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Váš názor nás zajímá!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Užitečná temelínská
miliarda
Elektrárna v Temelíně si letos
vede dobře a do sítě dodala od za-
čátku roku už miliardu kilowattho-
din elektrické energie. Jihočeské
domácnosti by si s tímto množ-
stvím vystačily deset měsíců. Je
dobře, že Temelínští přispívají ne-
ustále se zvyšující výrobou elektři-
ny k energetické soběstačnosti
České republiky. Elektřina je totiž
strategickým produktem s dalším
budoucím potenciálem. Napří-
klad v dopravě může alespoň čás-
tečně nahradit i ropu, kterou musí-
me dovážet a jejíž export se může
někdy třeba z politických příčin
zkomplikovat. A to je rovněž jeden
z pádných důvodů pro dostavbu
elektrárny.
Jakub Šerých
České Budějovice

70. výročí úmrtí
Františka Křižíka
Od úmrtí „českého Edisona“ a vy-
nálezce letos v lednu uplynulo
70 let. Tento významný elektro-
technik, vynálezce a podnikatel se
proslavil nejen v rámci naší repub-
liky, ale i po celém světě, hlavně
díky vynálezům, jako je oblouková
lampa (za kterou získal zlatou me-
daily na světové výstavě v Paříži),
elektrická tramvaj, Křižíkova svě-
telná fontána a další.
Dr. ing. František Křižík zemřel
v lednu 1941 ve Stádlci na zámku,
který je proslaven nejenom díky
vynálezci, ale i celé řadě osobností
z řad politického nebo i kulturní-
ho života, které Františka Křižíka
navštěvovaly. A tak mohli být Stád-
lečtí občané často svědky nejrůz-
nějších zajímavostí, jako napří-
klad, že před zámkem hrávali kar-
ty u stolu Voskovec s Werichem
a další.
Poslední rozloučení s vynálezcem
proběhlo v zámecké kapli, odkud
byl vypraven slavnostní průvod
přes celou obec, při kterém na prů-
čelí zámku svítila oblouková lam-
pa, která předtím procestovala
celý svět. Ostatky vynálezce jsou
uloženy na vyšehradském Slavíně.
Jiří Hemer

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Kulturní tipy
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Americká návštěva
ve Velbloudu
Dnes od 20.30 hodin se v rámci tur-
né po Evropě v budějovickém klu-
bu Velbloud představí sólový kyta-
rista Ryan Francesconi. Američan
ze státu Oregon prezentuje své
nové album Parables. Zahraje tu
také Václav Havelka. Kromě písní
ze sólového projektu selFbrush
představí i některé novinky ze své-
ho třetího alba. Vstupné na kon-
cert je 150 až 200 korun. (fli)

KAŠPERSKÉ HORY

Vyprávění a promítání
Napříč Korsikou
První letošní setkání v rámci zimní-
ho programu Správy NP Šumava
s názvem Napříč Korsikou se usku-
teční ve čtvrtek v 18 hodin v areálu
Střediska environmentální výcho-
vy v Kašperských Horách. Pro ná-
vštěvníky je připraveno vyprávění
a promítání. Vstup je zdarma. (fli)

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Poznejte švýcarské Alpy
a ochutnejte čokoládu
Nejzajímavější železniční tratě ve
švýcarských Alpách představí dnes
od 19 hodin v budějovickém Lezec-
kém centru Lanovka editor
MF DNES Petr Čermák. Přednášku
doplní fotografie i videozáznamy,
chybět nebude ochutnávka švýcar-
ských sýrů a čokolády, zájemci si
mohou vyzkoušet i horolezeckou
stěnu. Na příchozí navíc čeká sou-
těž o lákavé překvapení. Vstup je
zdarma. (jkr)

Želeč u Tábora. Třetí závod mistrovství republiky vyhrála
posádka Josef Sládek – Petr Čížek. Na snímku je
motocyklista Jindřich Lux s lyžařem Petrem Glonkem.

Foto: Miroslav Chmel (http://mchmel.rajce.idnes.cz)

Ve Volarech ve středu 25. ledna za-
čal již pátý ročník tradičních Tou-
lek starou Šumavou. Kdo jiný měl
malého jubilanta provést a ukázat
Volarským další ze série starých fo-
tografií než Jaroslav Půlkrábek.
Tentokrát byly Toulky věnované
zimě.

