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Společenský sál 

14. ledna ve 20.00 hod.                  XXIIVV..  VVeellkkýý  mmeeddiiáállnníí  pplleess
  

Protancujte noc na Velkém mediálním plese! Už se všichni nemůžeme dočkat! Po dvou letech Velký mediální ples 
opět otvírá sezónu společenských plesů v Metropolu! Buďte u toho! Oprašte střevíčky, zavolejte svému krejčímu 
či krejčové, zopakujte si taneční kroky a přijměte pozvání do společnosti krásných dam a šlechetných 
gentlemanů. Připravili jsme exkluzivní taneční program, který vás nenechá odejít z parketu. Na hlavní scéně se 
budou střídat orchestr Metroklub Big Band s populárními světovými i domácími hity a Jazzika s podmanivými 
tanečními melodiemi. Hudebním hostem večera bude mladý talentovaný muzikant Michal Kindl. Menší 
scéna v komorním sále bude patřit DJ Kleinovi s širokým výběrem hitů na přání tanečníků. Součástí večera 
bude welcome drink a ochutnávka vín od Vinotéky Metropol. Fotografii na památku si pořídíte v tradičním 
fotokoutku. Večerem provede budějovický moderátorský matador Miroslav Mareš. Vstupenky již v prodeji. 

 
Společenský sál 

od 23. ledna v 19.00 hod.       KKuurrzz  ssppoolleeččeennsskkéé  vvýýcchhoovvyy  aa  ttaannccee  ((mmllááddeežž  oodd  1155  lleett))
  

Chcete se naučit tančit, hledáte zábavu, nové přátele či lásku? Nechcete se mačkat s dalšími tanečními páry 
v malém sále, pak taneční pro mládež v Metropolu jsou to pravé pro Vás. Během 12 lekcí se naučíte standardní 
i latinsko-americké tance. Nedílnou součástí každé naší lekce jsou také pravidla společenského chování, které 
jsme rozšířili o SPECIÁLNÍ HODINU STOLOVÁNÍ SPOJENOU S RAUTEM. Naučíme Vás jak správně 
konzumovat jednotlivé lahůdky podávané na rautech a poté si vše prakticky vyzkoušíte sami. V rámci 
prodloužené a věnečku na Vás pak čekají taneční soutěže o hodnotné ceny od našich partnerů. Tradice, kvalita, 
zábava - to jsou taneční v Metropolu. Přihláška a více informací na www.metropolcb.cz záložka KURZY.  

 
Divadelní sál 

23. ledna v 19.00 hod.     PP..  AAmmmmeennddoollaa::  NNaa  VVáánnooccee  bbuudduu  ggaayy  
  

Divadlo Metro 
Pikantní komedie o nelehkém životě zadaných heterosexuálních mužů plná groteskních scén, které vyústí ve 
velmi překvapivý a nečekaný závěr. Jak získat prosperující řetězec pizzerií a zajistit si skvělou budoucnost!? 
Stačí tak málo - stát se na Vánoce gayem... Dialogy místy až peprné! Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, 
Michaela Dittrichová, Filip Blažek, Zdeněk Maryška. 

 
Společenský sál 

5. února v 19.00 hod.          MMiilloošš  KKnnoorr  ––  VVaalleennttiinnee  sshhooww  aanneebb  lláásskkaa  jjee  kkuurrvvaa 
  



Stand up VALENTINE show (aneb láska je kurva) vám Miloš přináší exkluzivně ve speciální časově limitované 
tour, právě a pouze v termínu kolem svátku všech zamilovaných, svatého Valentýna. Miloš s vámi probere nejen 
to, jak se na takový svátek připravit, ale i to, jak ho zvládnout s bravurou, elegancí a vtipem a zavděčit se své 
ženě, přítelkyni, příteli, sousedovi, koze, psovi… Nezapomene ani na vytříbenou etiketu k ženě, či muži a 
projde s vámi vše co se mužsko-ženských vztahů a svátků týká. Ať už se jedná o oslavu Valentýna, MDŽ, nebo 
Mezinárodního dne orálního sexu. Pokud hledáte způsob jak strávit kvalitně večer s možností posunout své 
vztahové dovednosti, je STAND UP VALENTINE SHOW Miloše Knora představení právě pro vás. Ať už jako 
dárek k Valentýnu, Vánocům, nebo za trest. 

