
Veteránská revue v Telči, sobota 4. 5. 2013 
Co znamená žít? V Telči přece dneska být ! 

 
Nápis, který zdobil flašinet jednoho návštěvníka revue, přesně vystihnul atmosféru celého svátečního dne. Nebudu 
zde podrobně vypisovat počty vystavovaných exponátů, ale za vše hovoří výrok jednoho staršího hosta - tolik lidí tady 
nebývalo ani na oslavách 1. máje. Takže tisícovky hostů a stovky vystavovaných kočárků, velocipedů, motocyklů, 
automobilů, traktorů, autobus a hasičská stříkačka, to vše zaplnilo naše náměstí tak, že jeho kapacita byla vyčerpána 
do posledního místečka. Pořadatelé Veteránské revue jsou mezi množstvím podobných výstav ojedinělí jejím 
celkovým pojetím. Snaží se nenásilně spojit v jeden celek výstavu i poutavý a vkusný doprovodný program, který 
přenese všechny účastníky do první poloviny minulého století. Jsme také ojedinělí v tom, že nevybíráme žádné 
startovné, ani vstupné. Dokážeme celou tuto obrovskou, dnes již mezinárodní akci provést za minimálních finančních 
nákladů, protože si vše připravujeme sami, za spoluúčasti našich kamarádů a zjišťujeme, že to jde i bez zapojení 
různých „parazitujících“ agentur. 
Naše specifikum je i to, že se nesnažíme za každou cenu dostat na náměstí exponáty milionových hodnot, jejichž 
majitelé předvádí své finanční možnosti, ale milejší je nám strejda se svým 50 let starým Spartakem, který má 
vlastníma rukama vypiplaný do posledního detailu a se zjevnou radostí jej předvádí divákům. Kupodivu o tyto stroje 
byl největší zájem, protože starší návštěvníci si je pamatují z dob svého mládí. 
K vrcholům celé revue patřila jistě nádherná módní přehlídka historických svatebních šatů počínaje rokem 1800 až do 
roku 1970. Všech 21 kostýmů vytvořila členka Spolku telčských velocipedistů Jarka Kliková. Je zajímavé, že každému, s 
kým hovořím, ta nádhera doslova vehnala slzy do očí. 
Dalším vrcholem byl přelet stíhaček z 1. světové války - Morane Soulniera a Fokkera D8. Došlo i ke střelbě z palubního 
kulometu. Zajímavá bylo radiové spojení a komunikace s piloty, kterou patřičně zesílenou mohli slyšet všichni diváci. 
Celou akci zaštítil senátor PČR RNDr. Miloš Vystrčil, který se však pro časové zaneprázdnění nemohl zúčastnit. Přišel 
ale velmi vzácný host, pan Josef Vystrčil II, se svou chotí Ludmilou a poutavě pohovořil o historii telčské továrny, kde 
se též vyráběly podobné hasičské stříkačky jako ta, která se v celé své kráse předvedla na náměstí. 
Ke kladům počítáme též to, že hodně diváků přišlo v dobových kostýmech a to je také jeden z našich cílů. Aby všichni 
účastnící svým oblečením co nejvíce přispěli k celkové atmosféře doby, do které je revue stylizována. 
K nedostatkům, kterých bylo velmi málo, patřilo hlavně to, že majitelé civilních aut nepochopili písemnou prosbu, aby 
na půl dne uvolnili parkovací místa před a vedle radnice. Tak se plánované vystoupení velocipedistů ze Zbraslavi 
muselo nouzově odehrát na silnici. 
Poděkování patří pracovníkům Služeb Telč, kteří okamžitě po skončení akce, bez předchozí výzvy, přijeli uklidit 
náměstí. Taktéž přítomnost Policie ČR byla pro nás pořadatele vítanou pomocí, i když vše proběhlo naprosto hladce 
bez jakýchkoli problémů. 
Již v této době se členové Spolku telčských velocipedistů dali do příprav Revue 2014. I když dosavadní, vysoce 
nastavenou laťku bude těžké překonat, přece už mají v rukávu další překvapení. 
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