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České Budějovice

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
U Černé věže 22

Temná noc, jasná noc: Měsíc a noc v čes-
kém výtvarném umění 19. - 21. století

9.00 - 18.00

GALERIE NAHOŘE
Senovážné nám.

Fotouniverziáda 2010 / Krajina
9.00 - 17.00

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
Zátkovo nábřeží 4

Eso Gigagalaxy Zoom 8.00 - 16.00

Český Krumlov

MUSEUM FOTOATELIER SEIDEL
Linecká ul.

Výstava skleněných desek a negativů, pů-
vodní techniky a nábytku slavných fotogra-
fů 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00

Dub u Prachatic

ZÁMEK, tel. 603 750 056
Výstava sochařských prací 9.00 - 17.00

Hluboká nad Vltavou

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
zámecká jízdárna

Stálá expozice:
Gotické umění/Malířství a sochařství, Čes-
ké sochařství 20. století, Flámské a holand-
ské malířství 16. - 18. století
Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské gale-
rie v Hluboké nad Vltavou v období 2000 -
2010 9.00 - 16.00

ZOO OHRADA
u loveckého zámku Ohrada

Původní česká fauna. Zoo Ohrada se nachá-
zí v blízkosti města a zámku Hluboká nad
Vltavou. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti do 14
let, držitelé průkazu TP/ZTP a důchodci 40
Kč, děti do 2 let a držitelé průkazu ZTP/P
zdarma, děti od 3 do 5 let 20 Kč

8.30 - 16.00

Jindřichův Hradec

M. JINDŘICHOHRADECKA, síň E. Destinnové
Balbínovo nám.

Zajímavosti ze života Emy Destinnové
8.30 - 12.00, 13.00 - 17.00

Písek

SLADOVNA
Velké nám. 113

Miloslav Jágr dětem - vánoční výstava
Zuzana a Jiří Kubelkovi: Poločas rozpadu

9.00 - 17.00

Týn nad Vltavou
MĚSTSKÉ MUZEUM
nám. Míru 1

Žena: Nekonečná inspirace - výstava foto-
grafií Josefa Luxemburga
Vůně Vánoc - výstava nejen perníků manže-
lů Lady a Milana Pušových 9.00 - 16.00

Volyně
MĚSTSKÉ MUZEUM
Školní 744, tel. 383 372 481

Jan Pešťák: Pod Ždánovem - kresby, oleje,
pastely a tempery
Král z Betléma
Vandroval jest soukeníček
Stará radnice do světla oděna

9.00 - 16.00

GALERIE NASHLEDANOU
hřbitov Malsička, tel. 383 372 481

Josef Bolf: Už tě neuvidím

České Budějovice
KINO KOTVA
Lidická 235, tel. 386 355 800
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

17.30
Počátek 20.00

MULTIKINO CINESTAR
M. Horákové 1498, tel. 385 799 998
Rodinka 14.20, 16.30
Paranormal Activity 2 18.30, 20.30
Tacho 15.45, 18.00, 20.15
Tron Legacy 16.00, 18.40, 21.20
Fotři jsou lotři 14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Harry Potter a Relikvie smrti - 1. část

15.00, 18.15, 21.15
Občanský průkaz 17.20, 20.20
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka

14.50
Tron Legacy 3D 14.50, 17.30, 20.10
Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka
3D 15.20, 18.00
Harry Potter a Relikvie smrti - 1. část (digi-
tal) 20.40

Český Krumlov
KINO J & K
Špičák 134, tel. 380 711 892
Dívka, která si hrála s ohněm 19.00

Písek

KINO PORTYČ
Čechova 406, tel. 382 271 277
Rodinka 17.30, 20.00

Strakonice
KINO OKO
Komenského 29, tel. 383 332 867
Poznáš muže svých snů 17.30, 20.00

Tábor
KINO SVĚT
nám. Fr. Křižíka, tel. 381 252 200
Tacho 17.30
Dívka, která si hrála s ohněm 20.00

Trhové Sviny
KINO
Sídliště 710
Megamysl 3D 17.00
Občanský průkaz 19.30

Třeboň
KINO SVĚTOZOR
Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850
Rodinka 17.00
Tacho 20.00

Vodňany
KINO
Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626
Red 19.30

České Budějovice
MIGHTY BAR VELBLOUD
U Tří lvů
Temple hudební klání 2011 Warm up 20.30

Strakonice
KULTURNÍ DŮM
Mírová ul.
Jihočeská komorní filharmonie České Budě-
jovice - novoroční koncert 19.30

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

Musí respektovat, že
turisté k Šumavě patří
Nejvyšší správní soud zrušil sérii
nařízení o omezení vstupu do šes-
ti oblastí Národního parku Šuma-
va, které tvoří asi deset procent
území parku. Podle soudu musí
správa národního parku podobná
omezení důkladněji zdůvodnit a
vysvětlit. Tento soudní verdikt
obce na území Národního parku
Šumava přijaly s rozčarováním.
Potvrdilo se totiž, že vedení národ-
ního parku vykonává státní sprá-
vu neprofesionálním a obyvatele
Šumavy přehlížejícím způsobem.
Vedle nedávného zrušení Návštěv-
ního řádu je to další fatální pochy-
bení úředníků správy národního
parku. Toto rozhodnutí je důka-
zem toho, že státní správa, v tom-
to případě vedení národního par-
ku, nefunguje, jak by měla, a před
věcnými kvalifikovanými rozhod-
nutími dává přednost povrchnosti
a aroganci. Proto bude muset mi-
nistr životního prostředí jmenovat
co nejdříve nového ředitele
NP a CHKO Šumava, který se doká-
že domluvit se zástupci samo-
správ a bude respektovat skuteč-
nost, že turisté k Šumavě patřili,
patří a patřit budou.
Jiří Hůlka
předseda Svazu obcí NP Šumava

