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ČESKÉ BUDĚJOVICE PODZIM 2022

12. 10.
Lidová píseň, poezie a vlastně etnická hudba všeobecně 
je jakousi červenou nití, která se vine mou tvorbou od sa-
motných začátků. Je pro mne obrovskou inspirací a zřej-
mě se k ní budu vždy znovu vracet. Cítím v ní omamnou 
a drásající vůni našich kořenů, radost a lásku jdoucí ruku 
v ruce s bolestí a smrtí, osudovou návaznost na něco ryzí-
ho a archetypálního uvnitř nás, co díky bohu často ani po 
staletích nemizí.

Večer s názvem Carmina Vetera (Staré písně) představuje 
jen část oné mé „červené niti“. Konkrétně choreografie 
Ej Lásko, Lyrická a Růže byly vytvořeny mezi lety 2008 
až 2010 pro různé soubory a příležitosti. Zbrusu nové 
dívčí sólo bude mít naopak svou světovou premiéru. 
 
Je tomu už třicet let, co jsem vytvořil svou prvotinu. Sho-
dou okolností šlo tehdy rovněž o dívčí sólo a také folko-

vou, tedy lidovou píseň z dílny Dáši Andrtové-Voňkové. 
Název zněl Zpověď.

Z čeho se „zpovídá“ sólistka v aktuálně novém kousku, 
tentokrát v doprovodu indických, irských, arabských a ži-
dovských balad, už nechám vašemu diváckému pocitu.

V dalších třech čtvrtinách večera zazní staré písně několi-
ka dalších kultur, národností a časů v podání a úpravách 
Jiřího Pavlici s Hradišťanem, košického dámského dua 
Vyšívanka a Jiřího Tichoty se Spirituál kvintetem.

Choreograf Petr Zuska

10. 10.
A. Burrows:  
Kaktusový květ
Zubař Dr. Julian Wiston je velkým ctitelem 
ženské krásy. Má poměr s lehce naivní Toni 
Simmonsovou, která si ho chce vzít, avšak 
to není možné, protože Julian je ženatý 
a má tři děti. Nyní je ale všechno jinak, Ju-
lian se s Toni chce oženit, ovšem ta trvá na 
tom, že se musí sejít s jeho zatím platnou 
manželkou. Je v tom ale háček! Kde vzít 
manželku, když zubař žádnou nemá? Julian 
tedy přemluví svou upjatou kolegyni, zubní 
asistentku Stephanii, aby jeho manželku 
předstírala… a kolotoč bláznivých situací 
se rozjede naplno. Slavný film z roku 1969 
má na svém kontě jednoho Oskara, Zlatý 
glóbus a mnoho dalších cen. 

Hrají: Lukáš Vaculík, Olga „Háta“ Želenská/
Adéla Gondíková, Betka Stanková/Kristýna 
Kociánová, Filip Tomsa/Václav Jiráček/Petr 
Buchta, Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková,  
Juraj Bernáth/Jaroslav Slánský, Pavel Ne-
čas/Roman Štolpa, Radka Pavlovčinová/Lu-
cie Svobodová. Režie: Roman Štolpa.

  16. 10.     (přeloženo z 31. 1. 2021 a 23. 1. 2022)

G. Aron:  
Můj báječný rozvod

Příběh Angely Kennedyové Lipské, ženy 
středních let, kterou právě opustil manžel 
a která se po desetiletích v roli manželky 
a matky začíná učit žít sama, sklízí úspěchy 
po celé Evropě a je jednoznačně nejúspěš-
nější komedií současné irské dramatičky 
Geraldiny Aron. Její česká inscenace v režii 
Jany Kališové má za sebou už více než 200 
zcela vyprodaných repríz, přičemž zásadní 
podíl na diváckém úspěchu má brilantní 
výkon Elišky Balzerové. Můj báječný rozvod 
je skvělá komedie o vážných a docela smut-
ných peripetiích života. 

