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Lucie Bílá v květnu rozezpívá Metropol  
Kromě ní jaro nabídne třeba Bratry Ebeny, Radůzu nebo Katapult
17. 3. Společenský sál  19.00

FRAGILE CZ Tour 2020
Vokální skupina Fragile je složená z po-
pulárních osobností známých z různých 
televizních seriálů, divadelních, muzikálo-
vých produkcí či TV show. V ČR účinkovala 
například v pořadech Show Jana Krause, 
Snídaně s Novou, Sama doma, Dobré ráno, 
Handicapovaný sportovec roku a celé řadě 
dalších. Uskupení se věnuje interpretaci 
známých světových pop/rockových hitů 
v působivých a velmi zajímavých originál-
ních a cappella aranžmá – tedy výhradně 
bez hudebních nástrojů. Veškerá hudba tak 
bude tvořena pouze hlasem a ústy interpre-
tů v komorním provedení. Jisté instrumen-
tální prvky se pak v jejich hlasech uplatňují 
jako rytmická opora. V Metropolu bezespo-
ru zasáhnou široké divácké publikum, stej-
ně jako na všech svých dosavadních kon-
certech.

24. 3. Společenský sál  19.00

Petr Hapka  
a jeho potměšilí hosté
Koncert mapuje hudební tvorbu Petra  
Hapky. Připomeneme jeho ranou písňovou 
tvorbu pro Hanu Hegerovou a také jeho 
spolupráci s největším tvůrčím partnerem 
Michalem Horáčkem. Zazní i filmové melo-
die. Ke spolupráci byly tentokrát přizvány 
osobnosti, které Hapkovy písně interpre-
tovaly v jeho posledním velkém projektu 
Kudykam. Na pódiu se tak představí Hana 
Holišová, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka 
Nová, Petra Hřebíčková, Jana Lota ane-
bo František Segrado. Zpěváky doprovodí 
pětičlenný orchestr sólistů v nastudování  
Petra Maláska.

30. 3. Divadelní sál   19.00

Katapult - Nostalgia Tour 2020
Katapult jsou absolutní klasikou české roc-
kové scény. Řada jejich songů zlidověla, 
přesto kapela netěží jen z minulosti, ale na-
dále točí nové desky. Na turné Kaťáci pod-
porují nové album Nostalgia. Na staré per-
ly ale samozřejmě také dojde! Katapult… 
zkrátka nesmrtelný rokec, který rozproudí 
krev v žilách.

1. 4. Společenský sál   19.00

Bratři Ebenové
Naprosto ojedinělá, stylově těžce zařaditel-
ná kapela. Bratři Ebenové vstřebávali vlivy 
moderní folkové, jazzové a rockové muziky, 
které dokázaly skloubit s použitím různých 
neobvyklých nástrojů, čímž docílili vlastní-
ho, okamžitě rozpoznatelného zvuku. Bratři 
Ebenové baví, hladí po duši a dělají radost. 
Jejich koncert je zážitkem!

7. 4. Společenský sál   19.00

O. Havelka a jeho Melody Ma-
kers - Swing nylonového věku
Nylonový věk – tak nazval Josef Škvorecký 
první tři poválečná léta. Byly to roky  vše-
obecné euforie ze znovunabyté svobody. 
Jejím symbolem se pro většinu mladých 
lidí stal swing. Hudba českých bigbandů 
Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo Ladislava 
Habarta  dosáhla v té době vynikající úrov-
ně, než byla po roce 1948 brutálně zadu-
pána komunistickou cenzurou. V koncertní 
show SWING NYLONOVÉHO VĚKU předve-
dou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers 
nejkrasší a nejžhavější swingové fláky z této 
vrcholné éry bigbandového swingu.

22. 4. Společenský sál  19.00

Kamil Střihavka akusticky
Akustický program Kamila Střihavky & The 
Leaders! sklízí velké úspěchy už pět let. Na 
jaře roku 2020 se bude jeden z unplugged 
koncertů konat i v Českých Budějovicích. 

Návštěvníky tak čekají dvě hodiny složené 
z jemných a hluboko procítěných skladeb 
v podání majitele nezapomenutelného hla-
su a jeho vynikající kapely.

