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Nebojme se doby covidní
Pandemie COVID-19 zasáhla nás a celou 
oblast kultury přímým direktem ze zálo-
hy tak říkajíc bez krytí. Z hodiny na hodi-
nu jsme byli nuceni uzavřít naše prosto-
ry. Dokonce jsme museli umělce, kteří již 
byli na cestě na divadelní představení, 
obrátit zpět. Nastalo období nejistoty 
a nezodpovězených otázek především 
na to, jak dlouho může tento stav trvat. 
A mnoho otázek včetně této zůstalo ne-
zodpovězených dodnes. 

V nastalé době kulturního temna jsme ře-
šili, jak naložit s neuskutečněnými pořady, 
které  byly  mnohdy  již  zcela  vyprodané. 
Nechtěli  jsme,  abyste  o  své  zážitky  přišli, 
a  tak  jsme se snažili  s  interprety najít ná-
hradní termíny. Ve valné většině se to po-

dařilo,  takže  se  v  Metropolu můžete  těšit 
na pestrý podzim,  kdy  se  v  našich  sálech 
bude  téměř  každý  den  konat  minimálně 
jeden pořad. 

Metropol  ožil  vzápětí  po  uvolnění  protie-
pidemických opatření  zavedených Vládou 
ČR.  A  to  velkolepě  -  nejprve  koncertem 
majitelky  20  Českých  slavíků  Lucie  Bílé 
a  následně dvěma představeními Divadla 
Járy Cimrmana. Důkazem, že se veřejnost 
na kulturu po měsících  restrikcí  těší, byly 
vyprodané sály. 

S  koncem  prázdnin  začíná  náš  podzimní 
program, který, jak již bylo uvedeno, bude 
opravdu přebohatý. Budeme rádi, když se 
oprostíte  od  negativních  zpráv,  které  na 

nás média  v potřebě  co nejvyšší  sledova-
nosti masově chrlí, a přijdete do Metropolu 
ponechat shon a starosti  této doby za za-
vřenými dveřmi našich sálů. 

I nadále se musíme řídit opatřeními, která 
mají  zajistit  naši  bezpečnost  a  minimali-
zovat šíření viru COVID-19. Informujte se, 
prosím, před každým představením na 
našich webových stránkách www.met-
ropolcb.cz o aktuální situaci a případ-
ných opatřeních při realizaci pořadů. 
S  velkou  lítostí  budeme muset  v  určitých 
případech  omezovat  kapacitu  sálu,  aby-
chom  splnili  nařízení  Vlády  ČR,  a  někte-
ré  řady  tak  budou muset  zůstat  prázdné, 
přestože jsou na ně již prodané vstupenky. 
Zároveň stále nelze vyloučit ani další pře-

souvání pořadů či  jejich rušení. Omlouvá-
me se za tuto svízelnou situaci a případné 
nepříjemnosti ze zavedených omezení, ale 
děláme vše pro  to,  abychom v Metropolu 
umožnili kultuře dál dýchat, a to navzdory 
atakům viru COVID-19. 

Těšíme  se  na  vaši  návštěvu,  věříme,  že  si 
z naší nabídky vyberete a najdete si k nám 
cestu za neopakovatelnými zážitky. 

Upozorňujeme, že od 31. srpna se mění 
provozní doba předprodeje na po, st, pá 
od 13 do 17 hodin.

Petr Holba  
ředitel společnosti METROPOL, spol. s r.o.

22. 9. Divadení sál 
L. Engelová, J. Kudláčková:  
Silnice /La strada
Slavný oscarový film Federica Felliniho Silni-
ce posloužil jako námět podmanivé divadel-
ní hry, která sděluje prosté a moudré posel-
ství: Každý kámen na světě má smysl. Stejně 
tak každý člověk, i ten nejubožejší. Také sou-
žití dvojice potulných komediantů, propast-
ně  odlišných,  má  tajemný  důvod.  Hrají:  B. 
Hrzánová, R. Holub, R. Zima, K. Cibulková, Z. 
Kalina. Režie: L. Engelová.