Hrají: Eliška Balzerová. Režie: Jana Kališová.
Vstupenky jsou v platnosti.

20. 10. 
E. Assous:  
Milionový údržbář
Francouzská komedie. Od Séveriny odešel 
manžel Jean Pierre již před dvaceti lety. 
Opuštěná a na mizině si založila vlastní vy-
davatelství, které teď prosperuje. Jednoho 
dne se ex-manžel objeví před jejími dveřmi, 
avšak už to není ten arogantní a cynický 
obchodník, ale zruinovaný muž bez střechy 
nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se omlu-
vil, a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal 

i na práci. Séverine se rozhodne dát mu 
šanci a nabídne mu místo údržbáře! Jean 
Pierre tak musí překonat svou hrdost, oblé-
ct si pracovní uniformu, vzít kartáč a kbelík 
a přijmout ponížení. Séverine s ním totiž za-
chází jako s onucí. Ale Jean Pierre není typ, 
který by se tak rychle poddal…

Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freimanová, 
Zuzana Žáková/Anna Kotlíková, Robert Há-
jek/Martin Zahálka ml., Antonín Procházka/
Vasil Fridrich, Lucie Zedníčková/Štěpánka 
Křesťanová. Režie: Antonín Procházka.

 10. 11.
M. Riml:  
Sex pro pokročilé 2  
aneb Vzhůru do divočiny
Příběh manželů Alice a Jindřicha, které 
jste si oblíbili v komedii Sex pro pokročilé, 
pokračuje. Tentokrát se však ze stylového 
hotelového pokoje, v němž se pokoušeli 
pikantně oživit svůj uvadající vztah, přesouvají 
do přírody. Je to tak trochu i z nouze ctnost, 
jelikož rodinný rozpočet se zmenšuje. 
O to více se zvětšuje touha „přežít“.  
Ale pozor, ne za každou cenu! Do stereotypů 
dojemně směšného a zmateného páru se 
jako vichřice vmísí nečekaná návštěva. 
Nespoutaná sestra a provokativní švagrová 
Diana naruší Alici a Jindřichovi kempovací 
idylu. S jejím ironickým pohledem je slušné, 
nudné, šestadvacetileté manželství vlastně 
tím největším dobrodružstvím! Dianina 
svobodná chuť a odvaha užívat si a neustále 
zkoušet něco nového postupně „nakazí“ 
naše protagonisty životním pozitivismem 
a energií. A vzhůru do divočiny se nakonec 
změní na Vzhůru do života!

Hrají: Jana Krausová, Karel Roden, Kristýna 
Badinková Nováková/Michaela Váňová. 
Režie: Darina Abrahámová.

 16. 11.
O. Wilde, R. Ross: 
Lordi
Rozverná komedie o třech rozpustilých 
slovenských lordech, kteří si v londýnském 
pánském klubu vyprávějí o svých 
milostných úspěších. Zážitky jsou to 
košilaté, ale ten největší na lordy teprve 
čeká a diváci si jej vyslechnou z první ruky…  

Kdo tuto skandální salónní komedii již viděl, 
bude ji chtít určitě vidět zase… a kdo ji ještě 
neviděl, neměl by si ji nechat ujít. Bavit se 
bude celý sál!

Hrají: Peter Serge Butko, Filip Rajmont  
a Martin Hofmann. Režie: Peter Serge Butko
 

Přijďte se zasmát do Metropolu  

C A R M I N A 
V E T E R A

Choreografie / Choreography: PETR ZUSKA

Ej lásko / Oh Love  
Hudba / Music: Jiří Pavlica & Hradišťan

Lyrická / Lyrical 
Hudba / Music: Vyšívanka Lada

Fo(u)r One 
Hudba / Music: indické, irské, arabské a židovské balady / Indian, Irish, Arabic and Jewish ballads

Růže / The Rose 
Hudba / Music: Jiří Tichota & Spirituál Kvintet
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Pražský komorní balet představí krásný 
program s názvem Carmina Vetera

Představení se koná v Divadelním sále od 19.00 hod.

