1.května 1965 se konal na brněnském výstavišti první závod mistrovství ČSSR formule 3.
Na okruhu dlouhém 1,7 km se jelo systémem dvou rozjížděk na 20 kol, které vyhráli
Otto Buchberger a Vladimír Valenta. Ve finále na 30 kol (na snímku) svedli napínavou bitvu Valenta (Mustang Wartburg), Václav Bobek (Škoda F3) a Vladimír Hubáček
(Melkus Wartburg). Po odpadnutí prvních dvou se radoval Hubáček průměrnou rychlostí
97,2 km/h před Stanislavem Chelíkem na wartburgu a Vladimírem Kutrou se škodovkou.
Májové setkání v Telči
Již každoročně počátkem května vítá Telč
na svém malebném náměstí zajímavé veterány s kritériem „starší 30 let“. I letos tomu
tak bude 9. května 2015. Veteránská revue,
kterou započal Spolek telčských velocipedistů, se v posledních letech značně rozrostla,
a tak je náměstí pravidelně zaplněno rozličnými exponáty, auty, motocykly, ale i bicykly
a nechybí ani unikátní stařičké dětské
kočárky, které jsou v nejednom případě
zabydleny nic netušícími živými miminy.
Občané Telče milují své náměstí, a tak se
k dobově oděným velocipedistům vždy slavnostně připojí značná řádka dospělých i dětí,
oblečených do šatů, které již desítky let odpočívaly ve skříních. K akci patří i živá hudba
a program, který je mládeži přístupný i přes
svou občasnou lechtivost. Tentokráte to bude
módní přehlídka dobového spodního prádla,
které předvedou ty nejurostlejší telčské děvy.
V loňském roce se akce rozrostla o znovuoživený závod „Mezi dvěma branami“, který letos
pořádá spolek stejného jména. Závody v Telči
měly v dobách minulých v Československu
značnou oblibu a publicitu, ovšem pochopitelně skončily, neboť trať okruhu již dlouho
neodpovídá z hlediska bezpečnosti pro závody.
Proto byl vzkříšen závod po historické trase už
jenom jako jízda rovnoměrnosti.
Věřme, že laťka závodu „Mezi dvěma
branami“, kterého se mohou účastnit vozidla do roku výroby 1939, se v letošním
roce opět zvedne. Jen pro zajímavost: Loni
bylo možno, jak dokládá dobový snímek z roku 1934, vyfotografovat
si „1000mílovou zetku“ po 80 letech na stejném místě, kde stála
i v roce 1934. Je ovšem potřeba dodat, že historický dům v pozadí,
jak je na nové fotografii patrno, doznal více změn než ono historické auto. Druhý vůz, který bylo takto možno porovnat na fotografiích pořízených s časovým rozpětím 80 let, byl Walter Junior.

Z letošních přihlášek je zřejmé, že si návštěvníci budou moci
podobné porovnání vozidel na náměstí udělat i letos. Pro účastníky závodu je pak připraven zajímavý program i na 10. května.
Budou moci zhlédnout VIP prohlídku Zámku Telč a posléze si
zajet i na běžně nepřístupný vrchol Javořice.
Jiří Mátl
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