
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM V SRDCI METROPOLE

ČESKÉ BUDĚJOVICE JARO 2018

19. 3. - Divadelní sál              19.00 

Torben Betts:  
Kočka v oregánu
Střet jemných velkoměstských intelektuálů  
s venkovskou zemitostí, dávné ambice, sny, 
touhy a v neposlední řadě vzájemné před-
sudky. Na tak pestré paletě témat staví tato 
konverzačně-situační komedie, která se stala 
hned po své londýnské premiéře v roce 2014 
obrovským diváckým hitem. Hrají: Barbora 
Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulková, 
Zdeněk Velen. Režie: Lída Engelová.

25. 3. - Divadelní sál              19.00 

O. Wilde a R. Ross: Lordi
Komedie o třech rozpustilých slovenských 
lordech, kteří si v londýnském pánském klubu 
vyprávějí o svých milostných úspěších. Zážit-
ky jsou to košilaté, ale ten největší na lordy 
teprve čeká… a diváci si jej vyslechnout takří-
kajíc z první ruky! Hra je vhodná i pro muže, 
kteří před návštěvou divadla dávají přednost 
vůni kouře doutníků… Naopak školní dítka 
do 15 let a puritánsky založené ženy tentokrát 
nechte raději doma. Režie: Peter Serge Butko.

26. 3. - Divadelní sál              19.00 

Eric Assous:  
Dokud nás milenky nerozdělí
Rosalie a Francis rekapitulují své dosavad-
ní manželství a určitě by se shodli na tom, 
že jsou spolu šťastní, kdyby se právě nep-
rovalilo, že Francis žije dvojí život. Brilant-
ní situační komedie plná zvratů a záměn  
o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jed-
noho dlouholetého manželství. Hrají: Veroni-
ka Freimanová a Vladimír Kratina, Jana Ber-
nášková, Kateřina Lojdová a Luděk Nešleha. 
Režie: M. Doleželová.

 19. 4. - Divadelní sál              19.00 

John Fiske:  
Titanic
Gigantická slavná loď, známé události je-
jího zániku, událost století, velký příběh, 
stovky a stovky osudů, ledovec, šťastné  
i nešťastné konce – to vše nám v této ko-
medii zahrají jen dva herci: Filip Blažek  
a Miroslav Vladyka. Režie: Jakub Nvota.

24. 4. - Divadelní sál              19.00 

Carmen Y Carmen
Procházka notoricky známou operou, která se 
však ještě za střízliva změní ve zběsilý úprk. Aby 
také ne, když titulní Carmen není v příběhu jen 
jedna, ale hned dvě – divákovi se v ceně jedné 
vstupenky představí nefalšovaná diva operní  
a činoherní. Není proto divu, že se setkání 
dvou div jménem Carmen v lokále jednoho 
nešťastného hostinského ocitne až na samé 
hranici umění a kriminální zápletky. V Carmen 
Y Carmen excelují Dagmar Pecková a Barbora 
Hrzánová. Režie: Jan Jiráň.

15. 5. - Divadelní sál              19.00 

Pánská šatna  
aneb Mušketýři v Mexiku
Kolektivní improvizace herců, úspěšné pís-
ničky, řeči, atrakce, nápady… to vše v režii 
Martina Dejdara. Nepropásněte jedinečnou 
příležitost nahlédnout klíčovou dírkou do 

pánské šatny herců. Zažijete spontánní at-
mosféru propojení herců a diváků s trochou 
kolegiální škodolibosti. Vždyť někteří z her-
ců spolu hrají již desítky let. Hrají: Martin  
Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň, Martin  
Janouš, Petr Hojer. Režie: Martin Dejdar.

18. 5. - Divadelní sál              19.00  

Iva Janžurová:  
Veletoč
Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď 
idylickými sourozenci. Boženka, jako bo-
jovný kapitán, uvykla si udílet rozkazy  
a všemu nejlépe rozumět, Arnošt vždy stál 
na pozici poslušného a manipulovaného 
vojáčka. Boženka před léty Arnošta ože-
nila s Helgou, po pečlivém několikaletém 
výběru… Helga byla bohatá, s činžovní vi-
lou, s klenoty a drahocennými obrazy, ale 
to všechno jí spadlo do klína jako dědictví, 
takže není zocelena zkušenostmi rvát se  
o uspokojivou existenci. Naopak, bezsta-
rostnost ji svedla ke svazku s Arnoštem, kte-

rý rychle vyústil v stereotypně nudné soužití 
pod dennodenním velením Boženky. Je to 
ve skutečnosti manželská trojka. Hrají: Iva 
Janžurová, Eva Holubová, Sabina Remun-
dová, Marián Roden a Aleš Bilík, alt. Přemek 
Pálek. Režie: Šimon Caban.

