Hned dva unikátní anglické vozy zaparkované na telčském náměstí. Tento
jedinečný pohled se v našich zeměpisných šířkách nevídá často. Vlevo dvoulitr
Lagonda T2 z roku 1932, vedle Lagonda M45 4½litr z roku 1934

Ozdobou podniku byl Autocar Type VIII z roku 1902, který řídí pákami Jiří Hořice, zde se
spolujezdcem Alešem Wimmerem

Mezi dvěma branami 2017 V
V polovině letošního července se sjelo více než pět desítek vozů
do malebné Telče na Vysočině na čtvrtý ročník vzpomínkové jízdy
vozidel vyrobených do roku 1939. Ač se novodobá historie podniku
nedá nazývat mnohaletá, získal si mezi milovníky historických stojů
velmi solidní prestiž, a to jak mezi účastníky, tak i přihlížejícími
diváky, kteří se přijeli podívat mnohdy z daleka.

še začalo již v pátek 14. července
registrací prvních účastníků a večerním společenským setkáním a grilováním.
Další den se od časného rána stroje začaly
postupně vyrovnávat na telčském Náměstí
Zachariáše z Hradce. K lítosti všech se
prognózy meteorologů částečně naplnily
a sobotní program byl zpestřen deštěm.
Pláštěnky, deštníky, plachty i romantická
telčská podloubí byly prostředky, které
chránily všechny zúčastněné i vzácnou techniku. S blížícím se startem závodu se svatý
Petr umoudřil a smiloval nad všemi, kteří
na setkání dorazili. Černá mračna hrozila
sice ještě celou sobotu, ale spadlo už pouze
několik drobných kapek. Po rozpravě
proběhl komentovaný start závodu na dvě
kola. Nesoutěžilo se na jízdu pravidelnosti, jak to při podobných podnicích bývá
obvyklé, ale příslušníci Policie měřili rychlost ve stanoveném místě a projíždějící se
snažili co nejvíce přiblížit třicítce.
V poledne se kolona vozů rozjela do nedaleké Nové Říše, kde si většina účastníků

Jakoby se zde zastavil čas. Ford A ročník 1928 s růží
na chladiči projíždí malebnou Palackého ulicí od Horní
brány, zde bez všudypřítomných diváků a novodobých
automobilů

Dvě řady historických vozů zaplnily část náměstí při vyjížďce do Nové Říše
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Sobotní ráno přivítalo všechny na hlavním telčském náměstí deštěm, ale po zbytek
víkendu už se počasí k radosti všech umoudřilo
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Petr Hošťálek na startu prvního kola rozdýchává
Laurinku typ T.B. z roku 1901

Nahlédnutí do útrob jednoho z nejstarších vozů
na setkání – Fordu T z roku 1911

Dva otevřené vozy BMW vracející se na telčské
Náměstí Zachariáše z Hradce. U podloubí 327
z roku 1938, hned vedle 315/1 z roku 1934.
V pozadí dům čp. 61, který je od roku 1555 zdoben
renesančními sgrafity

Natahování plátěné střechy. Poměrně častá činnost, která se provozovala v sobotním deštivém dni. Většina
posádek ji měla velmi dobře nacvičenou

Andělská křídla na chladičovém víčku Chrysleru 70
(1930) Eduarda Treschla před starobylou pískovcovou
sochou patronky města svaté Markéty na dolní kašně

prohlédla rozsáhlý klášter, procházející
právě částečnou rekonstrukcí. Pro účastníky zde byl připraven oběd a kulturní
program. Po návratu do Telče následovala
druhá část výstavy a přesně v 18.30 se pak
stroje začaly přesouvat tentokrát zámeckou branou do prostor nádvoří k večernímu odpočinku. Uvnitř zámku proběhlo
i vyhlášení výsledků a bylo možné pozorovat krásy Telče z ochozu Svatojakubské
vyhlídkové věže. V neděli v zámeckém

– Autocar Type VIII Jiřího Hořice, laurinku Petra Hošťálka, z novějších speciály
Lagonda a elegantní otevřené vozy BMW.
Jiří Mátl z pořadatelského týmu byl velmi
potěšen také účastí skupiny mladých zapálených veteránistů, kteří do Telče dorazili
s celými rodinami z Litomyšle. Možná je
to první krok k další spolupráci menších
měst, zapsaných v seznamu památek
dědictví UNESCO.
Bohumír Špaček
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areálu proběhlo fotografování a následovala vyjížďka na nedaleký pozdně gotický
hrad Roštejn.
Na letošní setkání dorazilo 55 předválečných vozů. Je to patrně maximální počet,
který jsou pořadatelé schopni v příštích
letech zvládnout, jak z důvodu propustnosti silnic, omezených možností parkování
na zámku a podobně. Spousta strojů byla
ovšem skutečně unikátních, připomeňme
hlavně ty z automobilového pravěku
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