 
Divadelní sál 

15. února v 19.00 hod.                                                 MM..--GG..  SSaauuvvaajjoonn::  TTřřiinnáácctt  uu  ssttoolluu 
 

Agentura Harlekýn 
Pověrčivá Madeleine dokonale zamotá osudy pozvaných hostů. Francouzská komedie. Manželé Madeleine a 
Antoine Villardierovi ve svém domě chystají slavnostní večeři pro vybranou společnost. Madeleine je pověrčivá 
a zoufale se snaží zabránit hrozícímu počtu třinácti hostů u stolu. Pokaždé když se zdá, že je zasedací pořádek 
konečně vyřešen k její spokojenosti, nastanou komické situace vyplývající ze vztahů všech pozvaných hostů. 
Pověrčivá Madeleine dokonale zamotá jejich osudy. Podaří se slavnostní večer zachránit anebo skončí 
katastrofou? Komedie Třináct u stolu slavila obrovské úspěchy v Paříži, v Římě, i po celé Evropě a dočkala  se i 
filmového zpracování. V hlavních rolích se představili tehdy oblíbení Micheline Presle a Fernand Gravey. V 
jedné z rolí debutovala pozdější velká hvězda Annie Girardot. Hrají: Simona Stašová, Miroslav Etzler, Simona 
Postlerová/ Kamila Špráchalová, Julie Štandera / Veronika Štefanová, Otto Rošetzký, Čestmír Gebouský, 
Martin Cikán / Kryštof Zapletal. 

 
Malá scéna 

20. února v 19.00 hod.                                                  PPaavveell  SSvvoobbooddaa  --  PPeerruu

Cestovatelská přednáška z dílny fotografa a dobrodruha Pavla Svobody. Vyrazíme společně do Peru, 
andského a indiánského klenotu Jižní Ameriky. Rozehřejeme se dlouhými treky v centrálním Peru i dobrodružnou 
cestou po stopách českých vědců k pramenům Amazonky. Fotografem na několikadenním poutnickém festivalu 
vysoko v Andách? Tradiční tance masek, silné spirituálno v řídkém horském vzduchu. Navštívíme mystické Machu 
Picchu i málo známé incké památky. Trek kolem posvátné šestitisícové hory Ausangate, svatba na jezeře 
Titicaca, pestré indiánské trhy, výstup na sopku s výškou Kilimandžára, či noc k v kaktusovém lese, barevné 
zážitky přicházejí na každém kroku. Peru je krásná, divoká a stále dobrodružná země. Vstupenky již v prodeji. 

 
Divadelní sál 

8. března v 19.00 hod.   JJ..  DDooggaa,,  EE..  LLoottjjaannuu,,  JJ..  JJaannddaa,,  PP..  MMaalláásseekk::  CCiikkáánnii  jjddoouu  ddoo  nneebbee  
  

Divadlo Bez Zábradlí 
Podmanivé melodie a temperamentní tance. Strhující podobenství o věčné lidské touze, o svobodě, vášni a 
lásce, která dokáže zničit sama sebe. Příběh osudové lásky krásné Rady a zloděje koní Lujko Zobara. Jevištní 
zpracování slavného filmu Emila Lotjanu a Jevgenije Dogy podle povídek Maxima Gorkého. Muzikál, který vás 
odnese až někam do cikánských nebes! Účinkují: Peter Pecha, Kateřina Marie Fialová/ Felicita Prokešová, 
Josef Vrána, Zdeněk Žák/ Dušan Sitek, Petr Pospíchal/ Zdeněk Maryška, Filip Kaňkovský, Milan Peroutka/ 
Tomáš Smička, Michal Kavalčík/ Ondřej Bábor, Josef Fečo, Martin Kubačák, Ludmila Molínová/ Johanna 
Tesařová, Eliška Ochmanová/ Felicita Prokešová, Adriana Bessogonov, Andrea Holá/ Mária Bikárová, Jennifer 
Boldiová/ Veronika Heráková/ Beáta Strohnerová Režie: Radek Balaš. 