 30. 5. - Divadelní sál              19.00 

Besídka divadla Sklep 2018
Každoroční improvizace herců Divadla 
Sklep – písničky, skeče, scénky, převleky.

4. 6. - Divadelní sál                 19.00 

Peter Quilter: 4000 dnů 
Matka, syn a jeho partner vzpomínají na 
uplynulých jedenáct let. Každý z nich si je 
však pamatuje jinak… Do jaké míry utvá-
ří paměť naši osobnost? Komorní drama  
o nezbytnosti poslouchat sám sebe, a to i ve 
chvíli, kdy máte pocit, že sami sebe nesly-
šíte. Hrají: Hana Maciuchová, Ondřej Novák  
a Petr Stach. Režie: Pavel Ondrucha.

Metropol disponuje velkým divadelním sálem 
s kapacitou 536 sedadel a je tradičním pořada-
telem dovážených divadel. Není však schopen 
dotovat jejich produkci, a tak jejich dramatur-
gii podřizuje finanční vyváženosti jednotlivých 

titulů. Vzhledem k  této skutečnosti Metropol 
uvádí převážně komediální představení a  ne-
může přes zájem diváků dotovat uvádění diva-
del menšinového žánru pro náročného diváka. 
Z  tohoto důvodu jsme požádali město České 

Budějovice o dotaci na projekt, který uvádí ti-
tuly pro náročnější diváckou obec, jejichž ná-
klady nelze zcela pokrýt ze vstupného. Dotace 
nám byla přidělena, proto se diváci mohou 
těšit na tituly, které významně obohatí kultur-

ní a uměleckou nabídku jihočeské metropole 
a podpoří tak její význam ve smyslu krajského 
kulturního centra. Jde například o hry 4000 
dnů, Carmen Y Carmen či Maska a tvář. Děku-
jeme za podporu!

Děkujeme partnerům divadelního a hudebního programu Metropolu:

Stagiona Metropolu otvírá svou oponu
Přivážíme pro vás slavné herecké osobnosti!

Metropol děkuje Statutárnímu městu České Budějovice za podporu divadel pro náročného diváka

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
6. 3.                            8.30 a 10.00
O BALYnce, dobrém štěněti,  
A TŘÍDĚ Nízkých kamarádů
Interaktivní představení na osvojení eko-
logického chování. Je protkané písnička-
mi, objeví se v něm i látkové loutky. Právě 
zatoulané štěně Balynka potká kocoura 
Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl 
předvést čarování, ale nemůže tak učinit 
v zaneřáděném prostředí. To vám to dá 
práce, než se k němu dopracujete. Někdo 
stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí de-
tektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.

24. 3.                       10.00 a 14.30
J. Rakowiecky, 
J. Wittlin: Sněhurka
Již mnohokrát reprízovaný výpravný 
muzikál v kostýmech inspirovaných 
filmem od Disneye. Zlá královna, 
krásná Sněhurka, myslivec, lesní zví-
řátka, krásný princ a… sedm trpaslí-
ků. Hraje téměř 40 herců Těšínského 
divadla, včetně dětí.
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Na jaře dorazí na Malou scénu Metropolu 
další folkové legendy jako Slávek 
Janoušek či Neřež
Jarní cyklus folkových koncertů Na ná-
vštěvě u  Nezmarů odstartoval! Únorový 
vyprodaný koncert Malina Brothers byl 
tím nejlepším možným startem. Další 
na řadě je duo Slávek Janoušek a Luboš 
Vondrák. Cyklus se koná na Malé scéně 
Metropolu.

20. 3. 
Slávek Janoušek  
a Luboš Vondrák
Oblíbený tuzemský písničkář Slávek Janou-
šek zahraje na Malé scéně společně s kyta-

ristou Lubošem Vondrákem, se kterým tvo-
řil úspěšný tandem v 80. letech, přičemž se 
ke spolupráci vrátili v roce 2009. Slávek Ja-
noušek má na kontě žánrové klasické des-
ky Kdo to zavinil či Odkud jdeš a kam. Hrál 
s  Karlem Plíhalem, Samsonem Lenkem či 
Vlastou Redlem. Bezesporu se jedná o kul-
tovní osobnost českého folku.

