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∙ Ortenův festival se blíží ∙ Pohlednice z Vlastějovic ∙ Opravy soch na střeše kláštera pokračují ∙ Vydařené
prázdniny s koňmi ∙ Kutná Hora žije stavebním ruchem ∙ Poslankyně Zubová k dění kolem své osoby ∙ Začíná
soutěžní seriál Poznej zmizelou Kutnou Horu - můžete vyhrát cennou publikaci ∙ Sportovní aktuality
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CENA 8.- Kč

aktuality

úvodník

TABÁKOVKA ROSTE

Tajnosti

Veškeré „zaručené zprávy“ o
tlumení výroby či stěhování do
„daňových rájů“ škrtl minulou
středu v tabákovce Kutná Hora
koncern Philip Morris. Jeho
ředitel za přítomnosti představitelů města totiž slavnostně
zahájil výstavbu nových hal v
hodnotě zhruba 300 mil. Kč.
Znamená to, že výroba se bude
v Kutné Hoře rozšiřovat a v této
souvislosti vzniknou i nová pracovní místa.

KONEC POŽÁRŮ?
Série
desítek
požárů,
k nimž hasiči do Jakubu (část
Církvice) vyjížděli již několik
let (naposledy jsme o jednom
z nich psali v minulém vydání)
snad dospěla ke konci. Kutnohorští policisté zadrželi 46letého
muže z Kutnohorska, který má
na svědomí nejméně tři případy
založení požáru (dům, stodola, dřevěná kůlna - přístřešek).
Škoda je zatím odhadnuta na
nejméně 400.000 Kč. Muž byl
umístěn do policejní cely a bylo
mu sděleno obvinění z trestného
činu. Hrozí mu trest odnětí svobody až na jeden rok. Na případu policisté dále pracují.

700 LET OBCE
OÚ Miskovice zve na oslavy 700. výročí obce. Přijďte
zavzpomínat na mládí, osoby vám blízké a časy dávno
minulé 5. září. Program: 14.00
SETKÁNÍ RODÁKŮ při zahájení výstavy Historie Miskovic (hasičárna), 16.00 ČESKÁ
LIDOVÁ - staropražské písničky, 20.00 TANEČNÍ ZÁBAVA, hraje kapela TOX a taneční
skupina Caramella. Půlnoční
překvapení, vstup volný, občerstvení.

VÍNO A CIMBÁL
II. Kutnohorský večer při víně
a cimbálu 5.9. od 18.00 v sídle Vinných sklepů Kutná Hora
(voršilský klášter).

INDIÁNSKÉ LÉTO
Stáj Rozárka, o.s. a Kmen Bobrů Říčany pořádají 5.9. od 14.00
Indiánské léto na Bykáni. Masky indiánů odměněny.

VÝLUKA
Od 1. do 6.10. bude na trati
Zbraslavice - Zruč n/S výluka
z důvodu provedení nezbytných
prací.

DĚTI KRESLÍ
Nakresli oblíbenou loutku soutěž pro děti pořádá 1. Kutnohorský nadační fond. Obrázky
odevzdej do 8.9. v Kutnohorské
fotogalerii (Barborská). Všechna „díla“ budou vystavena 11.9.
v parku U Tří pávů (od 17.00
loutkové představení a dílna).

V sobotu bylo na Náměstí kněžny Toskánské v Kácově rušno. Tradičně se tam setkaly dvě akce - III. ročník Kácovského běhu a X. ročník
Posázavské veterán rallye. V 10:30 hod. byl odstartován hlavní běžecký závod a téměř 50 borců se vydalo na náročnou (18,5 km) trať okolím
Kácova. Letos přijeli poprvé dva zahraniční běžci z Ljutomeru (Slovinsko) a organizátorům se tak přiblížil cíl: začlenit tento krosový běh mezi
významné běžecké akce. Vedle hlavního závodu proběhl i lidový a dětský. Souběžně jsme sledovali na náměstí historická vozidla a lidi v dobových kostýmech. Nejstarší auto RAF z r. 1909 o obsahu 5500 ccm byl z továrny Reichenberger Automobil Fabrik. Nejstarší motocykl: AJS z r.
1925, dosud nerestaurovaný (obsah 800 ccm, řemenový pohon). Více na str.11 a http://www.kacovskybeh.eu. -text a foto: František Stráník-

