň jsme se podívali zase na nová místa. Od Vyškova dál už to bylo
v pohodě a tak jsme zanedlouho nakupovali nějaké ty zásoby v Prostějově, aby bylo co na gril a tak, no
znáte to. A za další chvíli už jsme sjížděli známý kopec pod Plumlovský zámek, kde si místní obyvatelé užívají
každoroční zpestření dýmem a rachotem dvoutaktních vozů. Největší zážitek jistě bývá sobotní ráno, když
do onoho kopce při odjezdu na projížďku stoupá kolona třeba stopadesáti, ale i více dvoutaktů se skoro
studenými motory.
V kempu už to byla rutina, jako vždy registrace, zaparkování a ubytování. Po loňské zkušenosti, kdy jsem
poprvé na tomto srazu byl ubytován v chatě, jsme se s naší bandou jednohlasně shodli, že zase jako za
mlada půjdem do stanu, že i ti, co mají děti, to zvládnou a velký stan je v určitých ohledech příjemnější než
letitá chatka.
Zbytek večera trávíme
odpočinkem, jídlem a
popíjením. Tak nějak
čím je člověk starší, tím
víc je rád, že si na chvíli
sedne a nic vážného
neřeší.
Večer
byl
zpestřen vystoupením
kapely Ryan.
Sobotní
program
začínal
jako
vždy
troubením
a
následným odjezdem
na
projížďku.
Tentokrát trasa vedla
do pevnosti Fort XVII
Křelov stojící v polích
až u Olomouce. Tam
jsme do areálu i na
přilehlou
louku
zaparkovali vozy a šli
dovnitř.
Nechyběl
nějaký ten technický
problém,
jednomu
z účastníků to nějak
jelo na jeden válec.
Samozřejmě se okolo
sesypal
chumel
pomocníků,
každý
druhý se chtěl předvést
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jak má tu trabanťáckou techniku zmáklou do detailu, ti ostatní zase byli přinejmenším zvědaví a někdy
přihodili nějakou tu dobře míněnou radu. Bádání nakonec odhalilo, že není až tak nutné shánět novou
„ebzu“ ani jiné díly. Šlo o závadu celkem banální, prostě se prošoupal jeden vodič od zapalování.

Přímo před pevností Fort XVII Křelov stál jenom zlomek z počtu našich vozů. (foto Hanička, 2021)
V pevnosti mimo drobných oprav poruch objevených cestou probíhaly také prohlídky interiéru. Celé to
mělo jediný nedostatek v podobě obrovské fronty, zájem účastníků podívat se dovnitř byl velký. A podobné
to
bylo
i
s občerstvením
v místní
restauraci.
Mimo jídla a prohlídek
ale řada účastníků
krátila chvíli pokecem
s kamarády, focením
apod.
Návrat do kempu jsme
nakonec absolvovali
v menší skupině asi tří
aut.
Právě
díky
přeplněnosti
pevnostní krčmy jsme
spoléhali na jídlo jinde,
přesněji
v hospodě
Panel
kousek
od
přehrady, kde tou
dobou
už
seděli

