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Pozvánka do divadla

únor – červen
2016

Více než 25 let vozíme do Českých
Budějovic pražská divadla
Divadlo Bez zábradlí
Divadlo Kalich
Divadlo Komedie
Divadlo Na Fidlovačce
Divadlo Na Jezerce
Divadlo Palace
Divadlo Sklep
Divadlo Ungelt

Divadlo V Řeznické

Divadlo V Celetné

a další

Švandovo divadlo
Viola Praha
Studio dva Praha
Divadelní společnost
Háta
Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana

Program divadelní zájezdové scény Metropolu na jaro 2016:

vás svou letošní Besídkou opět jednoznačně pobaví.

Jarní nabídka divadelních her, které pro vás nachystal Metropol, je opět velmi pestrá. Bavit vás budou především komedie
oblíbených pražských divadel. Na programu jsou hry, které mají u diváků velký ohlas a leckdy i kultovní pověst. Ve všech
hrají výrazní a známí herci, kteří patří ke špičce svého oboru. Začátky všech představení jsou v 19 hodin.

14. červen
John Murrell:
Božská Sarah
(Divadlo Kalich)

Do Metropolu na jaře zavítají tuzemská herecká esa. Pobaví vás a mnohdy také dojmou.

22. březen
Ronald Harwood:
KVARTET
(Divadlo Bez zábradlí)
Bývali skutečnými hvězdami a ve svém
oboru naprostými špičkami. Dnes je
trojice pěveckých virtuózů obyvateli penzionu pro vysloužilé operní
umělce, kde už je čeká jen přemítání
o vlastní kariéře a utápění v nostalgii.
Na scénu však přichází bývalá kolegyně a ex-manželka jednoho z nich –
slavná sopranistka Joan, která rozvíří
poklidnou hladinu jejich životů. Laskavá komedie o snění, touze žít a plnění
snů. Mimo jiné vás dojme a pobaví Rudolf Hrušínský a Veronika Freimanová.

15. únor
Tracy Letts:
ZABIJÁK JOE
(Divadlo Kalich)

Pátá třída základní školy, pět čekajících
rodičů a atmosféra, která by se dala
krájet. Děti si v uplynulých měsících rapidně zhoršily známky, nálada ve třídě
je mizerná, a aby toho nebylo málo, čekají je po pololetí přestupové zkoušky
na osmiletá gymnázia. Kdo za známky
nese zodpovědnost? Děti? Samozřejmě, že paní učitelka! V dynamické komedii, ze které vás občas zamrazí, se
představí například David Prachař, Linda Rybová či Igor Chmela.

26. duben
Michael McKeever:
HVĚZDNÉ MANÝRY
(Divadelní společnost Háta)
Píše se rok 1942 a v luxusním apartmánu v hotelu Palm Beach se má konat
benefiční akce. Vše by mělo šlapat jako
po drátkách, ale ředitel a personál hotelu musí řešit jeden zásadní problém –
na benefici mají vystoupit dvě významné umělkyně, které se však navzájem
k smrti nenávidí. Jejich přáním je, aby
se nepotkaly. Jak takovou situaci vyřešit? V alternacích hrají Lukáš Vaculík,
Filip Tomsa, Martin Zounar, Mahulena
Bočanová či Adéla Gondíková.

11. květen
Sebastian Thiéry:
ZAČÍNÁME KONČIT
(Divadlo Kalich)

Život v obytném přívěsu, dluhy a nepříliš dobré vyhlídky do budoucnosti... Jak takovou situaci vyřešit? Chris si
uvědomí, že jeho matka má poměrně
vysokou životní pojistku, která by rodinné kase pořádně ulevila. Najme si
proto zabijáka, který se jmenuje Joe…
Černá komedie Zabiják Joe se již stala
kultem, věřte, že si ji zamilujete i vy.
V hlavních rolích hrají Igor Chmela známý z televizní Partičky a Tatiana Wilhelmová, kterou alternuje Ivana Jirešová.

