
Tradiční taneční kurzy v  Metropolu se 
sice uskuteční až na podzim, ale už nyní 
přijímáme přihlášky! Pod profesionálním 
vedením tanečních mistrů Jany a Tomá-
še Rynešových vyplníte svůj volný čas 
aktivní zábavou, zapomenete na všední 
starosti, užijete si neopakovatelnou at-
mosféru, najdete nové přátele, možná 
i lásky... zkrátka na taneční v Metropolu 
bezesporu nezapomenete! 

Podzimní kurz pro mládež se uskuteční od 
18. září do 12. prosince. Kurz pro dospělé 
bude probíhat od 17. září do 22. října. Infor-
mace získáte na webu www.metropolcb.cz 
v záložce KURZY či na telefonu sekretariátu 
Metropolu - 386 106 112.

Mladý taneční pár soustředí svou výuku na 
moderní tance, jako jsou waltz, tango, val-
čík, foxtrot, blues, cha-cha, rumba, polka, 
jive, country tanec rufus a samba. Jedná se 
o tance, které využijete na plesech či jiných 
tanečních událostech. Součástí výuky jsou 
také základní pravidla společenského cho-
vání - představování, podávání ruky, chůze 
do schodů, stolování a tak dále.Největší sál 
v Českých Budějovicích poskytuje komfort-

ní taneční prostor, mezi další příjemnosti 
patří taneční soutěže o  skvělé ceny, jako 
jsou iPody, poukazy do revolučního fitness 
BODY BODY, ceny od Profiautoškoly a další. 

„Jeden z  nejšikovnějších tanečních párů 
získá hlavní cenu - oblek od Pánských ob-
leků BANDI a šperk dle vlastního návrhu ze 
Šperkařské a  zlatnické dílny TULLIPE paní 
Veroniky Krátké,“ uvádí organizátoři a  do-
dávají: „O  hodnotné ceny nejsou ochuzeni 

ani ostatní návštěvníci věnečku, pro které 
je vždy připravena slosovatelná soutěž na-
příklad o  tablet, zapůjčení auta na víkend, 
ceny od Krby Kašpar, slevové poukazy od 
Profiautoškoly a také vstupenky na pořady 
Metropolu a další ceny.“

Pro účastníky jsou pořádány také praktické 
ukázky líčení a  česání a  také etikety stolo-
vání ve spolupráci s  Restaurací Metropol. 
Studentům, kteří se hlásí do kurzů bez part-

nera/partnerky pořadatelé nabízí seznáme-
ní s  jejich tanečním protějškem ještě před 
samotným zahájením kurzu, a to prostřed-
nictvím otevřených facebookových skupin.

„Vysoká úroveň, kvalita, profesionalita, 
příjemné prostřední největšího českobu-
dějovického sálu, to vše na vás čeká v  ta-
nečních kurzech v  Metropolu,“ vzkazují 
organizátoři.

Velký mediální ples, Myslivecký bál, 
Ples Budvaru, Benefiční 21. ples Rota-
ry Klubu České Budějovice, Ples města 
České Budějovice... Letošní plesová se-
zóna v  Metropolu nabídla hned něko-
lik vrcholů. A  pozor! Ještě se nekončí. 
Zaškrtněte si v  kalendáři minimálně 
termín 24. března. Tento den se totiž 
uskuteční dlouho očekávaný Muzikant-
ský bál.

„Tato akce má u nás velmi dlouhou tradi-
ci. Považujeme ji za symbolické ukončení 
plesové sezóny,“ říká ředitel Metropolu 
Petr Holba a dodává, že i letos mohou ná-
vštěvníci počítat s několika scénami a více 
než 100 muzikanty. „Velký sál bude hostit 
například Babouky či Rozhlasový swin-
gový orchestr. V  Komorním sále vystoupí 
Dědek Band, The Fellows či Blues Band 
V. Kaplana, na Malé scéně Kvintet Písek 

nebo Giant Mountains Band a tak dále. Je 
toho mnoho, věřím, že se každý návštěvník 
skvěle pobaví.“ 

Chybět nebude ani doprovodný program 
a  tombola. Za zmínku také stojí, že v  piv-
ním baru „U  sličnejch dam“ budou točit 
Postřižinskou 11° za 25 korun. Začátek 
v  19.30 hodin. Vstupenky jsou již v  před-
prodeji.

