V Kopřivnici 1. února 2010
Výstava o Hansi Ledwinkovi v Německu

Dne 27. 1. 2010 byla v Drážďanech zahájena putovní výstava kopřivnického muzea
o tatrováckém konstruktérovi Hansi Ledwinkovi ,,Od Präsidenta do Síně slávy“. Uvedení
v Německu proběhlo v rámci úspěšně navozené spolupráce s tamním Muzeum dopravy
(Verkehrsmuseum Dresden). Vedle několika českých a slovenských měst výstava proběhla i
ve Velké Británii, Rakousku a Jihoafrické Republice. V Německu ji však doprovází jako
katalog nová stejnojmenná publikace, graficky vycházející s téže výstavy.

Vernisáže se zúčastnilo mnoho významných osobností kulturního i politického života,
např. český konzul Jan Hitzger, zástupci Českého centra, různých muzeí a fandové značky
Tatra z celého Německa. V rámci zahájení proběhla přednáška na téma „Vzpomínka na Hanse
Ledwinku a dopad jeho práce na současnou produkci podniku“, kterou vedl kurátor sbírek
Technického muzea Tatra Radim Zátopek. Další příspěvek nazvaný „Automobilová produkce
v Čechách a na Moravě mezi světovými válkami“ přednesl kurátor drážďanského muzea
Thomas Giesel. Perlou večera se stala paní Hanne Mader, vnučka Hanse Ledwinky, která
tohoto geniálního konstruktéra přiblížila jako milovaného dědu, se kterým strávila jako dítě
spoustu krásných chvil. Líčila svůj život v Kopřivnici, ve Vídni a nakonec v Drážďanech, kde
pomáhala svému otci Fritzi Ledwinkovi s prodejem automobilů značky Tatra. Během těchto
vzpomínek se na 200 účastníků vernisáže dozvědělo nová fakta, která nebyla doposud nikde
publikována a jsou velmi cenným doplněním znalostí této významné osobnosti světových
dějin automobilismu.
Nadmíru profesionálně připravená výstava je doplněná o exponáty z vlastních sbírek
Muzea dopravy. Naší němečtí kolegové při její realizaci nezapomněli ani na presentaci města
Kopřivnice. Výstava v Německu vzbudila velký ohlas, neboť značka Tatra zde má silné
fanouškovské zázemí. Už teď se jedná o dalších štacích této putovní výstavy se zájemci
z Angermünde (severně od Berlína) a z Hamburku.
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