Úžasná divadla nabídnou především legraci!

Všechna představení se konají  
v Divadelním sále od 19.00 hod.



22. 11.
D. Canavan:  
Třetí prst na levé ruce
Dvě sestry, které si bývaly velmi blízké, se 
dnes už téměř nevídají. Nečekaná událost je 
však jednoho dne znovu svede dohromady. 
S notnou dávkou odvahy, lásky i svérázné-
ho humoru se ve vzpomínkách vydávají do 
dob svého dětství a dospívání, aby si k sobě 
znovu našly cestu. Třetí prst na levé ruce je 
hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci 
a naději na odpuštění.

Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová. 
Režie: Martin Vokoun a Adéla Šotolová.

4. 12.
P. Skinner: Linda
Linda je úspěšná žena v nejlepších letech, 
manažerka v kosmetické firmě. Jednoho 
dne ji ale začne šlapat na paty mladší ko-
legyně a Lindě se postupně začne hroutit 

celý svět. Podporu hledá u svého manžela, 
avšak jak brzy pochopí, ani tam nenajde za-
stání. Život, který vedla ještě před pár dny, 
se rázem mění v pouhou iluzi. Vše se s neče-
kanou rychlostí vymyká kontrole jak v práci, 
tak v rodině. Hra představuje svou titulní hr-
dinku v komplexním světle, silnou i chybují-
cí, rozhodně ale jako někoho, kdo si zaslou-
ží naši pozornost. Není ovšem jediná, kdo 
musí bojovat o své místo v životě, podobně 
jsou na tom i její dcery. Svižná konverzační 
hra plná napětí i humoru odráží náš každo-
denní život a problematické vztahy.

Hrají: Kateřina Brožová, Aleš Procházka, Šár-
ka Vaculíková, Sabina Rojková, Otakar Brou-
sek, Markéta Děrgelová/Vendula Fialová, Jiří 
Roskot, Barbora Poláchová / Iva Vejražková. 
Režie: Juraj Deák

14. 12.
F. Ebb, J. Kander,  
J. Masteroff: Cabaret

Willkommen, bienvenue, welcome! Vítejte 
v proslulém berlínském kabaretu Kit Kat 
Klub, místě, kde všechny trable hodíte za 
hlavu! Venku proslulá dekadentní dvacátá 
léta dospěla ke svému konci, ale uvnitř se 
nepřestává tančit. Do Berlína přijíždí mladý 
americký spisovatel Cliff a seznamuje se se 
Sally, mladou tanečnicí a zpěvačkou z Kit 
Kat Klubu. Dvojice se sbližuje, vypadá to 
na bezstarostný milostný příběh, ale dějiny 
neodvratně dospěly k létům třicátým a za-
nedlouho se veškeré moci v zemi chopí na-
cisté. Přicházejí trable, které se za hlavu jen 
tak hodit nedají.

Hrají: Karel Heřmánek ml., Rozálie Havel-
ková/Michaela Tomešová, Jan Fanta, Josef 
Carda/Filip Kaňkovský, Hana Seidlová/Jitka 
Sedláčková, Nikol Kouklová, Dušan Sitek, 
Viktor Novák/Adam Pavlovčin, Petra Kosko-
vá/Barbora Šampalíková, Mária Bikárová/
Vendula Příhodová, Linda Caridad Fernan-
dez Saez. S živou hudbou Jakuba Šafra 
a jeho orchestru. Režie: Adam Skala.

Představení jsou spolufinancována  
Statutárním městem Č. Budějovice.

Představení se koná  
v Divadelním sále od 19.00 hod.