15. březen
Lutz Hübner:
ÚČA MUSÍ PRYČ
(Divadlo Palace)

die je Lars von Trier, dnes velmi uznávaný filmový tvůrce. Těšit se můžete
například na Michala Dlouhého, Kamila Halbicha, Alexeje Pyška (v alternaci
Dušana Sitka) či Jaroslava Šmída.

Je jí 40 let a je stále velmi atraktivní.
Její manžel má však pocit, že jeho
žena velmi rychle stárne. Je toto ovšem důvodem jejich postupného odcizení? Francouzská komedie vypráví
o strachu ze stárnutí a ošklivosti a také
o neschopnosti být spolu. V hlavních
rolích excelují Bára Hrzánová a Radek
Holub.

5. duben
Lars von Trier:
KDO JE TADY ŘEDITEL?
(Švandovo divadlo)

18. květen
JISTĚ, PANE PREMIÉRE
(Divadlo Bez zábradlí)

Udělat nepopulární rozhodnutí je nepříjemné. Jenomže ředitelé tak občas
učinit musí. Šéf firmy, ve které se odehrává komedie Kdo je tady ředitel?,
našel recept na to, jak rozhodovat, ale
svým způsobem za to nenést zodpovědnost. Vydává se za řadového zaměstnance a vše svádí na smyšleného
ředitele. Nyní chce však firmu prodat,
a tak je třeba najít, kdo vrchní hlavu firmy sehraje. Autorem originální kome-

Jedna hláška za druhou, neustálé
výbuchy smíchu, typický britský humor… Jistě, pane premiére je dnes již
legendou. Satirou, která je ostrá jako
žiletka. Komedie o tom, jak se dělá velká politika. Komedie, ve které válí prvotřídní herci, jako je Karel Heřmánek,
jenž je dokonce společně s Michalem
Pavlíkem režisérem hry, Dana Morávková či Josef Carda. Připravte si kapesníky…

25. květen
BESÍDKA 2016
(Divadlo Sklep)
Brilantní scénky, písničky, skeče a současná satira… Pražské Divadlo Sklep

Sarah Bernhardtová byla v 19. století
velkou divadelní hvězdou. Fascinující
herečka a osobnost, o které vypráví
i hra Božská Sarah. V její společnosti se
budete bavit, mimo jiné s ní procestujete vlakem Severní i Jižní Ameriku
a zažijete plno dalších dobrodružství.
Budete sledovat statečnou cestu ženy
ověnčené světovou slávou, ale i ženy,
která se musí srovnat s nezdary i ranami, které jí život přináší. V působivé
hře vás strhne herecká legenda Iva
Janžurová!
Další divadelní tituly pro vás připravujeme. Aktuální program naleznete na
webových stránkách
www.metropolcb.cz

čtyřhlasým provedením gospelů a spirituálů. Blanket odehrál velké množství koncertů
po celé republice i v zahraničí, ale před dvaceti lety ukončil činnost. V roce 2008 se však
vrátil a svým fanouškům dělá radost stále.
Předprodej abonentek na celý cyklus byl již
ukončen. Vstupenky na jednotlivá vystoupení budou v předprodeji vždy měsíc před
koncertem.

Na jaře na návštěvu
k Nezmarům dorazí
Kamelot, Vašek Koubek
či Ivan Hlas
českobudějovickému publiku nijak blíže
představovat. Nezmaři jsou stále absolutní
žánrovou špičkou, což dokazují jak naživo,
tak i ve studiu - poslední deska Stopy bláznů vyšla v roce 2014.
Úsměv na tváři 14. dubna jistě vykouzlí písničkář Vašek Koubek. I on má na svém kontě nemalé množství povedených nahrávek,
přičemž je známý i z televizních obrazovek
a divadelních prken.
12. května zahraje další významný muzikant české scény - Ivan Hlas. Přiveze s sebou
své trio, které společně s ním tvoří Jaroslav
Olin Nejezchleba a Norbi Kovács. Také Ivan
Hlas má na kontě novou desku. Vítr ve vlasech vyšel vloni a nabídl porci krásné muziky, ostatně jak je už u tohoto zpívajícího
kytaristy zvykem...
Jarní cyklus folkových koncertů ukončí
9. června bluegrassová legenda Blanket,
která si mimo jiné udělala jméno svým

