
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM V SRDCI METROPOLE

ČESKÉ BUDĚJOVICE PODZIM 2019

Podzim v Metropolu ve znamení hvězd  
Metropol na podzim láká na Zagorovou, Ledeckého nebo Margitu
 8. 10. Divadelní sál   19.00

Karel Plíhal
Jedinečný hudebník, textař a poeta Karel 
Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum roze-
smát veselou básničkou, aby je vzápětí roz-
něžnil a roztesknil emotivním textem písně. 
Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jem-
ná a hravá poetika, komorní atmosféra, a to 
vše ve formě inteligentně humorných, často 
vyzrále sebeironických textů nebo krátkých 
veršovánek uvozujících či doplňujících jed-
notlivé písničky. A zároveň famózní kytaro-
vé umění. Nevhodné pro děti do 12 let!

22. 10. Společenský sál  19.00

Peter Nagy 60
Speciální česko-slovenské turné ke kula-
tému jubileu Petera Nagyho, na němž ho 
doprovodí skupina Indigo, jíž dal název 
podle svého prvního hitu Profesor Indigo. 
Jedinečná možnost zažít nově postavený 
koncertní program plný pozitivní energie 
a hudby, který je průřezem tvorby tohoto 
zpěváka, skladatele a textaře. Jelikož se za 
posledních patnáct let zvuk kapely Indigo 
a interpretace posunuly k rocku, písně jako 
Chráň svoje bláznovstvá, Sme svoji, Krásny 
zadok a podobně dostaly rockový drive, což 
se vždy kladně podepisuje na spontánní 
festivalové atmosféře koncertů. Ale prostor 
dostávají také písničky s poetickými texty 
(Bóje, Agáty, Udobrenia či nová píseň 50 Ži-
ráf) pro publikum, jež mu zůstává věrné už 
pětatřicet let.

29. 10. Společenský sál  19.00

Hana Zagorová  
a BOOM!BAND Jiřího Dvořáka
Legenda tuzemské hudební scény. Stále 
velmi oblíbená zpěvačka, která dokáže na 
koncert přitáhnout celé generace. Spo-

lu s ní vystoupí také Petr Rezek a skupina 
BOOM!BAND Jiřího Dvořáka.

 1. 12. Společenský sál  19.00

Janek Ledecký
Další velký pojem české muziky. Tentokrát 
se Janek Ledecký vydává na turné, v jehož 
rámci zahraje veškeré skladby ze zásadní 
desky Sliby se maj plnit o Vánocích. Doplní 
je o své další velké hity. K sváteční atmosfé-
ře přispěje i M. Nostitz Quartet a doposud 

největší světelný park, s jakým kdy zpěvák 
na koncerty vyrazil.

 3. 12. Divadelní sál  19.00 

Ondřej Havelka  
a jeho Melody Makers 
„Swing nylonového věku“
Melody Makers jsou dokonalými průvodci 
do minulosti. Do minulosti, kdy byl na vr-
cholu světový swing. Zběsilé, virtuózní kusy 
střídají nesmrtelné sladké melodie.  Ondřeji 
Havelkovi a jeho Melody Makers jde hlavně 
o přesnou interpretaci dobové hudby (swin-
gové éry) a zabývají se nejen americkými 
skladbami, ale i raným českým či sloven-
ským džezem. Ke hře používají také dobo-

vé nástroje, které jim zaručují opravdovou 
autenticitu skladeb. Výjimečnou atmosféru 
koncertu dodá netradičně prostředí diva-
delního sálu. 

 4. 12. Divadelní sál  19.00 

Štefan Margita
Galavečer nejkrásnějších operních árií 
a muzikálových písní v podání světově pro-
slulého tenoristy Štefana Margity a jeho 
hostů - sopranistky Kristýny Vylíčilové 
a houslového virtuosa Miroslava Ambro-
še za doprovodu dámského smyčcového 
orchestru Ambroš Ladies Orchestra. V pro-
gramu zazní díla známých autorů klasic-
ké hudby, jakými jsou W. A. Mozart, P. I.  
Čajkovskij, A. Vivaldi. Dojde také na díla 
autorů muzikálových melodií J. Williamse 
nebo A. L. Webbera.