Muzikantský bál ale není jediný zbývající 
ples... „V  soupisce dále figuruje Boschský 
ples (18. 3.), na kterém vystoupí mimo jiné 
Chinaski a Leoš Mareš, a Jarní ples podni-
katelů (8. 4.). Zároveň se koná ještě několik 
maturitních plesů, kterých v letošní sezóně 
opět byly desítky. Jsem moc rád, že je pro 
studenty Metropol atraktivním prostře-
dím,“ říká Petr Holba.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM V SRDCI METROPOLE

ČESKÉ BUDĚJOVICE JARO 2017

Když Metropol tančí!
Plesová sezóna v Metropolu spěje ke svému konci. 
Jedním z očekávaných vrcholů bude tradiční Muzikantský bál

Taneční v Metropolu? 
Neopakovatelná atmosféra, nová přátelství, možná i lásky 
a hlavně obrovský zážitek
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Divadelní jaro v Metropolu:  
Jaro plné úžasných divadelních představení. 
Metropol přivítá herecké legendy, jako je Iva Janžurová či Josef Dvořák

21. 3. - Divadelní sál              19.00

Joe DiPietro a Jimmy Roberts: 
Miluju tě, ale… 

Miluju tě, ale... nemá příběhový děj. Jde 
o  rychlý sled scének a  hudebních čísel 
s  jedním jediným tématem: vztah muže 
a ženy. Od prvních žhavých schůzek a pří-
prav na ně, přes budování vztahu, svatbu, 
manželství, problémy s tchyní a tchánem, 
problémy s  dětmi, únavu ze stereotypu, 
až po vztahy v pozdním věku. Tato hudeb-
ní komedie má ve světě obrovský úspěch 
a  není se čemu divit - snad každý z  nás 
některou ze situací, která se odehrává na 
scéně, zažil. S  postavami se tak můžeme 
ztotožnit. Scénky plné břitkého humoru, 
skvělá muzika a  laskavá nostalgie glosují 
nikdy nekončící zápas mezi oběma pohla-
vími. Hrají: Daniela Šinkorová/Tereza Kost-
ková, Kateřina Šildová, Lumír Olšovský, 
Roman Vojtek, Petr Vondráček, Anna Ro-
manovská Fliegerová/Petra Suková. Režie: 
Antonín Procházka. 

25. 3. - Divadelní sál 10.00, 14.30

Josef Kainar: 
Zlatovláska 

Kdo by neznal klasickou pohádku o  šikov-
ném Jiříkovi, který rozuměl řeči zvířat a kte-
rý se vydal za krásnou zlatovlasou prin-
ceznou. Je to klasika, která nikdy neomrzí. 
Těšínské divadlo ji pojalo jako muzikál, ve 
kterém kromě herců figurují i děti ze základ-
ních škol v Českém Těšíně a Havířově. Cel-
kově bude na scéně vidět 35 účinkujících. 
Režie:  Karel Suszka.

8. 4. - Divadelní sál                10.30

Michal na hraní - Michal Nesvadba 

Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit 
i  tancovat. Kouzelný Michal je první hrač-
kou na světě, která si může vybrat, kdo si 
s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal 
naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez 
dětí to ale nejde a  tak jsou od začátku až 
do konce aktivně zapojeny do magické hry 
s rekvizitami vyrobenými nejen ze samole-
picí pásky. Přijďte si hrát! Michal bude vaší 
hračkou!

10. 4. - Divadelní sál              19.00

Axell Hellstenius: 
Elling a Kjell Bjarne 
- Chvála bláznovství

Dva přátelé spolu sdíleli pokoj v ústavu pro 
duševně choré. Někdo se o  ně staral, měli 

řád... Co když na ně ale čeká život mimo stě-
ny léčebny? Jaké bude jejich střetávání s ka-
ždodenní realitou? V  hlavních rolích Martin 
Hofmann a Filip Blažek. Režie: Jakub Nvota.

27. 4. - Divadelní sál              19.00

Antonín Procházka: 
Celebrity s. r. o.

Divadelní komedie o  natáčení nekoneč-
ného seriálu, kde úspěch určuje reklama 
a  procento sledovanosti. Příběh z  prostře-
dí televizního studia... Příběh o  praktikách 
televizní zábavy... Ale nebojte, nejedná se 
o nic smutného, nýbrž o komedii! Komedii 
o  době, kterou dobře známe, nad níž sice 
můžeme i  plakat, ale lepší je se jí zasmát. 
V alternacích hrají například Andrea Elsne-
rová/Zuzana Vejvodová, Lukáš Pavlásek/
Martin Písařík, Adéla Gondíková/Kateřina 
Macháčková či Vladimír Kratina/Oldřich Víz-
ner. Režie: Antonín Procházka.