Oblíbený cyklus folkových koncertů Na návštěvě u Nezmarů bude na Malé scéně Metropolu pokračovat i v první polovině letošního roku. Fanoušci z Českých Budějovic a
okolí se mohou těšit na pět koncertů, které
začnou vždy v 19 hodin - přijedou skupiny
Kamelot, Nezmaři, Ivan Hlas Trio, Blanket
a písničkář Vašek Koubek.
Program odstartují 18. února brněnští Kameloti, kteří na akci pokřtí své nové album.
Kamelot je dlouholetá stálice, jež má na kontě velké množství nahrávek a nespočet koncertů. Ostatně kapela vznikla již v roce 1982!
V čele Kamelotu stojí výrazná osobnost tuzemské folk/country scény Roman Horký.
Kamelot je zárukou skvělé zábavy a příjemně stráveného večera!
Další legenda nastoupí na pódium Malé
scény Metropolu o měsíc později - 17.
března. Řeč je o Nezmarech, které netřeba

Malá scéna bude na jaře patřit
mladým talentům

Studentští autoři a herci chystají
na Malé scéně Metropolu již svůj
druhý autorský muzikál. Tentokrát
zpracovali příběh slavného nosáče
z Bergeracu.

Malá scéna Metropolu tuto sezonu již podruhé na svých prknech uvítá budějovický
autorský muzikál. Minulý rok mohli diváci
vidět představení Úděl osudu podle díla
britského autora sira Terryho Pratchetta.
Studentští autoři a herci se do muzikálu
pustili s takovou vervou, že výsledkem
bylo kromě vyprodaných představení
a několika ocenění i pochroumané piano.
Letos spojil hudební skladatel a klavírista
Vojtěch Adamčík své síly s textařem Filipem Šinknerem a společně stvořili muzikálovou adaptaci slavného příběhu

o Cyranovi z Bergeracu, básníkovi a šermíři s velkým nosem i srdcem. Autoři ctí
specifickou poetiku i hořkosladký humor
původního díla. Současně ale chtějí přinést svůj pohled na klasický příběh a vyprávět ho novým, pro současné publikum
atraktivním způsobem. Jak se jim to povede? A jak účinkující splní vysoké nároky
muzikálového umění – ovládnout mistrně
zpěv, tanec i herectví? O tom se můžete
přesvědčit již za necelé dva měsíce.
Slavnostní premiéra muzikálu Cyrano se
uskuteční 25. 3. 2016. V hlavních rolích
vystoupí známí divadelní a muzikáloví
herci i talentovaní studenti. V současné
době je muzikál ve fázi nejintenzivnějších
příprav. Celý prosinec probíhaly klavírní
korepetice, které vedl osobně autor hudby. Od počátku ledna přebrala pomyslnou
štafetu režisérka Kateřina Studená a choreografové Evžen Bočkor a Lucie-Anna Zatloukalová. V posledních lednových dnech
proběhlo nahrávání hudby s Jihočeskou
filharmonií pod taktovkou Aleny Jelínkové. Každý víkend se zkouší taneční a herecké aranžmá, přičemž pánské obsazení
company má o něco těžší úlohu, jelikož se

JIHOČESKÉ DIVADLO V METROPOLU
6. 2.
9. 2.
10. 2.
13. 2.
17. 2.
20. 2.
22. 2.
27. 2.

