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Váš názor nás zajímá
Pište a mailujte svoje názory na
redcb@mfdnes.cz nebo Piaristická 1,
České Budějovice 370 01

Nehajte Doktora
pomluvami druhých
Volby dopadly, tak jak dopadly,
a do Poslanecké sněmovny se ze
sedmého místa jihočeské kandi-
dátky ODS dostal Michal Doktor.
V této souvislosti jsou však podlé
útoky na Jana Špiku, který je obvi-
ňován pomalu z těch nejhorších
zločinů. Pravdou však je, že Jan
Špika byl jedním z mála poslanců,
kteří něčemu rozumějí. Ti se sice
neprojevují tak teatrálně jako ně-
kteří jejich kolegové, kteří mluví té-
měř ke všemu, ale jemně řečeno,
bez hlubších znalostí.
Inženýr Špika je fundovaným od-
borníkem na energetiku a ve Sně-
movně se aktivně věnoval této ob-
lasti. Obávám se, že takový odbor-
ník bude v době projednávání
energetické koncepce státu a jed-
nání o dostavbě Temelína mezi zá-
konodárci chybět.
Jan Ziegler, České Budějovice

Pavle Flenere,
rád se s vámi setkám
V pátek 4. června jsem si
v MF DNES ve sloupku „Vyjádřete
se – Doktor se dostal do Sněmov-
ny“ přečetl názor čtenáře Pavla Fle-
nera z Českých Budějovic na mou
osobu. Opravdu mě ohromilo, ko-
lik špíny dokázal dát do několika
vět svého „ohodnocení“ člověka,
kterého vůbec nezná, s kterým se
nikdy nesetkal. Ale to můžeme na-
pravit! Pavle Flenere, rád bych Vás
poznal a pokusil se pochopit, kde
se ve Vás bere tolik zloby a zášti.
Třeba pak zjistíte, že je vše jinak!
Jan Špika

Krátce
BLATNÁ

Na zámku pořádají
Švýcarský víkend

Víkend na blatenském zámku od
pátku do neděle bude v duchu Švý-
carska. Kromě toho, že každý den
budou v památce ochutnávky vín,
prezentace švýcarských jídel i vý-
robků, čeká na návštěvníky napří-
klad v pátek koncert Guarneri trio
Prague, večer pak film Švýcarky
v Čechách a prohlídka zámku. V so-
botu zase od dopoledne mohou
lidé navštívit divadelní představe-
ní, ukázky švýcarské gastronomie
a v neděli zajít na divadlo či před-
nášku o dvanácti nejlepších turis-
tických trasách ve Švýcarsku. (vj)

PÍSEK

Ve městě vznikne
parlament žáků
Písecká radnice zve na dnešek od
16 hodin do tělocvičny Základní
školy Josefa Kajetána Tyla všechny
žáky a studenty píseckých škol ve
věku od 12 do 18 let. Chce zde zvo-
lit parlament žáků, který by se za-
pojil pak do společenského i poli-
tického dění ve městě, a to už od le-
tošního podzimu. (vj)

VOLARY

Sběrný dvůr zůstane
je konce měsíce zavřený
Od zítřka až do konce června bude
z technických důvodů uzavřen
sběrný dvůr Mlýnská ve Volarech.
Obnovení provozu se obyvatelé
dočkají 1. července. (fli)

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Dračí svět Každá posádka dračí lodě na rybníku Svět
v Třeboni mohla mít maximálně 20 pádlujících členů, z toho
minimálně čtyři ženy. Foto: Josef Vyšata

ČESKÉ BUDĚJOVICE Ve městě se
zrodila nová akce. Divákům nabíd-
ne tanec v různých podobách a
úrovních. První ročník festivalu
současného tance Město v pohybu
dnes začíná a během devíti dnů na
něm zatančí profesionálové i ama-
téři, děti i dospělí. Vedle žáků jiho-
českých základních uměleckých
škol se na festivalovém jevišti ode-
hraje například i nejlepší česká in-
scenace loňského roku La Putyka s
hudbou Jakuba Prachaře a Vojtě-
cha Dyka, která kombi-
nuje akrobacii, tanec a
loutky.

„Rozhodli jsme se
zviditelnit hlavně regi-
onální scénu. Po čtyřle-
tém partnerství s nej-
větší českou přehlíd-
kou moderního tance
a pohybového divadla
Tanec Praha chceme kromě toho
nejlepšího z české taneční tvorby
představit hlavně regionální ama-
térské a poloprofesionální taneční-
ky,“ přiblížil pojetí festivalové no-
vinky Jiří Grauer, dramaturg spo-
lečnosti Bazilika, která festival za fi-
nanční podpory města pořádá.