16. 12. Společenský sál  19.00

Čechomor
Čechomor vloni oslavili 30. narozeniny, což 
ale neznamená, že by nějak ztráceli dech. 
Naopak – jejich kariéra je úžasná a stále 
naplno pokračuje. Fanoušci je milují pře-
devším pro nápaditá aranžmá a osobitou 
interpretaci hudby, jejímž základem jsou li-
dové písničky. Kapela má za sebou úspěšné 
desky, nespočet koncertů, turné za hrani-
cemi, hraní se symfonickými tělesy a spo-
lupráci s takovými osobnostmi, jako jsou 
například japonský hudebník Joji Hirota či 
americká písničkářka Suzanne Vega. Beze-
sporu jedna z nejvýraznějších tuzemských 
kapel, jejíž koncerty jsou obrovským zážit-
kem, o čemž se v Metropolu můžete pře-
svědčit.

www.peternagy.skwww.peternagy.sk

Hana Zagorová
Petr Rezek
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a Boom ! Band Jirího Dvoráka



Čtyři  skvělé  koncerty  nabídne  na  pod-
zim cyklus koncertů zvaný Na návštěvě 
u Nezmarů. Jak je již zvykem, uskuteční 
se na Malé scéně Metropolu. Na progra-
mu  jsou Ondřej  Ruml,  Folk  Team Brno, 
Jarret a Funny Fellows.

Ondřej Ruml                           18. září
Jako první dorazí do Českých Budějovic 
Ondřej Ruml se svou one man show „Na-
hubu“. Zpěvák a herec na sebe výrazně 
upozornil v roce 2014, když vydal velmi ce-
něné album Ondřej Ruml zpívá Ježka, Vo-
skovce a Wericha. Vidět ho můžete mimo 
jiné s bigbandy v zádech, avšak v Metropo-
lu vystoupí sám za sebe, pouze s takzva-
ným looperem, který je u muzikantů stále 
oblíbenější.

Folk Team                                16. října
Brněnští Folk Team nejsou budějovickým 
fanouškům neznámí, ostatně na návštěvě 

u Nezmarů již v minulosti byli a těšili se 
skvělého přijetí. Letitá kapela má za sebou 
více než čtyřicetiletou kariéru, nespočet 
koncertů a několik alb. Je to bezesporu 
klasika tuzemské folkové scény.

Jarret                              13. listopadu
Liberečtí Jarret sami sebe označují za folk 
rock nebo indie rock. Faktem ale je, že 
jsou stylově těžce zařaditelní, byť folk tvoří 
pevný základ. Kapela vznikla již v první po-

lovině 90. let, přičemž v roce 1997 vydala 
debutové album. Skvělí muzikanti, pře-
kračování žánrových hranic, osobitý hlas 
Hany Skřivánkové, to jsou Jarret, na které 
se můžete těšit v listopadu.

Funny Fellows                 11. prosince
O poslední letošní koncert v rámci „Nezma-
rů“ se postarají slovenští Funny Fellows, 
kteří zvou na exkurzi do hudební minulos-
ti, respektive do časů swingu a kabaretů. 
Veselá partička vykouzlí úsměv na tváři – 

kromě skvělé muziky nabízí totiž i humor, 
čímž vzniká neodolatelná kombinace. 

Na návštěvě u Nezmarů
Těšit se můžete na klasický folk i starý swing 

Metropol zve na podzimní cyklus 
Klub náročného diváka
Rozšíření  kulturní  nabídky  města 
o okruh komorních, nekomerčních pro-
gramů  určených  náročnějším  divákům 
a  mládeži  z  řad  vysokoškolských  stu-
dentů.  Takový  je  cíl  Klubu  náročného 
diváka, tedy přehlídky komorních diva-
del,  kterou  organizuje  Metropol  České 
Budějovice. 

20. října je na programu Žena, která uva-
řila  svého  manžela (D. Isitt) z produkce 
UA Pierot Praha. Žárlivost, zrada, nevěra, 
klam, ponížení… Černá komedie v režii Pe-
tra Kracíka je exkurzí do světa, který příliš 
vtipný není. Jenomže jak název napovídá 
– v tomto případě se ukáže nový význam 
rčení, že láska prochází žaludkem. Hrají: 
Nela Boudová, Ilona Svobodová a Otmar 
Brancuzský.