Labutí jezero
Zpívání v dešti
Zpívání v dešti
Aida
Země úsměvů
Pas de trois
Pas de trois
Země úsměvů

2. 3.
29. 3.

Země úsměvů 19.00 (klasická opereta)– Franz Lehár
Pas de trois
19.00 (baletní večer) – A. Egerházi, M. De Rose, P. Šporcl

19.00 (balet) – P. I. Čajkovskij, A. Egerházi
19.00 (muzikál) – B. Comden, A. Green, N. H. Brown, A. Freed
19.00 (muzikál) – B. Comden, A. Green, N. H. Brown, A. Freed
17.00 (opera) – Giuseppe Verdi
19.00 (klasická opereta) – Franz Lehár
19.00 (baletní večer) – A. Egerházi, M. De Rose, P. Šporcl
19.00 (baletní večer) – A. Egerházi, M. De Rose, P. Šporcl
19.00 (klasická opereta)– Franz Lehár

učí osvojit si dovednost pravého vojáka
Cyranovy doby – šerm. Ten má na starosti vynikající stage fight choreograf Marek
Kubát.

Informace, rezervace tel. 386 356 925
www.jihoceskedivadlo.cz

30. 3.
31. 3.

Aida
19.00 (opera) Giuseppe Verdi
Zpívání v dešti 19.00 (muzikál) – B. Comden, A. Green, N. H. Brown, A. Freed

4. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
13. 4.
20. 4.
6. 5.
7. 5.

Zpívání v dešti
Pas de trois
Země úsměvů
Aida
Země úsměvů
Aida
Dítě a kouzla
Dítě a kouzla

19.00 (muzikál) – B. Comden, A. Green, N. H. Brown, A. Freed
19.00 (baletní večer) – A. Egerházi, M. De Rose, P. Šporcl
19.00 (klasická opereta) – Franz Lehár
19.00 (opera) – Giuseppe Verdi
19.00 (klasická opereta) – Franz Lehár
19.00 (opera) – Giuseppe Verdi
premiéra 19.00 (rodinná opera) – Maurice Ravel
19.00 (rodinná opera) – Maurice Ravel

Ve společenském sále Metropolu zazpívá
Hana Zagorová, Lucie Vondráčková
či Vlasta Redl s Hradišťanem
V nadcházejících měsících se ve společenském sále Metropolu uskuteční několik
koncertů, které byste si neměli nechat ujít.
Po duši vás pohladí zpěv a písně Hany Zagorové, Lucie Vondráčkové, ale i Ondřeje Havelky, Pavla Žalmana či skupin Hop
Trop a Hradišťan, který vystoupí společně
se skupinou Vlasty Redla. Koncerty vždy
začnou v 19 hodin.

23. březen
ŽALMAN & SPOL. – „70 jar“
Pavel Žalman Lohonka je již bezesporu legendou české folkové scény. Své fanoušky baví
od 60. let, kdy působil ve skupině Minesengři. Od roku 1982 vede svou kapelu Žalman
a spol., se kterou přijede také do Metropolu. Na kontě má velké množství nahrávek,
z nichž se mnohé staly kultem. Pavel Žalman
Lohonka je zároveň muzikantem, který zpopularizoval mnohé jihočeské lidové písně. Je
člověkem, který se snaží přiblížit folk i nové
generaci. Zároveň podporuje mladé muzikanty. Je to umělec, jehož koncerty jsou vždy
nemalým zážitkem!

&
31. března
MELODY MAKERS & ONDŘEJ HAVELKA
Specifická atmosféra, nadhled a krásné písně… Koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers jsou už roky vyhlášenou kulturní
událostí. Kapela vás přenese do 30. a 40. let,
do doby, kdy byl na vrcholu swing. Zažijte jedinečnou nostalgii a návrat do časů swingových big bandů a hollywoodských muzikálů.
Koncert je přesunutý z 11. listopadu 2015.
Původní vstupenky zůstávají v platnosti.