10. 5. - Divadelní sál              19.00

Tennesse Wiliams: 
Báječná neděle 
v parku Créve Coeur

Česká herecká legenda Iva Janžurová po-
prvé i  na režisérské židli... A  zároveň sa-

mozřejmě v hlavní roli. Je radost sledovat 
velkou osobnost tuzemského filmu a diva-
dla stále v  plné síle a  hlavně s  ohromnou 
jiskrou! Hra má čtyři ženské hrdinky. Ve 
společenské rubrice místního nedělníku 
se objeví oznámení, které - v každé z nich 
jinak - vyvolá nečekanou aktivitu! Nechtějí 
nic víc a nic míň než kdokoli z nás: vyma-
nit se z nijakosti obyčejného života, žít ro-
mantický život plný vzruchů i vykřičet svou 
žádostivost navzdory šedi dnů. Kromě Ivy 
Janžurové hrají Sabina Remundová, Bar-
bora Munzarová a Lucie Žáčková.

23. 5. - Divadelní sál              19.00

Sklep - Besídka 2017 

Divadlo Sklep je již bezesporu kultem, který 
lidi baví dlouhé roky. Do Metropolu se čle-
nové divadla vrací každý rok a vy si tak i le-
tos můžete užít večer plný bláznivých skečů, 
scének a písniček. 

14. 6. - Divadelní sál              19.00

Čochtan vypravuje 
(na motivy muzikálu 
Divotvorný hrnec)

Nestárnoucí muzikál V+W upravil Jo-
sef Dvořák (Divadelní společnost Josefa 

Dvořáka), nejslavnější český představitel 
vodníků. V  komediálním příběhu, zasaze-
ném do pomyslného jihoamerického stá-
tu Missitucky, hraje hlavní roli hrnec plný 
zlata. Jihočech Josef Maršálek jej před 
odchodem z  domova ukradne třeboňské-
mu vodníkovi Čochtanovi v naivní víře, že 
díky němu v  Americe snadno zbohatne 
a  své jediné dceři Káče tak zajistí bezsta-
rostný život. A protože zmíněný hrnec má 
navíc kouzelnou moc splnit tři přání, není 
tu nouze o  překvapivé dramatické záplet-
ky. Hrají a  zpívají: Josef Dvořák, K. Gult, 
S. Topinková/M. Hrubešová, B. Tůmová/V. 
Kahovcová, J. Veit a další. 

I v létě můžete do divadla

V  létě se můžete těšit například na před-
stavení Nebyla to pátá, byla to devá-
tá v  režii Jiřího Menzela (19. července). 
O čem tato hra s Josefem Cardou, Janou 
Švandovou a  Rudolfem Hrušínským je? 
Stačí dvě věty: Jsou-li dva, může se zro-
dit láska. Vstoupí-li mezi ně třetí, vznikne 
drama.

22. srpna bude na programu Lo Stupendo, 
úspěšná fraška v  duchu feydeauovských 
situačních komedií. V  hlavních rolích: 
Václav Vydra, Simona Postlerová či Svato-
pluk Skopal.

Vstupenky lze zakoupit na webu www.
metropolcb.cz nebo přímo v  pokladně 
Metropolu - 386 106 160, predprodej@
metropolcb.cz. Nejsou tolerovány pozd-
ní příchody, počítejte s tím, že je obtížné 
v centru města zaparkovat zejména koná-
-li se nějaký velký koncert.
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Malá scéna Metropolu: 
Miki Ryvola, Nezmaři, Pavel Dobeš... 
Malá scéna Metropolu na jaře přivítá folkové legendy
I letos malá scéna Metropolu přivítá v rám-
ci cyklu koncertů Na návštěvě u Nezmarů 
hned několik legend, které se do historie 
žánru zapsaly velkým písmem!

Nezmaři (23. března 2017)

V  březnu přijde na řadu legendární kapela, 
podle které se celý cyklus jmenuje - Nezma-
ři. Folková stálice, která je charakteristická 
vícehlasým vokálem s doprovodem akustic-
kých nástrojů, hraje převážně své skladby, 

ale v repertoáru má i několik světových kla-
sik. Nezmaři jsou stále nesmírně aktivní - roč-
ně odehrají zhruba stovku koncertů. Nezma-
ři, to je klasika, která už od konce 70. let dělá 
posluchačům radost!