23. 4.  
SEMTAM
Známá kapela vychází z  tradičního blue-
grassu, ale nebojí se jít vlastní cestou, což 
fanoušci kvitují již více než 35 let. Specifi-

kem souboru je velmi výrazný zpěv, ostatně 
za mikrofonem v SEMTAM vždy stáli úžasní 
zpěváci. Za zmínku stojí, že v kapele figuro-
vala i Pavlína Jíšová.

21. 5.  
Neřež
V pořádku, Nad tebe není, Podivín… To jsou 
oblíbené skladby, které Neřež stále zapojují 
do svých koncertních setlistů. Nezapomína-
jí ale ani na původní skupinu Nerez, která se 
rychle dostala do povědomí českých folko-
vých fanoušků. Právě z jejího repertoáru se 
fanoušci mohou těšit například na Já s  te-

bou žít nebu-
du nebo Za 
poledne. 

13. 6.  
Lokálka
Tragedy country. Tak svůj styl nazývá skupi-
na Lokálka z Hradce Králové. Ostatně jme-
novalo se tak i  její debutové album z  roku 
1992. Lokálka je dlouholetá stálice české 
country. Její koncerty jsou energické, zá-
bavné a plné krásných skladeb. Kapela také 
neustále točí nové nahrávky – poslední je 
z roku 2015. 

Do Metropolu zavítá Hurikán!
Dalibor Janda slaví 65 let! Při té příležitosti vyrá-
ží na velké turné, v  rámci kterého se zastaví také 
v Metropolu. Megakoncert Dalibora Jandy s kape-
lou Prototyp má podtitul Říká si Hurikán.

Dalibor Janda je bezesporu legendární pojem tuzem-
ské hudební scény. Největších úspěchů dosáhl přede-
vším v  80. letech, kdy měl na kontě takové hity jako 
Kde jsi nebo Hurikán. V žádném případě se však nejed-
ná o muzikanta, který se jen ohlíží dozadu! V roce 2016 
vydal nové autorské album s  názvem Někde v  zemi 
nad Zemí. Úspěch zaznamenal mimo jiné singl Já si 
tě najdu. Hostem koncertu bude Jiřina Anna Jandová.
Ceny vstupenek jsou 460, 420 a 390 Kč. Předprodej byl 
již zahájen. Koncert ve Společenském sále odstartuje 
v 19 hodin.

Nejlepší slovenská vokální 
skupina Fragile se Soňou 
Norisovou představí světové hity
Vokální slovenská skupina Fragile je složena 
z populárních osobností, známých z různých te-
levizních seriálů, divadelních, muzikálových pro-
dukcí či TV show. Řeč je například o Soně Noriso-
vé, Heleně Krajčiové či Svetlaně Rymarenko.

Fragile patří nejen ke slovenské, ale bez nadsázky 
i k evropské špičce. Věnují se interpretaci známých 
světových rock/pop hitů v  působivých a  velmi za-
jímavých originálních a  cappella aranžmá – bez 
hudebních nástrojů. Repertoár skupiny tvoří písně 
například od Queen, Stinga, Johna Lennona, Ri-
charda Müllera či Leonarda Cohena. Na kontě mají 
kromě vlastních koncertů i hostování na turné Karla  
Gotta a  Heleny Vondráčkové, předskakování Suza-

nne Vega a Take 6, hraní ve Francii, Polsku a Rakous-
ku, a  také několikanásobně platinová alba. V  Me-
tropolu Fragile vystoupí 29. března od 19.30 hodin. 
Vstupenky jsou již v předprodeji. Cena je 290 Kč a 340 
Kč.

Na podzim se můžete těšit na 
Wohnout a Olympic!
Na podzim se Metropolem ponese rockový hlo-
moz! 2. listopadu totiž České Budějovice navští-
ví jedna z nejvýraznějších tuzemských kapel 
– Wohnout. Zahraje zde v rámci turné k nové des-
ce! Začátek koncertu bude v 19 hodin.

Rockové fanoušky jistě také potěší informace, že se 
na podzim uskuteční koncert Olympicu. Ačkoliv ka-
pela oslavila 55 let, přičemž Petru Jandovi je 75 let, 
stále jsou její koncerty plné energie! Termín je zatím 
v jednání. Sledujte web www.metropolcb.cz. 