Trabi Titanic v rozbouřených vlnách Podhradského rybníku (foto Hanička, 2021)
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někteří kamarádi z party. Po příjezdu ke hrázi, kde až šlo nějak rozumně zaparkovat, už jsme měli slušný
hlad, ale k hospodě to bylo ještě kousek pěšky. Záhy to ale spravilo vepřo knedlo zelo. Po obědě jsme se
prošli zpět k vozu a fičeli na odpolední program a čumění po kempu, jestli někdo neprodává nějakou tu
zajímavou a užitečnou veteš. No jo, koupil jsem mimo jiné za skvělou cenu original nepoužité relé přepínání
dálkových světel. Těm, co četli v minulém zpravodaji článek o srazu v Blansku a zážitcích kolem něj jistě je
jasné, že jsem měl z dobré koupě radost.
Abychom se ale nepoflakovali, byly opět připraveny soutěže. Nechyběl tradiční, velmi oblíbený a hlavně
kolemjdoucích lidí pozornost budící Trabi-Titanic. A mimo plavby v nepotopitelném šlapadle s věrnou vizáží
Trabanta se šlo také zúčastnit těch klasických motoristických aktivit jako je jízda zručnosti, koulení
náhradního kola apod. Odpoledne se prostě jako vždy zabavil každý dle svého.
Takto se postupně den přehoupl do večera s vyhlášením vítězů soutěží a ankety o nej... auta a pak večerní
hudby, která ale moc tanečníků nepřilákala. Naše parta se pustila po loňské dobré zkušenosti opět do
vaření kotlíkového guláše. Dalo to práci, nějaký čas to vzalo, ale výsledek byl perfektní. Sice jsme i letos
trochu předimenzovali množství, takže jsme guláš baštili ještě v neděli k snídani až nám lezl skoro i z uší. Ale
s tím jsme si poradili tak, že si pár z nás odvezlo sklenici guláše domů do mražáku. No, před pár týdny jsem
ho měl k obědu a byl furt dobrej. A když k tomu přidáte domáci karlovarský knedlík a cibuli... tak už zase
nějak dostávám hlad. A taky už jsem se tak nějak dostal do neděle. Po zabalení všech věcí včetně guláše
naše banda pořídila společnou fotku a pak už jsme se rozloučili se známými a valili zpět do Brna. A když se
ještě chvíli budu držet těch tradic naší party a jídla, tak musím napsat, že jsme se jako skoro každý rok po
Moravě vydali na přehradu do oblíbené restaurace Vingl na oběd, kde jsme celou akci úspěšně zakončili.
A teprve pak se rozjeli domů nebo za dalšími zážitky.
Fráňa

Noční odpočinek. Fotka vznikla kolem půl jedné v noci, teď by to šlo možná už v pět odpoledne
(foto Hanička, 2021)
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Slalom Pošumavského poháru
Zdravím všechny, v sobotu 23. 10. 2021 se jelo poslední dvojkolo automobilového slalomu Pošumavského
poháru na letišti Kadov. Hlavním pořadatelem byl V&Z Motorsport v čele s Radkem Zajícem a AMK Pačejov.
Místo konání je dobře známe zejména pro účastníky Trabant srazu Vrbno u Blatné, kdy na letišti probíhaly
různé srazové soutěže a focení.

Modrej tak, jak ho lze vídat na řadě fotek – sviští po třech kolech
Účast byla plánovaná už dva měsíce předem v partnerství s Krtek Racing Teamem. Do boje o poháry za náš
brněnský revír byl nasazen jediný možný závoďák Trabant 601 Modrej. Přípravy veškeré žádné, auto zatím
funguje, takže raději nerejpat.
Závod byl naplánován na
jednu tréninkovou jízdu a čtyři
měřené. Žádná měřená jízda
se takzvaně neškrtala a
všechny
se
počítaly
v
závěrečném
hodnocení.
Penalizace dvě sekundy byly
za sraženou kuželku, dvacet
sekund bylo za neprojetou
branku a za nezastavení za
cílovou fotobuňkou na značce
STOP nestačil ani Můj čas od
Hanky Zagorové. Branky byly
za sebou pěkně utažené a
záludné, tak jak to má Radek
Zajíc ve zvyku stavět přímo pro
Trabanty. V tréninkové jízdě
bohužel slalomový speciál
Zpravodaj Autoklubu Trabant Brno

Spolu se slalomovým speciálem
číslo 3/2021
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partnerského týmu propálil píst a dva jezdci byli bez práce. Proto jsem nabídl sdílení nášeho brněnského
vozu za jejich porouchaný ementálského typu.
Při měřených jízdách panovala za volantem soustředěnost mnicha na modlitbu, ale v servisní zóně tekla
sranda přes okap. Díky střídání jezdců na jednom voze se probudila nebývalá rivalita a snažení o maximální
přesnost a rychlost eskalovalo v divácky velmi přitažlivé průjezdy, ztrátu dvou milimetrů z brzdového
obložení a vír v palivové nádrži. Auto nevychladlo ani díky chladnému počasí, kdo by neznal počasí v říjnu na
letištní ploše.
Vznikl perfektně prožitý závod. Modrej byl nejčastějším účastníkem na trati se třemi jezdci a za celou svoji
sobotní působnost vykazoval 100% nasazení bez jediné závady, nebo zaváhání. Vše dokonale fungovalo,
dokonce hostující jezdci za volantem si pochvalovali bezporuchovost a ovladatelnost.
To všechno mělo za následek získání šesti pohárů při večerním vyhlašování:





skupina Trabant: 1° - L. Hudeček; 2° - M. Kotek
skupina S1 (speciály do 1400ccm): 2° - L. Hudeček; 3° - M. Kotek
dámský pohár: 3° - V. Kotková
speciální cena pořadatele: L. Hudeček