8. 10. Divadelní sál
R. Cooney: Na poslední chvíli
Londýnský  taxikář  John  Brown  je  pěkný 
ptáček. Už dvacet let si tajně užívá života se 
dvěma manželkami. S jednou má syna Gavi-
na a s druhou dceru Vicki, kteří se jednou se-
známí na internetu a chtějí se poznat i osob-
ně.  Jejich  otec  se  jim  v  tom  snaží  se  svým 
přítelem  Stanleyem  narychlo  a  s  vypětím 
všech sil zabránit. Výsledkem je neskutečně 
mnoho typicky neuvěřitelných zmatků a im-
provizací v duchu nejlepších tradic anglické 
komedie,  které  uspokojí  každého.  Hrají:  V. 
Vydra/J. Čenský, J. Carda/M. Zahálka, F. Cíl/D. 
Kadlec, K. Vágnerová/B. Vágnerová, V. Žehro-
vá/K. Špráchalová, J. Boušková/Z. Slavíková,  
M. Mejzlík/M. Hruška. Režie: M. Hruška.

29. 10. Divadelní sál
G. Koren: Neperte se, prosím vás! 

Tři  sourozenci  se  sešli  v  advokátní  kance-
láři,  aby  si  vyslechli  otcovu  poslední  vůli. 
Jejich  setkání  ale  není  výrazem  souroze-
necké  harmonie.  Proto  asi  nepřekvapí,  že 
důrazným přáním zesnulého v poslední vůli 
je,  aby  se  jeho děti měly  rády  a  nepraly  se 
mezi sebou. Co ale překvapivé je, že největ-
ší díl dědictví má získat jakási tajemná Nina 
Yablonsky. Kdo to je? A proč k ní byl otec tak 
štědrý na úkor svých dětí? Podaří se ji vypá-
trat  a  přesvědčit,  aby  se  své  části  dědictví 
vzdala?  Hrají:  M.  Hudečková/Z.  Slavíková, 
Z.  Kajnarová,  M.  Etzler,  L.  Hampl,  J.  Vlach,  
K. Holánová. Režie: P. Svojtka.

1. 11. Divadelní sál  
J. Salom: Intimní příběhy z Ráje
Komedie  plná  jemného  humoru  ukazuje 
Ráj, v němž mohla být na pár chvil akcepto-
vána  perspektiva  existence  svobodné  ženy 
s  vlastními  názory,  jako  rovnocenné  part-
nerky muže.  Pointa  zůstává  viset  ve  věčné 
otázce,  co bylo,  je  a bude? Některé hebrej-
ské  legendy  říkají,  že  před  Evou  existova-
la  jiná  žena,  bájná  Lilith,  stvořená  z  hlíny 
současně s Adamem. Ta ho po krátké době 
opustila, protože chtěla požívat  rovnosti  se 
svým manželem. Hrají: R. Jašków, J. Ježko-
vá,  K.  Sedláková,  M.  Slaný/P.  Pecha.  Režie:  
J. Janěková. 

4. 11. Divadelní sál 
E. Thompson: Na zlatém jezeře
V kouzelném prostředí na březích Zlatého je-
zera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, 
nepraktický a zapomínající profesor v penzi 
Normen a jeho chápající žena Ethel, starající 
se o muže i domácnost s neutuchajícím pů-
vabem  a  noblesou.  Příjezd  dcery  Chelseay 
s  partnerem  a  jeho  tvrdohlavým  synkem 

Billym  pomůže  Normenovi  náhle  vystou-
pit  z  letargie.  O  život  se  začne  znovu  prát! 
Romantická komedie v hlavní  roli  se Simo-
nou  Stašovou  a  Ladislavem  Frejem.  Režie:  
M. Schejbal.

11. 11. Divadelní sál  
Lukáš Pavlásek: Planeta slepic
Stand-up speciál Lukáše Pavláska, ve kterém 
se koukneme, jaké vyhlídky má naše slavná 
civilizace, která stále jen nakupuje nepotřeb-
né  věci,  kde  si  každý myslí,  že má  pravdu, 
a kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti, jako 
jsou ženy, muži a psi. 

