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Sobotní vyjížďka alpským předhůřím 
nebyla žádnou procházkou a měřila sto 
kilometrů. Jako první vyrazily silnější typy, 
aby se nemusely trápit za našimi trpaslíky. 
V doprovodu nechyběla ani motorizovaná 
hlídka kantonální policie. Cesta vedla kraji-
nou, kde se odehrála část klíčové švýcar-
ské historie, mimo jiné bitva u Sempachu, 
hrady a zámky zpestřovaly plížení se kopci, 
a jízda končila v poledne typickým švýcar-
ským pokrmem. Topený sýr – raclette – si 
musel každý na pánvičce připravovat sám. 
Lahodné bílé suché vínko přispělo k dobré 
náladě. Hranice alkoholu 0,5 promile je 
naštěstí oficiálně povolena.

Jízda byla protkána obligátními prověr-
kami znalostí (např. kolik váží ta která 
aerovka) a jezdecké šikovnosti (jízda poslepu 

nebo odhad výšky a šířky garážových vrat 
pro vlastní aerovku). Odchylky v odhadech 
se výrazně odrazily v hodnocení trestnými 
body. Večer si cenu absolutního vítěze 
převzali manželé Kruidenierovi z Holand-
ska, na druhém a třetím místě byly týmy 
Brandtových a Düringových. Cenu útěchy 
a jako náplast na smůlu za nezaviněnou 
havárii dostal tým Pfahls a Reuter. Silný 
plech jejich aerovky je uchránil před větší 
újmou. Pohár pro nejvzdálenějšího účast-
níka získali jediní účastníci ze Slovenska, 
manželé Miklíkovi, jejichž aerovka budila 
jak obdiv, tak i údiv a diskrétní mlčení.

Vyvrcholením setkání byla nedělní 
vyjížďka do Luzernu, návštěva doprav-
ního muzea a příjezd všech 56 vozů 
na centrální náměstí uvnitř tohoto muzea. 

Auta, umístěná pod křídly velkých histo-
rických letadel, se těšila zaslouženému 
zájmu. Většina návštěvníků viděla aerovku 
poprvé a o značce neměla tušení. Účast-
níci byli zavaleni dotazy o technice a histo-
rii značky Aero. Všechny pak překvapila 
informace, že aerovky pocházejí z letecké 
továrny, a jsou tudíž vzdálenými příbuz-
nými vystaveného Coronada, Dakoty či 
Super Constellationu.

Organizátorem setkání byl Gottfried 
Stähli s manželkou a přizvali k sobě spřá-
telený Microcarclub, který představoval 
další zpestření. V každém státě Evropy je 
vztah k dvoutaktním autům rozdílný. Ne 
zrovna jednoduchý je právě ve Švýcarsku, 
kde je veřejnost na emise značně citlivá. 
O to příjemnější bylo zjištění, že se diváci 
z našich aut většinou radovali. K úspě-
chu srazu přispělo i báječné počasí, což 
v této „vlhké“ oblasti Švýcarska není 
samozřejmostí.

Fotografie z průběhu akce můžete zhléd-
nout na webových stránkách www.aero-ig.de 
a www.i-veteran.cz. Další, již 30. evropský 
sraz bude opět za rok na začátku září v Bad 
Wildungenu, který leží pro všechny poten-
ciální účastníky ideálně naprosto v centru 
a umožní většině příjezd po vlastní ose.
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Setkání na parkovišti před místem ubyto-
vání, vítání přátel a seznamování s nováčky, 
stejně jako benzinové rozhovory, to vše napl-
nilo celé páteční odpoledne a pokračovalo 
dále i po večeři. 

Spartánské vybavení aerovácké palubovky 
je příslovečné. Přesto objevuji variace, 
které jsou zřejmě plodem nevyčerpatelné 

(mezinárodní) lidové tvořivosti. Diskuze 
o velikosti reflektorů, blinkrů, co chromo-
vat či lépe niklovat, výběr barev pro další 
projekt a problém zmíněné palubní desky 
a jejího osvětlení vedly k oprávněným dispu-
tacím i novým poznatkům.

Startovní pole představovalo kompletní 
tovární i zakázkovou předválečnou produkci 

od roku 1929 počínaje Aero 10 (500 ccm), 
18, 20, 30 až po padesátky. K vidění byly 
všechny barvy, dokonce i ty, které tehdy 
neexistovaly. Jediným zástupcem pováleč-
ných aerovek byl do bordó zbarvený Aero 
Minor ročník 1947.

29. evropský sraz aerovkářů 
ve švýcarském Sursee

První víkend v září patřil v Sursee a okolí aerovkářům. Švýcarský 
Aeroklub přivítal v malebné a členité krajině středního Švýcar-
ska 56 posádek majitelů vozů značky Aero, kteří přijeli vesměs 
z úctyhodné dálky. Velká část jich přijela tradičně po vlastní ose 
a užili si tak až třídenního putování. Největší zastoupení měli Němci 
s 33 auty, český tým čítal 9 vozů a Švýcaři přijeli v osmi, Holanďané 
byli ve třech, Poláci ve dvou a jedno Aero přijelo ze Slovenska.

Vyjíždka byla zpestřena prověrkami znalostí 
a šikovnosti – většinou pod dozorem kanto-
nální policie, která umožnila hladký přesun 
dlouhé kolony našich aerovek…

Tento sporták budil všude pozornost lajků a patří též do rodiny „znovuzrozených“ 
aerovek…Jako aerovkář-začátečník si rád nechám poradit od odborníka

Vítání účastníků, přátel a kolegů při setkání po roce a více bylo náplní 
prvního odpoledne na jinak nehostinném parkovišti…

Není éro jako éro … ale aerovkám z letecké továrny to pod křídly „příbuzného“ vysloveně sluší. Auto pana Miklíka s jeho zvláštní karoserií, 
která hledá svou identitu, budilo nejen obdiv, ale i údiv


