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První květnový víkend, od 2. do 4. května, zahájí v Telči úvodní akce ze série
devíti letošních rally historických automobilů Czech Hero Ride, které
probíhají na řadě atraktivních míst České republiky a doprovází je bohatý
kulturní program určený nejen příznivcům motorismu.

Telčská revue je, stejně jako ostatní veteránská setkání tohoto projektu, zasvěcena určité době,
tématu a slavné motoristické značce - v tomto případě značce vozů Walter. Od 2. do 4. května
proběhne v Telči a okolí první akce Czech Hero Ride 2014, která zahájí sérii devíti letošních
rally historických automobilů.
Páteční odpoledne nabídne návštěvníkům módní přehlídku oděvů z prvorepublikové éry,
swingové koncerty a také pokus o zápis do Knihy rekordů agentury "Dobrý den" v počtu
nemotorových dopravních prostředků na jedné veřejné akci. Od 17 hodin se proto budou
shromažďovat na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči historické velocipedy i kola civilní. Od
sobotního rána se pak začnou na náměstí sjíždět historické vozy, ve 12 hodin bude zahájen 6.
ročník Veteránské revue. Počítá se s účastí asi 170 strojů. Unikátem budou nejstarší
automobily, a to Panhard et Levassor z roku 1907 a Lorraine Dietrich z roku 1914. Přichystán je
kromě přehlídky historických aut, motorek, kol či kočárků opět bohatý doprovodný
program. Například to budou módní přehlídky, koncerty, přelet historických letadel nad
náměstím nebo požární útok ruční stříkačkou.

Zlatým hřebem celého dne bude vzpomínka
na historický motocyklový závod Mezi dvěma branami. Ten se v Telči jezdil v padesátých
a šedesátých letech minulého století a odkazoval na ještě starší závod automobilů ve třicátých
letech. Je to závod pro automobily předválečné výroby, účast přislíbilo 27 posádek. Pojedou
i dva automobily, které se zúčastnily telčských automobilových závodů ve 30. letech,Walter
Junior typ SS a Zetka 4 Speciál. V bohatém doprovodném porgramu nebude v sobotu chybět
ani módní přehlídka klobouků a spodního prádla a vystoupení jazzových
kapel zpestří spanilá jízda velocipedů po telčském náměstí. Nádhernýzámek v
Telči nabídne v pátek a v sobotu nezapomenutelnou kostýmovanou prohlídku a pestré
programy pro děti.
V neděli dopoledne proběhne rallye historických vozidel na trase Telč – Sádek. Ve
viničném areálu Sádek proběhne prohlídka vinic s odborným výkladem doplněná o malé
občerstvení. Samozřejmostí je ochutnávka vynikajících vín z tohoto regionu.

