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Rozhovor

JIHLAVA (vš) – Tradiční Horác-
ký letecký den na letišti v Jihla-
vě-Henčově napíše letos již své 
pětadvacáté jubilejní pokračo-
vání. Změnou oproti předcho-
zím ročníkům je posunutí ter-
mínu z poloviny září na víkend 
23. a 24. srpna.

„V posledních letech nám příliš 
nepřálo při leteckém dni počasí, 
proto jsme se rozhodli posunout 
termín více do léta,“ řekl ředitel 
leteckého dne Lubomír Navrá-
til z jihlavského aeroklubu. 
Sázka na lepší počasí ovšem 
nebyla při rozhodování o ter-
mínu leteckého dne nejzásad-
nější.

„Oslovili nás zástupci Letecké 
amatérské asociace (LAA) České 
republiky, zda by u nás na letiš-
ti nemohla proběhnout akce 
Mezinárodní slet letadel „LAA 
sobě“, vysvětlil Navrátil. Díky 
této akci by se na plochu letiště 
v Henčově měly slétnout na tři 
stovky rozličných letounů.

Ve spolupráci s agenturou 
Dobrý den z Pelhřimova, kte-
rá zastřešuje v České republi-
ce oblast rekordů a kuriozit, by 
měl být vytvořen nový rekord 
v počtu letadel na jedné letišt-
ní ploše.

Průběh obou dnů Horáckého 
leteckého dne bude obdobný 

jako v předešlých letech. Areál 
letiště s doprovodným progra-
mem bude otevřen pro veřej-
nost od ranních hodin. Hlav-
ní program začíná po oba dny 
ve 14 hodin a diváci se mohou 
těšit na minimálně dvouhodi-
nový program.

„Perličkou bohatého progra-
mu bude nedělní simulace letec-
ké bitvy z první světové války, 
při níž návštěvníci uvidí němec-
ké a anglické stroje a nebude 
chybět ani vzducholoď. Připo-
meneme si tak stoleté výročí 
začátku první světové války,“ 
dodal ředitel leteckého dne 
Lubomír Navrátil.

Letecký den netradičně v srpnu

Burzami drobného 
zvířectva ožívá i v létě 
chovatelský areál v Tel-
či. O aktuálních problé-
mech chovatelů jsme 
hovořili s předsedou 
ZO Českého svazu cho-
vatelů v Telči Jarosla-
vem Dvořáčkem. 

 Jiří Varhaník 

Výstavní areál Na Kopečku 
v Telči znají mnozí chovatelé. 
Jaká je ale vlastně jeho histo-
rie?   

To býval soukromý, mírně země-
dělský objekt. Léta tu byla hospo-
da, která je tu i dnes, a všechno to 
tady patřilo dohromady. Když js-
me sem přišli my jako chovatelé, 
byl tu prales, bezy a staré stromy. 

Tady vzadu byla kuželna, která 
patřila k hospodě. Hala, kde dnes 
také vystavujeme, tehdy ještě 
nestála. Ta se postavila později. 

Chovatelský svaz ale objekt 
nekoupil…? 

Majitelé zemřeli a my jsme to 
jako chovatelé chtěli celé koupit, 
asi před pětadvaceti lety. Za celý 
objekt chtěl tehdy dědic asi 100 
tisíc korun. Nakonec areál zakou-
pila telčská radnice a dala nám ho 

do bezplatného užívání za drob-
nou údržbu. 

To ale byla pro chovatele asi 
dobrá varianta?

To bylo dobré. Ale byla tady 
například staré elektrika v „had-
rových“ drátech, tu jsme dávali 
do zdi. Sháněli jsme řemeslníky, 
vybudovali jsme záchody, před-
loni a vloni jsme nechali udělat 
novou střechu… 

Jaká činnost se v areálu ode-
hrává?

Každou druhou neděli v měsíci 
máme výměnné trhy. Je to bur-
za, kterou vypisujeme od sedmi 
do jedenácti hodin, ale když sem 
jako  funkcionáři přijedeme v šest 
ráno, už tu čekají lidi. 

 (Pokračování na str. 3)

Slepice se rychle učí, říká 
předseda telčských chovatelů

Jaroslav
Dvořáček

JIHLAVA - Celý červenec byla 
v Jihlavských listech aktuál-
ní soutěž o vstupenky na Zla-
té utkání, které se 30. srpna 
uskuteční na Horáckém zim-
ním stadionu v Jihlavě. 

V každém z osmi vydání, od 
4. do 29. 7., jsme otiskli část 
kuponu se soutěžní hokejovou 
otázkou. Vaším úkolem bylo 
kupon vystřihnout a tipnout 
si správnou odpověď. Po skon-
čení soutěže pak vše donést či 
poslat do redakce JL.