27. října bude na scéně řádit Šárka Vaculí-
ková v představení Milena má problém, 
které si i sama napsala a zrežírovala. Její 
vystoupení bude hravé, dravé, vážné, a pře-
devším pak vtipné. Šárka se do povědomí 
dostala v seriálu Ulice, ale má za sebou i fil-
my Rafťáci nebo Můj vysvlečenej deník.

19. listopadu dorazí do Metropolu Miroslav 
Vladyka a Radek Holub, kteří předvedou 
slavnou inscenaci M. Jones Plný  kapsy 
šutrů v režii Jany Kališové z produkce Di-
vadla Kalich. Vypráví příběh dvou obyčej-
ných chlapíků, jež se stanou komparzisty 
amerického velkofilmu. Co s nimi udělá 
svět slávy a peněz? Každý z těchto dvou 
skvělých herců představuje několik postav 
tohoto hořce humorného příběhu.

Poslední hra z přehlídky komorních diva-
del se odehraje 26. listopadu. Moje malá 
úchylka je nový titul pražského A studia 
Rubín, napsal ho Tomáš Dianiška. Režie 
Adély Laštovkové Stodolové podržela klišé 

rámec salonních detektivek a připravila di-
vákům slušnou porci parodie, černého hu-
moru i znepokojivých překvapení. Zkrátka 
Agatha Christie po rubínovsku. Hrají: Jan 
Cina, Hana Vagnerová (Berenika Kohouto-
vá), Andrej Polák a Petr Vančura.

Místem dění bude Malá scéna a začátky 
představení se uskuteční vždy od 19 hodin. 
Spolufinancováno Statutárním městem 
České Budějovice.

Milena 

ŠÁRKA VACULÍKOVÁ 
scénář, režie, hraje

hudba Jan Šikl / dramaturgie Apolena Vacková 
technická supervize Ondřej Michalík
produkce Tereza Tomášová 

foto: Hynek Čermák

MÁ PROBLÉM

D I V A D L O  V  C E L E T N É

Vytištěno v ofsetové tiskárně Stuare, s.r.o., Jihlavská 2f, Troubsko-Veselka, www.stuare.cz
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Jakubské nám. 5 / 602 00  Brno
Kancelář divadla: 542 214 692
Rezervace a informace: www.divadlobolkapolivky.cz
na tel.: 542 214 903, e-mailem: pokladna@bolek.cz
Pokladna otevřena ve všední dny 12.00 - 19.00, so,ne: hodinu před začátkem představení.
Vstupenky je možné zakoupit také na webu divadla a v prodejní síti
www.facebook.com/divadlobolkapolivky  
www.google.com/+divadlobolkapolivky
www.youtube.com/divadlobolkapolivky                              

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

partneři:

hlavní mediální partneři:

mediální partneři:

Hrají: 
Milan Šteindler, Jiří Fero Burda / Jiří Pecha,  
Petr Halberstadt, Filip Teller, Šárka Vaculíková, 
Mariana Chmelařová

Autor a režie: 
Luboš Balák

Jan Hus dávno již upálen. Na Českou zemi valí se hordy  
cizáckých nepřátel, kterým čelí jen hrstka našich. Na malém 
ostrohu tyčí se osamoceně nevelká tvrz hejtmana Arnošta. 
I na ni brzy dolehnou krutosti doby a válečných požárů. 
Křižácká přesila blíží se a muži, ženy ale i panicové a panny 
budou nuceni rozhodnout se čemu dát přednost – boji,  
či zbabělosti, cti, či ohnutým zádům? 
Jakou cestu zvolí naši předkové, jakou cenu tím dají svým 
životům? Toť důležitá otázka, neb na jejich skutcích a činech 
stojí i společnost dnešní a my nejsme jiní než oni.
Hra z doby husitské o našich pradědech a prabábách, kteří 
nežili zase tak dávno.