Klub náročného diváka 
láká na silné lidské příběhy

Komorní divadla dají velký 
prostor vynikajícím hercům
 4. 10.    (přeloženo z 1. 11. 2020, 21. 9. a 13. 12. 2021)

C. Clerici:  
Dnes večer ovuluji
Claře je 36 let, je moderní, svobodná a nezá-
vislá žena. Je zamilovaná do muže, se kte-
rým žije a se kterým se rozhodnou mít dítě, 
což se ale nedaří… Návštěvy gynekologů, 
čekárny specialistů, svérázné rady kama-
rádek, Clara zažívá euforie prvních pokusů, 
zklamání prvních neúspěchů, okamžiky sa-
moty, pláč. Nicméně přes četné chvíle po-
směchu, beznaděje a zklamání nachází sílu 
vytrvat. To dítě prostě chce!
Hraje: Iva Pazderková. Režie: Pavel Šimák. 
Vstupenky jsou v platnosti.

12. 10.
D. McCormick: Housle
Doposud se oba bratři protloukali newyor-
skými ulicemi jen těžko. Všechno se ale 

může změnit. Zlodějíčkovské komediální 
drama o bratřích a jejich rodinném příteli, 
kde naděje na lepší život odhalí pohnutou 
rodinnou minulost i sílu charakterů.

Hrají: Jiří Langmajer, Pavel Liška, Milan Hein. 
Režie: Ladislav Smoček.

13. 10.
L. Balák: Zkurvení havlisti  
(Komedie z naší sauny)

Hubert, Bořek a Vladan chodí pravidelně 
do krásné sauny. Prohřát se, vyplavit toxiny 
a utužit zdraví. A také si popovídat, prob-
rat současnou společnost, politiku, zdra-
votnictví, ekonomiku, fotbal, autobazary,  
Evropskou unii, raketové motory, chemické 
procesy v listech rostlin, kulturu a tak dále. 
Jinými slovy – chtějí vždy tak trochu popře-
mýšlet o tom, kam se ten svět vlastně sype. 
Máte-li také zájem o lidstvo, tak přijďte, 
tihle chlapíci vás nakopnou určitě správ-
ným směrem. Kouzelná komedie o třech 
mužích, kteří rozumí všemu.
Hrají: Miroslav Hanuš, Tomáš Měcháček, Ka-
rel Zima/Michal Bumbálek/Dalibor Gondík. 
Režie: Luboš Balák.

17. 10.     (přeloženo z 10.2. 2022)

J. Misto:  
Madame Rubinstein
Královna kosmetického impéria. Prosto-
řeká žena, která firmu řídila pevnou rukou 

do posledního 
dechu. Ma-
dame Rubin-
stein přináší 
tragikomický 
příběh, ve 
kterém exce-
lují vynikající 
herci. Svěží, vtipné, a přitom přiměřeně do-
jemné, tak zní jeden z ohlasů, který tuto hru 
dokonale vystihuje! 
Hrají: Dana Syslová (Helena Rubinstein),  
Milena Steinmasslová (Elizabeth Arden), Jiří 
Hána (P. O‘Higgins). Režie: Petr Svojtka.

Vstupenky jsou v platnosti.

Představení jsou spolufinancována  
Statutárním městem České Budějovice.

Představení se konají 
na Malé scéně od 19.00 hod.



8. 11. Společenský sál

Kafe u Osmanyho
Originální talk show populárního módního 
návrháře kubánského původu Osmanyho 
Laffity. Devadesát minut neuvěřitelných his-
torek, při kterých se divák baví od první chví-
le. Osmany odhalí i to, co mělo zůstat utaje-
no! Účinkuje: Osmany Laffita. Moderuje: Eva 
Decastelo. Účinkuje a zpívá: Bára Mottlová.

9. 11. Malá scéna 

ONE KNOR SHOW:  
Než začnu

Stand-up comedy celovečerní představení 
jednoho Knora. Smíchuplných 90 minut vám 
pořádně roztřepe bránice. Miloš Knor s vámi 
probere aktuální ožehavá témata, nebude se 
bát píchnout do vosího hnízda a pořádně se 

popíchat. VAROVÁNÍ: Na místě může zaznít 
humor. POZOR: One Knor Show je neustále 
aktualizované představení.