Úspěšní závodníci spolu s Modrým a získanými trofejemi
Po všech gratulacích, ovacích a mexických vlnách následovala večeře u partnerského týmu nedaleko Písku,
kde probíhal rozbor celého dne elektronickou tužkou a nástřel plánů do budoucna, kde Trabant jezdí
250 km/h, šlehá plameny z výfuků a v přístrojovce se chladí šampaňské.
Děkuji Habrovi za podporu a servisní pomoc. A jak jinak, než sponzorům a pořadatelům 
Příště znovu a rychleji !
S pozdravem Lukáš
Text a fotky dodal Lukáš Hudeček. Za nás nezbývá než pogratulovat k úspěšnému závodnímu dni.
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Doklikovaná 2021

Na třiadvacátého října tohoto roku mimo závodů připadla také každoroční akce k uzavření sezóny –
Doklikovaná, opět pořádaná VVCC a mající svůj start v Adamově. Přestože se otec akce Mikeš letos nemohl
osobně zúčastnit, projet si s námi trasu po Moravském krasu a třeba i posílit svoji mediální popularitu
dalším rozhovorem pro některý z deníků, samotná akce proběhla bez problémů. Účastníci přijeli opět
všemožnými vozy ze všemožných koutů jako vždy, počasí bylo fajn – slunce svítilo a tak bylo příjemné světlo
a taky jsme nemrzli jako v předchozích letech. Ale hlavně, Mikešova partnerka a kolegové z VVCC akci
zorganizovali a zajistili vše potřebné, navíc přidali i teplý čaj z várnice, který spolu se zmíněným sluncem
úspěšně zaháněl pocity chladu. Takže z pohledu účastníka bych chtěl partě pořadatelů poděkovat za fajn
odpoledne. Ještě připomenu, že trasa projížďky byla obvyklá, tedy kolem Staré huti do Křtin a Jedovnic.
Poté jsme vystoupali přes Kotvrdovice ke Kojálu a kolem něj se svezli zase dolů přes Lipovec do Ostrova u
Macochy a dále přes Vilémovice do Jedovnic a stejnou cestou zpět do Adamova. Více se asi nemá cenu
rozepisovat, proto dále přikládám pouze několik fotek pořízených naší posádkou.
Fráňa

Na Náměstí práce v Adamově se rozjíždí Doklikovaná 2021 (foto 2x Hanička, 2021)
Zpravodaj Autoklubu Trabant Brno
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↑ V zatáčkách před Vilémovicemi míjíme nejen jeskyně, ale i kolegy s auty z USA. Cyklistu na konci
nezdržujeme, ale předjíždíme 
↓ Návrat kolony do Adamova (foto 2x Hanička, 2021)
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Psalo se v roce...
V tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme další historický článek a opět je z časopisu Svět motorů. Tento
vyšel v létě 1958 a článek byl uveden k příleřitosti týdne přátelství československého a německého lidu.

Zpravodaj Autoklubu Trabant Brno
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Příští besedy
Plánované termíny besed v příštím roce jsou:
Tady normálně najdete termíny plánovaných besed pro aktuální rok. Vzhledem ke stále nepříznivé situaci
není zatím na rok 2022 plánována žádná beseda. Pokud situace dovolí a Vy budete mít zájem, uvažujeme
o besedách jako obvykle v těchto měsících:






leden 2022
březen 2022
květen 2022
září 2022
listopad 2022

Vše v tuto chvíli berte pouze jako předběžné, všichni dobře víme, že se situace se rychle mění. Pokud
beseda bude, dozvíte se to e-mailem a na stránkách. A platit budou 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

Technická pomoc - poradenství

Předseda Autoklubu Trabant Brno

Michal Doležal - Mikeš
e-mail: trabant4morava@seznam.cz
telefon: 737 372 634

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

Michael Hanus - Habr
e-mail: m.hanus@volny.cz
telefon: 543 241 097, 603 793 343
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