K vidění byly kromě mnoha sně-
hu, první dny lyžování na Šumavě,
těžká práce v lesích či na ledě a ne-
chyběly turistické procházky na ly-
žích i pěšmo. A tak se šlo od Javo-

ru, přes Boubín k Třístoličníku až
na Plechý. Krásné zasněžené Čer-
né jezero, Javor bez observatoří či
nádherná hřebenovka od Třístolič-
níku na Plechý a k obelisku Adal-
berta Stiftera nad Plešným jeze-
rem. Nesměla chybět ani nejzná-
mější fotografie, kterou je jedoucí
lesník na rohačkách.

Volarští viděli město ze všech
světových stran a zejména fotogra-
fie k Starému městu od Stögrovy
Huti, kde je vidět velké množství

volarských seníků. Líbilo se Staré
město a přilehlé domy a nechybě-
ly ani typické volarské domky, kdy
sněhu bylo až nad okna. Procház-
ka zavedla všechny přítomné i do
okolí města k Mlynářovicím, na Ku-
bovu Huť, do Horní Plané, Kvildu
a další krásná místa.

Dozvěděli jsme se, že nejčastěji
fotografované obce v zimním hávu
jsou Železná Ruda a Volary a nej-
méně fotografií je z Lipky a Sklářů.
Zajímavé bylo sledovat prohrnuté

silnice mezi Volary, Kubovou Hutí
či na Bučině a úklid sněhu ve měs-
tech i na dráze. Zajímavý snímek
byl ze zasněžené trati nad Volary
na Rozvodí, kde tři lokomotivy uvíz-
ly na dlouhé tři dny. V závěrečné
části uvedl Jaroslav Půlkrábek pěk-
né fotografie známého fotografa
Šumavy z dob první republiky Jose-
fa Seidla z Horní Plané.

Procházka byla velmi krásná
a povedená a tři desítky lidí ve spo-
lečenské radnici nejenže aktivně

doprovodily slovem některá místa
či obce, ale hlavně ocenily nádhe-
ru zimy a těžký život předků. Bylo
to tak krásné, že mnozí nechtěli
ani do současné zimy jít, vždyť ven-
ku bylo podobně jen sněhu trochu
méně. Nakonec poděkovali Jarosla-
vu Půlkrábkovi potleskem a pan
Roman Kozák pozval všechny pří-
tomné na úterý 22.února, kdy bu-
dou Toulky starou Šumavou pokra-
čovat a tentokrát se půjde do okolí
Boubína. Ladislav Beran

ČESKÉ BUDĚJOVICE Netradiční, vel-
kolepý, pestrý. Takový by měl být
Svět Táry, taneční a divadelní před-
stavení, které se v květnu uskuteč-
ní v budějovickém Metropolu. Vy-
stoupí zde skupiny tanečnic
a umělců z Česka a Německa.
A mezi nimi bude i budějovická
škola orientálních a tarových tan-
ců Intessar.

Už nyní – tři měsíce před soutě-
ží – se pod dohledem lektorky Re-
naty Čiperové připravuje v Budějo-
vicích několikačlenná skupina ta-
nečnic. „Tréninky jsou fyzicky ná-
ročnější,“ říká Čiperová. „Ale nic,
co by děvčata nezvládla. Opakuje-
me to, co jsme se naučily v minu-
lých letech.“

Trénink probíhá v několika fá-
zích. „Na začátku se utvoří kruh
a zpívají se tibetské písně,“ vysvět-
luje lektorka. Poté následuje roz-
tančení a nácvik jednotlivých tan-
ců. „Na představení jich budeme
muset předvést 21 během zhruba
dvou hodin,“ říká Čiperová.

Čtyři desítky tanečnic tu trénují
okolo hodiny a půl týdně. „Někdy
se děvčata domluví a jdou tanco-
vat i mimo určený trénink nezávis-
le na lektorovi,“ přibližuje Čipero-
vá. „Scházíme se vždy u jedné
z nás, je to i dobrá cesta ke stmele-
ní kolektivu,“ doplňuje ji tanečni-
ce s uměleckým jménem Jaina.