 
Divadelní sál 

14. března v 19.00 hod.              MM..  MMcc  KKeeeevveerr::  HHvvěězzddnnéé  mmaannýýrryy  
 

Divadlo společnost Háta 
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět ani mistr tohoto 
žánru Feydeau. Odehrává se ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942. Má se uskutečnit koncert s 
beneficí na podporu amerických válečných výdajů a organizátoři se neobejdou bez dvou hvězd, které 
spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na 



jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? Ředitel hotelu připraví 
přesný plán, který ale od začátku selhává. Vydrží ale jeho nervy až do konce? Bude to těžké, protože obě 
hvězdy mají své manýry a nekompromisně vyžadují to nejlepší apartmá. Nešťastnou náhodou tedy skončí 
každá v jedné z jeho ložnic a strašlivý výbuch je jen otázkou času. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/ 
Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová/Olga "Háta" Želenská, Bára Chybová/ Radka Pavlovčinová, Roman Štolpa, 
Ivana Andrlová/Pavla Vojáčková, Marcela Nohýnková/Vlasta Peterková/Veronika Jeníková, Filip Tomsa/ 
Jaroslav Slánský, Martin Sobotka/Juraj Bernáth. Režie: Roman Štopa. 

 
Malá scéna 

15. března v 19.00 hod.               HHyyppnnoottiizzéérr,,  mmoocc  aa  ssííllaa  hhyyppnnóózzyy  
 

Moc a síla hypnózy je prezentace fenoménu hypnózy s výrazným zapojením návštěvníků akce. Moc a síla 
hypnózy – co je obsahem? V první části interaktivní přednášky se přednášející hypnotizér Jakub Kroulík stručně 
věnuje klíčovým momentům svého oboru, zejména její pseudovědecké a vědecké historii, počínající v 19. století. 
Pro laické návštěvníky přednášky jsou takto nenáročnou formou představeny nejčastěji pokládané otázky v 
souvislosti s hypnózou a její tajemnou mocí. Dále se návštěvníci dozví, co je rozšířený koncept hypnózy, jak si ji 
mohou představit, časté mýty o hypnóze, kdo a jakým způsobem se může stát hypnotizérem, či zda je možné 
spáchat hypnotický zločin, o kterém se píše v románech. Druhá část přednášky je věnována praktickým 
ukázkám klasických hypnotických fenoménů, jako například katalepsie, amnézie, změna smyslového vnímání 
okolí a další. Vstupenky již v prodeji. 

 
Malá scéna  

16. března v 19.00 hod.                                            Joosseeff  FFoouusseekk  ––  PPuussaa  nnaa  ššppaaccíírr

Český spisovatel, básník, textař, humorista, písničkář, cestovatel a fotograf známý z účinkování v Divadle 
Semafor, později z Divadla Jiřího Grossmana. Vystupuje se svými recitály v ČR i v zahraničí, je slyšet na vlnách 
Českého rozhlasu. Realizoval přes 50 výstav svých fotografií. Vy ho máte možnost slyšet v novém koncertu, 
který obsahuje nejen staré a žádané písně, ale i písničky nové, které se jistě také stanou hity. 

 
Malá scéna 

22. března v 19.00 hod.                                  HHaannaa  MMaacchhaalloovváá::  JJaappoonnsskkoo  --  HHaavvaajj
 

Poslechneme si vyprávění Hany Machalové, která si nejprve koupila letenku na Havaj, aby záhy zjistila, že 
navštíví také neméně exotické Japonsko. Uvidíte tepající mrakodrapové Tokyo se svébytnou večerní kulturou. 
Projedeme se rychlovlakem Shinkansenem, budeme rozjímat v čajových pavilonech, na stezkách filozofů, v 
šintoistických svatyních a zenových zahradách, kde se uklízí každý spadlý lístek na mech. Dozvíme se, co nás 
tam šokuje, co je zakázáno, co je tak jiné, než u nás. A taky, kolik to vše stojí. Budeme relaxovat na rajských 
plážích a ztratíme se v džungli a soutěskách Okinawy a Havaje. Kdo by si něco takového nepřál zažít? 