AG Flek (25. dubna 2017)

Další folková legenda zavítá do Českých Bu-
dějovic o  měsíc později. Také AG Flek hraje 
od druhé poloviny 70. let. Už tehdy fascino-
val charismatickým zpěvem Blanky Tábor-
ské. Ta sice později z  kapely odešla, ale od 
roku 1996 je opět zpátky. Kapela má na kon-
tě několik úspěšných nahrávek a  samozřej-
mě také nepočitatelně koncertů. Je to jedna 
z  nejrespektovanějších a  nejoblíbenějších 
kapel české folkové scény.

Standa Kahuda, Přelet M. S. 
(24. května 2017)

„Před mnoha a mnoha lety jsme spolu cho-

dily do školy, pak za klukama a dnes, kdy už 
jsme skoro dospělé, se konečně můžeme 
scházet i  na alkoholových dýcháncích. Při 
jedné z mnoha závažných popůlnočních de-
bat jsme se rozhodly stát móóóóc slavnými. 
Ten únorový večer roku 2005 vznikl Přelet M. 
S. a pohádky je začátek...“ Těmito slovy popi-
sují samy sebe muzikantky ze skupiny Přelet 
M. S. Jejich koncerty jsou milé, uvolněné a až 
nakažlivé pozitivní atmosférou. Na stejně 
pohodovou strunu hraje i  písničkář Standa 
Kahuda! Zkrátka úžasná kombinace, která 
posluchače potěší před začátkem léta.

Miki Ryvola s přáteli 
Jimem Drengubákem a Pavlem 
Zajícem (21. června 2017)

Cyklus koncertů zakončí 21. června další fol-
ková ikona. Miki Ryvola, to je jméno spojené 
s  takovými hity, jako jsou například Bedna 
vod whiskey nebo Mrtvej vlak. Společně se 
svým bratrem Wabim se tučným písmem 

zapsal do his-
torie tramp-
ské písně. Na 
Malé scéně 
se předsta-
ví se svými 
přáteli!

Vstupenky lze zakoupit na webu www.met-
ropolcb.cz nebo přímo v pokladně Metropo-
lu - 386 106 160, predprodej@metropolcb.cz.
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Jarní koncerty v Metropolu:
Na jaře po hudební duši pohladí Anna K. či Štefan Margita

22. 3. - Společenský sál       19.00

Petra Janů & Amsterdam

Petra Janů patří bezesporu k  tuzemským 
pěveckým legendám. A  dech v  žádném 
případě neztrácí. Naopak! S  novou kape-
lou Amsterdam v  zádech je plná energie, 
o  čemž se můžete přesvědčit 22. března 
v  Metropolu. Těšit se můžete na hity jako 
Jedeme dál, ale také na novinky! Vstupen-
ky již v prodeji.

27. 4. - Společenský sál       19.00

Anna K.

Další oblíbená tuzemská zpěvačka vystoupí 
v  Metropolu 27. dubna. Anna K. má za se-
bou účinkování v  divadle Semafor, několik 
úspěšných nahrávek, řadu hudebních cen 
a  také například účast v  taneční soutěži 
Stardance. Aktuální turné podporuje novou 
desku Světlo, která je pro fanoušky velkou 
událostí - předešlá řadová nahrávka totiž 
vyšla před dlouhými šesti lety. 

9. 5. - Společenský sál          19.30

Andrea T. Kalivodová

Pěvecký recitál přední české mezzosopra-
nistky, sólistky Národního divadla, jejíž 

hlas je dobře známý i  v  zahraničí. Andrea 
T. Kalivodová pravidelně koncertuje po 
Evropě a  několikrát se podívala také do 
Japonska či USA.  V Českých Budějovicích 
se v  samostatném recitálu za klavírního 
doprovodu L. Vondráčkové představí vů-
bec poprvé. Ojedinělý koncert doplní svým 
vstupem operní zpěvák a  muzikálový ma-
tador Marian Vojtko, který se do povědomí 
dostal například díky muzikálům Tři muš-
ketýři či Bídníci. V  současné době vystu-
puje jako Fantom ve světovém muzikálu  
Fantom Opery, jenž měl v České republice 
premiéru na podzim roku 2014.

