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Trabanti a Knedlíci − Cesta do společné minulosti

Do Německé demokratické republiky jsem jezdil rád. Ano, určitě to 
souviselo s tím, že to od nás bylo skoro za rohem. A že se nikam jinam 
zas tak moc jezdit nedalo. A tak jsme jezdili sem. Vlakem do Liberce 
to byl z Lomnice nad Popelkou, kde jsem vyrostl, kousek, a pak se 
jelo hned dál do Žitavy. Také jsme o prázdninách vyráželi k moři na 
Usedom. A na výlety do Drážďan. A na nákupy do Budyšína nebo Zho-
řelce. A brzy taky za kamarády a přáteli. Jo, a taky jsem se tak trochu 
zamiloval do jedné holky ze Saska, což mi pomohlo s učením němčiny.

Protože východní Němci také nikam jinam nemohli, jezdili zase oni 
k nám. Na hory do Tater. Do Českého ráje. Do Prahy, kde se naši známí 
ze Saska v kavárně Slavia potkávali se svými příbuznými ze Západního 
Německa. A až po převratu jim došlo, že tam dost možná jejich setkání 
monitorovala Stasi – východoněmecká státní bezpečnost. 

Myslím, že východní Němce jsme měli a máme rádi, i když jsme 
pro ně měli řadu přezdívek jako Trabanti, Dederóni, Honekři nebo 
Kružítka. Rodina mého kamaráda Maria z Horní Lužice nám Čechům 
zase říkala Knedlíci.

Možná se ta přátelství rodila nejen z lásky, ale taky z jistého prag-
matismu a nouze. Nikdo jiný nám nezbyl. Můj otec dokázal přes jed-
noho známého sehnat náhradní díly pro škodovku Mariova táty, které 
v NDR sehnat nešlo. Ale škodovka jezdila dobře a moc oprav nako-
nec nepotřebovala. A tak se postupně všechny ty součástky hromadily 
u nich na půdě. Až před pár lety mi Mario řekl, že tam ty díly všechny 
pořád jsou, že by z nich dokázal postavit celou novou škodovku. A že 
to prostě nedokáže vyhodit, i když je ta stará škodovka, pro kterou ná-
hradní díly byly určené, dávno ve šrotu. I na tenhle obraz jsem myslel, 
když jsem četl tuhle skvělou knihu. Na všechny ty součástky a díly 
našich životů, na ty funkční i nefunkční. I na ten šrot v křoví.

Samozřejmě otec přes hranici vozil i pivo. A zpátky se vozily boty 
nebo oblečení, ale také cukrovinky. Ovšem spojovaly nás tehdy i jistá 
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beznaděj a zoufalství. Tvrdá realita těch dní, drsné vytržení ze střední 
Evropy, kam patříme, a vrhnutí do východního bloku, z jehož vlivu 
se stále nedokážeme úplně vymanit ; ten reálný socialismus, který byl 
krutý a šedivý, ale občas tu probleskly velmi zajímavé barvy, jak si lze 
v této knize přečíst.

I od dalších kamarádů vím, že mnohdy se tato přátelství rozpadla 
hned po převratu v roce 1989. Ale jinde přetrvala, nebo se dokonce po 
letech obnovila. I dnes jsem s Mariem trochu v kontaktu. A ani dnes 
nemusím na čteních v Sasku nebo Braniborsku moc vysvětlovat, odkud 
pocházím. Kde leží Liberec, kde jsem studoval. A kde je ten Český ráj. 
To všichni vědí, stejně jako já vím, kde je Erfurt a kde Rostock a že 
Chemnitz se jmenoval také Karl-Marx-Stadt. A že nás spojovala třeba 
i láska k hudbě Depeche Mode, o které se v téhle knize také píše. Všich-
ni jsme znali Ein Kessel Buntes, toužili po motorce Simson, ale my 
v eském ráji už jsme neznali ten skvělý film Solo Sunny a další sním-
ky z produkce DEFA, které jsem viděl až po revoluci. Nevěděli jsme 
nic ani o neuvěřitelné utopii jménem Schwarzenberg Stefana Heyma. 
A o tom všem se zde píše. Děkuju za tuhle knihu. Za tuhle objevnou 
cestu do společné minulosti.

Jaroslav Rudiš
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A příští rok u Balatonu

Palec nahoru a hurá směr Balaton. 

Východoněmečtí občané měli nárok na 12, posléze 18 dní dovolené 
ročně. Oblíbenými destinacemi byly Durynský les, Saské Švýcarsko, 
Meklenburská jezera a především pláže Baltského moře. Jak to ale bylo 
s možností strávit nejkrásnější čas roku v cizině ? Svoboda cestování 
byla velmi omezená. Volně se dalo cestovat v podstatě jen do Českoslo-
venska a Polska (do něj přinejmenším do doby, než se tam v roce 1980 
zformovalo hnutí Solidarita). „Jugoška“ byla pro lidi z NDR uzavřena.

Vytouženým místem mnoha východních Němců toužících po re-
laxu a odpočinku byl maďarský Balaton. Maďarsko sice bylo také so-
cialistickou bratrskou zemí, ale soudruzi si zde od roku 1970 prosadili 
liberálnější socialistický směr, takzvaný gulášový komunismus. Bylo 
několik možností, jak vysněného cíle dosáhnout. Jednou z nich byla 
cestovní kancelář Jugendtourist, která pro mladé do 27 let organizo-
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vala skupinové zájezdy za příznivé ceny. Soukromé cestování bylo také 
možné – v tomto případě však bylo nutné požádat o povolení policii, 
a to alespoň dva týdny před odjezdem. 

Dalším problémem byla výměna velmi omezeného množství vý-
chodoněmeckých marek za maďarské forinty. Právě proto musela být 
dovolená velmi dobře naplánována. Auto připravené na cestu bylo 
často až po střechu plné potravin a kanystrů benzínu, aby se ulevilo 
omezenému rozpočtu na dovolenou. Příjezd k Balatonu znamenal pro 
mnohé pocit svobody a uspokojení. Zcela určitě k tomu přispívalo 
slunné prázdninové počasí.

Každé slunce s sebou ovšem přináší i mraky. Turisté a turistky 
z NDR se kvůli nízkému rozpočtu často cítili jako druhořadí návštěv-
níci. Obvykle také dostávali horší místa v restauracích. Místa na slunci 
byla určena pro hosty ze Západu. Kromě toho existovala takzvaná Ba-
latonská brigáda státní bezpečnosti, která měla občany NDR „fízlovat“ 
na plážích a v barech. Její úkol spočíval především v odhalení plánů 
k útěku „za kopečky“ – což bylo vytoužené místo zcela jiného druhu, 
odkud bylo možné cestovat do celého světa.