28. 4. Malá scéna   19.00

Hop Trop
Legendární Hop Trop slaví úspěch i po jed-
načtyřiceti letech. Jednačtyřiceti letech, kdy 
zároveň hrají v původním složení, což je sku-
tečně nevídané. Během své existence kapela 
odehrála zhruba 2550 představení v Čechách 
a Slovensku, ale i v USA, Austrálii či Polsku, 
vydala několik desek, přičemž je držitelem 
platinové a několika zlatých desek, a napsa-
la písně, které zlidověly. Koncert souboru je 
výběrem nezapomenutelných skladeb, jako 
jsou například Tři kříže, Amazonka, Jonatán, 
Vodácká holka a tak dále. Hop Trop uvedou 
i několik nových songů.

11. 5. Společenský sál  19.00

Lucie Bílá – To o mně
Velká hudební událost se uskuteční v květnu 
ve Společenském sále Metropolu. Vystoupí 
zde nejpopulárnější zpěvačka a majitelka 
20 Českých slavíků Lucie Bílá. Jedinečná 
osobnost, která se několik desetiletí udržu-
je na vrcholu popularity, představí písničky 
z nové desky nazvané Ta o mně. Těšit se sa-
mozřejmě můžete i na její největší hity.

12. 5. Divadelní sál   19.00

Radůza
Její umělecká dráha připomíná některé „po-
hádkové“ životopisy. Na ulici ji v roce 1993 
objevila Zuzana Navarová a již tři dny na to 
zpívala ve svatyni českých zpěváků, v praž-
ské Lucerně. O pár týdnů později zde pak tri-
umfovala jako „předskokanka“ slavné ame-
rické písničkářky Susanne Vega, o šest let 
později měla stejnou čest při koncertě Mikea 
Oldfielda. Od té doby vydala několik velmi 
úspěšných sólových alb, získala několik zla-
tých Andělů a bodovala také v anketě Zlatý 
slavík.  Díky své jedinečnosti a originálním 
písním, čerpajících především z české tradi-
ce, zaujala i publikum v zahraničí, například 
v Polsku a ve Francii. Tentokrát nám se svou 
kapelou představí průřez dosavadní tvor-
bou. Zazní nejen písně z nového alba Muž 
s bílým psem, ale i písničky z prvních desek. 
Radůza se zvládne doprovodit na několik hu-
debních nástrojů, její zpěv hřmí, ale i jemně 
vypráví dojemné příběhy.

LUCIE BÍLÁ

TURNÉ 2O2O
www.luciebila.com



Nezmaři                        19. 2.
Jarní část cyklu nemůže odstartovat ni-
kdo jiný, než oblíbení a nestárnoucí Ne-
zmaři. Folková stálice charakteristická 
vícehlasým vokálem za doprovodu akus-
tických nástrojů, jejíž repertoár tvoří vlast-
ní písně i světová klasika. Jsou nezmary 
i v pravém slova smyslu, jelikož každoroč-
ně odehrají ke stovce koncertů. V současné 
době jezdí s programem, ve kterém zazní 
písně od historie až po současnost.

Malina Brothers        26. 3. 
Hvězdná bluegrassová a country kapela 
Malina Brothers oslavuje letos deset let 
existence. Výročí si připomíná hudebním 
dokumentem Kluci od Metuje, živým DVD 
a zároveň vyráží v lednu na turné. Když se 
přitom před celou dekádou boční projekt 
nejlepších sidemanů české country, blue-
grassové a folkové scény formoval, ani 
samotní muzikanti projektu velkou život-
nost nedávali. Jejich raketový start, zcela 
vyprodané koncerty, turné v USA, tři alba 

nebo spolupráce s Dylanovým spoluhrá-
čem Charliem McCoyem či zpěvačkou Ka-
teřinou García nakonec z kapely udělaly 
fungující a svébytné hudební těleso. Jejich 

hudební cestu nyní shrnuje i DVD a CD Ma-
lina Brothers, 10 let na scéně, které je zá-
znamem z vyprodaného brněnského Sono 
Centra. Kapela jeho vydání podpoří třímě-
síčním turné.