 
17. 5. - Společenský sál       19.00

Štefan Margita - recitál

Štefan Margita, nejznámější český te-
norista, do Českých Budějovic zavítá 
s  programem světových tenorových árií. 
Doprovodí ho renomovaný brněnský an-
sámbl Moravské klavírní trio. Vystoupení 
v  Metropolu je zajisté událostí - turné po 
českých městech doplňuje jeho význam-
ná hostování v  nejslavnějších operních 
domech Evropy. 

Vstupenky lze zakoupit na webu www.metro-
polcb.cz nebo přímo v pokladně Metropolu - 
386 106 160, predprodej@metropolcb.cz. 



Galerie Nahoře 
je spolufinancována 

Statutárním městem 
České Budějovice

Kavárna Malé scény prošla v uplynulých 
měsících proměnou. Co všechno provo-
zovatel Ladislav Bendula plánuje, se do-
zvíte v následujícím rozhovoru.

Když jsme spolu mluvili naposledy, zmi-

ňoval jste plánované změny interiéru. 
V jaké fázi nyní jsou?

Interiér je dokončen. Celá Malá scéna do-
stala nový světlý design s rozšířenou kapa-
citou. Přibyl klavír a koncerty na něm.

Jaká je vaše vize ohledně kavárny?

Kavárnu budeme od pondělí 6. března 
otvírat již v 8 hodin ráno. Rozšiřujeme na-
bídku desertů, snídaní a panini. Velice rád 
bych zavedl pravidelné večery s živou hud-
bou a karaoke večery. Od března budeme 
promítat i sportovní přenosy.

Mluvíme o  kavárně, ale 
v  nabídce jsou i  alkoho-
lické nápoje. Můžete ně-
které zmínit?

Ano, nabídku alkoholic-
kých nápojů máme. Nabí-
zíme míchané alkoholické 
a  nealko nápoje, zaměřili 
jsme se na rumy - Diplo-
matico, Zacapa, Legendá-
rio a tak dále...

Je možné u  vás pořádat 
třeba i firemní akce, svat-
by a tak dále?

Ano, samozřejmě. Kavárnu 
i sál, který na ni navazuje, 
lze uspořádat na jakouko-
liv akci. Od sezení s přáteli, 
přes konference a školení, 

až po svatební nebo narozeninové hostiny. 
Úzce spolupracujeme s  restaurací Metro-
pol, která zajišťuje studené i teplé občers-
tvení a raut na přání. Na každou akci nabí-
zíme možnost hudby s klavírem, od dubna 
bude v  provozu i  karaoke... Díky kapacitě 
kavárny (80 míst) a sálu (150 míst) již přijí-
máme objednávky na vánoční večírky.

Kavárna Malá scéna:  
Rádi bychom zavedli pravidelné večery 
s živou hudbou a karaoke večery

Texty: Václav Votruba (www.votrubapromotion.cz), sazba: Radek Popel (www.rp-design.cz) 

Využití Divadelního sálu

Divadelní sál byl v minulém roce plně vytí-
žený. Celkově se zde uskutečnilo 255 akcí, 
přičemž k  vrcholným divadelním zážitkům 
patřil Orfeus v nastudování a provedení Les 
Ballets Bubeníček, Cimrman v  říši hudby 
či Božská Sarah s  Ivou Janžurovou. Z  kon-
certů pak například Eva Urbanová a sólisté 
Národního divadla a  vystoupení Jihočeské 
filharmonie s umělci jako Zuzana Stivínová 
či Pavel Šporcl.

Ze statistik zmiňme, že zde Jihočeské di-
vadlo uvedlo 41 operních představení a 17 
představení baletního souboru, Jihočeská 
filharmonie 25 koncertů, společnost Metro-
pol 39 představení a dalších 39 akcí tu po-
řádali například organizátoři vzdělávacích 
akcí a  konferencí, českobudějovické školy, 
taneční centra a tak dále.

Ke zvýšení diváckého komfortu došlo k pře-
stavbě a rozšíření dámských toalet. V letoš-
ním roce byl v divadelním foyer nově zřízen 
bar, který podstatně rozšiřuje služby kavár-
ny Bohéma. „Společnost Metropol touto 
cestou děkuje Statutárnímu městu České 
Budějovice za finanční příspěvek 100 000 
Kč, který poslouží k  tomu, aby zde v  roce 

2017 mohla být uváděna, mezi dováženými 
pražskými divadly, i  umělecky náročnější 
představení,“ dodává ředitel Metropolu Petr 
Holba.