Z téměř stovky správných 
odpovědí jsme vybrali čtyři 
čtenáře, kteří od nás získají 
každý po dvou volných vstu-
penkách na velké hokejové 
utkání mezi olympijskými zla-
tými hokejisty z Nagana 1998 
a týmem, který v letech 1999 
– 2001 získal tři světové mis-
trovské tituly. 

A na koho se usmálo štěs-
tí? Jsou to: Zdeňka Novotná 
z Třeště, Zdeněk Bartošík 
z Milíčova, Vladimír Pech 
z Boršova a Martin Vystrčil 
z Jihlavy.

Jeden ze šťastných výherců 
dvou vstupenek na Zlaté utká-
ní, Vladimír Pech z Boršova, 
si pro dva volňásky do Jihlav-
ských listů přišel už včera.

Správné odpovědi na otáz-
ky prý hledal na internetu a 
pomohli mu s nimi také jeho 
synovci. „To jsou velcí hokejo-

ví fanoušci a  lístky na hvězdné 
utkání si stihli koupit. Na mě 
už nezbyly, proto jsem začal 
soutěžit s Jihlavskými listy. Z 
výhry mám samozřejmě vel-
kou radost. Vezmu s sebou své-
ho syna,“ svěřil se s neskýva-
nou radostí při přebírání dvou  
vstupenek.   -red-

(Správné odpovědi: 1a, 2c, 3b, 
4b, 5c, 6a, 7b, 8c)

Známe výherce vstupenek
na hvězdné Zlaté utkání

FILIPOVÁ S DCEROU OZDOBILY TELČ. V neděli se uzavře dvaatřicátý ročník žánrového festivalu Prázdniny v Telči. Ve středu zažil zřejmě vrchol-
ný koncert, když se nádvoří zcela zaplnilo na kytaristku Lenku Filipovou a její dceru, vycházející hudební hvězdu Lenny. Na snímku Filipová a Len-
ny s pořadatelem festivalu Milanem Medvědem Kolářem po úspěšném telčském koncertu. Reportáž dnes na str. 9.                 Foto: Jiří Varhaník

NEJVÍC se těším na Haška, řekl 
nám při přebírání dvou volňás-
ků Vladimír Pech. 
 Foto: Vladimír Šťastný

V Růžené na Jihlavsku 
se jako v jediné obci na 
okrese nebudou konat 
podzimní komunální 
volby. Narychlo sesta-
vovali kandidátku 
v Šimanově. 

 David Kratochvíl
 Jihlava 

Až v říjnu půjdou obyvate-
lé 122 obcí na Jihlavsku ke 
komunálním volbám, volební 
místnost v Růžené na Třešťsku 
zůstane zavřená. V obci se zhru-
ba 350 obyvateli nedokázali 
do úterní uzávěrky odevzdání 
kandidátek žádnou sestavit. Na 
poslední chvíli ji dávali dohro-
mady také v Šimanově.  

Na Jihlavsku jde o jediný tako-
vý případ. Jinak se volby usku-
teční podle informací JL všude, 
a to v řádném termínu 10. a 11. 
října.  

Růžená spadá správním obvo-
dem pod Třešť. Vedoucí správ-
ního odboru třešťské radnice 

NEvolby 
ochromí 
Růženou

Risk
Ono se to vykládá, každý má 

nápadů a moudrosti plnou 
hlavu, ale když přijde na věc, 
tak do toho nikdo nejde. Tak 
nějak by si mohl postěžo-
vat letitý starosta v Růžené. 
Volby v říjnovém termínu se 
Růžeňáků týkat nebudou. 
Nenašli mezi sebou nikoho, 
kdo by byl ochotný na sebe 
vzít velkou odpovědnost. 

Možná i kvůli zveřejněným 
kauzám, kdy starostové, rad-
ní, ale i zastupitelé stanuli 
před soudem, neboť „neko-
nali“ s péčí řádného hospo-
dáře. Ono je to ale těžké, když 
„sedět“ můžete skoro za kaž-
dé rozhodnutí. 

Budoucnost malých obcí je 
proto nejistá. Svou samostat-
nost si vykoupili právě díky 
lidem, kteří i tak jsou ochot-
ni pracovat pro druhé. A také 
riskovat.  Petr Klukan

Sloupek

Helena Vrzalová uvedla, že už 
nyní v Růžené visí na obecní 
úřední desce oznámení, že se 
volby v říjnu v obci konat nebu-
dou.

„Jakmile stávajícímu zastu-
pitelstvu skončí 11. října no-
vými volbami funkční období, 
převezme správu nad obcí, tak 
jako v minulosti například nad 
Šimanovem, nucený správce, 
pověřený ministerstvem vnitra,“ 
vysvětluje Vrzalová.

 (Pokračování na str. 2)