Radim Zenkl, Slávek Janoušek,  
Luboš Vondrák                  21. 4.
Oblíbený písničkář Slávek Janoušek za-
hraje na Malé scéně společně s kytaristou 
Lubošem Vondrákem a mandolínovým 
šampionem Radimem Zenklem. Slávek 
Janoušek je přední písničkář známý folko-
vému publiku již z 80. let. Při studiu na vy-
soké škole vytvořil dvojici s L. Vondrákem, 
s nímž vyhrál díky „divadelnímu folku“, 
který si publikum okamžitě oblíbilo, i in-
terpretační Portu. S nimi se v posledních 
letech spojil Radim Zenkl, jenž se během 
let prožitých v USA vypracoval na předního 
světového hráče na mandolínu. 

Hlasoplet              20. 5.
Nováčkem v „nezmarovské rodině“ se na 
jaře stane vokální kvinteto Hlasoplet. Na 
počátku se sešlo pět mladých mužů na 
půdě Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.  
Díky hudebnímu vtipu, pestrosti, preciz-
nosti a obrovské radosti z vystoupení si brzy 

získali srdce posluchačů. V jejich repertoá-
ru najdete spirituály, jazzové kousky, české 
a světové populární písně v osobitých úpra-
vách, ale i vlastní tvorbu. Nezaměnitelný 
zvuk Hlasopletu vychází z geniálních aranží 
v kombinaci se skvělými zpěváky. Koncert 
je neformálně doplněn vtipem. 

Pavlína Jíšová  
a Bababand            17. 6.
Pavlína Jíšová je stálicí jihočeské folko-
vé scény. Její hlas je možné slyšet na více 
než sedmdesáti albech české produkce. 
Mnoho let také věnovala prezentaci české 

folkové hudby v Českém rozhlase ČB. Své 
písně, texty a hudbu představí v červnu 
v recitálu spolu s Bababandem, který tvoří 
Romana Tomášková, působící ve skupině 
Přelet MS, a Petra „Šany“ Šanclová, známá 
spoluprací s Vlastou Redlem či Jaroslavem 
Samsomen Lenkem.

Vstupenky na jednotlivá vystoupení jsou 
v prodeji vždy měsíc před koncertem.

Na návštěvě u Nezmarů
Jarní cyklus Na návštěvě u Nezmarů přinese nový vítr, zajímavá spojení  
i hudební stálice. Dějištěm se opět stane Malá scéna Metropolu. 

KDY:
KDE:

www.jisova.cz
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Taneční PODZIM 2020 
47. sezónu tradičních tanečních pro mládež v Metropolu zakončí podzimní kurz
Taneční kurzy v Metropolu… to nejsou 
pouze taneční v největším českobudějo-
vickém sále, spousta zážitků a poznávání 
nových lidí, ale je to také několik dese-
tiletí trvající tradice. V letošním roce již 
probíhá jejich 47. sezóna. Zakončí ji pod-
zimní kurz, který začíná v pondělí 21. září 
od 19.00 hod. 

Během 12 lekcí se naučíte standardní i la-
tinsko-americké tance. Nedílnou součástí 
našich lekcí jsou také pravidla společen-
ského chování, které jsme ještě rozšířili, 
a to o SPECIÁLNÍ HODINU STOLOVÁNÍ 

SPOJENOU S RAUTEM. Raut je stále ob-
líbenější praktickou formou občerstvení 
hojně využívanou při firemních večírcích, 
vernisážích, premiérách, svatbách a dal-
ších oslavách. Během života se s ním se-
tkáváme všichni, ale ne všichni víme, 
jaká jsou jeho pravidla a zákonitosti. Toto 
a mnohé další vás ve spolupráci s LAPROD-
-AK naučíme tak, abyste si nemuseli v bu-
doucnu dělat starosti, zda se nedopustíte 
nějakého faux pass. Více můžete shlédnout 
na našem ukázkovém videu na YouTube – 
Lekce stolování s rautem Metropol České 
Budějovice.