25. 11. Divadelní sál 
S. Thiéry: 8 Eur na hodinu
Jacques  a  Laurence,  bohatý  buržoazní  pár 
středního věku, zaměstnává načerno podiv-
nou paní na úklid. Rosa je hotová nešťastni-
ce – nechává se vykořisťovat svými „zaměst-
navateli“,  stará  se  o  svého  přítele,  kterého 
živí, a každý den se  jí přihodí nějaký malér. 
Řízením osudu  se  ta  smůla  přenese  na  Ja-
cqua s Laurence, kteří se rozhodnou udělat 

cokoli, aby Rosu, a především sebe, zachrá-
nili  od  podivného  prokletí.  Nutno  zmínit, 
že Rosa  je ve  skutečnosti muž –  transvesti-
ta. Hrají: M.  Zounar, M. Kraus, M. Randová/ 
D.  Šinkorová,  A.  Procházka/Z.  Pantůček.  
Režie: A. Procházka. 

3. 12. Divadelní sál 
R. Cooney, J. Chapman:  
Do ložnice vstupujte jednotlivě! 

Šéfredaktor  a  spolumajitel  nepříliš  prosperu-
jícího  nakladatelství  dětské  literatury  Philip 
Markham  se  svou  ženou  Joanou  původně 
plánovali strávit večer mimo domov. Byt pro-
to hodlá k  jednomu ze svých četných mimo-
manželských  záletů  využít Philipův obchodní 
společník Henry Lodge… Netuší ale, že za stej-
ným cílem k Markhamovým směřuje jeho žena 
a Joanina kamarádka Linda, která se rozhod-
la  nevěru Henrymu oplatit.  Tatáž  ložnice má 
také  posloužit  k  milostným  hrátkám mladé-
mu bytovému architektovi Spenlowovi,  který 
v  současné době  sídlo Markhamových  zvele-
buje. A to není všechno… Hrají: M. Bočanová/ 
K. Špráchalová, L. Vaculík, P. Nečas/M. Zounar, 
R.  Štolpa,  M.  Absolonová/A.  Gondíková/ 
K. Lojdová… Režie: A. Procházka. 

8. 12. Divadelní sál 
I. Bergman:  
Scény z manželského života
Od okouzlení až po brutální rvačku… Jeden 
z  nejupřímnějších  milostných  příběhů  20. 
století předvádí všechny polohy milostného 
vztahu. Vyjadřuje však  také naději,  že  ti,  co 
spolu prožili život, jsou svázáni něžným pou-
tem a jeden pro druhého se nikdy nemohou 
stát  cizinci. Hrají: M. Dlouhý, M. Badinková,  
K.  Halbich/V.  Fridrich,  B.  Lukešová,  hlas  ze 
záznamu S. Stašová. Režie: V. Strnisko.

20. 12. Divadelní sál 
D. Canavan: Třetí prst na levé ruce
Dvě  sestry,  které  si  bývaly  velmi  blízké,  se 
dnes  už  téměř  nevídají.  Nečekaná  udá-
lost  je  však  jednoho  dne  znovu  svede  do-
hromady.  S  notnou  dávkou  odvahy,  lásky 
i  svérázného  humoru  se  ve  vzpomínkách 
vydávají  do  dob  svého  dětství  a  dospívá-
ní,  aby  si  k  sobě  znovu  našly  cestu.  Hra-
jí:  I.  Pazderkova  a  M.  Randová.  Režie:  
M. Vokoun a A. Šotolová.

Všechny pořady začínají v 19.00 hod.



Dne 10. července nás navždy opustil 
dlouholetý ředitel Metropolu, významná 
osobnost českobudějovické kulturní scé-
ny, milovník umění a života.

Narodil se 30. ledna v Kněžicích ve středních 
Čechách. Jako malý trávil spoustu času nad 
ilustrovanými knihami a již tehdy se zrodila 
jeho celoživotní láska k umění, hlavně tomu 
výtvarnému. 

Studoval Vyšší průmyslovou školu strojnic-
kou  v  Praze,  kterou  dvakrát  přerušil  kvůli 
práci  v  železničních  dílnách  a  brigádě  na 
dole Gottwaldov v Kladně. 

Do Českých Budějovic přišel v 60. letech. Již 
tehdy nastoupil do kulturní sféry, a to jako 
kulturní  pracovník  v  Besedě.  Zde  pořádal 
beatové  a  jazzové  večery  i  koncerty  vážné 
hudby. V druhé polovině 60.  letech se také 
podílel  s  Waltrem  Trischlerem  na  vzniku 
Klubu přátel hudby. Ten následně uvedl 25 
koncertních sezon. Tato činnost vedla k za-
ložení Jihočeské komorní filharmonie. 