„Chceme přispět k tomu, aby
město bylo živé. Pohyb je tanec, a
tak vznikl nový festival Město v po-
hybu,“ vysvětluje název Grauer. „I

když jsme spolu s organizátory pře-
hlídky Tanec Praha přiváželi do
Českých Budějovic v předchozích
letech kvalitní představení, sály ne-
byly plné. Proto jsme změnili kon-
cepci a zaměřili jsme se i na děti.
Očekáváme tak více diváků.“

Tváří nejmladšího regionálního
festivalu je oblíbená česká herečka
Anna Polívková. Tanec je podle ní
potřebou každého z nás. „Tanec se
oproti divadlu nevyjadřuje o li-
dech, lásce a složitosti vztahů, ale

o kráse a možnostech
lidského těla,“ vysvětli-
la spojení svého jmé-
na s festivalem na jihu
Čech, na kterém pove-
de i pohybovou dílnu.

Úvod festivalu svěři-
li organizátoři baletu Ji-
hočeského divadla.
Soubor dnes od 19 ho-

din v Bazilice předvede v premiéře
tři taneční jednoaktovky v choreo-
grafii šéfa baletu Attily Egerháziho
a Petra Zusky.

„Je důležité otevřít dveře do Ba-
ziliky a nabídnout balet i jinému
publiku,“ míní Egerházi. Soubor
podle něho nabídne divákům mo-
derní tanec se silnou technikou,
navíc v novém prostoru než na ob-
vyklé scéně v Metropolu.

Spolupráci s profesionálními ta-

nečníky iniciovala Bazilika. „Přišli
jsme za ředitelem divadla Jiřím
Šestákem, že chceme spolupraco-
vat, aby se návštěvníci Jihočeské-
ho divadla a Baziliky promíchali,“
uvedl jeden z důvodů navázání
hlubších kontaktů Jiří Grauer.

Další diváky do hlediště mají
podle organizátorů přivést i amaté-
ři a poloprofesionálové. Choreo-
grafka českobudějovického taneč-
ního uskupení TaksiLajlaj Jana Pa-
vienská na festivalu společně se
čtyřmi kolegyněmi zatančí na hud-
bu Toma Waitse. Je přesvědčená,
že tanec oslovuje úplně všechny.
„Myslím si, že se lidé chtějí pohy-
bovat. Festival může oslovit, inspi-
rovat. Časem by mohly vzniknout
taneční dílny a lidé nemusí tanco-
vat jen doma v kuchyni, ale třeba i
díky Bazilice a městu se vyjádřit
tancem i jinde,“ řekla Pavienská.

Radnice pomohla 125 tisíci
Ačkoliv pořadatelé získali příspě-
vek od ministerstva kultury, bez vý-
razné finanční podpory českobu-
dějovického magistrátu by festival
uskutečnit nemohli. „Projekt je za-
jímavý, z grantového systému
jsme ho podpořili 125 tisíci koruna-
mi. Granty jsou věcí výběrovou, v
tomto případě souhlasila rada měs-
ta i zastupitelstvo,“ uvedla náměst-
kyně primátora Ivana Popelová.
Spolu s organizátory se shoduje,
že časem by tento taneční festival
přiblížil také aktivity v jiných okres-
ních městech, a mohl by tak vznik-
nout festival krajský.

Stanislava Neradová

Dnes začíná první ročník festivalu současného tance,
který chce zviditelnit především regionální scénu.
V budějovické Bazilice ale vystoupí i profesionální
tanečníci. Zahájí ho balet Jihočeského divadla.

PROGRAM

Město v pohybu

9. 6. od 19 h (Bazilika)
Zahájení festivalu – balet
Jihočeského divadla

9. 6. od 21 h (radniční nádvoří)
Lucky Dragons – audiovizuální
performance za účasti publika

10. 6. od 20 h (Bazilika)
La Putyka – inscenace roku 2009

11. 6. od 17 h (Bazilika)
Přehlídka dětských souborů ZUŠ
Jihočeského kraje zaměřených
na výrazový tanec

12. 6. od 10 h (Bazilika)
Intenzivní víkendový seminář
flamenka s Janou Drdáckou

15. 6. od 20 h (Bazilika)
TaksiLajlaj: Obstacles (premiéra
regionálního souboru moderního
tance)

16. 6. od 20 h (Bazilika)
Nanohach & Michal Záhora:
Synchronicity / Nanohach + Lea
Švejdová: Hechizada de Luxe