Nedílnou součástí tanečních jsou také slevy 
a hodnotné ceny od našich partnerů. Již při 
samotném přihlášení nabízíme slevové zvý-
hodnění pro páry a skupiny. Za to, že jste si 
zvolili právě taneční v Metropolu, obdržíte 
uvítací dárek v podobě slev na společenské 
oblečení od Pánských obleků BANDI a půj-
čovny společenských šatů Sali návrhářky 
Terezy Sabáčkové. V rámci prodloužené 
a věnečku na vás pak čekají taneční soutěže 
o další hodnotné ceny od našich partnerů, 
kde tou hlavní je oblek pro pány a šperky 
ze šperkařské a zlatnické dílny TULLIPE pro 
dámy.

Nemáte tanečního partnera/partnerku 
a váháte s přihlášením? Nemusíte, v našich 
tanečních se můžete seznámit se svými bu-
doucími partnery ještě před samotným za-
čátkem tanečních, a to díky naší facebooko-
vé skupině nazvané Kurz spol. výchovy 
a tance DK METROPOL - ZÁŘÍ 2020 MLÁDEŽ.

Tradice, kvalita, zábava - to jsou taneční 
v Metropolu. 
Přihlašování BUDE MOŽNÉ OD 12.2. – veš-
keré info a přihlášku najdete na www.me-
tropol.cz  záložka  „KURZY“  (Taneční  kurz 
PODZIM 2020)



10. 3. Malá scéna    
Kamil Střihavka:  
Tolik hlav 
Známý rockový zpěvák Kamil Střihavka 
debutuje jako autor i režisér hořké kome-
die o zradě a přátelství, odvážných snech 
a lásce k big beatu na přelomu sedmdesá-
tých a osmdesátých let v Československu. 
Příběh dvou kamarádů, kteří si žijí své sny, 
poslouchají skvělou hudbu a chtějí vyces-
tovat ven. Jejich život je sice takový, jaký 
je, ale přesto nepropadají skepsi. Hrají: Jan 
Dolanský, Jan Zadražil, Zdena Hadrbolcová 
a Kristýna Leichtová.

11. 3. Divadelní sál    
Rob Becker:  
Caveman
Opět je tu Caveman! Máte chuť se rozesmát 
až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one 
man show. Humorné přemýšlení o rozdílech 
mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly 
vyvolávají často nedorozumění. Představení 
pro jednoho herce je nesmírně úspěšné, aby 
ne, je to opravdu parádní legrace!

18. 3. Divadelní sál    
Jaime Salom:  
Intimní příběhy z Ráje
Komedie plná jemného humoru ukazuje Ráj, 
v němž mohla být na pár chvil akceptována 
perspektiva existence svobodné ženy s vlast-
ními názory, jako rovnocenné partnerky 
muže. Pointa zůstává viset ve věčné otázce, 
co bylo, je a bude? Některé hebrejské legen-
dy říkají, že před Evou existovala jiná žena, 
bájná Lilith, stvořená z hlíny současně s Ada-
mem. Ta ho po krátké době opustila, protože 
chtěla požívat rovnosti se svým manželem. 
Česká premiéra. Hrají: Robert Jašków, Jitka 
Ježková, Kateřina Sedláková, Michal Slaný/
Peter Pecha. Režie: Jana Janěková.

23. 3. Divadelní sál    
Sébastien Thiéry:  
Kdo je pan Schmitt? 
Manželský pár Bélierových zrovna večeří, 
když v tom se ozve telefon, který odstartuje 
sérii zneklidňujících zjištění… Jak je možné, 
že zvoní telefon, když žádný doma nemají? 
Proč je na místě, kde visel portrét maminky, 
obraz loveckého psa? Proč ani knihy, ani ob-
lečení nejsou jejich? A proč všichni chtějí po 
panu Bélierovi, aby se jmenoval pan Schmi-
tt? Hrají: Jaromír Nosek, Jitka Ježková, Vasil 
Fridrich/ Denny Ratajský, Lukáš Rous/Filip 
Cíl, Lukáš Štěpánek. Režie: Lukáš Pečenka.