DBP_TVRZ_LET1.indd   2 25.04.15   02:55
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 30. 9. Divadelní sál   19.00 

Antonín Procházka:  
Klíče na neděli
Mejdan, na kterém se sejdou dva manžel-
ské páry, se příliš nepovedl… Partneři se 
v opilosti prohodí, vymění si klíče od bytu 
a po kratičké radosti z něčeho nového se 
roztočí kolotoč potíží. Do toho přijede ze 
Švýcarska bohatá tetička, dostaví se ne-
příjemná tchýně a vrší se řetězec trapasů. 
Nakonec všichni zatouží po jediném, a to 
dostat se domů k zákonitému partnerovi. 
Hrají: Veronika Jeníková, Viktor Limr, Olga 
Želenská, Libor Hruška/Antonín Procház-
ka, Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová, 
Vlasta Žehrová. Režie: Ant. Procházka.

2. a 3. 10. Malá scéna  19.00  
One KNOR SHOW – Než začnu
Hodinu a půl dlouhá stand-up comedy, 
která divákům roztřepe bránice. Miloš Knor 
s nimi probere aktuální ožehavá témata 
a nebude se bát píchnout do vosího hnízda 
a… pořádně se popíchat.

3. 10. Divadelní sál   19.00 

Rob Becker:  
Caveman
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijď-
te se podívat na slavnou one man show 
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
Představení pro jednoho herce zaplňuje 
do posledního místa hlediště mnoha diva-
del v USA i Kanadě. 

16. 10. Divadelní sál   19.00

F. R. Čech na motivy A. Jiráska: 
Dívčí válka
Děj velmi oblíbené komedie začíná ne-
obvykle, a to pohřbem kněžny Libuše, 
který se vzhledem k technické obtížnosti 
odehrává mimo zorné pole diváka. Kníže 
Přemysl se stává jako vdovec cílem útoku 
vdavekchtivé Vlasty, která má ambice na-
stoupit na místo kněžny Libuše. Hrají čle-
nové Čechova prozatímně osvobozeného 
divadla: F. R. Čech, S. Pagodová, A. Kade-
řávková/M. Olšrová, O. Navrátil/J. Štědroň, 
M. Maděrič, P. Martinák, R. Skamene.

31. 10. Divadelní sál   19.00

Norm Foster:  
Láska v přímém přenosu 
Jedna z nejslavnějších her Norma Foste-
ra, nejhranějšího a nejúspěšnějšího ka-

nadského divadelního autora všech dob. 
Šest příběhů se odehrává během jednoho 
večera v jednom menším městě. V prvním 
z nich dostane manželský pár zaplaceno 
za sex v přímém rozhlasovém přenosu, 
v jiném musí rocková hvězda odolávat 
svodům sotva zletilé fanynky, v dalším zjiš-
ťuje majitel striptýzového podniku, jak je 
těžké propustit neschopnou striptérku… 
Osudy jednotlivých postav, o které se dělí 
pět herců, se čím dál víc prolínají a záplet-
ka se vrství. V patnácti rolích hrají: Petr 
Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Sucha-
řípa, Ivana Korolová/Michaela Tomešová,  
Martin Kavan/Radek Zima.

6. 11. Divadelní sál   19.00

Petr Abraham:  
Moje hra 
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opus-
til tento svět nečekaně a s poměrně sta-
rosvětským přáním: Chtěl po své partner-
ce, aby uspořádala soukromou smuteční 
slavnost na jeho počest. V obývacím pokoji 

se proto u vystaveného Mistra schází šest 
žen různého věku, postavení i světonázo-
ru, z nichž každá sehrála v životě vyhláše-
ného bonvivána osudovou roli… Magie di-
vadla umožní Jankulovskému z „druhého 
břehu“ mluvit s jeho poslední ženou. Moje 
hra je skvělá komedie, ve které v hlavní 
roli charismatického Mistra Jankulovské-
ho září jedna z největších hvězd českého 
herectví Jiří Bartoška, jenž přijal divadelní 
roli po dlouhých letech. Hrají: Jiří Bartoš-
ka, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml., 
Vlasta Peterková, Nina Divíšková, Martin 
Kubačák, Adéla Koutná. Režie: Jan Kačer.