17. 06. od 16 h (Bazilika)
Pohybová dílna s Annou
Polívkovou (pro děti od 8 do 14 let)

17. 06. od 20 h
VerTeDance a Anna Polívková:
Případy doktora Toureta

„Smyslem akce je
zvýšit zájem lidí o
tanec jako pohyb,
který je součástí
běžného života
každého z nás.“
Jiří Grauer, dramaturg

Jihočeská Silva Nortica zve všechny příznivce na maratón

Silva Nortica Run,
který se koná dne 12. 6. 2010 od 6.00 do 18.00 hod.

v prostorách hraničního přechodu Nové Hrady / Phyrabruck. 
Startují celkem 4 kategorie: 

maratón dvojic 2 x 42,195 km, půlmaratón 21,1 km, maratón 
42,195 km, ultramaratón 85 km 

Bližší informace najdete na www.silvarun.eu.

Akce je součástí projektu „Rozšíření a modernizace
multifunkčních cykloturistických stezek v česko-rakouském 
pohraničí“, který je podpořen programem Evropská územní 

spolupráce Rakousko - ČR 2007 - 2013 spolufinancovaným
z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Pořadatelem akce je občanské sdružení Silva Nortica Run se sídlem v Le-
denicích, podporuje ji Jihočeský kraj, Euroregion Silva Nortica, Sdružení 
Růže, město Nové Hrady, obec Horní Stropnice, Český rozhlas České Bu-
dějovice a obce St. Martin, Moorbad-Harbach, Bad-Grosspertholz, Weitra 
a Grossschönau v Dolním Rakousku. 

Všechny výše uvedené instituce zvou občany Jihočeského kraje a regionu 
Waldviertel k návštěvě této významné sportovní akce, které se zúčastní 
téměř 400 závodníků z celé Evropy.

Součástí programu je slavnostní start ultramaratónu v 6.00 
v Phyrabrucku, maratónu v 9.00 v Karlstiftu, půlmaratónu
v 11.00 v Harmanschlagu. Cíl jednotlivých kategorií je od 14.30 
do 18.00 v prostoru celnice na Nových Hradech. Doprovodným 
programem je vlastivědná vycházka, bubnování pro všechny, 
občerstvení a kulturní program zakončený diskotékou.

Mediálním partnerem akce je MF Dnes.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Předplaťte si MF DNES
a staňte se členem klubu DNES

Soutěž pro členy klubu DNES

» Egon Schiele Art Centrum
Navštivte Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově,
které přináší novou výstavu ke 120. výročí narození
významného malíře. V sobotu 12. 6. volný vstup v rámci
Dne otevřených dveří!!! Navíc můžete v soutěži pro členy
klubu DNES vyhrát:

• víkendový pobyt
pro 2 osoby
v apartmánu
v Českém Krumlově
a volnou vstupenku
na všechny výstavy
do Egon Schiele Art
Centra a Muzea
Fotoatelier Seidl

• 30 volných rodinných
vstupenek na výstavu
Egon Schiele

• 20 publikací
SCHIELE A KRUMLOV

www. klubdnes.cz infolinka: 225 555 522

Ve kterém městě studoval Schiele
Akademii výtvarných umění?

a) v Paříži
b) v Mnichově
c) ve Vídni

Svou odpověď zašlete nejpozději 13. 6.
2010 formou SMS* na číslo 900 11 09
ve tvaru: MFD (mezera) EGON (mezera)
evidenční číslo zákazníka (mezera)
a nebo b nebo c (mezera) jméno (mezera)
příjmení.
Výherci budou kontaktováni a jejich jména budou zveřejněna
na www.klubdnes.cz.*Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. Službu
technicky zajišťuje ATS, infolinka 776 999 199
(po–pá, 9.00–16.00), www.premiumservices.cz.

www.schieleartcentrum.cz

Auto-moto různé
Ekologická likvidace autovraků zdarma vč.
odvozu a dokladu o likvidaci. 720 11 94 11 

Obchodní spolupráce
Až 5000 Kč/měs. navíc získejte za reklamu 
na Vašem autě, plotě, domě. 841 111 148 

INZERCE

www.mfdnes.czDozvíte se víc.

MF DNES
je nejčtenějším
deníkem mezi lidmi
s nadprůměrným
vzděláním.

Vaším objektivem Druhý ročník závodu dračích lodí na třeboňském rybníku Svět, jak je zachytil Josef Vyšata a umístil na web rajce.net

Město v pohybu nabídne
Polívkovou i La Putyku


