
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM V SRDCI METROPOLE

ČESKÉ BUDĚJOVICE JARO 2019

30. 3.                              10.00 a 14.30

Ferda Mravenec

Kdo by neznal toho šviháka s puntíkovaným 
motýlkem pod krkem a  nezapomenutel-
ným humorem. Tento letitý předek komiksů 
okouzluje nejen generace dětí, ale i  jejich 
rodičů. Proto má stejnojmenný muzikál 
úspěch u  dětských diváků dodnes, o  čemž 
svědčí úctyhodný počet repríz, které potěšily 
děti v  různých městech naší republiky. Pre-
miéra tohoto dětského muzikálu se konala 
v roce 1994, a protože zájem o něj stále trvá, 
může být vbrzku kandidátem na umístění 
v knize rekordů.

1. 4. 

Florian Zeller: LEŽ

Alice a Michel jsou poměrně šťastný a spoko-
jený manželský pár, který jednoho dne pozve 
na večeři své dlouholeté přátele Laurence 
a Pierra. Má to však háček - hostitelka dopo-
ledne viděla Pierra ve městě v  choulostivé 
situaci. Má lhát, nebo říct jeho ženě pravdu? 
Toto dilema vede ke spoustě humorných si-
tuací a k zajímavému rozuzlení. Hrají: Petra 
Špalková, Petr Lněnička, Jan Dolanský a Eva 
Kodešová nebo Gabriela Mikulková.

11. 4. 

Vím, že víš, že vím 

Rodinný život manželů Bonettiových 
a  jejich dospívající dcery se pohy-
buje zdánlivě v  každodenní jednotvárnosti. 
Fabio věnuje většinu svého času práci v ban-
ce a koukání na fotbalové zápasy v  televizi. 
Jednoho dne zjistí, že jeho rodina byla omy-
lem sledována a  filmována soukromým de-
tektivem místo sousedky známého politika. 
Manžel se tím náramně baví a  vše vypráví 
své ženě. Ta se zdá být naopak velmi znepo-
kojená. Co se skrývá pod pokličkou zdánli-
vě všedních dní manželského páru? Hrají:  
Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea  
Daňková, Vasil Fridrich nebo Petr Vančura. 
Režie: Vladimír Strnisko.

21. 5. 

Ray Cooney:  
Velké lásky v malém hotelu 

Bláznivá komedie Raye Cooneyho vyprá-
ví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco 
začínat s  vdanou sekretářkou. A  pokud si 
vybere k  záletům hotel, kde je i  jeho man-
želka a  čínská obsluha mu moc nerozumí, 

je to přímo katastrofa. To je potom potřeba 
spolehlivého tajemníka, který dokáže vyro-
bit taková alibi, nad kterými zůstává rozum 
stát. Jestliže se do toho připlete puritánská 
poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že 
v hotelu vypukne peklo. Ve dvou sousedních 
manželských apartmá hotelu bydlí celkem 
11 lidí. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Boča-
nová/Olga Želenská, Adéla Gondíková/Betka 
Stanková, Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana 

Andrlová/Veronika Jeníková/Pavla Vojáčko-
vá, Pavel Nečas/Zbyšek Pantůček/Roman 
Štolpa, Martin Sobotka/Juraj Bernáth, Radka 
Pavlovčinová, Sandra Černodrinská/Kristýna 
Kociánová. Režie: Roman Štolpa.

29. 5. 

Besídka Divadla Sklep (2019)

Tradiční směsice skečů, písniček, scé-
nek. Hrají členové divadla Sklep: P. Burda,  
D. Vávra, P. Čtvrtníček a další.

1. 6. 

David Hare:  
Skleněný strop

Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy 
k životu a jeden společný pocit viny, kterého 
se nelze zbavit. Fascinující střet dvou silných 
osobností, které se nedokáží přestat milo-
vat, ačkoliv je všechno proti. Hrají: Tatiana  
Vilhelmová, Jiří Langmajer, Vincent Navrátil/
Vladimír Pokorný. Režie: Vít Vencl.

3. 6. 

Sébastien Thiéry:  
Dva nahatý chlapi 

Bláznivá komedie kontroverzního francouz-
ského autora, která v  současné době slaví 
v  Paříži velké úspěchy. Seriózní advokát, 
věrný manžel a  otec dvou dětí se jednoho 
dne probudí nahý v posteli se svým kolegou 
z práce. Ani jeden netuší, jak se do této situ-
ace dostali, manželka jednoho z  nich však 
vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ta však 
je, jak se nakonec ukáže, opravdové prav-
dě hodně vzdálená. Hrají: Martin Zounar,  
Martina Randová, Martin Kraus, Daniela  
Šinkorová. Režie: Antonín Procházka.