Všechny tanečnice se shodují,
že se na vystoupení moc těší. Pro
většinu z nich to však nebude pre-
miéra. Kromě jednotlivých vystou-
pení na různých festivalech se kaž-
dou druhou středu v měsíci před-
stavují v budějovickém klubu Vel-

bloud. „Svět Táry je ale něco jiné-
ho,“ shodují se. Na rozdíl od ostat-
ních představení má již ve světě
dlouholetou tradici, v Česku však
bude poprvé. A tak se doma chtějí
tanečnice Intessaru náležitě před-
vést.

V únoru mají dokonce speciální
soustředění se světoznámou taneč-
nicí nizozemského původu Shahra-
zad, která zde na jaře také vystou-
pí. „Je to velice příjemná žena a na-
daná tanečnice. Také právě Intes-
saru věnuje zvláštní pozornost,“
uvádí Čiperová.

Tanečnice tarových a orientál-
ních tanců musí prý kromě tanco-
vání zvládat i věci o poznání prak-

tičtější – například šití. „Některé
šaty v obchodě neseženete, a tak si
je musíte ušít podomácku,“ dopl-
ňuje Čiperová.

Na šatech a doplňcích hodně zá-
leží, hlavně na barvě. Třeba černá
znamená tmu a špatné vlastnosti,
bílá je tradičně symbolem čistoty
a dobra.

Kromě šití musí mít i dobrou ko-
ordinaci prstů. S jejich pomocí se
při tanečních kreacích vytvářejí
různé znaky, které symbolizují ur-
čité předměty, zvířata či vlastnos-
ti. „Tarové tance jsou vlastně tako-
vá hra barev, zvuků a těl, odráží se
v nich filozofie buddhismu,“ osvět-
luje lektorka.

Intessar to však nejsou jen tan-
ce. „Máme tu také bubenického mi-
stra Miroslava Čiperu,“ představu-
je Renata Čiperová svého manžela.

Čipera se se svými žáky Světu Táry
zúčastní také. Na bubínky tu dopro-
vodí svěřenkyně své manželky.

Skupina Intessar působí v Čes-
kých Budějovicích už 12 let. Je také
v úzkém kontaktu se Shahrazad.
Na jaře bude Nizozemka nepo-
chybně lákadlem, které do Metro-
polu přitáhne spoustu lidí. Mezi
pozvanými hosty je dokonce i bý-
valý prezident Václav Havel. Jeho
účast však není jistá. „Byly by-
chom samozřejmě velice rády, kdy-
by přijel,“ podotýká Čiperová.

Uvidíme, zda si i Havel najde
čas v sobotu 7. května od 19 hodin
a zavítá do Českých Budějovic.

František Linduška

Tanečnice ze školy
orientálních a tarových
tanečnic Intessar se už
nyní – tři měsíce dopředu
– připravují na show Svět
Táry. Kromě tance musí
vynikat i v šití, protože
šaty si dělají vlastní.

FAKTA

Svět Táry
Tanečně-divadelní show v příbězích
tibetského buddhismu se uskuteční
7. května v budějovickém
Metropolu. Představení se zúčastní
více než 100 umělců z Česka
i zahraničí (orientální tanečnice
a hráči na darbuky a další orientální
nástroje). Lístky stojí 300 korun.

Rodná u Mladé Vožice Sobotní, druhý závod mistrovství republiky
ovládla také dvojice Sládek – Čížek. A seriál tak vedou i celkově.

2x Foto: Vojtěch Brázda (http://brzda.rajce.idnes.cz)

Trénink Tanečnice zkoušejí orientální tance v sále českobudějovické školy Intessar. Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Toulky starou Šumavou pokrytou sněhem
» Čtenáři píší noviny: Ladislav Beran z Volar na Prachaticku napsal článek o večeru, při němž si diváci prohlíželi fotografie zasněžené Šumavy

Vaším objektivem Dva závody mistrovství republiky v motoskijöringu se o víkendu uskutečnily na jihu Čech. Miroslav Chmel a Vojtěch Brázda fotografie uložili na internetové stránky rajce.net

Orientální tanečnice pilují show.
Chystají se na velký svátek