Využití Společenského sálu Metropolu

Společenský sál Metropolu hostil 145 akcí, 
z  čehož 81 představují plesy a  větší spole-
čenská setkání. Ostatními akcemi byly kon-
certy například Stromboli, Marty Kubišové, 
Melody Makers, Olympicu nebo Hany Za-
gorové, konference, semináře, akce výstav-
ního charakteru a stále oblíbenější taneční 
kurzy. 

Využití Malé scény Metropolu

Jde o komorní prostor se 170 sedadly, který 
lze variabilně upravit jako divadelní kavár-
nu s 80 místy. Ze všech prostorů, o které se 
společnost Metropol stará, je právě tento 
spolu s  Restaurací Metropol nejvýrazněji 
modernizován. 

„Upřímně řečeno na výraznější využití 
a  další nové nápady tento sál čeká. Přesto 
je možno vysoce ocenit, že zde v roce 2016 
mezi rovnou stovkou akcí na sebe upozor-
nila skupina studentů, kteří tu nastudovali 

a uvedli vlastní muzikál - Cyrano a ten doká-
zali celkem třicetkrát reprízovat a měli vždy 
vyprodáno. Zde je možno tušit cestu, kterou 
by mohla Malá scéna pokračovat, aby navá-
zala na tradici těchto prostorů, ve kterých 
v  70. a  80. letech byly uváděny umělecky 
a  společensky odvážné projekty a  Malá 
scéna představovala jakési intelektuální 
podpalubí města včetně ostře sledovaného 
filmového klubu,“ říká Petr Holba a dodává: 
„Určité pochopení pro možnosti Malé scény 
projevilo i Statutární město České Budějovi-
ce, když v minulém roce finančně podpořilo 
malá, komorní představení výrazných umě-
leckých osobností.“

Z celkového počtu 100 akcí se zde uskuteč-
nilo 14 koncertů, 12 divadelních představe-
ní, 43 seminářů, přednášek a akcí pro školy 
a zmíněný projekt studentů Jirsíkova gym-
názia – muzikál Cyrano (31x).

Závěrem k ohlédnutí za rokem 2016 a ne-
jen za ním

K přednostem Metropolu patří jeho centrál-
ní poloha a  poměrně snadná dostupnost. 
Významná je i  jeho celková kapacita 2 500 
návštěvníků. Nesporná je i cílevědomá sna-
ha provozující společnosti Metropol, spol. 

s r.o. tento objekt nejen udržovat v dobrém 
technickém stavu, ale podle svých možností 
jej i průběžně modernizovat. 

„Za dobu své existence společnost Metropol 
(vznikla v roce 1991) dokázala vytvořit a za-
jistit pro tyto rekonstrukce téměř 40 mil. Kč. 
V této souvislosti dodejme, že společnost se 
nemůže spolehnout na nějaké rozpočtové 
napojení, úhrady schodků činnosti apod. 
Metropol, spol. s r.o., se stala obchodní spo-
lečností, neboť to byla jediná možnost, jak 
největší kulturní a  společenské zařízení Ji-
hočeského kraje udržet při životě a v aktiv-
ním provozu,“ říká Petr Holba.

Čtenáře asi překvapí, že v komplexu budov 
Metropol, o  který se společnost stará, sídlí 
a de facto občanskou vybavenost města do-
plňuje na 90 dalších subjektů včetně lékař-
ských zařízení. 

„Z  výše uvedených informací lze učinit zá-
věr, že českobudějovický Metropol je vý-
znamné kulturní a  společenské centrum 
v  srdci metropole, a  že i  do budoucnosti 
představuje značný pořadatelský, kulturní 
a společenský potenciál, se kterým by moh-
lo statutární město možná i  více počítat,“ 
uzavírá ředitel Metropolu.

Význam Metropolu pro jihočeskou metropoli
 aneb rok 2016 a Metropol v číslech

Výstavy Galerie Nahoře 1/2017

21.2. – 25.3.
DRUHÁ GENERACE
Ateliér kreativní fotografie, 
vedený doc. Miro Švolíkem, VŠVU Bratislava
Výstava je uspořádána v rámci Dnů slovenské 
kultury v Českých Budějovicích

28.3. – 30.4.
CHVILKY S ITÁLIÍ - Pavel Kopp

Fotografie diplomata a fotografa 
doplněné texty herce Miroslava 
Horníčka.

5.5. – 16.6.
FOTOGRAFIE - Mína Mládková
Českobudějovická fotografka a výtvarnice.

20.6. - 13.8.
FOTOGRAFIE A GRAFIKA - Radomír Postl
Významný český grafik a fotograf.