16. 4. Divadelní sál    
Emma Peirsonová:  
Cavewoman

Pohled chlapa jsme tu už měli… a teď je na 
řadě žena! Cavewoman je volné pokračová-
ní Cavemana, což mluví za vše. Pobaví vás 
trochu jiný pohled na lásku a partnerské 
vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu 
ženou, v komedii, která se s vtipným nad-
hledem zamýšlí nad věčným soubojem 
obou pohlaví. Hraje: Daniela Choděrová.

16. 4. Malá scéna    
Thomas Brussig,  
Thomas Zielinski: Trenér
Více než dvacet let stál coby stratég stranou, 
býval při tréninku pes a během hry spasitel. 
Povoláním fotbalový trenér. Jakmile je jed-
nou v ráži, není k zastavení. David Prachař 
ve fotbalové one man show, která velmi 
volně – především tematicky – navazuje na 
monodrama Sudí. Hraje: David Prachař. Re-
žie: Thomas Zielinski. 

13. 5. Společenský sál   
Zdeněk Izer:  
Na plný coole!
Zdeněk Izer je legenda českého humoru… 
Legenda, která pořád nesmírně baví, o čemž 
se v květnu přesvědčíte i v Metropolu. Jako 
vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, paro-
die, mnoho skvělých vtipů a imitování celé 
řady populárních českých i zahraničních 
zpěváků a zpěvaček. 

19. 5. Divadelní sál    
John Misto:  
Madame Rubinstein
Malovali ji Salvator Dalí i Picasso. Zdobila se 
šperky, které patřily Kateřině Veliké, a sňat-
kem získala titul kněžny. Helena Rubinstein 
byla královnou kosmetického impéria, kte-

ré vystavěla na dvanácti kelímcích obyčej-
ného krému. Nesnášela prázdné tlachání, 
byla prostořeká a firmu řídila pevnou rukou 
do posledního dechu. Jediné oslovení, kte-
ré připouštěla, bylo Madame. Hrají: Dana 
Syslová, Milena Steinmaslová. Režie: Petr 
Svojtka. 

22. 5. Divadelní sál   
Irena Dousková:  
Hrdý Budžes
Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy zá-
kladní devítileté školy Helenka Součková, 
nás zkoumavým i naivním pohledem os-
miletého dítěte sugestivně provází tragiko-
mickými roky husákovské normalizace. Na 
pozadí prostředí školy a divadla v jednom 
„nejmenovaném“ okresním městě se odví-
jí sled komických příhod, trapných zážitků, 
drobných i větších neštěstí, které malá He-
lenka nejen prožívá, ale zároveň je s bez-
prostředností svému věku vlastní hodnotí 
a komentuje. Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila 
Vlčková, Libor Jeník. Režie: J. Schmiedt.
 
26. 5. Divadelní sál    

Divadlo Sklep:  
Besídka 2020
Tradiční směsice skečů, písniček, scének. 
Hrají členové divadla Sklep: P. Burda, D. Vá-
vra, P. Čtvrtníček a další.

15. 6. Divadelní sál    
Willy Russell:  
Shirley Valentine
One woman show. Příběh ženy z domác-
nosti, která přijde na to, že život nemusí být 
jen o trávení času v kuchyni a službě rodině. 
Ve všech rolích exceluje Simona Stašová. 
Režie: Z. Kaloč.

17. 6. Divadelní sál    

Sébastien Thiéry:  
8 euro na hodinu
Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár 
středního věku, zaměstnává načerno po-
divnou paní na úklid. Rosa je hotová ne-
šťastnice – nechává se vykořisťovat svými 
„zaměstnavateli“, stará se o svého přítele, 
kterého živí, a každý den se jí přihodí nějaký 
malér. Řízením osudu se ta smůla přenese 
na Jacqua s Laurence, kteří se rozhodnou 
udělat cokoli, aby Rosu, a především sebe, 
zachránili od podivného prokletí. Nutno 
zmínit, že Rosa je ve skutečnosti muž – 
transvestita. Hrají: Martin Zounar, Martin 
Kraus, Martina Randová/Daniela Šinkorová,  
A. Procházka/Zbyšek Pantůček. Režie:  
Antonín Procházka.