V roce 1971 byl pověřen dokončením a uve-
dením do provozu DK ROH, dnešního Met-
ropolu. Jako nestraník byl dočasně pověřen 
funkcí  ředitele,  kterou  nakonec  vykonával 
až do roku 2006. I poté se zde aktivně účast-
nil řady projektů.

V 70. a 80. letech zároveň působil v nákup-
ní  komisi  Alšovy  jihočeské  galerie  ve  spo-
lečnosti  Karla  Valtera.  Galerie  tak  mohla 
nakoupit díla, která by si jiné české galerie 
pořídit nedovolily. 

Po roce 1990 významně přispěl ke vzniku fes-
tivalu Múzy na vodě, který dodnes patří k ob-
líbeným akcím ve městě, přehlídky výtvarné-
ho  umění  Intersalon  a  festivalu  cestovního 
ruchu Jihočeský kompas. Při příležitosti 750 
let města Českých Budějovic inicioval výsta-
vu o zakladateli Přemyslu Otakarovi II. Z této 
snahy  také  vznikl  spolek  Města  Otakarova, 
který vybudoval  stálou expozici  věnovanou 
tomuto  panovníkovi  v  Železné  panně.  Za 
tyto aktivity mu byla v roce 2019 primátorem 
města udělena medaile „Za zásluhy“.

Se  svou  manželkou  Alenou, 
s níž má děti Barboru a Petra, 
provozoval  20  let  komorní  ga-
lerii  ve  svém  domě  v  Panské 
ulici. Sám se také rád bavil vy-
tvářením trojrozměrných kolá-
ží. 

Významná  byla  taktéž  jeho 
angažovanost  na  poli  charity. 
Byl  spoluzakladatelem  Lions 
Clubu,  kde  spoluorganizoval 
sbírky a  iniciativy na podporu 
handicapovaných,  zejména 
slabozrakých  a  slepých  spo-
luobčanů.

V  letech  2015  až  2019 předse-
dal  Seniorskému  senátu,  kte-
rý  je  poradním  orgánem  rady 
města.

Tato nepřehlédnutelná osobnost si zaslou-
ží uznání za svou velkou pracovitost, široký 
rozhled a pozitivní přístup k životu.

Děkujeme za čas, který jsme s Vámi mohli 
strávit, byl  jste pro nás inspirací…

METROPOL, spol. s r.o. 

PhDr. JAROMÍR SCHEL 
(30. 1. 1940 – 10. 7. 2020) 

Klub náročného diváka 
bude hostit například Davida Prachaře, Ivu Pazderkovou nebo Terezu Kostkovou

Zdroj: www.c-budejovice.cz, ceskobudejovicky.denik.cz – autor: Svatomír Mlčoch, iDnes.cz – autor: Petr Kubát.

7. 9. Malá scéna   19.00 

T. Brussig a T. 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. Režie: Thomas Zielinski. 

8. 10. Malá scéna   19.00
O. Novotný:  
Hubte trampy, serou v lese 

Dramatizace vzpomínek o dospívání na hra-
nici mezi Košířemi a Smíchovem, o nalezení 
krásy přírody při prvním přespání v Prokop-
ském údolí, o zásadách českého trampingu, 
o  nekonečné  hloubce  noční  oblohy,  o  po-
svátném ohni, o pravém přátelství a roman-
tice ešusů, ale i o první lásce v době, kdy už 
je dávno pozdě. „Klučičí”  inscenace autor-
sko-režijní  dvojice  Novotný-Frič  s  mnoha 
autobiografickými  prvky  a  jednoduchým 
scénickým jazykem evokuje obrazy z vlastní 

náctileté mytologie.  Hrají:  Lukáš  Příkazký, 
Jiří Štrébl, Lenka Zahradnická/Dana Marko-
vá, David Oupor, Jiří Panzer. Režie: Jan Frič.

