
ˇ ˇnejlepší nápad pred koncem sveta

„a o tom to je, že to není jednoduchý!“
dan pribán nad zadreným motorem uprostred poušte

2 trabanti, 1 maluch a 1 pionýr, 20 000 km napríc jižní amerikouˇ

expedice proti blbé náladeˇ
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To nejde! Slyšeli jSme ze všech STran. vzíT 
nejubožejší auTo evropy a přejeT S ním 
nejubožejší konTinenT SvěTa. v africe 
nejSou Silnice, hned váS okradou a pro 
jiSToTu i zabijí. projeT ji TrabanTem proSTě 
nejde. 

přeSTalo náS To baviT. vzali jSme všechny 
Své peníze a vyrazili od Severu k jihu 
konTinenTem, kTerý všichni odepSali, 
auTem, kTeré už odepSané je. 

proTože nám říkali, že To nejde. proTože 
jSme chTěli ukázaT, že i když jSTe na 
Tom mizerně, SedíTe v mizerném auTě 
a projíždíTe mizerným krajem, pořád máTe 

naději.

protože když se chce, tak to jde.



jde to!
za čTvrT roku jSme dvěma TrabanTy přejeli 
afriku. rok na To jSme v beznadějne 
vyprodaném kině Slavili premiéru filmu. To 
nejde, říkali nám renomovaní dokumenTariSTé. 
celovečerní dokumenT v kině nikdo neukouká.
a šlo To, naše dokumenTární roadmovie Sbírá 
ceny na feSTivalech a hlavně – STala Se nejvíce 
a nejlépe hodnoceným čeSkým dokumenTem na 
Serveru čSfd za rok 2011.

a co dál? 
povedlo Se! STali jSme Se pojmem mezi ceSTovaTeli. Symbolem 
Toho, že To proSTě jde. náš příběh není jen pro milovníky auT, 
nebo dokonce jen TrabanTů, chápou ho horolezci, vodáci, 
cykliSTé, ale lidé, kTeří proSTě celý živoT jen Sní o ceSTě za 
obzor. máme za Sebou komuniTu fanoušků, kTeří nejen o věcech 
mluví, ale Také konají.
naše facebooková STránka má přeS 7000 fanoušků každý den 
přibývají další.

něco Takového jSme nemohli nechaT jen Tak. proTo jedeme dál. 
do jižní ameriky, amazonie, andy, aTacama...

TRABANTEM 

NAPRÍC AFRIKOUˇ ˇ
NEzávIslá dOKUMENTáRNÍ ROAdMOvIE

FIlM O CEsTE, KTEROU sTOjÍ zA TO POdNIKNOUT. 
I Když sI NA NÍ dOKOlA OPAKUjETE - NIKdy vÍC. 
A Když, ROzhOdNE NE TRABANTEM!
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NEjMIzERNEjšÍM AUTEM výChOdNÍhO BlOKU
PREs NEjMIzERNEjšÍ KONTINENT svETA
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ENglIsh sUBTITlEs

MAgyAR FElIRAT

POlsKIE NAPIsy

dEUTsChE UNTERTITEl

PRAhA - KAPsKé MEsTO, 1 KONTINENT, 13 zEMÍ, 20 000 KIlOMETRUˇ °

2.0 PAL

jazyková verze: česká
subtitles: Hungarian, Polish, German, English
interaktivní menu: česky, maďarsky, polsky, německy, anglicky 
interactive menu: Czech, Hungarian, Polish, German, English 
region: ALL

© 2011 KLOK TV
℗ 2011 MANTRA s.r.o.
Výroba DVD ADK-Prague
TENTO FILM JE CHRÁNĚN ZÁKONEM
Všechna práva výrobce a vlastníků 
autorských práv k dílům jsou vyhrazena. 
Bez souhlasu je výroba kopií, pronájem, 
půjčování, veřejné provozování a 
televizní šíření tohoto díla zakázáno.

Trabantem napríc Afrikou, CR 2011, 96 min, barevneˇ ˇ ˇ ˇ

scénár a režie: 
dan Pribán, dana zlatohlávková 

kamera: jan Martin Kozel
komentár cte: david Novotný

hudba: Tatiana Miková
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www.transtrabant.cz

To nejde! Slyšeli jsme ze všech stran. 
Vzít nejubožejší auto Evropy a přejet 
s ním nejubožejší kontinent světa. 
V Africe nejsou silnice, hned vás okradou 
a pro jistotu i zabijí. Projet ji trabantem  
prostě nejde. 
Přestalo nás to bavit. Vzali jsme všechny 
své peníze, takže jeden nemá doma 
kuchyň, druhý topení a dva přerušili školu. 
Vyrazili jsme od severu k jihu kontinentem, 
který všichni odepsali, autem, které už 
odepsané je.  
Protože nám říkali, že to nejde. Protože 
jsme chtěli ukázat, že i když jste na 
tom mizerně, sedíte v mizerném autě 
a projíždíte mizerným krajem, pořád máte 
naději.

