
Několik let se o  tom mluvilo, podni-
kaly se všechny možné kroky, běhalo 
se po úřadech… Až v  roce 2017 se ale 
podařilo projekt bezbariérovosti Me-
tropolu dotáhnout do konce. Hlavní 
zásluha ovšem nepatří žádným insti-
tucím, nýbrž soukromé osobě. Archi-
tektka Olga Ryšavá se rozhodla stavbu 
výtahu zafinancovat z největší čás-
ti ze svého. Na nákladech se podíleli 
také majitelé budovy – Odborový svaz 
KOVO, Odborový svaz státních orgánů  
a  organizací a  Odborový svaz dopravy.  
Z dotačního programu na podporu od-
straňování bariér přispěl i Jihočeský kraj.

„Snažili jsme se ze všech sil sehnat na výtah 
financování, ale bohužel se nám pořád ne-

dařilo. Paní Ryšavá, naše dlouholetá sym-
patizantka, se tedy rozhodla, že nás pod-
poří. Je to od ní obrovský dar a my jsme jí 
neskonale vděčni. Díky ní můžeme konečně 
říct: Jsme plně bezbariéroví!“ zdůrazňuje 
ředitel Metropolu Petr Holba. „Výtah má 
první zastavení v  hale divadla a  druhé na 
úrovni divadelního sálu. To z toho důvodu, 
aby se lidé s  handicapem mohli zúčastnit  
i společenského dění o přestávkách. A také 
aby měli přístup k toaletám.“

Petr Holba navrhl Olgu Ryšavou za tento 
sponzorský dar na prestižní cenu Ď. „Uspě-
la v celostátním kole, což je krásná třešnič-
ka na dortu celého projektu. Tímto bych 
jí chtěl ještě jednou poděkovat,“ dodává 
ředitel.

V Metropolu se investovalo i do několika re-
konstrukcí. „Z finančních prostředků maji-
telů budovy jsme v zázemí divadla vyměnili 
stará dřevěná okna za plastová. Nová hliní-
ková okna dostala také naše Malá scéna,“ 
informuje Petr Holba. „Z vlastních prostřed-
ků jsme  jsme zrekonstruovali komunikační 
systém divadla.“

Čtvrt milionu se také investovalo do generál-
ní opravy koncertního křídla v divadle. „Ve-
dle opravy hracích komponent dostal klavír 
také kompletně nový lak a nyní vypadá jako 
nový. Na závěr bych ještě zmínil, že jsme do 
kluboven, které máme v prostoru Galerie 
Nahoře, nainstalovali klimatizace a že v sou-
časnosti probíhá modernizace baru ve spole-
čenském sále.“

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM V SRDCI METROPOLE

ČESKÉ BUDĚJOVICE PODZIM 2017

Metropol je bezbariérový!
Nový výtah, výměna oken, rekonstrukce klavíru… 
Metropol se letos pustil do několika investičních akcí

Hudební esa v Metropolu!  
Vrcholem podzimního programu bude spojení Magdaleny Kožené a Melody Makers

5. 10. - Malá scéna        19.00

Josef Fousek 
Zkrátka bez pozlátka

Josef Fousek, to je záruka dobré muziky  
a  příjemné atmosféry. Český spisovatel, 
básník, textař, humorista, písničkář, ces-
tovatel a  fotograf známý z  účinkování  
v  Divadle Semafor, později z  Divadla Jiří-
ho Grossmana, zkrátka baví. A to již něko-
lik desítek let. Vystupuje se svými recitály  
v ČR i zahraničí, je slyšet na vlnách České-
ho rozhlasu... Fanoušci se v Metropolu mo-
hou těšit na staré pecky, ale i nové sklad-
by, které jistě svým známým předchůdcům 
ostudu dělat nebudou.

