Setkání

V Aegeri

V. mezinárodní sraz tatrovákù
renesance Tatry na západì?

P

øedposlední víkend v èervnu je na
akce veho druhu a nejen ve veteránském kalendáøi, pravdìpodobnì ten
nejbohatí z celého roku... Pøesto se ve
výcarském Aegeri konal hojnì navtívený
5. mezinárodní sraz tatrovákù.
Hlavní stan srazu byl v malebném mìsteèku Unteraegeri leícím na stejnojmenném

vínová T 12, nejstaøí na srazu

ské velikány, kolové parníky a malebné vesnièky a koneènì v Luzernu i nejrychlejí dopravní letadlo své doby.
Právì vèas dorazil do Luzernu  pøímo ze
slovenské Rally - MUDr. Gustav Kaldarar se
svým støíbrným T 600, kde se zase umístnil
na stupínku vedle T 87 provìøená na GP Safenwilu (Tip o tom informoval)
Øeditelství luzernského muzea dalo tatrováckému srazu k dispozici centrální nádvoøí.
Tatry se seøadily doslova pod køídly dvou letounù (co fotografování zrovna nezjednodu-

èervená Sodomka

jezeøe v alpském pøedhùøí. Navzdor oprávnìné skepse prezidenta Tatra registru CH,
pana Meiera, se sjelo na 30 aut z celé støední
Evropy a Itálie. Zvlátì potìitená byla èeská
a slovenská úèast. Místní babka-dobrovolnice
vytrvale nasmìrovávala bloudiví úèastníky
srazu.
Za krásného poèasí a nad oèekávání poèetnì se v pátek objevily hned tøi pøedváleèné
tatry osmièky z Nìmecka, výcarska a Rakouska - vechny ve stavu 1A. Zvlátní pozornost
zaslouila
modrostøíbrná
tatra
rakouských úèastníkù, o které mì pouèil
jeden z èeských úèastníkù srazu pan Maralík
z Krmelína. Tento odborník na Tatry není pro
èeské publikum nepopsaný list, vdyt jeho
práce u byla vystavena v roce 1958 na Expo
v Bruselu, hned vedle svìtových karosáøských skvostù! Maralík identifikoval rakouskou
Tatru 87 z roku 1937 jako jeden z osobních
vozù Hanse Ledwinky. Dalí Ledwinkova osmièka odpoèívá v Nìmeckém muzeu v Mnichovì... Na dvoubarevné lakování si musel
èlovìk nejdøív trochu zvyknout, ale to platilo i
o brèálovì zeleném tatraplánu z Moravy.
Na programu byla s ohledem na letité
exempláøe zvolena nenároèná okruní cesta
vedoucí do Domu dopravy v Luzernu. Úèastníci vidìli po cestì ètyøi jezera - Sihlské, Aegeri, Curyské a Vierwaldstättersee, dále alp-

ilo). Tucet estsettrojek a tøináctek byl
zhodnocen nejstarím typem srazu T12, dále
cennou 57 od Sodomky, doplnìn "východonìmeckou" modrou..., která by si urèitì zaslouila lepí péèi (majitel ji sám lakoval váleèkem..) a zmínìnými osmièkami.
Bìhem pracovního obìda se úèastníci
srazu vìnovali otázkám náhradních dílù a vý-

osobní a obrázková zdravice øeditele Národního technického muzea p. Kupce a automobilového experta p. Koíka z Prahy, vem náleitì pøipomìla èeskou prezenci. Tatra
Register Schweiz plánuje v dohledné dobì
návtìvu NTM. Pøítì se snad zviditelní i Kopøivnice.
Nedìlní návtìva smíeného veteránského festivalu v Zugu zakonèila oficiální program a byla pro vechny obohacením a vítanou zmìnou. V pondìlí se nìkteøí tatrováci,
pod vedením prezidenta výcarského klubu,
znalce alpského terénu, vydali na delí
okruní projídku po horských prùsmycích
Grimsel, Brünig a Furka.

Setkání svou prezencí doslova ozáøil neúnavný a stále usmìvavý pan Suchý s chotí a jejich milovanou T 57 Sport...
mìnì zkueností. Obìd se obeel bez nudných projevù a historických rekapitulací, jen

T 87 r. 1937

Text a foto Dr. Jiøí W. Pollak, Curych

T 600 etc.... sklízely zaslouenou pozornost fotografù
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Dojatý prezident výcarského Tatra Registru (zal. p. Bergerem 1982) Ernst Meier tímto opìtuje pozdravy na adresu NTM v Praze
V poøedí èervená T 57 Sodomka, .... dálke rakouská T87 a v
pyamu T 600 - ètyøturbinové Coronádo (vzadu), provozované zalým Swissairem, bylo tehdy zárovìò i nejnehospodárnìjím a nejhluènìjím letadlem.

Právì vèas dorazil do Luzernu pøímo ze slovenské Rally - MUDr.
Gustav Kaldarar se svým støíbrným
T 600, kde se zase umístnil na stupínku vedle T 87 provìøená na GP
Safenwilu (Tip o tom informoval)

Jednotlivci se blýskli v dobovém
obleèení, co vem pøipomìlo, jak
dávno u tomu je od doby, kdy továrna Tatra pøekvapila svìt výkonnou proudnicovou konstrukcí T 77.
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