 
Společenský sál 

28. března v 19.00 hod.                                         SSaammssoonn  aa  jjeehhoo  ppaarrttaa  3300  lleett

Jubilejní koncert k 30. výročí. Skupinu Samson a jeho parta založil Jaroslav Samson Lenk po rozpadu skupiny 
Máci v roce 1993. Z Máků kromě něj přestoupil do nové kapely jen jeho bratr Jiří Budvárek Lenk, který místo 
kytary přešel na baskytaru. Dalšími členy se stali sourozenci Šneberkovi – zpěvačka a klávesistka Jana a 
kytarista Jiříček, a po čase přibyl ještě Radek Gotz na bicí. 

 
Společenský sál 

5. dubna v 19.00 hod.                             AAddaamm  ĎĎuurriiccaa
  

Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy alebo Zatancuj si so mnou! To všechno jsou velké hity slovenského 
zpěváka Adama Ďurici, který se představí se svojí kapelou na českých koncertech. Přijďte si vychutnat 
jedinečný zážitek - koncert jednoho z nejúspěšnějších slovenských zpěváků posledních let. Host: Michal Kindl. 

 
 



Divadelní sál 

12. dubna v 19.00 hod.                                        RR..  BBeecckkeerr::  CCaavveemmaann    
  

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování kultovní one man 
show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní ženě Cavewoman. 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 nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví. Hrají: Honza Holík nebo Jakub Slach. Režie: 
Patrik Hartl. Vstupenky již v prodeji. 

 
Divadelní sál 

13. dubna v 19.00 hod.      KKaalliivvooddoovváá,,  MMááttlloovváá,,  SSeenniićć::  OOppeerraa  DDiivvaass  ––  ooppeerryy  aa  áárriiee
 

Jediné dámské operní trio v ČR „Kouzla lásky a hudby“.  Jedinečný program tria našich předních operních 
pěvkyň v návaznosti na vydání jejich prvního samostatného CD. Účinkují: Andrea Tögel Kalivodová – 
mezzosoprán, sólistka Opery Národního divadla v Praze.  Tereza Mátlová – soprán. Pavlína Senić – soprán, 
umělkyně s volným angažmá, působí např. Státní opera Praha. 

 
Divadelní sál 

19. dubna v 19.00 hod.             II..  DDoouusskkoovváá::  HHrrddýý  BBuuddžžeess  
 

Je divadelní hra z roku 2003 podle stejnojmenné knižní předlohy Ireny Douskové v režii Jiřího Schmiedta. 
Drama/komedie popisuje období normalizace v Československu. Bára Hrzánová byla za tuto roli oceněna 
Cenou Thálie za rok 2003. Hraje: Bára Hrzánová. Režie: Jiří Schmied. 

 
Společenský sál 

20. dubna v 19.00 hod.           PPeettrr  HHaappkkaa  aa  jjeehhoo  ppoottmměěššiillíí  hhoossttéé
 

Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomene nejen ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou, ale 
také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Během večera zazní i filmové melodie. 
Ke spolupráci jsou přizvané osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním velkém projektu 
Kudykam. Na pódiu se tak představí Hana Holišová, Ondřej Ruml, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka Nová, Petra 
Hřebíčková nebo Jana Lota. Zpěváky doprovodí pětičlenný orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska. 
Vstupenky již v prodeji. 

 
Společenský sál 

26. dubna v 19.00 hod.                                                     BBrraattřřii  EEbbeennoovvéé

Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena (1929 – 2007) dostali klasické hudební vzdělání, 
zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech 
těchto zdrojů a umění používat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české scéně 
nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými texty Marka byli a doposud jsou Bratři 
Ebenové na české hudební scéně jedineční. 

  
Společenský sál 

5. května ve 20.00 hod.            WWaallddaa  GGaanngg  &&  AAllkkeehhooll  
 

Walda Gang a Alkehol jsou stálice české rockové scény. Jejich společné koncerty jsou jedním dlouhým 
rockovým mejdanem s bouřlivou atmosférou a prvotřídní zábavou. Obě kapely tahají jeden hit za druhým jako 
králíky z klobouku. Natrénujte, tohle bude jízda!!! Vstup od 19 hod. Vstupenky již v prodeji. 