2. 11. - Divadelní sál  19.00

Radůza

Jedinečná zpěvačka opět probudí emoce! 
Po všech letošních osobních tragédiích 
se vrací na pódia s  krásnými písněmi, ve 
kterých se odráží nejen smutky světa, ale  
i všechny radosti našeho žití. Na tento kon-
cert budete dlouho vzpomínat…

3. 12. - Společenský sál  19.00

Magdalena Kožená 
a Melody Makers
Pojďme si zařádit!

Tohle bude jízda… Oblíbení Melody Makers 
do Metropolu přivezou světoznámou mez-
zosopranistku Magdalenu Koženou, která 
je kritikou i posluchači řazena k nejlepším 
světovým pěvkyním. Letos dokonce byla 
jmenována na cenu Grammy! Její spojení  
s  kapelou Ondřeje Havelky je nečekané, 
bezesporu se jedná o velkou událost. Těšte 

se na okouzlující melodie jako Night And 
Day, Under My Skin či Love For Sale. Pojď-
me si zařádit, vyzývá Magdalena Kožená. 

10. 12. - Divadelní sál  17.00

Atlantic Boychoir 
Světové Vánoce s kanadským 
pěveckým sborem

Kanadský chlapecký sbor Atlantic Boy-
choir v  prosinci 2017 vyrazí na turné po 
Německu, Rakousku a  České republice,  
v rámci kterého se zastaví také v Metropo-
lu! A  bude to bezesporu zážitek, celkem 
zazpívá 45 mladíků ve věku 4 až 22 let.  Na 

programu mají nejznámější skladby klasic-
kého sborového repertoáru včetně koled  
a vánočních melodií z celého světa.

10. 12. - Společenský sál  19.00

Janek Ledecký - Vánoční Tour 2017

Janek Ledecký a  Vánoce, to je spojení, 
které prostě dokáže zahřát u  srdce. Budu 
všechno, co si budeš přát, Proklínám, Sli-
by se maj plnit o Vánocích… Skladby, kte-
ré fanoušci milují! Chybět nebudou ani na 
letošním koncertu v Metropolu. Janek také 
představí písně z nové desky Na konci duhy 
(BrainZone), jež je po deseti letech první 
sólové autorské album, ve kterém navazu-
je na písničkářskou éru devadesátých let.



Malá scéna Metropolu: 
Návštěvy u Nezmarů v Metropolu nabídnou  
Stráníky, Funny Fellows a Poutníky
Také na podzim letošního roku se na Malé 
scéně Metropolu v  Českých Budějovicích 
koná cyklus folkových koncertů s názvem 
Na návštěvě u Nezmarů. Fanoušci se mo-
hou těšit na kultovní žánrové osobnos-
ti - Stráníky a  Poutníky. Zpestřením pak 
budou slovenští Funny Fellows. 20. září 
cyklus odstartovali Nezmaři s  Komorním 
Sdružením symfoniků Českého rozhlasu 
Praha.

Stráníci (18. října 2017)

Veronika a Luboš Stráníkovi již dlouhé roky 
tvoří úspěšnou folkovou dvojici. Ostatně 
kořeny tohoto oblíbeného dua sahají až do 
roku 1983, kdy se budoucí manželé potkali 
na vandru v obci Březina u Rokycan. Stráníci, 
to je upřímná muzika, kterou její interpreti 
milují. A stejně tak jejich fanoušci. Na kontě 
mají kromě velkého množství koncertů také 
několik nahrávek a účast na kompilacích. 

Funny Fellows (20. listopadu 2017)

Jedinečné seskupení ze Slovenska, úžasná 
atmosféra, rozmanitý repertoár… Funny 
Fellows se folkovému programu cyklu Na ná-
vštěvě u  Nezmarů malinko vymykají, avšak 
pobaví stejně tak. V jejich přítomnosti se vrá-
títe do hudby 20. let minulého století. 