14. 11. Divadelní sál   19.00

J. B. P. Molière:  
Lakomec
Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuvá-
děnějších děl J. B. P. Molièra. Tento mistr 
francouzské a světové komediografie zachytil 
v hlavní postavě Harpagona věčné lidské vlast-
nosti nezdravých tužeb, hamižnosti, podezíra-
vosti a obav. Molièrův Lakomec není jen tím, 

kdo nezdravě shromažďuje peníze. Tato vlast-
nost je jeho chorobou. Lakota je jeho nábožen-
stvím, světonázorem a posláním. Divadlo Ka-
lich přináší Lakomce současného, bez krajek 
a paruk, ale s krásou a jiskrou Molièrova jazyka. 
Hrají: Pavel Zedníček, Marika Procházková, On-
dřej Novák/Aleš Petráš, Jana Švandová, Sarah 
Haváčová, Mojmír Maděrič, Zdeněk Palusga, 
Kristián Kašpar. Režie: Jakub Nvota.

20. 11. Divadelní sál   19.00
 
Gérard Lauzier:  
Nalevo od výtahu 
Stačí jedny zabouchnuté dveře, žárlivý mile-
nec a Yan má zase spoustu problémů. Kdo je 
Yan? Tichý, klidný, plachý a spořádaný muž, 
výtvarník, kterého má konečně po celých 
měsících tajného zbožňování navštívit vdaná 
Flerence. Decentní setkání se však v důsled-
ku náhod a nedorozumění, vznikajících kvůli 
chorobně žárlivému sousedovi a jeho mladič-
ké manželce, mění ve sled absurdních situací. 
Hra byla předlohou legendární francouzské 
komedie s Pierrem Richardem v hlavní roli. 
Hrají: Roman Vojtek, Lenka Zbranková, Vilém 
Udatný a další. Režie: Petr Svojtka. 

8. 12. Divadelní sál   19.00

Eduardo De Filippo:  
Filumena Marturano
Manželství po italsku s dojetím a komikou. 
Co všechno musí podstoupit prostá žena, 
aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro 
své syny zabezpečila rodinu? Hrají: Simona 
Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, 
Jaroslava Pokorná nebo Jaroslava Tvrzníková, 
Andrea Daňková, František Skopal, Karel Heř-
mánek ml./J. Ťoupalík, Libor Hruška/Zdeněk 
Hruška a další. Režie: Zdeněk Kaloč.

10. 12. Divadelní sál   19.00

Světáci 

Legendární příběh fasádníků, kteří 
pracují v Praze. Chtějí být za skutečné elegá-
ny, proto se začnou vzdělávat v oblasti spole-
čenského chování. Těší se, až zajdou do luxus-
ního podniku a třeba i natrefí na opravdové 
dámy. A ty se na scéně skutečně objevují. Jen 
je otázkou, zda se skutečně jedná o dámy…

Dívčí válka, Lakomec, Nalevo od výtahu, Světáci… 
Podzim v Metropolu nabídne mimo jiné i osvědčené klasiky



Mediální  ples  tradičně  odstartuje  
11. ledna 2020 plesovou sezónu v Me-
tropolu. Ta bude opět bohatá, na pro-
gramu  je  třeba  Ples  Budějovického 
Budvaru  (8.  února),  Ples Města České 
Budějovice (22. února) nebo Muzikant-
ský bál (3. dubna).

Vůbec poprvé se v Metropolu uskuteč-
ní Vinařský ples (28. února), na kterém 
se bude prezentovat osm vinařství, při-
čemž návštěvníci budou moci ochut-
nat z nabídky více než 80 druhů vín. Na 
programu je mimo jiné kapela Nebe 
a zúčastní se i Miss Czech Republic 2019  
Denisa Spergerová.

Metropol je také oblíbeným místem ma-
turantů – celkem zde proběhne 54 matu-
ritních plesů. Jako první bude ples VOŠ, 
SPŠ automobilní a technické – 19. října. 
O finální tečku se postará SUPŠ svaté 
Anežky České v Českém Krumlově – 20. 
března 2020.

Předvojem sezóny opět bude Rozhlasová 
tančírna, která se letos koná již popáté 

a zaměří se na muzikály. Uskuteční se 
23. října a hrát bude Rozhlasový swingo-
vý orchestr, jehož hosty budou zpěváci 
Jan Kříž a Lukáš Randák. Nenechte si ujít 
největší swingovou událost roku v jižních 
Čechách a přijďte si zatančit (nejen) v ryt-
mu swingu v Rozhlasové tančírně.