13. 11. Společenský sál

7 pádů Honzy Dědka
Oblíbená talk show, kterou můžete znát 
z pravidelného úterního vysílání na televizi 
Prima či kanálu na YouTube, míří poprvé do 
Budějc! Těšte se na 90 minut skvělé zábavy 
a zajímavých rozhovorů „o všem a pro všech-
ny“ s dvěma hvězdnými hosty, kterými v Me-
tropolu budou Dana Morávková a Marek Tac-
lík. Honza Dědek a jeho talk show… výborná 
zábava a příjemný večer!

11. 12. Divadelní sál (18.00 h)

Ladislav Zibura:  
Naposledy pěšky po Arménii  
a Gruzii
Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák Ladi-
slav Zibura se na podzim vrací do Českých 
Budějovic. Tentokrát se s ním vydáme za 
krásnou krajinou, sovětskou nostalgií a po-
hostinnými lidmi Kavkazu. Příběh jeho pěší, 
cyklistické a stopařské výpravy je svědectvím 
o jednoduchosti života a půvabu svobody. 
Jak je u Zibury zvykem, i tato cestovatelská 
projekce je plná humoru, lidských příběhů 
a lidové moudrosti.

22. 9. Divadelní sál

Radůza
Radůza letos vydala skvělé dvojalbum s ná-
zvem Nebe je odemčené, které opět potvr-
zuje, jak znamenitou muzikantkou a výraz-
nou umělkyní je. Krásná a niterná nahrávka 
fanoušky bezesporu potěšila. A strhující 
je Radůza samozřejmě i naživo, o čemž se 
budete moci přesvědčit v okouzlujícím pro-
středí Divadelního sálu Metropolu.

 26.10. Společenský sál

Rozhlasová tančírna
Nenechte si ujít největší swingovou událost 
v jižních Čechách. Přijďte se pobavit a za-
tančit si za doprovodu Rozhlasového swin-
gového orchestru V. Hlaváče a jeho sólistů 
ještě před začátkem plesové sezóny.

5. 11. Společenský sál

Ondřej Havelka  
a jeho Melody Makers:  
Poklad na stříbrném plátně
Od okamžiku, kdy se zrodil zvukový film, 
nadšené publikum dychtilo nejen po mlu-
veném slovu, ale hlavně po hudbě a zpěvu. 
Proto se Ondřej Havelka a jeho Melody Ma-
kers rozhodli nový koncertní program se-
stavit z nejhezčích písňových pokladů, kte-
ré zazněly na filmovém plátně ve třicátých 
a čtyřicátých letech. Posluchači se mohou 
těšit nejen na sladké i žhavé kusy americké 
provenience, ale také na mnohé nesmrtelné 
písně z nestárnoucích komedií s Oldřichem 
Novým, Hugem Hassem, Adinou Mandlo-
vou a dalšími hvězdami českého filmu.

20. 11. Společenský sál (17.00 h)

Kollárovci 2022
Kollárovci svým hudebním uměním dělají 
fanouškům radost už mnoho let. Jejich živá 

hudba, temperamentní zpěv a humorné 
slovo vytvářejí nezapomenutelnou atmo-
sféru, která vykouzlí na tváři úsměv, nadše-
ní a dobrou náladu. Nosným pilířem jejich 
repertoáru je slovenská lidová píseň, jež 
díky Kollárovcům dostává nový šat, příjem-
ný i pro ty, kteří tento žánr nikdy nevyhledá-
vali. Kromě toho ale hrají i skladby z vlastní 
autorské dílny.

22. 11. Společenský sál

ČECHOMOR Vánoční  
KOOPERATIVA Tour 2022
Slavná česko-moravská hudební skupina 

hrající v originálním pojetí české, moravské 
a slovenské lidové písně. O kom je řeč?  

