Senátor Miloš Vystrčil (vlevo) s manželkou Ivanou
a jeden z hlavních pořadatelů Jan Wimmer (vpravo)
Celkový pohled na náměstí Zachariáše z Hradce s tatrami v popředí

Telčské dostaveníčko poosmé
V sobotu 14. května se uskutečnila osmá Veteránská revue tradičně
pořádaná Spolkem telčských velocipedistů. Renesanční náměstí
Zachariáše z Hradce se v dopoledních hodinách zaplnilo do posledního místečka, a to jak účastníky setkání, tak stovkami těch, kteří
se do Telče přijeli podívat.

P

rogram byl tradičně velmi pestrý.
O hudební produkci se postaral jazzband Sebranka z Dačic a následovalo
i divadelní vystoupení. Letos nechyběly ani
Mrákotínské baletky, které měly vystoupení zkomplikované tím, že pro jejich
exhibici byla vyčleněna dlažba. Tradičním
zlatým hřebem byla módní přehlídka. Pod
taktovkou Jarmily Klikové bylo možné
zhlédnout desítky zajímavých modelů
z poměrně rozsáhlého období. To začínalo
secesí z počátku dvacátého století a končilo
elegantními modely z let devadesátých. Celá
přehlídka byla inspirovaná námořnickým
vzorem. Návštěvníci telčského setkání měli
také možnost navštívit Muzeum techniky
u hlavního parkoviště.

Do Telče jezdím osobně velmi rád.
Zejména pro pohodovou atmosféru a program, který dokáže zabavit celou rodinu.
Nevadí mi, že se scénář revue zásadním
způsobem nemění a zůstává u starého
a osvědčeného. K dobré náladě všech přispělo letos i příjemné počasí.
Kromě květnové akce pořádané Spolkem
telčských velocipedistů se v centru města
koná o prázdninách ještě jedno setkání
veteránských příznivců. Jak mi sdělil Jiří
Mátl, pořadatel závodu Mezi dvěma branami, v letošním roce se tento podnik jede
samostatně 15.–17. července, za mediální
podpory našeho časopisu a díky velkému
pochopení vedení Státního zámku Telč,
kraje Vysočina, Města Telče a dalším

U otevřené kapoty motoru tatraplánu zpovídá redaktorka Českého rozhlasu Kristina
Lamperová účastníka Vladimíra Šinágla (bez záruky), který do Telče přivezl jednu ze
svých tater až z Karlštejna
38

podporovatelům. A pojede se již 3. ročník.
Je zajímavostí, že otec současného kastelána pana Norka byl i aktivním závodníkem v původních závodech Mezi dvěma
branami. Jiří Mátl dále přiblížil program
soutěže. Letošním lákadlem pro účastníky bude nejenom páteční večerní grilování na nádvoří zámku, ale i možnost vyfotografovat si své miláčky (veterány) přímo
na nádvoří zámku, v místě, kde se točilo
mnoho filmů a pohádek. Budou moci
vidět noční Telč z ochozu věže a čeká je
ještě další překvapení. Cesta do okolí bude
v sobotu směřovat mj. do Dačic, kde se
budou účastníci moci posilnit v nádherně
zrestaurovaném objektu starého pivovaru
pana Pokorného, který se se svými veterány účastnil všech ročníků. Neděle už
bude věnovaná výletu do selského dvora
v Bohuslavicích, kde si účastníci mohou
prohlédnout mnoho zajímavých domácích
zvířat i funkční vyhlášenou palírnu.
Akce tohoto typu a auta na náměstí
Telči velice sluší a kulisy města pod ochranou UNESCO jsou vděčnou vzpomínkou
i na fotografiích.
Bohumír Špaček
Foto: autor a Jiří Mátl

Peugot P 108 Jardy Vašáka z Dobronína měl v Telči svoji premiéru. Stroj vyrobený
v roce 1929 se zmapovanou historií jezdil i ve státních službách. Na závěr setkání
získal i cenu za nejdříve vyrobený motocyk