Poutníci (11. prosince 2017)

Bez přehánění legenda tuzemské blue-
grassové scény. Poutníci z Brna baví fanouš-
ky od roku 1970, kdy odehráli první koncert 
v  Maloměřicích. Kapela má za sebou plno 
úspěchů na hudebních přehlídkách, velké 
množství koncertů a také několik nahrávek. 
Těch se celkově prodalo více než 100 tisíc 
kusů. Za zmínku stojí, že v Poutnících v mi-
nulosti působil například Robert Křesťan. 

Vstupenky na jednotlivá vystoupení jsou  
k dispozici vždy měsíc před samotným kon-
certem.

Iva Bittová a skupina Bardolíno
dirigent: Jan Talich

Jan Simon a Ivo Kahánek (klavír)
dirigent: Zoe Zeniodi

19.00 hod.

listopadu
2017

16.

19.00 hod.

ledna
2018
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Divadelní sál se promění v pohádkovou říši
Na programu jsou Alenka v kraji zázraků a Ať žijí strašidla.
Jak dětem zpříjemnit chladný podzim? 
Návštěvou divadla, které malým divá-
kům vykouzlí úsměv na tváři. Metropol 
nabídne dvě představení, která bezespo-
ru stojí za návštěvu. Jedná se totiž o kla-
siky, které čas dostatečně prověřil.
 

21. 10. - Divadelní sál 10.00

Ať žijí strašidla 
Metropolitní divadlo 
Praha

Vysoko nad jedním strašidelným údolím, 
na jednom strašidelném vršku se tyčí ten 
nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete 
představit. Všichni mu říkají „strašidelný 
zámek“. Povídá se, že na zámku bydlí stra-
šidla a  vyděsí každého, kdo by rušil jejich 
klid. Jednoho dne se do něj před bouřkou 
schová Hermínka, které zemřeli oba ro-
diče a  zůstala tak na světě sama. Nikde  
u lidí kolem sebe nenašla pomocnou ruku,  
a tak se sama vydá do světa hledat štěstí. Se-
tkání se strašidly jí přinese do života radost, 
domov a naději. Netuší ale, že chamtivý sta-
rosta se chystá strašidelný zámek zbourat  

a  vyhnat jejich obyvatele… A  jak to do-
padne? To se musíte přijít podívat do  
Divadelního sálu Metropolu. Pohádka je  
určena pro děti od 3 let. Hrají: Daniel Koťan, 
Dana Bartůňková, Milena Soukupová, Filip 
Müller a další. Scénář a režie: Dana Bartůň-
ková. Vstupenky v předprodeji. Cena: 130 Kč 
a 150 Kč.

11. 11. - Divadelní sál 10.00

Alenka v kraji zázraků

V  případě velkého zájmu veřejnosti bude 
přidáno představení ve 14.30 hod.

Legenda… Kdo by neznal Alenku a její fan-
tastická dobrodružství a  podivná setkání  
v  říši divů, či v  říši za zrcadlem. Alenčin 
svět snů, zázraků a  dobrodružství je stále 
nesmírně přitažlivý a  zábavný. Nyní ožívá 
ve zcela nové podobě v původním českém 
rodinném muzikálu Alenka v  kraji zázraků. 
Alenka se tu opět setká s  Kloboučníkem, 
zajícem Březňákem, Houseňákem, komic-
kými dvojčaty, přemoudřelým Valibukem, 
potrhlým rytířem, a  především s  vypočíta-
vou, zlou, svůdnou Srdcovou královnou,  
i s laskavou Bílou královnou a uspěchaným 
Bílým králíkem. Všechny postavy Alence 
něco připomenou, něco vysvětlí a  dost 
možná leccos řeknou také dnešním dětem 
i  dospělým. Výpravný pohádkový muzikál 
plný hereckých hvězd s  úchvatnými kostý-
my a hudbou Vašo Patejdla. Na jevišti kro-
mě dospělých uvidíte i rekordní počet dětí. 
Všichni tančí, zpívají a hrají jako o život. Při-

jměte se svými dětmi pozvání do říše snů  
a fantazie. Hrají: David Gránský, Dáda Patra-
sová, Martina Pártlová, Ernesto Čekan, Jana 
Zenáhlíková, Miroslav Hrabě, Felix Slováček 
jr. a  další. Režie: Matěj Balcar. Vstupenky  
v předprodeji. Ceny: 490 Kč a 550 Kč.