Samozřejmě o kultovním Čechomoru, kte-
rý na scéně působí již přes třicet let. Těšit 
se můžete na oblíbené hity a předvánoční 
atmosféru, která zahřeje u srdce. 

29. 11. Společenský sál 
(přeloženo z 22. 12. 2020 a 2021) 

Václav Neckář & Bacily: 
Půlnoční turné
Václav Neckář je legenda. Velmi charisma-
tický zpěvák, jehož vystoupení jsou obrov-
ským zážitkem. Koncertní program se sku-
pinou Bacily je retrospektivou Neckářovy 
pěvecké dráhy. V programu zazní písně ze 
začátku kariéry v pražském divadle Roko-
ko, také z krátkého období skupiny Golden 

Kids, a především pak ze spolupráce se sku-
pinou Bacily, se kterou koncertuje od roku 
1971. Chybět nebude ani píseň Půlnoční.

Vstupenky jsou v platnosti.

5. 12. Společenský sál

Richard Müller
Jedinečný hlas a obrovské charisma.  
Richard Müller je bezesporu pojem sloven-
ské hudební scény. Skvělý zpěvák, textař 
a skladatel, který má na kontě velké hity. 
Jeho koncerty jsou úžasným zážitkem!

11. 12. Společenský sál

Bílé Vánoce Lucie Bílé
Vánoční koncerty Lucie Bílé mají láskyplnou 
atmosféru, která hladí po duši. Oprostěte se 
od předvánočního stresu a užijte si krásný 
večer v oslnivé společnosti ikonické zpěvač-
ky, která dlouhé roky patří k absolutní špič-
ce tuzemské hudební scény.

16. 12. Divadelní sál  (18.00 h)

DPS Jitřenka: 
Vánoční koncert
Přijďte si užít krásnou předvánoční atmo-
sféru ve společnosti DPS Jitřenky a jeho 
přípravných oddělení (Modřinky, Hvězdič-
ky). Sbormistr: Elvíra Gadžijeva. Hlasová vý-
chova: Jana Vortnerová. Klavírní doprovod: 
Klára Fridrichová a Anna Bendová.

Pokud není uvedeno jinak,  
začínají představení od 19.00 hod.

Slavní zpěváci a kapely na scéně Metropolu  
O zážitek se postarají Lucie Bílá, Václav Neckář, Richard Müller a další

Prvotřídní talk show!
Na programu jsou Honza Dědek, Osmany Laffita, Miloš Knor a Ladislav Zibura

Pokud není uvedeno jinak,  
začínají koncerty od 19.00 hod.



Úprava textů: Václav Votruba, sazba: Radek Popel Design

11. 10. Malá scéna     18.00

Martin Loew:  
Americký severozápad
Diashow Martina Loewa vznikla na základě 
dvou cest, kdy na americkém severozápadě 
pobyl téměř dva měsíce. První cestu pod-
nikl během června. V Kaskádovém pohoří 
ležely ještě mnohametrové vrstvy sněhu 
a výlet se stal nečekaně zimním zážitkem, 
proto druhou cestu naplánoval na začátek 
září, kdy je starý sníh pryč a nový ještě ne-
padá. Horské louky se barví do nádherných 
podzimních barev, všechno září paletou 
tónů od žluté přes jasně rudou až po fialo-
vou, nebe je blankytně modré, ledovce na 
vrcholcích hor křišťálově bílé a výhledy do 

dálek neuvěřitelně čisté. Pastva pro oči i fo-
toaparát? Nepochybně!

27. 10. Malá scéna     17.00
 

(přeloženo z 2. 11. 2021, původní přednášející 
Tomáš Hájek)

Václav Bacovský:  
Madeira
Portugalský ostrov Madeira rozhodně stojí 
za návštěvu v jakékoliv roční době. Ostrov 
je stále zelený a často plný různých květů. 
Nabízí rozeklaný terén se spoustou nádher-
ných výhledů, pohodové pěší túry podél 
zavlažovacích kanálků i náročnější výšlapy 
v hornatém vnitrozemí. Vše dotváří skvělé 
přímořské klima, výborné místní jídlo a pří-
jemní Portugalci. Václav Bacovský zve na 
ostrov věčného jara!