15. 10.  Malá scéna   19.00 

K. 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. 

1. 11. Malá scéna   19.00

C. Clerici:  
Dnes večer ovuluji
Clare je 36 let, je moderní, svobodná a ne-
závislá  žena.  Je  zamilovaná  do  muže,  se 
kterým  žije  a  se  kterým  se  rozhodnou mít 

dítě, což se ale nedaří… Návštěvy gyneko-
logů,  čekárny  specialistů,  svérázné  rady 
kamarádek,  Clare  zažívá  euforie  prvních 
pokusů, zklamání prvních neúspěchů, oka-
mžiky  samoty,  pláč.  Nicméně  přes  četné 
chvíle posměchu, beznaděje a zklamání na-
chází sílu vytrvat. To dítě prostě chce! Hraje: 
Iva Pazderková. Režie: Pavel Šimák

17. 11. Malá scéna   19.00

B. Buc:  
Čas pod psa
Do zadní místnosti bistra zažene silná bou-
ře tři ženy, které se téměř neznají, jsou od-
lišné,  snad  z  počátku  i  odtažité.  Postupně 
však  každá  z  nich  odkrývá  své  problémy, 
strach  z  osamocení,  své  touhy  i  sny.  Vtip-
né  situace  se  střídají  s  dramatickými,  svět 
venku se ozývá pomocí mobilů a SMS zpráv, 
počasí se nelepší, dokonce  i sněží, slaví se 
fiktivní  narozeniny,  na  řadu  přichází  šam-
paňské a koňak… Alkohol i jointy pomohou 
získat nadhled nad skutečností, nový smysl 
získávají  právě  prožívané  zpovědi.  V  uvol-
nění  ženy  tančí  i  zpívají,  užívají  si  nabyté 
svobody. A dokonce jsou přinuceny společ-
ně prožít v uzamčeném podniku noc! Hrají: 

Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefí-
ková, Karel Zima/Pavel Nečas. Režie: Jakub 
Nvota.

Spolufinancováno Statutárním městem
České Budějovice.



Živá muzika v Metropolu rozparádí i pohladí po duši
17. 9. Společenský sál                  19.00

Petr Hapka  
a jeho potměšilí hosté
Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hap-
ky.  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  interpreto-
valy  v  jeho posledním velkém projektu Ku-
dykam. Na pódiu se tak představí Hana Ho-
lišová, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka Nová, 
Petra Hřebíčková, Jana Lota anebo František 
Segrado. Zpěváky doprovodí pětičlenný or-
chestr sólistů v nastudování Petra Maláska. 

21. 9. Malá scéna                              19.00

Jaroslav Samson Lenk  
& 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. 

1. 10. Společenský sál                  19.00

Bratři Ebenové
Naprosto ojedinělá, stylově těžce zařaditel-
ná kapela. Bratři Ebenové vstřebávali vlivy 
moderní folkové, jazzové a rockové muziky, 
které dokázali 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! 

10. 10. Společenský sál                19.00

Fragile CZ Tour 2020
Vokální  skupina  Fragile  je  složená  z  popu-
lárních  osobností  známých  z  různých  tele-
vizních  seriálů,  divadelních,  muzikálových 
produkcí či TV show. V ČR účinkovala napří-
klad v pořadech Show Jana Krause, Snídaně 
s Novou, Sama doma, Dobré ráno, Handica-
povaný  sportovec  roku a  celé  řadě dalších. 
Uskupení  se  věnuje  interpretaci  známých 
světových pop/rockových hitů v působivých 

a  velmi  zajímavých  originálních  a  cappella 
aranžmá  –  tedy  výhradně  bez  hudebních 
nástrojů.  Veškerá  hudba  tak  bude  tvořena 
pouze hlasem a ústy interpretů v komorním 
provedení.  Jisté  instrumentální  prvky  se 
pak v jejich hlasech uplatňují jako rytmická 
opora. V Metropolu bezesporu zasáhnou ši-
roké divácké publikum, stejně jako na všech 
svých dosavadních koncertech. 

 
13. 10. Společenský sál               19.00

Kamil Střihavka akusticky
Akustický program Kamila Střihavky & The 
Leaders! sklízí velké úspěchy už pět let. Na 
podzim  roku  2020  se  bude  jeden  z  unplu-
gged  koncertů  konat  i  v  Českých  Budějo-
vicích.  Návštěvníky  tak  čekají  dvě  hodiny 
složené  z  jemných  a  hluboko  procítěných 
skladeb v podání majitele nezapomenutel-
ného hlasu a jeho vynikající kapely. 