21. duben
JIŘÍ PAVLICA & HRADIŠŤAN & VLASTA
REDL S KAPELOU
Pravá hudební lahůdka se v Metropolu uskuteční 21. dubna. Společně se skupinou Hradišťan zahraje fenomenální houslista a zpěvák
Jiří Pavlica, který má na kontě velké množství
autorských nahrávek, ale také filmovou a divadelní tvorbu a samozřejmě řadu koncertů,
z nichž se mnohé odehrály i v zahraničí. Hradišťan je uznávaným hudebním souborem,
jehož muzika je rozmanitá a osobitá. Aby
toho nebylo málo, večer se představí ještě
jedna výrazná osobnost české scény – Vlasta
Redl se svou kapelou. Vlasta patří k nejoriginálnějším tuzemským skladatelům, jeho tvorba kombinuje hned několik žánrů, přičemž
výsledek vás chytne za srdce. Jiří Pavlica, Vlasta Redl a večer plný krásné muziky… Tento
koncert bude zážitkem!

5. duben
HOP TROP & samson lenk
Trampská kapela Hop Trop slaví neskutečných 35 let na scéně! Za ty roky stihla vydat
několik nahrávek, vystoupit na velkém množství akcí, a to i v zahraničí, zahrát v televizi

a stát se držitelem Zlaté Porty. Písničky Hop
Trop již zlidověly, a některé se dokonce dostaly
i do zpěvníků základních škol. Kapelu, ve které působí i Jaroslav Samson Lenk, si zamilovali
jak trampové, tak vodáci a romantici. Je to legenda, která v žádném případě neztrácí dech,
o čemž se můžete přesvědčit i v Metropolu.

12. květen
HANA ZAGOROVÁ A BOOM BAND
JIŘÍHO DVOŘÁKA

Devítinásobnou zlatou slavici Hanu Zagorovou netřeba představovat... Jedna z nejvýraznějších zpěvaček tuzemské scény vystoupí
v Metropolu s dlouholetým kolegou Petrem
Rezkem. Doprovodí je Boom Band Jiřího Dvořáka. Těšit se můžete na novinky, ale samozřejmě také na největší hity, které již vstoupily
do dějin české muziky – Ta pusa je tvá, Maluj
zase obrázky, Duhová víla a tak dále.

4. září
LUCIE VONDRÁČKOVÁ A VOKOBERE

Kousek štěstí. Tak se bude jmenovat turné
o patnácti zastávkách, které v létě podnikne oblíbená zpěvačka Lucie Vondráčková se
skupinou Vokobere, se kterou spolupracuje
již několik let. Fanoušci se mohou těšit na Lucčiny písně v netradičním akustickém pojetí.
Koncert v Českých Budějovicích bude jedinou jihočeskou zastávkou tohoto turné, které
slibuje nemalý zážitek.

Plesová sezona má hned několik vrcholů.
Těšit se můžete třeba na populární
Ples Budvaru.
Také v únoru a březnu se v Metropolu uskuteční několik tradičních a oblíbených plesů.
V nadcházejících dnech (6. února) se můžete
těšit například na benefiční ples Rotary klubu
České Budějovice. „Tento ples je jedním s nejdelší tradicí, který se u nás koná. Letos nás
čeká jubilejní dvacátý ročník! Atmosféra plesu je báječná, na čemž mají podíl i zahraniční
hosté. Výtěžek z akce věnují členové českobudějovického Rotary klubu Arpidě,“ uvedl ředitel Metropolu Petr Holba.
Nejpopulárnějším plesem celé sezony je Ples
Budvaru, který se uskuteční 13. února. „Pořadatelé mají vždy nachystaný velmi pestrý
a zábavný program. Také nesmím zapomenout zmínit rozsáhlou nabídku piv z celého
světa, která návštěvníci mohou ochutnat,“
řekl Petr Holba.
Unikátní je Ples jihočeských starostů, který
je naplánovaný na 11. března. „Setkávají se
zde starostové z celého kraje, ale také další
představitelé komunální politiky. Mezi hosty
nechybí například předseda Senátu, jihočeský hejtman či zástupci z řad jihočeských senátorů a poslanců. Ples starostů má tradičně
velmi pozoruhodnou tombolu. Hlavní cenou
je auto od společnosti CB Auto. Samozřejmě