Vstupenky v platnosti.

31.10. Malá scéna    19.00

K. a M. Motani:  
Velké safari  
a usmíření s Afrikou
Cestu Afrikou začneme na místě, kde nás 
před lety přepadli a okradli. S mírným 

chvěním v zádech se jedeme do chudinské 
čtvrti Katururu v Namibii s Afrikou usmířit. 
V savaně koukáme gepardům přímo do očí 
a slyšíme jejich zrychlený dech. Ve skal-
naté oblasti Spitzkoppe plné drahokamů 
a polodrahokamů pozorujeme při nočním 
ohni Jižní kříž. Samozřejmě ochutnáváme 
a ochutnáváme… Poznáváme členy růz-
ných domorodých kmenů a jejich tradice. 
Odvažujeme se navštívit další chudinské 
čtvrtě. Zkrátka… publikum se může těšit na 

povídání plné zajímavých zážitků a infor-
mací, které doprovodí audiovizuální doku-
mentace. Poznejte krásy, nebezpečí a taje 
africké Namibie s Kouzelnou planetou!

21. 11. Malá scéna    19.00

Pavel Svoboda:  
Gruzie a Arménie
Svérázné země pod Kavkazem vřele oteví-
rají svoji náruč turistům. Vítejte v kraji di-
vokých tradic a dobrosrdečných obyvatel. 
Vydáme se na horské túry k zaledněným 
horám mystické Svanetie se středověkou 
atmosférou kamenných vesnic. Stopem 
i pěšky vstříc přátelské družbě a dechbe-
roucím arménským klášterům. Vodka, šašli-
ky i málo známé termální prameny… Cesta 
plná přátelství, neočekávaných chvil a po-
stsovětské nostalgie. Nová přednáška foto-
grafa Pavla Svobody ze tří měsíčních cest na 
Kavkaz.

Cestovatelé vás zvou na dobrodružné 
a okouzlující výpravy...

Taneční kurzy v Metropolu, to nejsou pouze taneční v nej-
větším českobudějovickém sále, spousta zážitků a pozná-
vání nových lidí, ale především několik desetiletí trvající 
tradice. Chcete se naučit tančit, hledáte zábavu, nové 
přátele či lásku? Nechcete se mačkat s dalšími tanečními 
páry v malém sále? Pak je Metropol pro vás to pravé!

Během 12 lekcí se naučíte standardní i latinsko-americké 
tance. Nedílnou součástí našich lekcí jsou také pravidla spo-
lečenského 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 Metropol České Budějovice.

Nedílnou součástí tanečních jsou také slevy (pár, skupiny 5 
a více párů) a hodnotné ceny od našich partnerů, zejména 
v rámci prodloužené a věnečku. 

Nemáte tanečního partnera/partnerku a váháte s přihláše-
ním? Nemusíte, v našich tanečních se můžete seznámit se 
svými budoucími partnery ještě před samotným začátkem 
tanečních, a to díky naší facebookové skupině Kurz spol. vý-
chovy a tance DK METROPOL – LEDEN 2023 MLÁDEŽ.

Přihlašování BUDE MOŽNÉ OD 3. října. 

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

(Taneční kurz JARO 2023)

Tradice, kvalita, zábava…  
Užijte si taneční v Metropolu!

Tradice, kvalita, zábava  
– to jsou taneční v Metropolu.

foto: KLM

Galerie Nahoře 
je spolufinancována 

Statutárním městem 
České Budějovice

Výstavy Galerie Nahoře 2/2022

7. 9. - 3. 11.
TERAPIE FOTOGRAFIÍ 
Eva Klímová

9. 11. - 31. 12.
44 BUDĚJOVICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Lenka Pužmanová