18. 10. 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 trium-
fovala jako „předskokanka“ slavné americké 
písničkářky Susanne Vega, o šest let později 
měla stejnou čest při koncertě Mikea Oldfiel-
da. Od té doby vydala několik velmi úspěš-
ných  sólových  alb,  získala  několik  zlatých 
Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík.  

Díky  své  jedinečnosti  a originálním písním, 
čerpajících především z české tradice, zauja-
la i publikum v zahraničí, například v Polsku 
a ve Francii. Tentokrát nám se svou kapelou 
představí  průřez  dosavadní  tvorbou.  Zazní 
nejen písně z nového alba Muž s bílým psem, 
ale  i  písničky  z  prvních  desek.  Radůza  se 
zvládne  doprovodit  na  několik  hudebních 
nástrojů,  její zpěv hřmí, ale  i  jemně vypráví 
dojemné příběhy. 

18. 10. Společenský sál               19.00

Olympic Tour 2020
Legenda  české  rockové  scény  nestárne, 
čehož  jsou důkazem  jak nové desky,  které 
stále mají jiskru, tak energické koncerty, na 
nichž  samozřejmě  nechybí  ani  ty  největší 
klasiky. Naprostý kult, který milují celé ge-
nerace.

10. 11. Společenský sál               19.00

Ondřej Havelka  
a jeho Melody Makers:  

Swing nylonového věku 
POKRAČUJE (s novými kusy…)
V případě, že jste si nestihli koupit vstupen-
ky  na  první  letošní  koncert  O.  Havelky  & 
Melody Makers, máte  jedinečnou možnost 
nyní. “Swing nylonového věku – POKRAČU-
JE (s novými kusy…)“, je jakési pokračování 
zářijového (z jara přeloženého koncertu).
 
24. 11. Divadelní sál                       19.00

Katapult: Nostalgia Tour 2020

Katapult jsou klasikou české rockové scény. 
Řada  jejich  songů  zlidověla,  přesto  kapela 
netěží  jen z minulosti, ale nadále  točí nové 
desky. Na staré perly ale v Metropolu samo-
zřejmě  také  dojde!  Katapult…  zkrátka  ne-
smrtelný rokec, který rozproudí krev v žilách. 

1. 12. Společenský sál                  19.00

Dagmar Pecková: EXALTATIO
Po úspěšné „zlaté“ desce Nativitas (Zrození) 
přichází dvojice Dagmar Pecková a Jaroslav 
Krček spolu s Musicou Bohemicou a Vincen-
tem  Ignácem Novotným s novým CD a  sé-
rií  vánočních  koncertů  s  názvem  Exaltatio 
(Povýšení člověka). Barokní i lidové vánoční 
písně a koledy ze světa, ale  i z Čech a Mo-
ravy v charakteristické úpravě Jaroslava Kr-
čka budou opět exkluzivním zážitkem a oz-
dobou adventního času.

15. 12. Divadelní sál                       19.00

Věra Martinová: 
Jubileum Tour 2020
Věra Martinová si na letošní rok nachystala 
koncertní  turné  ke  svému  výročí  naroze-
ní,  které  zahrnuje  i  zastávku  v  Metropolu. 
Přijďte poblahopřát této úžasné muzikant-
ce a zpěvačce a užít si její krásné skladby.

22. 12. Společenský sál               19.00

Václav Neckář & Bacily: 
Půlnoční turné
Na koncertě v Metropolu se můžete  těšit na 
retrospektivu pěvecké kariéry Václava Necká-
ře. V programu zazní písně ze začátků v praž-
ském divadle Rokoko, také z krátkého obdo-
bí  skupiny Golden Kids, a především pak ze 
spolupráce se skupinou Bacily, se kterou cha-
rismatický frontman koncertuje od roku 1971. 
Chybět nebude ani píseň Půlnoční.
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Vyhlášené taneční v Metropolu  
aneb tradice, kvalita a zábava
Taneční kurzy v Metropolu… to nejsou 
pouze taneční v největším českobudě-
jovickém sále, spousta zážitků a pozná-
vání nových lidí, ale také několik dese-
tiletí trvající tradice. V letošním roce 
již probíhá jejich 47. sezóna, která byla 
v půlce jarního kurzu přerušena pande-
mií COVID-19. Souvisejícími opatřeními 
bude bohužel s největší pravděpodob-
ností poznamenáno i jeho dokončení 
během září.