Dalibor-Janda_narozeniny-A2-420x594_final.indd   6 04.12.2017   8:45:26
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�  bezplatná linka 800 611 009
�  www.laznetrebon.cz

Naplánujte si relax...
JSME TU PRO VÁS KAŽDÝ DEN

Plesová sezóna v  Metropolu odstarto-
vala! A  to ve velkém stylu – mediálním 
plesem a  následně mysliveckým bálem. 
Nyní je před námi jedna z nejočekávaněj-
ších událostí – ples Budvaru.

„Pořadatelé plesu Budvaru si letos připravili 
skutečná esa – mimo jiné dorazí Karel Gott 
a  Miro Žbirka. Předpokládám, že zažijeme 
jeden z vrcholů letošní sezóny,“ říká ředitel 
Metropolu Petr Holba.

Dalším předpokládaným vrcholem bude 
Muzikantský bál, který je na programu  
13. dubna. „Tradičně patří k  nejoblíbeněj-
ším. Je to krásná tradice, která ukazuje, jak 
moc je hudba rozmanitá. Věřím, že si z na-
bídky dvaceti kapel vybere skutečně každý,“ 
dodává Petr Holba.

Vrcholy plesové sezony

17. 2.   Ples Budějovického Budvaru  
 s Karlem Gottem, Josefem Lauferem  
 a Miro Žbirkou

24. 2.   Ples města České Budějovice   
 s Petrem Rychlým a Tonyou Graves

2. 3.   Ples jihočeských starostů

17. 3.   Boschský ples s Liborem Boučkem  
 a Divokým Billem

7. 4.   Jarní ples podnikatelů

13. 4.  Muzikantský bál

Plesy s dlouholetou tradicí
Jihočeská univerzita (letos již 25. ples)

Rotary klub

Budějovický Budvar

Ples města ČB (dříve Radniční bál)

JEDNOTA, s.d.

Muzikantský bál

Nejkrásnější maturitní plesy? 
V Metropolu!

Metropol maturanti milují, svědčí o  tom 
fakt, že se zde v aktuální sezóně koná na 50 
plesů. Když tento počet porovnáme třeba 
s  rokem 2005, je to přesně dvojnásobek. 
Metropol je zkrátka pro takto sváteční chví-
li ideálním místem.

Zatímco dříve si maturitní plesy studenti 
organizovali sami, dnes si najímají profesi-
onální agentury. A ty jim splní snad všechna 
přání… Plesy jsou proto kolikrát skutečně 
originální a nezapomenutelné.
„Pracuji ve společnosti Metropol od roku 
1996 a maturitních plesů jsem tu zažila hod-
ně,“ říká Vlasta Horská, která má na starosti 
pronájmy prostorů a  služeb. „Nejvíce mne 
asi zaujal ples, který byl skutečně velkolepý. 
Byl to ples studentů Českého reálného gym-
názia, kteří tuto společenskou záležitost po-
jali jako udílení Oscarů. Nechali se k Metro-
polu přivézt limuzínami, do sálu se prošli po 
červeném koberci v záři reflektorů a blesků 

fotoaparátů a  měli to celé opravdu do de-
tailu propracované. Myslím, že si celý večer 
hodně užili a mají dodnes, na co vzpomínat. 
Toto téma s Oscary se u nás poté ještě pár-
krát opakovalo, ale již to nemělo ten náboj.“
Tematické plesy jsou dnes hlavním tren-
dem. „Téměř každý maturitní ples nese 
nějaké téma, což velmi pomáhá celkové 
přípravě. Od zvoleného téma se následně 
odvíjí grafika lístků, pozvánek, plakátů a ná-
sledně třeba i  výzdoba plesu nebo vystou-
pení,“ říká Roman Jabůrek z firmy Javi de-
sing, která zajišťuje maturitní plesy na míru.

Fantazie studentů občas nezná mezí. Nutno 
dodat, že ani kantoři se nebojí. Na jednom 

plese například přijela učitelka své studen-
ty šerpovat na choperu, na dalším se učitel 
spustil na taneční parket na laně ze stropu. 
Zkrátka slovo „nuda“ na maturitních ple-
sech v Metropolu nikdo nezná…

„Každá maturitní třída se snaží, aby právě 
ten jejich ples byl jedinečný a  originální. 
S originalitou a novými technologiemi jdou 
ruku v ruce i vyšší nároky na pronajímatele, 
sál a bezpečnost. DK Metropol je nejvhod-
nějším sálem pro pořádání plesů v Českých 
Budějovicích a  díky spolupráci s  vedením 
Metropolu zde můžeme pořádat velmi ori-
ginální a technicky náročné plesy,“ dodává 
Roman Jabůrek.