ho nezíská přímo starosta, ale obec či město,
které reprezentuje a jehož zástupce je na plese osobně přítomen. Musím ale dodat, že velice hodnotné jsou také ostatní ceny tomboly,“
zmínil Petr Holba a dodal, že tento ples není
veřejný. „Bohužel už to není možné z hlediska
kapacity.“
Finální tečka je zároveň jedním z vrcholů
plesové sezony v Metropolu. 1. dubna se
uskuteční Muzikantský bál. „Úžasná akce,
kdy muzikanti hrají pro muzikanty,“ usmál
se Petr Holba. „Tento bál je velmi oblíbený
a není se čemu divit. Vystoupí na něm na dvě
desítky kapel. Muzikantský bál je tradicí Metropolu.“
Plesů ale bude v nadcházejících měsících
samozřejmě více. Na programu, který naleznete u tohoto článku, je dále například Reprezentační ples společnosti Robert Bosch
(26. března), který se do Metropolu vrací
po roční odmlce z Pavilonu T, XXIII. reprezentační ples Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (12. února) či Reprezentační
ples Vysoké školy technické a ekonomické
(16. března). Tradicí jsou také maturitní plesy, kterých se v sezoně uskuteční více než tři
desítky.

POKRAČOVÁNÍ PleSOVÉ SEZONY
2016 V METROPOLU
3. 2. Maturitní ples Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické
4. 2. Maturitní ples Gymnázia J. V. Jirsíka
5. 2. Reprezentační ples E.ON Česká republika		
6. 2. Benefiční 20. ples ROTARY KLUBU České Budějovice
9. 2. Maturitní ples Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické
11. 2. Maturitní ples Gymnázia Česká
12. 2. XXIII. Reprezentační ples Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
13. 2. Ples Budvaru
17. 2. Maturitní ples Obchodní akademie
18. 2. Maturitní ples Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu
19. 2. XV. Reprezentační ples jihočeských stavbařů
20. 2. Radniční bál
2. 3. Maturitní ples Střední školy polytechnické
3. 3. Maturitní ples Gymnázia J. V. Jirsíka
4. 3. Maturitní ples Střední průmyslové školy stavební
5. 3. XX. Ples JEDNOTY, s.d. České Budějovice
10. 3. Maturitní ples Gymnázia J. V. Jirsíka
11. 3. Ples jihočeských starostů
12. 3. XIV. Reprezentační zemědělský ples
15. 3. Maturitní ples Česko-anglického gymnázia
16. 3. Reprezentační ples Vysoké školy technické a ekonomické
17. 3. Maturitní ples SOŠ strojní a elektrotechnické Velešín
18. 3. Maturitní ples Biskupského gymnázia J. N. Neumanna
19. 3. Maturitní ples Konzervatoře
26. 3.	Reprezentační ples společnosti Robert Bosch
1. 4. Muzikantský bál

V březnu v Metropolu rozkvetou
opět orchideje
Přijměte pozvání do světa
jedinečných rostlin, poznejte
jejich mimořádnou krásu
a nabijte se jejich pozitivní
energií.

Zájemci se mohou hlásit do tanečních v Metropolu.