Reprezentační plesy:
11. 1. 2020   Mediální ples
18. 1. 2020   Myslivecký bál
25. 1. 2020   Hasičský ples
  1. 2. 2020   Rotary klub ČB
  7. 2. 2020   Jihočeská univerzita
  8. 2. 2020   Budějovický Budvar
21. 2. 2020   Ples jihočeských stavbařů
22. 2. 2020   Ples Města České Budějovice
28. 2. 2020   Vinařský ples
  6. 3. 2020   Ples jihočeských starostů
  7. 3. 2020   Jednota, s.d. ČB
21. 3. 2020   Robert Bosch, spol. s r.o.
27. 3. 2020   VŠTE
  3. 4. 2020   Muzikantský bál
  4. 4. 2020   Ples podnikatelů

Cestovatelské 
besedy návštěvníky 
zavedou do Peru, 
Íránu či Tanzánie
10. 10. Malá scéna            19.00

Pavel Svoboda: Peru
Dva lidé, dva batohy, pět zemí a sedm 
měsíců dobrodružství. 10. října se ná-
vštěvníci Metropolu vydají do Peru! 
V třetí největší zemi Jižní Ameriky vyra-
zí společně s Pavlem Svobodou na dva 
dlouhé treky nejvyššími peruánskými 
velehorami a nejhezčími scenériemi 
hor Jižní Ameriky - Cordillera Blanca 
a Huayhuash. Čekají vás rozeklané hor-
ské štíty, ledovce a překrásná jezera…

24. 10. Divadelní sál            19.00

Ladislav Zibura:  
Pěšky mezi buddhisty  
a komunisty
Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák 
Ladislav Zibura se na podzim vrací do 
Českých Budějovic. Mladý muž se na 
jaře 2016 vypravil do Himálaje, zapad-
lých nepálských vesnic a neprobáda-
ných údolí čínských řek. Příběh jeho 
1 500 kilometrů dlouhé pěší výpravy 
je svědectvím o jednoduchosti života 
a půvabu svobody, u kterého se budete 
smát od začátku až do konce. Ať už ho 
zrovna zatýká policie, trpí vysokohor-
skou nemocí nebo zachraňuje lidský 
život, princ Ládík vším proplouvá s neo-
byčejnou lehkostí. Nečekejte žádné po-
pisy památek. Projekce je o Číňanech, 
Nepálcích a jejich životech.

30. 10. Malá scéna            19.00

Jakub Venglář:  
Vítejte v Íránu
Další z řady cestovatelských stand-upů. 
Tentokrát se podíváme do Íránu, kte-
rý je v současnosti žhavým světovým 
tématem. Kombinace perské kultury, 
přírodních divů na sto způsobů, vstříc-
ných lidí a levné destinace láká velké 
množství turistů. Přijďte se s touto zemí 
seznámit a inspirovat. 

4. 11. Malá scéna            19.00

K. & M. Motani:  
Expedice Borneo
V pondělí 4. listopadu zavede cestova-
telská beseda návštěvníky na Malajský 
poloostrov a ostrov Borneo. Například 
uvidí Hadí jeskyni, podivný festival, kde 
provádí piercing jehlami i meči a chodí 
po žhavých uhlících. V Malajsii se po-
dívají na moderní hlavní město Kuala 
Lumpur. V George Town je uchvátí krás-
né grafity. Uvidí veselý Opičí kopec, mi-
liony světlušek, rybářskou vesnici Kuala 
Sepatang, fabriku na výrobu dřevěného 

uhlí, ostrorepy i jedovaté ryby fugu. Na 
Borneu je uchvátí deštný prales, bujná 
zelená vegetace, obrovský květ raflé-
zie, který vykvete jednou za čas. Mimo 
jiné budou pozorovat létající veverky, 
létající lemury, létající žáby, medvědy 
malajské, rezavé orangutany, nosaté 
a břichaté opice kahau. Město Kuching 
je překvapí moderním mostem. Setkají 
se s velmi zajímavými kmeny, jako jsou 
pralesní lidé Iban, kteří žijí v dlouhých 
dřevěných domech. Je toho hodně a na 
besedě toho bude ještě víc. Bezesporu 
fajn zážitek!