Všechna představení se uskuteční (pokud není 
uvedeno jinak) od 19 hodin v Divadelním sále.

Divadelní jaro v Metropolu bude hrát 
především na komediální notu

JIHOČESKÉ DIVADLO V METROPOLU



Na Malé scéně Metropolu na jaře odstartuje 
již 5. ročník Přehlídky komorních divadel. 
Stane se tak díky podpoře statutárního 
města České Budějovice. 

Cílem projektu je rozšíření kulturní nabídky 
města o  okruh komorních, nekomerčních 
programů určených náročnějším divákům 
a  mládeži z  řad vysokoškolských studentů. 
Komorní divadelní prostor Malé scény má 
s podobnými typy pořadů zkušenosti již z 80. 
let, kdy zde probíhaly koncerty Jaromíra No-
havici či Karla Plíhala, pantomimická před-
stavení Borise Hybnera a  mnohých dalších. 
Šlo o desítky hostů, kteří v té době rozhodně 
nepatřili k oficiální kulturní obci. Právě na tuto 
činnost Přehlídka komorních divadel navazu-
je. A na co se můžete těšit? Zde je přehled:

Návštěva z Ordinace
25. dubna v 19.00 

Jedni z nejpopulárnějších herců seriálu Ordi-
nace v růžové zahradě - Martin Zounar (alias 
Bobo Švarc) a  Martina Randová (jeho žena 

Heluš) - zábavnou formou vyprávějí historky 
nejen z natáčení, ale i ze své bohaté herecké 
kariery a osobního života.

Hrdinové (Divadlo v Rytířské)

Tři veteráni z  první světové války spolu žijí 
v domově důchodců – pravidelně se setkávají 
na terase svého současného útočiště, vzpo-
mínají na svou minulost a popichují se, aniž 
tuší, že největší bitva jejich života je teprve 
čeká. Jeden je cynik s  velkým srdcem, trpící 
strachem z vnějšího světa. Druhý každou chví-
li omdlévá kvůli střepině ze šrapnelu, uvízlé 
v jeho hlavě, a není proto schopen vést delší 
konverzaci. Třetí je pragmatik a  opatrný op-
timista, který se – navzdory svému kulhání 
– pokouší stát nohama pevně na zemi. Tato 
trojice se v jednu chvíli rozhodne vzepřít mo-
notónnímu životu „ve výslužbě“, v němž jedi-
nou perspektivu představuje smrt, a společně 
si naplánují výpravu na kopec na obzoru, na 
jehož vrcholu se vítr prohání větvemi topolů. 
Uspějí naši hrdinové v tomto svém posledním 
životním dobrodružství? A potvrdí pravidlo, že 
člověk je jen tak starý, jak se cítí?

Cravate club
Mistrně napsaná situační inscenace s preciz-
ně vystavěnými dialogy. Architekty Bernarda 
a Adriena spojuje pevný přátelský vztah. Jsou 
partneři firmy, které se dobře daří. Jaký kolo-
toč neuvěřitelných situací se však může rozto-
čit ve chvíli, kdy jeden z nich z podivuhodných 
důvodů nemůže přijít na oslavu kulatých na-
rozenin toho druhého? Báječná jízda, svižná, 
zábavná a nebezpečná.

Tolik hlav
Hořká komedie o přátelství, odvážných snech 
a  lásce k  bigbítu na přelomu 70. a  80. let 
v  tehdejším Československu. „Rád bych dal 
přivonět k  této době nejen současné mladé 
generaci očima jejich vrstevníků, ale i  všem, 
kteří mají tato léta ještě v paměti,“ říká autor 
- rockový zpěvák Kamil Střihavka.

Moje malá úchylka  
(Divadlo A studio Rubín)

Čtyři lidé jsou pozváni do luxusní rezidence 
a samozřejmě se stane vražda. A pak ještě jed-

na. Všichni jsou podezřelí 
a všichni mají motiv. To 
je nepříjemná kom-
binace. Doktor 
má rád velká 
ňadra, kouzel-
ník říznul svou 
a s i s t e n t k u , 
Alfréd je hodně 
sprostý a Hanka má 
takovou tu poru-
chu, o  které radši 
nebudeme mluvit. 
Detektivní parodie 
ve stylu detektiv-
ních parodií, které máme tak rádi. 