Kurz odstartuje v září
Tradiční kurz společenského chování
a tance se v Metropolu uskuteční i v letošním roce na podzim. Zájemci se budou moci přihlásit už v březnu, přičemž
budou mít na výběr dvě časové varianty – od 17.30 do 19.30 hodin a od 20.00
do 22.00 hodin.
„Pod profesionálním vedením tanečních
mistrů Jany a Tomáše Rynešových můžete najít v tanečních nové přátele, ale třeba i lásku, vyplníte svůj volný čas aktivní
zábavou a v neopakovatelné atmosféře
zapomenete na všední starosti,“ uvádějí
organizátoři a dodávají: „Mladý taneční pár soustředí svou výuku na moderní tance, jako jsou waltz, tango, valčík,
foxtrot, blues, cha-cha, rumba, polka,
jive, country tanec rufus a salsa, které
využijete na plesech při jiných tanečních
událostech. Součástí výuky jsou také základní pravidla společenského chování
- představování, podávání ruky, chůze
do schodů, stolování a podobně.“
Oba lektoři jsou zkušení a uznávaní
tanečníci, kteří mají na kontě několik
výrazných úspěchů, a to i za hranicemi
republiky. „Vysoká úroveň, kvalita, profesionalita, příjemné prostředí, to vše
na vás čeká v tanečních kurzech pořádaných v Metropolu,“ zvou organizátoři.

Cena kurzu je 2 tisíce korun včetně DPH.
„Účastníci mohou počítat i s příjemnými výhodami a slevami. Zmínit musím
slevu tisíc korun na získání řidičského
oprávnění skupiny B, desetiprocentní
slevu na dámskou módu v butiku Šik
móda či desetiprocentní slevu na pánskou módu v Bandi,“ zmiňuje zaměstnankyně Metropolu Lucie Lavičková
a dodává: „Pořadatelé také zajistili plno
cen do soutěží v rámci věnečku. Například hlavní cenou pro pány je oblek
od firmy Bandi v hodnotě šesti tisíc korun a pro dámy šaty rovněž v hodnotě
šesti tisíc korun.“

Metropol vás opět po roce zve na další
výlet do říše kvetoucích rostlin
a exotického hmyzu a plazů. Také
v letošním roce jsou součástí výstavy
exponáty z protivínské Krokodýlí ZOO.
Tentokrát si budete moci prohlédnout
půlroční mláďata kajmana brýlového
a krokodýla nilského.
Na výstavě naleznete na 60 druhů
botanických orchidejí a 40 druhů
nejnovějších komerčních holandských
hybridů. Zároveň uvidíte na 50 druhů
kaktusů a sukulentních rostlin. Celkem
bude vystaveno více než 1 tis. rostlinných exponátů, z nichž některé budou
prodejné. Tradiční a návštěvnicky velmi
oblíbená prodejní výstava orchidejí
se uskuteční od 11. do 20. března.

Zájemci se mohou hlásit přímo v sekretariátu Metropolu (v pracovní dny od
8 do 16 hodin), telefonicky na číslech
(386 106 112 nebo 604 246 048) či e-mailem na info@metropolcb.cz.
A jaký bude harmonogram? Jak bylo
zmíněno, začíná se 19. září. Prodloužená první skupiny se uskuteční 24. října,
druhá skupina si svůj večer užije o den
později. Věneček první skupiny je naplánován na 28. listopadu (od 18 hodin), věneček druhé skupiny na 5. prosince (také
od 18 hodin). Příjemným zpestřením
bude salsa večer, který je na programu
7. listopadu.

Grafická úprava a zpracování Reklamní agentura eF s.r.o., náklad 5000 ks, únor 2016

Současná mladá slovenská fotografie

/ 19. února - 13. března
Luboš Kotlár a Ján Skaličan
Výstava je součástí Dnů slovenské kultury v Českých Budějovicích.

Jana Hunterová – Země nikoho

/ 15. března – 30. dubna
Fotografie uprchlíků ze srbsko-chorvatské hranice z října 2015.
Česká fotografka, absolventka Opavské univerzity, obor fotografie.