25. 11. Malá scéna             19.00

Pavel Svoboda:  
Afrika – Tanzánie
Dá se projet Tanzánie s batohem na zá-
dech? Horské túry bez průvodce a dra-
hých permitů? Jde to! Treky africkými 
svěže zelenými horami. Dramatické 
vyhlídky v pohoří Usambara. Čajové 
plantáže, vodopády, jezero Malawi. 
Dobrodružná cesta k Masajům. Safari, 
které vám počtem zvířat vyrazí dech. 
Sloni, zebry, žirafy. Jaký je ve skutečnosti  
Zanzibar?

19. 12. Divadelní sál            19.00

Ladislav Zibura:  
Prázdniny v Evropě
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák La-
dislav Zibura se vrací na pódia s novým 
stand-upem. Tentokrát se vydal do ob-
lasti, která je dostupná a krásná, přesto 
o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal 
se prostopovat Evropu. Přijďte se za-
smát u jeho vyprávění o 14 000 kilomet-
rů dlouhé cestě na sedadle spolujezdce. 
Ladislav vás ve společnosti svérázných 
řidičů provede čtrnácti zeměmi – z hor-
kého předměstí Athén přes malebné 
rumunské vesnice až za polární kruh. 
Odhalí vám přitom místa, na která jste 
se vždycky chtěli podívat, jen jste o nich 
dosud neslyšeli.

Novinkou nadcházející 
plesové sezóny v Metropolu 
bude Vinařský ples

Chcete se naučit tančit, hledáte zába-
vu, nové přátele či lásku? Nechcete se 
mačkat s dalšími tanečními páry v ma-
lém sále, pak taneční pro mládež v Me-
tropolu jsou pro Vás to pravé.

Během dvanácti lekcí se naučíte stan-
dardní i latinsko-americké tance. Nedíl-
nou součástí našich lekcí jsou také pra-
vidla společenského chování, která jsme 
ještě rozšířili, a to o speciální hodinu 
stolování spojenou s rautem. 

Raut je stále oblíbenější praktická for-
ma občerstvení využívaná při firemních 
večírcích, vernisážích, premiérách, svat-
bách a dalších oslavách, se kterými se 
během života setkáváme všichni, ale 
ne všichni víme, jaká jsou jeho pravidla 
a zákonitosti. 

Toto a mnohé další Vás ve spolupráci 
s LAPROD-AK naučíme v naší speciální 
lekci tak, abyste si nemuseli v budoucnu 

dělat starosti, zda se nedopustíte něja-
kého faux pass. Více můžete také shléd-
nout na našem novém ukázkovém videu 
na YouTube – Lekce stolování s rautem 
Metropol České Budějovice.

V rámci prodloužené a věnečku na Vás 
pak čekají taneční soutěže o hodnotné 
ceny, kde tou hlavní jsou oblek od Pán-
ských obleků BANDI a šperky ze šperkař-
ské a zlatnické dílny TULLIPE p. Veroniky 
Krátké. Tradice, kvalita, zábava - to jsou 
taneční v Metropolu.

Veškeré  info  a  přihlášku  najdete  na 
www.metropol.cz  záložka  „KURZY“ 
(Taneční  kurz  JARO  2020).  Párům 
a skupinám pěti a více párů poskytuje-
me skupinové slevy. 

V případě, že při přihlášení nemáte part-
nera/partnerku, můžete se s ní/ním se-
známit před začátkem tanečních v rám-
ci naší otevřené facebookové skupiny.

Taneční JARO 2020

Galerie Nahoře 
je spolufinancována 

Statutárním městem 
České Budějovice

Výstavy Galerie Nahoře 2/2019

27. 8. - 8. 10.
JIHOČESKÉ DIVADLO 100 
Bohuslava Maříková

11. 10. - 10. 11.
JIHOČESKÝ VÝLOV

17. 11. - 31. 1. 2020
30 LET SVOBODY 1989 - 2019
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