Žena, která uvařila svého manžela 
(Umělecká agentura Pierot)

Tato velmi originální a vtipná černá komedie 
je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, nevěry, 
klamů a ponížení. Ukazuje nový význam rče-
ní, že „láska prochází žaludkem“. Originální 
řešení manželského trojúhelníku by měli 
shlédnout všichni, kdo někdy manželským 
trojúhelníkem prošli, právě procházejí nebo 
budou procházet…

Termíny jednotlivých vystoupení jsou v jedná-
ní. Doporučujeme sledovat webové stránky 
www.metropolcb.cz.

Na Malé scéně se uskuteční 
Přehlídka komorních divadel

METROPO
L

divadelní
sál

Plesová sezóna v  Metropolu se blíží ke 
svému závěru. Před námi jsou posled-
ní čtyři velké akce (nepočítaje maturit-
ní plesy) – Reprezentační ples VŠTE (15. 
března), Boschský ples (23. března), Mu-

zikantský bál (29. března) a  Jarní ples 
podnikatelů (6. dubna).

„O plesy je i v letošním roce obrovský zájem. 
Některé byly a  jsou dokonce vyprodané. 

Jsou to úžasné akce a Metropol je pro jejich 
konání jako stvořený,“ říká ředitel Metropo-
lu Ing. Petr Holba a dodává, že letošní sezó-
na zahrnuje celkem 68 plesů, z nichž velké 
množství tvoří plesy maturitní, což potvr-

zuje, že je Metropol stále nejoblíbenějším 
českobudějovickým útočištěm maturantů.

Finální tečkou sezóny bude Jarní ples pod-
nikatelů, který se uskuteční 6. dubna. 

Plesová sezóna vrcholí 
Na programu je i tradiční Muzikantský bál

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 
pro vás to pravé.

Během dvanácti lekcí se naučíte standardní 
i latinsko-americké tance. Nedílnou součástí 
lekcí jsou také pravidla společenského cho-
vání, které lektoři rozšířili o speciální hodinu 
stolování spojenou s rautem. 

Raut je stále oblíbenější praktická forma ob-
čerstvení využívaná při firemních večírcích, 
vernisážích, premiérách, svatbách a  dalších 
oslavách, se kterými se během života setká-
váme všichni, ale ne všichni víme, jaká jsou 
jeho pravidla a zákonitosti. 

Toto a  mnohé další vás ve spolupráci s  LA-
PROD-AK naučíme, abyste si nemuseli v bu-
doucnu dělat starosti, zda se nedopustíte ně-
jakého faux pas. Více můžete také shlédnout 

na novém ukázkovém videu na YouTube 
– Lekce stolování s  rautem Metropol České 
Budějovice.
V  rámci prodloužené a  věnečku na vás pak 
čekají taneční soutěže o hodnotné ceny, kde 
tou hlavní jsou oblek od Pánských obleků 
BANDI a šperky ze šperkařské a zlatnické díl-
ny TULLIPE Veroniky Krátké. Tradice, kvalita, 
zábava - to jsou taneční v Metropolu.

Taneční v Metropolu startují 16. září. Při-

hlašování JIŽ PROBÍHÁ OD 4. února – veš-
keré info a přihlášku najdete na www.me-
tropol.cz, záložka „KURZY“ (Taneční kurz 
PODZIM 2019). Organizátoři poskytují 
skupinové slevy (pár a skupiny pěti a více 
párů). 

V  případě, že nemáte partnera/partnerku 
můžete se ní/ ním seznámit před začátkem 
tanečních v  rámci otevřené facebookové 
skupiny. 

Již nyní se můžete hlásit do podzimních 
tanečních v Metropolu



28. 3. Společenský sál    19.00

Kamelot & Roman Horký 

Koncert Romana Horkého a skupiny Kame-
lot se uskuteční v rámci turné k novému albu 
s názvem Země tvých dlaní. Kapela představí 
a pokřtí nové písně a také zahraje své největ-
ší hity, které již prověřil čas. Roman Horký 
zároveň uvede první čtyři díly svého jedineč-
ného edukačního projektu „Kytarová dílna 
Romana Horkého“.