Všechny akce se konají v 19.00 h.

Jaime Salom

Intimní 
příběhy
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 Jana Janěková
         Robert Jašków, Jitka Ježková, Michal Slaný

Kateřina Sedláková, Peter Pecha

Režie:

Hrají: 
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Diváky v Metropolu pobaví Martin Zounar,  
Bára Hrzánová, Simona Stašová a další hvězdy



Galerie Nahoře 
je spolufinancována 

Statutárním městem 
České Budějovice

Výstavy Galerie Nahoře 1/2020

18. 2. - 14. 3.
FLASHBACK 
Zuzana Pustaiová

24. 3. - 26. 4.
DOMA, DOMA, DOMA ...
Vladimí r Skýpala, Josef Vrážel 

17. 11. - 31. 1. 2020
KONEC VÁLKY - PRVNÍ DNY MÍRU 
Jiří Ployhar

Texty: Václav Votruba a další autoři, sazba: Radek Popel Design

Pobaví a nadchnou  
Ladislav Zibura, Pavel Svoboda a další budou vyprávět své zážitky z cest

23. 2. Divadelní sál   18.00

Ladislav Zibura:  
Už nikdy pěšky po Arménii 
a Gruzii
Pětadvacetiletý excentrický poutník Ladi-
slav Zibura se tentokrát vydává probádat 
Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očeká-
vá nenáročný výlet, situace se mu však brzy 
vymkne z nohou. Ať už se princ Ládík zrov-
na otráví alkoholem, zabloudí na minové 
pole nebo zachraňuje život štěňátek, vším 
proplouvá s neobyčejnou lehkostí. Příběh 
jeho pěší, cyklistické a stopařské výpravy je 
svědectvím o jednoduchosti života a půva-
bu svobody, u kterého se budete smát od 

začátku až do konce. Nečekejte popisy his-
torie nebo památek, cestovatelská projekce 
Ladislava Zibury je plná humoru, lidských 
příběhů a lidové moudrosti.

24. 2. Divadelní sál   19.00

Ladislav Zibura:  
40 dní pěšky do Jeruzaléma
Ladislav Zibura v létě 2014 sbalil svůj život 
do 12 kilogramů, hodil batoh na záda a vy-
pravil se z Turecka pěšky do Jeruzaléma. 
Bez mapy a orientačního smyslu ušel 1 400 
kilometrů napříč rozpálenou krajinou Tu-
recka a Izraele, stanul pod Zdí nářků a prožil 
největší dobrodružství svého života. Jeho 
cesta je příběhem omylů, pozoruhodných 
setkání, šťastných i nešťastných náhod, 
puchýřů a opruzenin. 

25. 2. Malá scéna   19.00

Tomáš Hájek: 
Norsko
Norsko… Podle mnohých nejkrásnější 
země na světě nabízí při dlouhé cestě od 
jihu k severu neskutečné množství půvab-
ných přírodních scenerií, romantických ves-
niček a všudypřítomných chat s travnatými 
střechami. V pořadu cestovatele, průvodce 
a znalce Norska uvidíte fotografie maleb-
ných fjordů, zelených údolí s atraktivními 
vodopády, národní parky s rozlehlými le-
dovci, jezery a divokými řekami. 

11. 3. Malá scéna   19.00

Hana Machalová:  
77 neuvěřitelných míst Evropy
Uvidíte 77 míst… od nezkrotného Islandu 
po nádherný Kavkaz. Nevynecháme ani 
sousední země a v nich místa, o kterých 
možná nemáte tušení. Můžete tam být už 
zítra. Nejlepší totiž je, že jsou na dosah. 
Nadchněte se pro nekonečnou rozmanitost 
Evropy a dejte jí šanci dostat se na váš ces-
tovatelský seznam. Dostanete přehled, jak 
vyhledávat nejlepší dopravu a zorganizovat 
si cestu jednoduše sami. 