X. Kutnohorský festival
rozhýbal diváky
JINDE SE VE 22 HODIN FESTIVALY „ROZJÍŽDĚJÍ“, V KUTNÉ HOŘE KONČÍ

X. Kutnohorskému festivalu,
pořádanému o.s. Kultura do
města, patřila v sobotu 29. srpna
letní scéna parku pod Vlašským
dvorem. Organizátoři naservírovali milovníkům dobré muziky
řadu hudebních lahůdek. Patřilo
mezi ně i vystoupení pražské
rockové kapely Pankix, jejichž
temperamentní vystoupení (na
snímku) nenechalo diváky v
klidu. Ti, kteří nevydrželi a
„pouhé“ rytmické podupávání
nohou a pohupování je plně neuspokojovalo, se s chutí pustili do
tance. Na jevišti se představily
také kapely Formace, Emoce,
Schodiště, Kumbalu, Neočekávaný dýchánek a se svým
elektronickým projektem Midi
Lidi. Z důvodu úrazu bubeníka

Skupina Pankix přijela z Prahy

nemohla vystoupit kapela My
Dead Cat, místo nich se však
organizátorům podařilo domluvit Cermaque, což je autorský
projekt básníka a písničkáře
Jakuba Čermáka. „S průběhem
festivalu jsem spokojený, i když
se na větší návštěvnosti podepsalo dopolední deštivé počasí
a také nucené ukončení produkce ve dvaadvacet hodin. To
je hodina, kdy festivaly vrcholí
a správná atmosféra teprve
začíná. Bohužel tady to nejde a
to je škoda. Jinak jsme spokojení
a uvidíme, jak budeme pokračovat příští rok,“ řekl Pavel Apolen. Bližší informace o o.s. Kultura do města a jejich akcích
naleznou zájemci na www.kulturadomesta.cz.
-pra-

Povšimněte si, jak mocně se
do současného slovníku médií
všeho typu vloudilo tajemství,
záhady, snaha přesvědčit, že
autor cosi vypátral a svěřuje nám něco výlučného. Často
se dovídáme, že (například)
trenér „PROZRADIL“, kdo
v utkání vstřelil branku. Ten,
kdo jeho výrok „mysteriózně“
komentuje uvedeným výrazem,
nepřemýšlí. Dovolte abych
vám „prozradil“, že se s největší pravděpodobností jedná
o majitele „ducha mdlého“.
Ještě pitoměji působí palcové
titulky, halasně oznamující a
do celého světa troubící (rovněž například): Mým TAJNÝM
přáním je vyhrát pěveckou soutěž! Ten s tím ale nadělá tajností, pomyslíme si. Odhalit to
musel být husarský kousek! Ze
stejného soudku mnohdy čepují
ti, kdož matou obecenstvo výrokem „zdařilo se nám zjistit“
či „INFORMOVAL EXKLUZIVNĚ NAŠI REDAKCI“ - bez
ohledu na fakt, že k danému
případu se dotyčný vyjádřil na
veřejnosti před stovkami lidí a
kauzu omílají veškeré sdělovací prostředky v zemi už déle
než týden. Tajemnou atmosférou bývají obestřeny zprávy „OD NEJMENOVANÉHO
ZDROJE“. Naznačuje se nám,
že zdroj je nutno chránit před
pomstou podsvětí - častěji však,
že informace si redaktor „vycucal z prstu“, případně, že si prsty nechce pálit. Hojným jevem
je „OBJEVOVÁNÍ OBJEVENÉHO“. Popstar mnohokrát
„tajuplně“ naznačuje, že hodlá
vstoupit do stavu manželského, koná rozsáhlé přípravy k
lukulským hodům a okázalému
obřadu na (neidentifikovaném)
hradu, postaveném Karlem IV.
poblíž Berouna. Teprve vynalézavý novinář mravenčí dřinou
zjistí, že „s největší pravděpodobností se jedná o Karlštejn.“
S ověřováním různých SENZACÍ si s tichým přitakáním
zákonodárců takzvaný bulvár
starosti nedělá. Koneckonců, v
drtivé většině jsou jen dvě možnosti a pravděpodobnost trefy
veliká: V hereckém manželství
to klape nebo ne, politik chlastá či je abstinent, pornohvězda
fandí Spartě nebo Slávii. Přiznám se, že největší záhadou
pro mě zůstává, proč vlastně tyhle metody akceptujeme,
články čteme a relace sledujeme. Degenerace? Rezignace?
Lhostejnost? Další tajemství...
-V. Hospes-