28. 3. Malá scéna                  19.00 

Ilona Csáková - Pořád jsem to já 

Ilona Csáková vydala po deseti letech nové 
album, které představí v  Českých Budějo-
vicích. Koncert bude retrospektivou skvělé 
minulosti, potvrzením zajímavé současnosti 
a  nadějným posunem do budoucnosti ma-
jitelky jednoho z  nejpodmanivějších hlasů 
u  nás. Chybět nebudou ani skladby z  dílny 
kapely Laura a  její tygři, ve které Ilona také 
zpívala. Bonusem pak bude novinka Abych 
nebyla IN, ke které Csáková nedávno pořídi-
la videoklip.

16. 4. Malá scéna                  19.00 

Václav Koubek Trio 

Známý písničkář, který mimo jiné prošel ně-
kolika divadly a  pracoval i  v  televizi. Od za-
čátku 90. let vydává sólová alba, která mají 
mezi žánrovými fanoušky pozitivní odezvu. 
Je letitou stálicí české hudební scény. Na 
Malé scéně vystoupí se svým triem.

14. 5. Malá scéna                  19.00 

Marien 

Jedni z čelních představitelů mladé folkové 
generace. Pardubická skupina uchvátí voká-
ly, ale i  melodiemi a  pozitivní atmosférou. 
Mají za sebou řadu významných hudebních 
ocenění a  také spolupráci s  velikány, jaký-
mi jsou Pavel Žalman Lohonka, Wabi Daněk 
nebo Spirituál kvintet.

15. 5. Divadelní sál                   19.00 

Radůza

Dnes již bezesporu kultovní zpěvačka, jejíž 
písně dokáží zahřát na duši. Po všech nedáv-
ných osobních tragédiích se vrací na pódia 
s  krásnými skladbami, ve kterých se odráží 
nejen smutky světa, ale i všechny radosti na-
šeho žití.

16. 5. Společenský sál    19.00 

Petra Janů a Amsterdam 
„Jedeme dál“

Jedinečná rockerka Petra Janů a  skupi-
na Amsterdam se pro rok 2019 vydávají na 
energické turné s novým programem, jehož 
těžištěm jsou nejznámější a  nejoblíbenější 
rockové písně, které pro zpěvačku napsal 
fenomenální skladatel Ota Petřina. Na kon-
certech zazní v novém kabátě. Nebudou chy-
bět ani největší hity a písně z aktuální desky 
Blázni.

22. 5. Společenský sál    19.00 

Ondřej Havelka  
a jeho Melody Makers 

Nejkrásnější swingové perly 30. a  40. let… 
Kdo jiný by je měl zahrát a zazpívat než On-
dřej Havelka a  jeho Melody Makers, kterým 
jde hlavně o  přesnou interpretaci dobové 
hudby (swingové éry). Zabývají se nejen 
americkými skladbami, ale i  raným českým 
či slovenským džezem. Ke hře používají i do-
bové nástroje, které jim zaručují opravdovou 
autenticitu skladeb.

7. 6. Divadelní sál                   19.00 

Jitřenka

Tradiční předprázdninový koncert DPS 
Jitřenka.

10. 6. Malá scéna                  19.00 

Norbi Kovács 

Fenomenální kytarista se sice narodil v Šale 
na Slovensku, ale v jeho žilách koluje maďar-

ská krev. Do Prahy se přestěhoval v roce 1992 
a od té doby hrál s různými kapelami a řadou 
interpretů, především s  písničkářkou Radů-
zou, Petrem Skoumalem či Máriem Bihárim. 
V současnosti je členem skupin Ivan Hlas Trio 
a Lokomotiva. Věnuje se i sólové kariéře, při-
čemž v  roce 2018 si k  padesátinám nadělil 
album s názvem 13:31.

Připravujeme na podzim

22. 10. Společenský sál    19.00 

Peter Nagy 60 – CZ/SK Tour 

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

Vstupenky v předprodeji od 19. února. Cena 
vstupenek je 390 Kč, 430 Kč, 450 Kč, 460 Kč 
a 490 Kč.
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Jarní koncertní sezóně v Metropolu 
budou dominovat ženy 
Těšit se můžete na Ilonu Csákovou, Radůzu nebo Petru Janů



Galerie Nahoře 
je spolufinancována 

Statutárním městem 
České Budějovice

Ve čtvrtek 21. března dorazí do Společen-
ského sálu Metropolu Vandráci, aby po-
hovořili o jejich cestě Střední Amerikou.