31. 3. Malá scéna   19.00

Pavel Svoboda:  
Írán
Starobylé památky dávné Persie, výstavní 
mešity, nekončící bazary a častá pozvání 
na čaj. Treky a horská dobrodružství v zemi, 
kde rozeklané hory znamenají pro míst-
ní nejen útěk před vedrem, ale i cestu za 
svobodou. Přechod pohoří Alborz, výstup 
na vulkán Sabalan (4 810 m) i na nejvyšší 
asijskou sopku, bájný Damávand (5 610 m). 
Sám stopem íránským Kurdistánem. 

2. 4. Malá scéna   19.00

Honza Silný:  
Nepál – Sám až pod střechu 
světa 
Představte si, že o něčem sníte celý svůj ži-
vot. Čekáte na akci na letenky, na člověka, 
který by jel s vámi, čtete články, chodíte na 
přednášky… a doufáte, že to jednoho dne 
vyjde. Čas letí a pořád nic. Až jednou přijde 
ta chvíle. Bez toho, aby se změnilo cokoli 

z věcí, na které čekáte, si koupíte letenku. 
Uběhnou dva měsíce a jste přesně tam, kde 
jste vždycky chtěli být. Stojíte sami pod tou 
majestátní horou, na místě, kde začínají 
i končí sny. Život se prý počítá na chvíle, 
kdy jsou slova zbytečná. Tohle byla jedna 
z nich. Před lety si Honza Silný na papír na-
psal: „Než umřu, chci vidět Nepál a Mount 
Everest.“ Teď vám poví příběh o tom, jak si 
splnil svůj sen.

Plesová sezóna je opět bohatá 
Na programu je nově třeba Vinařský ples nebo po roční odmlce Ples jihočeských starostů
Metropol je nejoblíbenějším místem pro 
pořádání maturitních plesů. Vždyť jenom 
v aktuální sezóně se jich zde koná 54. Ma-
turanti oceňují především skvělé zázemí 
Metropolu pro organizaci a univerzálnost 
jeho prostor. Maturitní plesy zde mají 
krásnou atmosféru a jsou nezapomenu-
telným zážitkem… 

…což samozřejmě platí obecně pro všech-
ny plesy, které se zde konají. Sezóna už 
běží, přesto je mnoho skvělých událostí 
teprve před námi. Řeč je například o Vi-
nařském plesu (28. února), letošní novince, 
která je, jak název napovídá, šitá na míru 
milovníkům vína. Návštěvníci budou moci 

ochutnat vína od osmi vinařství, které od-
prezentují nabídku více než 80 druhů vín. 
Pořadatelem plesu je Vinotéka Metropol, 
zúčastní se jej také Miss Czech Republic 
2019 Denisa Spergerová a těšit se můžete 
mimo jiné na kapelu Nebe. 

Legendou mezi plesy v Metropolu se pomalu 
stává Ples jihočeských starostů (6. března). Po 
roční odmlce se v letošním roce bude konat 
již poosmé a v rámci speciální tomboly pro 
přítomné obce se opět bude losovat hlavní 
výhra, a to osobní automobil od partnera ple-
su, společnosti CB Auto. Akce je koncipována 
jako společenské setkání zástupců samosprá-
vy a volených zástupců veřejného sektoru.

Plesem s nejdelší tradicí je Muzikantský 
bál (3. dubna), který je na závěr plesové 
sezóny galapředstavením více než deseti 
kapel a orchestrů napříč žánrovým spek-
trem ve všech prostorách Metropolu. Mu-
zikanti se na něm baví navzájem a vytváří 
nevšední atmosféru plnou hudebních 
melodií.

I v letošním roce se plesová sezóna pro-
táhne až do jarních dní. O definitivní závěr 
se postará Jarní ples podnikatelů, který se 
uskuteční 4. dubna. Pak již budete moci 
vyhodit prošoupané taneční střevíce a ne-
chat odpočinout unaveným nohám. A také 
se těšit na další sezónu…

Reprezentační plesy ve zbytku sezóny: 

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  Ples Jednoty, s.d. ČB 

21. 3. 2020  Reprezentační ples společnosti  
 Robert Bosch, spol. s r.o. 

27. 3. 2020  Reprezentační ples VŠTE 

3. 4. 2020  Muzikantský bál 

4. 4. 2020  Jarní ples podnikatelů