Divadla v Metropolu rozbouří emoce  
Velkopaštikář Boris, klečící politik, drvoštěp v kůži lékaře, 
spisovatel vydávající se za ženu…

21. 9. - Divadelní sál              19.00

Petr Kolečko:  
Dvě noci na Karlštejně 

Iveta je nejlepší česká manželka. Všude 
vždycky dokázala sehnat český knedlík. 
V Kanadě, kde žila s českým hokejistou, na 
Seychelách, kde žila s uprchlým kontroverz-
ním podnikatelem, i na Antarktidě, kde žila 
s elitním vědcem. Proto si ji také bere nej-
mocnější muž Čech, velkopaštikář Boris. 
Boris si myslí, že má úroveň, není jen zbo-
hatlík, ale že je dokonce osvícený jako Karel 
IV. Svatba s Ivetou tak může být jen na Karl-
štejně a svatební noc pouze v Karlově kom-
natě. Do nové komedie se pustilo úspěšné 
duo David Drábek (režie) a  Petr Kolečko 
(scénář), autoři inscenace Žena za pultem 2: 
Pult osobnosti. Hrají: Hana Holišová, Václav 
Kopta, Igor Chmela a Jana Bernášková. 

4. 10. - Malá scéna     19.00

Miloš Horanský: 
Neumím jinak než láskou 

Byla mučednicí lásky. Hořela pro ni… ale 
nepotkala ji. Manželka, matka, milenka 
– všechno všanc, všechno celou bytostí, 
nic napůl. A  velká spisovatelka, která jako 
Mácha a  Havlíček pozdvihla naši literaturu 
k výšinám. Je uhrančivá tvorbou i životním 
stylem. Nezkrotitelně svobodná, spanilá 
duchem i  zjevem. A  vznešená tragickým 
údělem svého nedlouhého života. Inscena-

ce Neumím jinak než láskou je věnována 
Boženě Němcové k výročí 150 let od její smr-
ti. Hrají: Tatiana Vilhelmová, Aleš Procházka 
a Tomáš Pavelka. Režie: Miloš Horanský.

6. 10. - Divadelní sál              19.00

Edward Taylor: 
Vztahy na úrovni 

Do apartmá, kde Sir Partridge očekává vý-
znamného hosta, který má rozhodnout 
o vyvrcholení jeho kariéry, se začnou proti 
jeho očekávání trousit ženy. Jeho milen-
ka, manželka, a  nakonec úplně neznámá 
dáma. Zkrátka nepříliš šťastná kombinace, 
která slibuje vtipnou podívanou. Vztahy na 
úrovni plní divadla po celém světě… Kdo by 
také odolal pohledu na jindy sebejisté poli-
tiky, jak před někým klečí a koktají. V alter-
nacích mimo jiné hrají: Lukáš Vaculík, Viktor 
Limr, Monika Absolonová, Kaira Kateřina 
Hrachovcová, Martin Zounar, Martin Sobot-
ka, Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková. 
Režie: Antonín Procházka.

12. 10. - Divadelní sál           19.00

Rob Becker: 
Caveman

Máte chuť se rozesmát až k  slzám? Přijďte 
se podívat na slavnou one man show o tom, 
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdí-
lech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví. Předsta-
vení pro jednoho herce zaplňuje do posled-
ního místa hlediště mnoha divadel v  USA 
i  v  Kanadě. Hrají: Jan Holík / Jakub Slach. 
Režie: Patrik Hartl.