Protože když se chce, tak to jde.

„Vždy to Ve mě Vřelo když mi někdo řekl, že 
něco nejde,že se to nedá, že to přeci není 
normální a snažil jsem se dokázat opak. 
Vy jste to ukázali elegantním, úžasným, 
nepopsatelným způsobem... šli jste za hranici 
toho, co je fakt nemožné!“
jeden z diváků o filmu

nejlepší 
cestopis 
mfof

°
cena  
diváku 
mfof

1. cena 
neznámá  

zem

grand prix
worldfilm

nejlépe a nejvíce hodnocený 
dokument na csfd roku 2011ˇ 86%



mezinárodní tým snu
 
Teď už nikdo nepochybuje o Tom, že To jde. 
jen my. půjde přejeT TrabanTem jižní amerika 
napříč amazonií a pak dál přes andy k jihu? 
nevíme, ale jsme odhodlaní To zjisTiT!

a proTože se našlo dosT následovníků, 
dokonce dva cesTovaTeké z holandska, kTeří 
se díky nám sTarým ciTroenem vydali na jih 
do afriky, rozhodli jsme se do jižní ameriky 
rozšířiT náš Tým a To rovnou na mezinárodní 
úroveň. nic lepšího než TrabanTa ale 
nebereme.

Takže s námi jede polská posádka s jejich 
miláčkem fiaTem 126p řečeným maluch 
s výkonem pouhých 23 koní – o Tři méně, než 
má TrabanT a zlaTým hřebem a nejvěTším 
cvokem je slovák marek slobodník na jawě 21 
pionýr. 

poskládali jsme Tak Tým snů, Třech národů, 
kTeré číTají dohromady 55 milionů obyvaTel. 
a znovu jsme oTevřeli oTázku. půjde To?

jawa 21 special 
výkon 5,5 k

fiat 126p 
výkon 23 k

2x trabant 601 
výkon 26 k

°



20 000 kilometru jižní amerikou
Tím nejTěžším, co v jižní americe najdeTe.

STarTujeme v září 2012 z nádherné a zapomenuTé Guyany na 
východním pobřeží. ceSTa vede do Srdce praleSa do manauSu 
v brazílii. dál přeS amazonku, po ceSTě, o kTeré nám nikdo 
není Schopen říci, zda projedeme, na hranice S bolivií a do 
peru S jeho pamáTkami a andSkými průSmyky ve výškách přeS 
5000 meTrů. Tak vySoko nikdy žádný TrabanT nebyl. muSíme je 
překonaT několikráT, pokuSíme Se projeT i Slavnou ceSTou SmrTi 
vedoucí do la paz, než Se podél hor puSTíme k jihu do chile 
a arGenTiny dolů na nejjižnější míSTo ameriky. odSud náS pak 
čekají ješTě další TiSíce kilomeTrů do příSTavu v buenoS aireS.  

guyana
georgetown

manaus

cusco

la paz

buenos aires

ushuaia

brazílie

peru

bolívie

chile

argentina
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seriál clánku na serveru idnes
pravidelné reportáže z cesty na rádiu impuls
seriál clánku v casopise lidé a zeme
seriál v prestižním cestopisném poradu objektiv na ct1
....a hlavne, komplexní televizní seriál o osmi pulhodinových epizodách na prima cool.
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jdete do toho s námi?
pojďTe se na cesTě podíleT s námi. hledáme nejen Tradiční 
sponzory, kTeří nám poskyTnou vybavení, či finance. hledáme 
hlavně parTnery, se kTerými najdeme společnou řeč a způsob, 
jak si býT vzájemně užiTeční. podobně, jako se nám To povedlo 
s GooGle a jejich reklamou na chrome.

my máme příběh, kTerý Táhne, vy máTe produkTy, kTeré 
chceTe propaGovaT, pojďme To dáT dohromady. vzhledem k 
Tomu, že posádku Tvoří zkušený Tým cesTovaTelů, filmařů 
a foToGrafů, je o výsTupy posTaráno. z africké cesTy jich 
bylo několik desíTek. TišTěné v časopisech od arT and anTique 
přes reflex po playboy, ve všech Televizích (čT, prima, 
nova, meTropol, noe...) a mnoha rozhlasových sTanicích. z 
jižní ameriky počíTáme se sTejným ohlasem. už dnes máme 
předběžně domluvena mediální parTnersTví na české sTraně 
a o zahraničních jednáme...



dan pribán
transtrabant@transtrabant.cz
+420 776 102 525
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marek slobodník
marek.slobodnik@napionieri.sk
+421 908 550 086
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