 
Společenský sál 

23. května v 19.00 hod.             7700  DDaalliibboorraa  JJaannddyy  
 

Koncert v rámci oslav 70 Dalibora Jandy se zúčastní hosté, v současné době je tato divácky atraktivní show ve 
finišujících přípravách a slibuje náročnou show včetně LED projekce. Host: Jiřina Anna Jandová. 



 
Divadelní sál 

24. května v 19.00 hod.           DDiivvaaddlloo  SSkklleepp  ––  BBeessííddkkaa  22002233  
 

Skeče, písničky, scénky, které reagují na současnou situaci v podání členů Divadla Sklep. Milan Šteindler, David 
Vávra, Fero Burda a další. 

 
Společenský sál 

30. května v 19.00 hod.                                     ZZddeenněěkk  IIzzeerr  ––  NNaa  ppllnnýý  ccoooollee  
 

Přijďte se od srdce zasmát na pořad, ve kterém se budete moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným 
humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a 
imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je tradičně obohacené 
videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy, převleky a světelnými efekty.  

 
Divadelní sál 

11. června v 19.00 hod.            GG..  AArroonn::  MMůůjj  bbáájjeeččnnýý  rroozzvvoodd  
 

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 nejúspěšnější 
komedií současné irské dramatičky Geraldiny Aron. Její česká inscenace v režii Jany Kališové a s Eliškou 
Balzerovou nejen v hlavní, ale i ve všech ostatních rolích, má za sebou už více než 200 zcela vyprodaných 
repríz. Na diváckém úspěchu má jistě zásadní podíl brilantní výkon Elišky Balzerové, ale také i to, že Můj 
báječný rozvod je sice především skvělá komedie, ale o vážných a docela smutných peripetiích života, které 
jsou důvěrné známé minimálně ženské části populace. V této one lady show však končí happy endem. 

 
Divadelní sál 

20. září v 19.00 hod.                         AA..  BBuurrrroowwss::  KKaakkttuussoovvýý  kkvvěětt  
 

Divadelní společnost Háta 
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, Julian 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 Nečas/Roman Štolpa, Radka 
Pavlovčinová/Lucie Svobodová. Režie: Roman Štolpa. 

 
Divadelní sál 

12. října v 19.00 hod.                    AA..  PPrroocchháázzkkaa::  KKllííččee  nnaa  nneedděěllii 
 

Divadelní společnost Háta 
Komedie o tom, že se dva manželské páry sejdou na nepovedeném mejdanu. V opilosti se partneři 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 nepříjemná tchýně a vrší se řetězec trapasů. Nakonec všichni zatouží po 
jediném: dostat se domů k zákonitému partnerovi. Hrají: Veronika Jeníková, Viktor Limr, Olga Želenská, Libor 
Hruška/Antonín Procházka, Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová. Režie: Antonín Procházka. 

 
Společenský sál 

24. října v 19.00 hod.           OOllyymmppiicc  6600,,  11996633  ––  22002233  ……vvllaakk,,  ccoo  nniikkddee  nneessttaavvíí!!  
 

Výroční koncert nestárnoucí legendy české hudební scény, která oslaví 60 let. Olympic zahraje své největší hity. 
Můžete se těšit na velkolepou scénu a show… 



 
Společenský sál 

12. prosince v 19.00 hod.         VVáánnooccee  OOssmmaannyyhhoo  LLaaffffiittyy  
 

Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity ve vánočním speciálu 
plném nekorektního humoru. Jak vypadají u Osmanyho vánoce a vstup do nového roku? Neuvěřitelné 
historky, které psal sám život! Moderuje: Eva Decastelo, Účinkují: Osmany Laffita a dále v alternaci:  Barbora 
Mottlová nebo Martin Schreiner (finalista Česko Slovenské Superstar a účastník soutěže Tvoje tvář má známý 
hlas)nebo Michaela Štiková Gemrotová (2x nominace na cenu Thálie). 
 
 
 

 

Vstupenky v předprodeji od 9.12. 2022 (13.00 hod.) - pokud není uvedeno jinak. 

Otevírací doba předprodeje: po - st - pá od 13.00 do 17.00 hod. 
 

26. – 30.12. ZAVŘENO 
 