Taneční PODZIM 2020 jsme byli nuceni, vzhle-
dem k situaci a množství překládaných akcí, 
zrušit úplně. Nicméně již nyní je možné přihlá-
šení do jarních tanečních 2021. Budeme dou-
fat, že Jarní kurz 2021, který začíná 25. ledna 
od 19.00 hod., již proběhne bez omezení.
Během 12  lekcí  se naučíte  standardní  i  la-
tinsko-americké  tance.  Zaměříme  se  také 
na  pravidla  společenského  chování,  které 
jsme  ještě rozšířili, a  to o speciální hodinu 
stolování  spojenou  s  rautem.  Více můžete 

shlédnout  na  našem  ukázkovém  videu  na 
YouTube – Lekce stolování s rautem Metro-
pol České Budějovice.
Nedílnou  součástí  tanečních  jsou  slevy 
a hodnotné ceny. A to jak při samotném při-
hlášení v podobě slevového zvýhodnění pro 
páry  a  skupiny,  tak  i  v  rámci  prodloužené 
a  věnečku.  Našimi  partnery  jsou  –  Pánské 
obleky BANDI, půjčovna společenských šatů 
Sali  návrhářky  Terezy  Sabáčkové,  šperkař-
ská a zlatnická dílna TULLIPE a další. 

Nemáte  tanečního  partnera/partnerku 
a váháte s přihlášením? Nemusíte, v našich 
tanečních  se  můžete  seznámit  se  svými 
budoucími  partnery  ještě  před  samotným 
začátkem kurzu, a to díky naší facebookové 
skupině Kurz spol. výchovy a tance DK MET-
ROPOL - LEDEN 2021 MLÁDEŽ.

Veškeré info a přihlášku naleznete na 
www.metropol.cz záložka „KURZY“  

(Taneční kurz JARO 2021).



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

Nezmary na podzim navštíví:
 Hlasoplet, Malina Brothers a Radim Zenkl se Slávkem Janouškem a Lubošem Vondrákem

Galerie Nahoře 
je spolufinancována 

Statutárním městem 
České Budějovice

Výstavy Galerie Nahoře 2/2020

16.9. - 31.10.
PŘÍBĚHY ULICE 
Petr Lundák

11.11. - 13.12.
KONEC VÁLKY - PRVNÍ DNY MÍRU
Výstava k 75. výročí konce 2. sv. války  
Jiří Ployhar 

18.12. - 31.1. 2021
POKUS O ZASTAVENÍ ČASU 
Bohuslava Maříková

Vydejte se s cestovateli po celém světě

5. 10. 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. 

12. 10. 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  (4810  m)  i  na  nejvyšší 
asijskou sopku, bájný Damávand (5610 m). 
Sám stopem íránským Kurdistánem. 

19. 10. Malá scéna                           19.00

Kongo:  
přednáška Tomáše Kubeše

Extrémní  expedice  do  extrémní  země.  Pro 
mnohé  je  peklem,  ale  pro  jiné  rájem.  Vý-
jimečná  příroda,  gorily,  prales  Ituri,  Pyg-
mejové, měsíční plavba po řece Kongo, ta-
jemní obyvatelé, návštěva školy, ale  i míst 
uprostřed  občanské  války.  Taková  Afrika 
jinde není.

3. 11. Malá scéna                              19.00

Velké safari & malé surikaty – 
Gepardí stezkou do ráje řeky 
Okavango

Prozkoumáme Namibii,  Botswanu a Zimba-
bwe.  Zamíříme  do  čtvrti  Katutura,  kde  nás 
před lety okradli. Uvidíme různé africké kme-
ny. Ochutnáme  tlusté  červy mopane. Bude-
me pozorovat gepardy, paviány, kočkodany, 
prasata i mangusty. Spatříme obrovskou slo-
ní koupel, nosorožce, oryxe, antilopy,  zebry, 
hrochy,  hyeny,  spousty  žiraf  i  leoparda.  Po-
plujeme  na  kajaku  mezi  lachtany.  Uvidíme 
oblasti Spitzkoppe, Watterberg, Etosha a del-
tu řeky Okavango. V Savuti žijí lvi, kterým se 
říká  zabijáci  slonů.  Vydáme  se  za  zakrslými 
baobaby a na mnoho dalších míst!