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Krátce
PÍSEK

Za 120 vloupání hrozí
muži až osm let vězení
Kriminalisté dopadli 30letého
muže z Písecka, který je podezřelý
z nejméně 120 vloupání do firem,
kanceláří a dalších objektů. Od srp-
na do září v nich odcizil peníze,
elektroniku, nářadí, osobní dokla-
dy a platební karty. Celková škoda
se odhaduje na nejméně čtyři mili-
ony korun. Podezřelý muž je ve
vazbě, hrozí mu až osm let za mří-
žemi. (ČTK)

STRAKONICE

Policisté stíhají zubařku,
zřejmě podváděla
Policisté obvinili strakonickou zu-
bařku z podvodu. Žena v období
2004–2008 vykazovala pěti zdravot-
ním pojišťovnám úkony, které ve
skutečnosti neudělala. Za 530 úko-
nů si vyúčtovala zhruba 2,1 milio-
nu korun. (ČTK)

ČESKÉ BUDĚJOVICE Nejznámější
swingový orchestr na světě zahájí
své turné po Česku v budějovic-
kém Metropolu. Glenn Miller Or-
chestra zde zahraje ve středu od
20 hodin. Na jedinečný koncert
zbývá jen několik málo lístků!

Početné těleso pod vedením pia-
nisty a kapelníka Wila Saldena
představí svůj program s názvem
Evergreens in Swing.

„Vychází z nového stejnojmen-
ného alba, které jsme nahráli loni.
Diváci se samozřejmě mohou těšit
na nejznámější swingové skladby
z dílny Glenna Millera i na tvorbu
dalších amerických legend tohoto
žánru ze 40. až 80. let minulého sto-
letí,“ přiblížil Salden.

Mezi jejich oblíbené standardy
patří například Sunrise Serenade,
Moonlight Serenade, Moon Love,
Over the Rainbow, Blue Orchids,
The Man With the Mandolin, Care-
less, When You Wish Upon a Star
či Imagination.

Členové orchestru jsou vynikají-
cí hudebníci a sólisté, v jejich vy-
stoupeních nechybí humor a vytří-
bená elegance.

Historie tělesa sahá do 30. let mi-
nulého století. Glenn Miller se
brzy po založení orchestru stal
hvězdou a jeho skladby hrála
všechna rádia.

„Ve svých 35 letech byl Glenn
Miller uznáván jako nová a nejzáři-
vější hvězda americké jazzové scé-
ny,“ popsal Salden.

Hubený, vážně vypadající muž

s kulatými brýlemi přinesl nový
zvuk, založený spíše než na sólis-
tech na perfektní harmonii orches-
tru. Na podzim roku 1939 začala rá-
dia hrát jeho skladby jako In the
Mood, Pennsylvania 6-500, String
of Pearls a Moonlight Serenade,
které se okamžitě staly populární
po celém světě. V roce 1942 přišel
Miller s nápadem spolupracovat

s americkým letectvem a vznikl
U. S. Air Force Orchestra.

Hudebníkův život však poměrně
záhy – už ve věku 40 let – vyhasl při
dosud neobjasněném zmizení leta-
dla na cestě z Londýna do Paříže.

„O tom, co se stalo s Glennem
Millerem, koluje mnoho domně-
nek a příběhů. Já si myslím, že jeho
letadlo zasáhly bomby z anglic-

kých letadel, která letěla domů z ná-
letů na Německo,“ řekl Salden.

I když hvězdná Millerova karié-
ra trvala pouhých pět let, byla to
dostatečně dlouhá doba na to, aby
se zapsal do historie jako vůdčí
osobnost nejpopulárnějšího swin-
gového orchestru na světě.

Po Millerově smrti založil člen
orchestru Tex Beneke na konci dru-

hé světové války nový Glenn Miller
Orchestra, který s obměnami půso-
bí dodnes. Wil Salden působí jako
kapelník orchestru pro Evropu od
roku 1990.

Zbylých několik vstupenek na
tento koncert, který bývá pravidel-
ně zcela vyprodaný, můžete zakou-
pit v cenách od 790 do 1 490 ko-
run. Ondřej Brynych

Půlnoční mše Fotografie Kristýny Padrtové z půlnoční
mše o Štědrém večeru v kostele v Rudolfově u Českých
Budějovic. Foto: Kristýna Padrtová

(http://kristynaq.rajce.idnes.cz/Pulnocni)

Světoznámý swingový
orchestr pod vedením
Wila Saldena zahraje ve
středu v budějovickém
Metropolu. V prodeji
zbývá ještě několik
posledních vstupenek.

Výstavy Fotouniverziáda v Galerii NahořeKina Kotva připomene Počátek

Koncerty
Temple klání
ve Velbloudu

Dokonalá souhra Spíše než na sólistech stojí Glenn Miller Orchestra na perfektní souhře všech hudebníků. Foto: Glenn Miller Orchestra

Orchestr Glenna Millera zahájí
české turné v Budějovicích

Vaším objektivem Kristýna Padrtová zachytila půlnoční mši a fotografie uložila na internetový server rajce.net. Vyfotografujte i vy zajímavou akci a snímky se mohou objevit na stránkách jihočeské přílohy MF DNES