Velkolepé plesy v Metropolu!  
Zazpívá dokonce i Karel Gott

Chcete se naučit tančit, hledáte zábavu, 
nové přátele či lásku? Nechcete se mač-
kat s  dalšími tanečními páry v  malém 
sále? Pak taneční pro mládež v Metropo-
lu jsou to pravé pro vás. 

Během 12 lekcí se naučíte standard-
ní i  latinsko-americké tance. Nedílnou 
součástí lekcí jsou také pravidla spole-
čenského chování, které byly rozšířeny 
o  speciální hodinu stolování spojenou 
s rautem. 

V rámci prodloužené a věnečku na vás če-
kají taneční soutěže o hodnotné ceny, kde 
těmi hlavními jsou oblek od Pánských ob-
leků BANDI a  šperky ze šperkařské a  zlat-
nické dílny TULLIPE p. Veroniky Krátké. 
Tradice, kvalita, zábava - to jsou taneční 
v Metropolu.

Přihlašování od poloviny března – veškeré 
info bude na www.metropolcb.cz záložka 
„KURZY“ (Taneční kurz PODZIM 2018). V pří-
padě, že při přihlášení nemáte partnera/

partnerku, můžete se s  ní/ním seznámit 
před začátkem tanečních v rámci otevřené 
facebookové skupiny. Organizátoři také do-
dávají, že poskytují skupinové slevy – pár 
a skupiny pěti a více párů. 

Podzimní taneční začnou 17. září. Kurzy 
o deseti lekcích budou dva - jeden od 17.30 
hodin, druhý od 20.00 hodin. Prodloužená 
prvního kurzu bude 22. října, druhého o den 
později. První věneček bude 26. listopadu, 
druhý 3. prosince.

Na podzimní taneční se můžete 
hlásit od března



Galerie Nahoře 
je spolufinancována 

Statutárním městem 
České Budějovice

Již potřetí v posledních několika letech 
bude Malá scéna DK Metropol hostit 
autorský muzikál z  dílny českobudějo-
vických tvůrců. Tentokrát se skladatel 
Vojtěch Adamčík, autor hudby oceněné-
ho muzikálu Cyrano, který se dočkal na 
své domovské scéně v  Metropolu více 
než 40 vyprodaných repríz, vydá do ne-
probádaných končin fantasy literatury. 
Zpracuje, společně s  textařem Janem 
Batystou a  scénáristou a  režisérem Ji-
řím Untermüllerem, humorný román 
Zaslaná pošta.
 
Autorem předlohy je známý britský spiso-
vatel sir Terry Pratchett, jehož dílo přelo-
žil do češtiny v neméně brilantní podobě 
Jan Kantůrek. Příběh o napraveném pod-
vodníčkovi, který má před sebou neleh-
ký úkol v  podobě znovuobnovení dávno 
zaniklého poštovního úřadu, vstoupí na 
prkna, která znamenají svět, v  polovině 

listopadu letošního roku. 

Tvůrci lákají nejen na skvělou hudbu, 
nádherné kostýmy či hvězdné obsazení, 
v němž nechybí taková jména jako Lukáš 
Randák nebo Radomír Švec, ale tentokrát 
i na živý orchestr, který bude každé před-
stavení doprovázet. 

Na to vše bude samozřejmě potřeba ne-
malá finanční částka, produkční tým tedy 
momentálně hledá jakékoliv potenciální 
sponzory či partnery. 

A  pokud byste chtěli i  Vy účinkovat v  mu-
zikálu Zaslaná pošta, máte jedinečnou 
možnost! Stačí se zúčastnit konkurzů, kte-
ré proběhnou 26. a 27. května 2018 přímo 
na Malé scéně – a  třeba se na Vás usměje 
štěstí. Přihlašování je již otevřeno, více in-
formací a kontakty naleznete na oficiálním 
webu www.zaslana-posta.cz.