16. 10. - Divadelní sál           19.00

Moliére: 
Lékařem proti své vůli

Drvoštěp Sqanarell se dostane do nezávi-
děníhodné situace… Omylem se stává lé-
kařem, který musí zázračně vyléčit Lucindu, 
dceru boháče Geronta. Těšte se na pořád-
né zmatky! Moliérova klasika baví již celá 
staletí. I v tom aktuálním je stále nesmírně 
zábavná. Neotřelá kombinace loutek s  ži-
vými herci dává inscenaci nádech komedií 
předváděných na tržištích v dobách dávno 
minulých.

12. 11. - Divadelní sál           19.00

Bláznivý Petříček 
(na motivy filmu 
Jeana Luca Godarda)

Příběh lásky mladého muže znuděného 
všedností a  krásné teroristky se odehrává 
ve starém filmovém ateliéru, kterému do-
minuje auto a  zadní projekce. Ferdinand 
a Marianne se do sebe zamilují a rozhodnou 
se utéct svým dosavadním životům. Cestou 

se však dopustí několika vražd, jsou nuce-
ni se skrývat před policií, ale svým útěkem 
se netrápí. Než dojdou do svého cíle, zažijí 
mnohé tragické, ale i vtipné chvíle. Předsta-
vení doprovází původní projekce natočené 
v  Maroku, původní scénická hudba Roma-

na Holého a také tři písně v podání Tatiany 
Vilhelmové a Vojtěcha Dyka.

20. 11. - Divadelní sál           19.00

Simon Williams: 
Polib tetičku
aneb Nikdo není bez chyby 

Nesmělý statistik Leonard tajně píše milost-
ný román. Pod ženským pseudonymem ho 
zašle atraktivní vydavatelce Harrietě, která 
se věnuje pouze knihám napsaným žen-
skou rukou. Leonardův text ji zaujme, a tak 
se rozhodne ho vydat. Má to ale jeden há-
ček – s domnělou autorkou se chce setkat. 
Leonard tedy musí něco příhodného vymy-

slet. Hrají: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová, 
Pavel Nový nebo Karel Vlček, Eliška Jansová 
nebo Hana-Marie Maroušková. Režie: Jan 
Novák. 

6. 12. - Divadelní sál              19.00

John Fiske: 
Zkáza Titanicu

Dva výjimeční herci ve vtipné parodii, která 
slavila úspěch na Slovensku, kam ji přivedl 
autorův velký fanoušek Milan Lasica. Tato 
rekonstrukce potopení nejslavnější lodi 
světa vás bezesporu pobaví. Hrají: Miroslav 
Vladyka a Filip Blažek. Režie Jakub Nvota.

Iva Bittová a skupina Bardolíno
dirigent: Jan Talich

Jan Simon a Ivo Kahánek (klavír)
dirigent: Zoe Zeniodi

19.00 hod.

listopadu
2017

16.

19.00 hod.

ledna
2018

3.
METROPO

L
divadelní

sál

Iva Bittová a skupina Bardolíno
dirigent: Jan Talich

Jan Simon a Ivo Kahánek (klavír)
dirigent: Zoe Zeniodi

19.00 hod.

listopadu
2017

16.

19.00 hod.

ledna
2018

3.
METROPO

L
divadelní

sál



Výstavy Galerie Nahoře 2/2017

16. 8. - 30. 9.
KAMERAMAN, REŽISÉR  
a FOTOGRAF  
Jiří Ployhar (1927- 2009)
Natočil ví ce než 100 dokumentární ch 
filmů, polovinu z nich i reží roval.

6. 10. - 10. 11.
JIHOČESKÝ VÝLOV 2017 
Václav Pancer  
DUO PANCERFAUST
Sedmé bienále fotografického  
festivalu jihočeských autorů.

14. 11. - 10. 12.
POCTA OSOBNOSTI  
Zdeňek Voženílek (1929 - 1981)
Pokračovatel meziválečných 
avantgardních fotografů architektury.

19. 12. - 9. 2. 2018
OKOLO KOL Ill.  
Karel Mika, Michal Duda,  
Jaroslav Klíma
Členové českobudějovické  
fotografické skupiny Vývojka.