9. 11. 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 vždyc-
ky chtěli být. Stojíte sami pod tou majestát-

ní 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 napsal: „Než umřu, chci 
vidět Nepál a Mount Everest.“ Teď vám poví 
příběh o tom, jak si splnil svůj sen. 

16. 11. Malá scéna                           19.00

Pavel Svoboda:  
Guatemala a Kolumbie

Nejnovější  přednáška  z  dílny  fotografa 
a svérázného vypravěče Pavla Svobody. Dvě 
výpravy  za  krásami  Střední  a  Jižní  Ameriky. 
Guatemala  je  svůdná exotická  indiánka, ne-
spoutaný andský živel. Čekají nás výstupy na 
nejvyšší  sopky  Střední  Ameriky,  lávu  chrlící 
vulkán Fuego, živelná tržiště i mayské pyrami-
dy. Atraktivní, svěže zelená Kolumbie se v po-
sledních  letech  stává  novou  cestovatelskou 
destinací na mapě Jižní Ameriky. Andské dob-
rodružství  s příchutí  silné kávy,  veselých  lidí 
a atraktivních záběrů z dronu. Dlouhé  treky, 
koloniální městečka i pobřeží Karibiku. Latin-
skoamerická delikatesa. Po přednášce auto-
gramiáda nové knihy nazvané Napříč Asií.

23. 11. Malá scéna                           19.00

Barma / Myanmar:  
Pekelný ráj
Cestovatelský  stand-up  o  nejexotičtější 
zemi  jihovýchodní  Asie.  Dlouho  uzavřená 
zemička mezi  Thajskem a  Indii  skrývá  víc, 
než by  Indiana Jones stihl odhalit v deseti 
filmech. Pradávná historie se mezi palmami 
proplétá se stále živými tradicemi, o kterých 
si v sousedství vypráví jen nejstarší pamět-
níci. Kde nečarovali domorodí stavitelé pa-
god,  tam se vyřádila sama příroda. A  jestli 
vám nestačí se dívat, v Myanmaru je člověk 
pořád  jen krůček od toho, aby se stal sou-
částí šíleného vodního svátku nebo peprné 
historky. Jak se průšvihy mění v nezapome-
nutelné  zážitky?  Co  se  skrývá  za  krvavými 
úsměvy? A proč Barmánci vypadají, jako by 
právě vyšli z koupelny? Přednáší Kuba Ven-
glář ze Za horami.cz. 

15. 9. Malá scéna                              19.00 
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. 

6. 10. Malá scéna                              19.00 
Malina Brothers      
Hvězdná  bluegrassová  a  country  kapela 
Malina Brothers letos oslavuje deset let exi-
stence. Když se přitom před celou dekádou 
boční  projekt  nejlepších  sidemanů  české 
country,  bluegrassové  a  folkové  scény  for-
moval, ani samotní muzikanti mu velkou ži-
votnost nedávali. Jejich raketový start, zce-
la vyprodané koncerty, turné v USA, tři alba 
nebo spolupráce s Dylanovým spoluhráčem 

Charliem McCoyem či zpěvačkou Kateřinou 
García  nakonec  z  kapely  udělaly  fungující 
a svébytné hudební těleso. 

11. 11. Malá scéna                         19.00 
Radim Zenkl, Slávek Janoušek, 
Luboš Vondrák                         

Ob l í b e n ý 
p í s n i č k á ř 
Slávek  Janou-
šek  zahraje  na 
Malé  scéně 
společně  s  ky-
taristou  Lubo-
šem Vondrákem 
a  mandolínovým  šampionem  Radimem 
Zenklem.  Slávek  Janoušek  je  přední  pís-
ničkář  známý  folkovému  publiku  již  z  80. 
let. Při studiu na vysoké škole vytvořil dvo-
jici  s  Lubošem  Vondrákem,  s  nímž  vyhrál 
díky „divadelnímu folku“, který si publikum 
okamžitě  oblíbilo,  i  interpretační  Portu. 
V posledních  letech se s nimi spojil Radim 
Zenkl,  jenž  se  během  let  prožitých  v  USA 
vypracoval na předního světového hráče na 
mandolínu. 