„Naše první Vandrácká výprava začala 
v  Panamě. Pulzující metropole a  pulzující 
země. Prvotní nesmělá španělská slovíčka. 
Panama pro nás byla především cesta na 
pobřeží Karibiku za indiány kmene Kuna 
na malých, dnes již částečně komercionali-

zovaných, ostrovech. Kde jsou ty časy, kdy 
tu běloch nesměl přespat, pane Stingle… 
Překračujeme námořní jizvu dělící Jižní 
a  Severní Ameriku, tedy slavný Panamský 
průplav a  drtíme slavnou Panamericanu 
- silnici, která se snaží oba kontinenty na-
opak propojit.“ 

Tak začíná cesta trojice českých dobro-
druhů – herců Pavla Lišky, Jana Révaie 

a  režiséra Hynka Bernarda (alias Vandráci 
– Vagamundos), kteří procestovali Střední 
Ameriku z  Panamy do Mexika, aniž by vě-
děli, co je čeká. Poutníci vyrazili na vlastní 
pěst, bez štábů, doprovodných vozidel, ho-
telů a  mezinárodní kuchyně jen s  tím, co 
jejich motorky uvezou. Poznali život indián-
ských kmenů – navštívili Lakandonce v Me-
xiku a panamské indiány Kuna na ostrovech 
San Blas. Očekávejte zábavnou cestovatel-
skou show s  velkým množstvím filmového 
materiálu.

V  plánu jsou hned dvě vystoupení – od 17 
a  20 hodin. Od 20 hodin je již vyprodáno. 
Cena vstupenek je 320, 290 a 260 korun.

Vandráci povypráví o neskutečné 
cestě Střední Amerikou

Výstavy Galerie Nahoře 1/2019

19. 2. - 15. 3.
SILVIA GIRMALOVÁ
Ti druzí

19. 3. - 10. 5.
MARTINA JANOŠKOVÁ 
Rekviem za Vlněnu

14. 5. - 13. 6. 
KOPP-KAROL KÁLLAY
Italy

25. 6. - 18. 8.
POCTA OSOBNOSTI
Ján Šmok

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

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

Metropol připravuje další ročník pro-
dejní výstavy orchidejí a  dalších exo-
tických rostlin doplněnou o  exponáty 
ze světa exotického ptactva, hmyzu 
a plazů. Přijměte opět po roce pozvání 
do světa jedinečných rostlin, poznejte 
jejich mimořádnou krásu a  nabijte se 
jejich pozitivní energií.

Zveme vás na výlet do říše kvetoucích 
rostlin, exotického hmyzu a  plazů. Ex-
pozice bude navíc obohacena o tropic-
ké ptactvo.

Na výstavě naleznete na 60 druhů bota-
nických orchidejí a 40 druhů nejnověj-
ších komerčních holandských hybridů. 

Zároveň uvidíte na 50 druhů kaktusů 
a  sukulentních rostlin. Celkem bude 
vystaveno více než tisíc rostlinných ex-
ponátů, z nichž většina bude prodejná.

Výstava se uskuteční od 19. do 28. dub-

na a  bude otevřena denně od 9 do 18 

hodin.

Metropol provoní tradiční 
prodejní výstava orchidejí

Češi, alkohol a  Rock and Roll. Tak zní 
podtitul devadesátiminutové one man 
show Lukáše Pavláska s názvem Kdo ne-
pláče, není Čech. Dne 27. března se na ni 
můžete vypravit do Divadelního sálu Me-
tropolu (začíná se v 19 hodin).

Dozvíte se, který národ je nejlepší na světě, 
kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá 
naší civilizaci, co pít, když chcete, aby se 
vám narodil Václav Klaus, povíme si, jak 
strávit pořádnou dovolenou, kterou nám 
pokazí dámská jízda, sestavíme si nekom-

promisní punkovou kapelu, rozebereme si 
některé lidové písně a  nakonec si všichni 
společně zazpíváme o tom, co nám leze na 
nervy, protože správnej Čech není nikdy 
spokojenej… Lukáš Pavlásek patří mezi 
průkopníky a  nejvýraznější tváře české 
standup comedy, natočil desítky výstu-
pů do pořadů Na stojáka a  Comedy club 
a  absolvoval stovky vystoupení. Jeho ce-
lovečerní speciál je esencí toho nejlepšího 
z jeho tvorby. 

Cena vstupenek je 230 Kč a 200 Kč.

Průkopník stand-up 
comedy Lukáš Pavlásek 
pobaví Metropol