Galerie Nahoře je spolufinancována 
Statutárním městem České Budějovice

Jarní taneční v Metropolu 
odstartují již 22. ledna!

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

Velký mediální ples odstartuje 13. led-
na plesovou sezónu v Metropolu, která 
nabídne mnoho nezapomenutelných 
událostí.

Vyzdvihnout jen některé je nelehké, ka-
ždý ples má své kouzlo. Například My-
slivecký bál (20. ledna) má specifickou 
atmosféru, přičemž samozřejmě nechy-
bí ani tombola, ve které lze vyhrát i divo-
čáka. Jedním z  vůbec nejoblíbenějších 
plesů v  Metropolu je Ples Budvaru, ten 
se uskuteční 17. února. 
Vrcholem plesové sezóny je každoroč-
ně Muzikantský bál, který je na progra-
mu 23. března. I  tentokrát se bude hrát 
ve všech sálech Metropolu. Celkem se 
představí 20 kapel různých žánrů.

Že byste si rádi zatančili už v  letošním 
roce? V  tom případě byste neměli chy-
bět 21. října na Big beatových tanečních 
čajích. Od 20 hodin vystoupí ve Spole-
čenském sále Sinners, Sharpers, Helios 
a Bandy Band. 

A pokud máte raději swing, tak právě pro 
vás je připravena akce s  názvem Roz-
hlasová tančírna. Uskuteční se 26. října 
a složí poklonu Elle Fitzgerald! Swingo-
vat můžete s  Rozhlasovým swingovým 
orchestrem Václava Hlaváče a hosty An-
nou Slováčkovou, Felixem Slováčkem 
jr., Alenou Mackovou Čechovou, Petrou 
Schacherlovou Chlebníčkovou a Micha-
lem Leštinou.

Vybrané plesy:

13. 1.  Velký mediální ples

20. 1.  Myslivecký bál

17. 2. Ples Budvaru

24. 2.  II. ples města České Budějovice

2. 3.  Ples jihočeských starostů

17. 3.  Boschský ples

23. 3.  Muzikantský bál

7. 4.  Jarní ples podnikatelů

Plesová sezóna opět 
nabídne tradiční Velký 
mediální ples, Myslivecký 
bál či Ples Budvaru

24. 10. - Malá scéna         19.00

BigTrip.CZ – nejdelší cesta 
kolem světa osobním autem
 
Šílené vyprávění o  jedinečné cestě ko-
lem světa. O  tom, že lze moderní ško-
dovkou přejet nejen Afriku, ale objet 
celý svět. „Řekneme vám, jestli je horší 
řešit v  Africe rozbité přední okno, nebo 
vykládku z  kontejneru v  Argentině. Jak 
jsme přežili útok divoké pumy, byli za-
tčeni v  USA, překonali Západní poušť 
v  Austrálii nebo se ztratili v  mongolské 
Gobi. Abychom se nakonec vrátili do ČR 
s několika měsíci propadlou technickou. 
A to vše bez 4x4, GPS a bez dostatku pe-
něz!“ vzkazují cestovatelé, kteří na cestě 
strávili 777 dní. Cena vstupenek v  před-
prodeji je 100 Kč, na místě 130 Kč.

28. 10. - Divadelní sál     19.00

Dominika na cestě 
přes Jižní Ameriku

Cestovatelská přednáška Dominiky Ga-
wliczkové. O tom, jak nejpomaleji o sa-
motě projet Jižní Ameriku z Kolumbie do 
Uruguaye, na ještě pomalejší motorce, 
skončit přepadená, v  nemocnici, s  mo-
torkou na šroubky, uvíznout v  zasněže-
ných čtyřapůltisícových horách, nevě-
dět, jestli je horší ujíždět v noci vzteklým 

psům, nebo bouřce na rovné solné pláni, 
a ve vytouženém cíli po devíti měsících 
zjistit, že to bylo vlastně fajn a nechce se 
vám končit! Cena vstupenek v  předpro-
deji je 140 Kč, na místě 160 Kč.