Zúčastněte se konkurzu do muzikálu Zaslaná pošta

Výstavy Galerie Nahoře 1/2018

21.2. - 17.3.
LEA KÁLAZI
Strange Beauty/ Ostrá krása
20.3. - 21.4.
FRANTIŠEK ZEMEN 
Bejvávalo
24.4. - 19.5. 
JAN KOPECKÝ
Krásná a divoká

22.5. - 23.6.
JIŘÍ BAIN
Vidiny
26.6. - 12.8.
LADISLAV BUREŠ, VIKTOR HERMAN,
FRANTIŠEK WEYDA
Norsko, země našich srdcí
21.8. - 12.10.
OSMAŠEDESÁTÝ, ROK NADĚJÍ A ZKLAMÁNÍ

Texty: Václav Votruba (www.votrubapromotion.cz), sazba: Radek Popel Design

Premiéry a derniéry Jihočeského divadla v Metropolu
V lednu letošního roku měla premiéru 
jedna z nejkrásnějších Janáčkových ope-
ra Její pastorkyňa. Příběh zamilované 
Jenůfky se dotýká podstaty vztahů, lásky 
partnerské i mateřské. Kde je hranice, za 
niž ani z  lásky nelze zajít, a  jak moc lze 
z  lásky ublížit? Inscenaci osvědčeného 
tandemu dirigenta Maria De Rose a reži-
séra Tomáše Studeného krášlí stylizova-
né kostýmy s  folklorními prvky a  velmi 
citlivě navržená scéna Davida Janoš-
ka. Můžete těšit i  na vynikající obsazení 
všech rolí. 

První „ostrovní“ muzikálová opereta Miká-
do měla svou premiéru před více než 130 
lety v  londýnském Savoy Theatre a  zazna-
menala obrovský úspěch, neuvěřitelných 
672 repríz. Příběh z exotického Japonska je 
vtipnou zástěrkou, jak se zasmát poměrům 
nejen ve staré dobré Anglii, ale i v dnešní ne-
duživé Evropě. Derniéra inscenace této ope-
rety bude uvedena 10. března, nenechte si 
tedy ujít poslední možnost ji zhlédnout. 

Jako druhou premiéru sezóny uvede sou-
bor baletu JD celovečerní balet choreo-

grafa, tanečníka a bývalého dlouholetého 
uměleckého šéfa baletu Národního diva-
dla v  Praze Petra Zusky. Autorské celo-
večerní taneční divadlo s  názvem Klíče 
odnikud se opírá o  ostrý kontrast mezi 
dvěma velice rozdílnými hudebními díly 
dvou neporovnatelných geniálních čes-
kých skladatelů - Dvořákovým Requiem 
a  Janáčkovou klavírní lyrikou, konkrétně 
cyklem Po zarostlém chodníčku. Premié-
ra tanečního divadla je plánována na 23. 
března 2018, pouze tři reprízy uvedené 
ještě v  této divadelní sezóně můžete na-

vštívit 14. a 20. 4. a 5. 5.

V  druhé polovině dubna můžete své děti 
vzít na poslední českobudějovické uvede-
ní Ravelovy rodinné opery Dítě a kouzla & 
Kouzla a  dítě. Kouzelný příběh z  jednoho 
domu, ve kterém ožijí lenoška, čínský šálek, 
čajová konvice, hodiny, učebnice aritmeti-
ky a další, aby se vzbouřily proti zlobivému 
chlapci, který je trápí, je ideálním vstupem 
do tajemného světa hudebního divadla pro 
celou rodinu. Děti v  doprovodu dospělých 
mají na toto představení vstup zdarma.

Přijměte pozvání do světa jedinečných rostlin, poznejte jejich 
mimořádnou krásu a nabijte se jejich pozitivní energií. Metropol 
vás opět po roce zve na další výlet do říše kvetoucích rostlin 
a exotického hmyzu a plazů. 

Na výstavě naleznete několik desítek druhů botanických or-
chidejí a stejně tak několik desítek druhů nejnovějších komerč-
ních holandských hybridů. Celkem bude vystaveno více než  
1 tisíc rostlinných exponátů, z nichž některé budou prodejné. 

Také v letošním roce jsou součástí výstavy exponáty z protivín-
ské Krokodýlí ZOO. 

Tradiční a velmi oblíbená prodejní výstava orchidejí se uskuteč-
ní od 6. do 15. dubna, otevřeno bude denně od 9 do 18 hodin.

Metropol opět rozzáří 
výstava orchidejí

• představení Caveman vidělo téměř 5400 
diváků (uvádíme v březnu podesáté)

• představení Divadla Sklep navštívilo 
přes 6 500 tisíce diváků

• představení Můj báječný rozvod jsme  
v lednu uvedli poosmé a vidělo ho téměř 
4300 diváků

• koncert Melody Makers navštívilo téměř 
9600 diváků (12 koncertů)

• letos se uskuteční na 66 plesů včetně 
maturitních, to je přes 39 000 návštěv-
níků

• na letošním plese Budvaru vystoupí 
Karel Gott

Víte, že… 
od roku 2006…