30. 10. - Malá scéna         19.00

Kateřina a Miloš Motani 
Záhadná a drsná Namibie

Červená Namibská poušť, unikátní pří-
rodní poklady, život v  poušti, pusté 
a  obávané Pobřeží koster, kolonie la-
chtanů, diamanty a diamantová města, 
pouštní sloni, žirafy, nosorožci, damani 
a  další africká zvířata, stromové aloe 
a  jiné zvláštní rostliny, nadmíru zají-
mavé africké kmeny... Putování napříč 
nádhernou a  záhadnou Namibií opepří 
veselé, napínavé, tragické i  strašidelné 
příběhy. Cena vstupenek 120 Kč.

20. 12. - Divadelní sál     19.00
 

Ladislav Zibura
Už nikdy pěšky po Arménii 
a Gruzii

Pětadvacetiletý excentrický poutník Ladi-
slav Zibura se tentokrát vydává probádat 
Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Oče-
kává nenáročný výlet, situace se mu však 
brzy vymkne z nohou. Ať už se princ Ládík 
zrovna otráví alkoholem, zabloudí na mi-
nové pole nebo zachraňuje život štěňá-
tek, vším ale proplouvá s  neobyčejnou 
lehkostí. Cena vstupenek: dospělí 160 Kč, 
studenti 120 Kč -  studentská sleva pouze 
při platbě v hotovosti na pokladně.

Cestovatelé mají 
Metropol rádi!

Taneční, to není jen zábava, ale jedna 
z životních událostí, na kterou mnozí 
vzpomínají do konce života. Užijte si 
jedinečný kurz v Metropolu!

„Pod profesionálním vedením taneč-
ních mistrů Jany a  Tomáše Rynešo-
vých najdete v  tanečních nové přátele 
či lásku, vyplníte svůj volný čas aktivní 
zábavou a v neopakovatelné atmosféře 
zapomenete na všední starosti,“ uvá-
dějí 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 mam-
bo, které využijete na plesech či jiných 
tanečních událostech. Součástí výuky 
jsou také základní pravidla společen-
ského chování - představování, podá-
vání 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 hranice-
mi republiky. „Vysoká úroveň, kvalita, 
profesionalita, příjemné prostředí, to 
vše na vás čeká v  tanečních kurzech 
pořádaných v  Metropolu,“ zvou orga-
nizátoři.

Jarní kurz se uskuteční od 22. ledna 
do 9. dubna. Skladba kurzu: Celkem 11 
lekcí (8 normálních lekcí, 1 prodlouže-
ná, 1 večer v  latinsko-americkém stylu 
a závěrečný věneček).

Od 16. dubna pak navážou Pokračovací 
taneční, které potrvají do 4. června. „Po-
kračovací taneční navazují na základní 
kurz, je tedy nutné umět základní kroky 
a  variace standardních i  latinsko-ame-
rických tanců. Zopakujete si 8 základ-
ních tanců, které vypilujeme a rozšíříme 
o  nové, zajímavé variace a  naučíme se 
dva nové tance Sambu a  Rock´n´roll. 
Celý kurz zakončíme závěrečným ve-
čírkem, kde vás čeká opakování všech 
tanců a taneční soutěže. Tyto kurzy jsou 
pojaty v  zábavné, neformální formě, 
k čemuž patří i neformální oblečení a te-
maticky zaměřené lekce, kde se jistě po-
bavíte,“ popisují organizátoři.

Zájemci se mohou hlásit přímo v sekre-
tariátu DK Metropolu (v  pracovní dny 
od 8 do 16 hodin), telefonicky na čís-
lech (386 106 112 nebo 604 246 048) či 
e-mailem na info@metropolcb.cz. 

Další informace na www.metropolcb.cz 
sekce Kurzy.


