VÁNOČNÍ
NABÍDKA
METROPOL, spol. s r.o.
Prozatímní provoz předprodeje vstupenek:
2. – 18.12. 2020, vždy STŘEDA a PÁTEK 13.00 – 17.00 hod.

Společenský sál
od 25. ledna 19.00 hod.

Kurz společenské výchovy a tance (mládež od 15 let)

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 Pánských obleků BANDI a
šperkařské a zlatnické dílny TULLIPE p. Veroniky Krátké. Tradice, kvalita, zábava - to jsou taneční v Metropolu.
Více na www.metropolcb.cz záložka KURZY.

Divadelní sál
15. března v 19.00 hod.

S. Thiéry: Kdo je pan Schmitt?

Divadlo na Fidlovačce
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 oblečení nejsou jejich? A proč všichni chtějí po panu Bélierovi, aby se
jmenoval pan Schmitt? Hrají: Jaromír Nosek, Jitka Ježková, Vasil Fridrich/ Denny Ratajský, Lukáš Rous/Filip Cíl,
Lukáš Štěpánek. Režie: Lukáš Pečenka.

Malá scéna
15. března v 19.00 hod.

Kongo – přednáška Tomáše Kubeše

Extrémní expedice do extrémní země. Země, které se mnozí bojí, ale to co nabízí, je to nejlepší v Africe. Pro
mnohé je peklem, ale pro jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales Ituri, pygmejové, měsíční plavba po
řece Kongo, tajemní obyvatelé, návštěva školy, ale míst uprostřed občanské války. Taková Afrika jinde není.

Divadelní sál
22. března v 19.00 hod.

J. Salom: Intimní příběhy z Ráje

Činoherní studio Bouře
Komedie plná jemného humoru ukazuje Ráj, v němž mohla být na pár chvil akceptována perspektiva existence
svobodné ženy s vlastními názory, jako rovnocenné partnerky muže. Pointa zůstává viset ve věčné otázce, co
bylo, je a bude? Některé hebrejské legendy říkají, že před Evou existovala jiná žena, bájná Lilith, stvořená

z hlíny současně s Adamem. Ta ho po krátké době opustila, protože chtěla požívat rovnosti se svým manželem.
Česká premiéra. Hrají: R. Jašków, J. Ježková, K. Sedláková, M. Slaný/P. Pecha. Režie: J. Janěková.

Malá scéna
22. března v 19.00 hod.

Pavel Svoboda: Írán

Nejnovější přednáška fotografa a svérázného vypravěče Pavel Svobody. Jen těžko by se mohl temný mediální
obraz tajemného Íránu více lišit od přátelské skutečnosti a pohostinnosti místních. Starobylé památky dávné
Persie, výstavní mešity, nekončící bazary a častá pozvání na čaj. Treky a horská dobrodružství v zemi, kde
rozeklané hory znamenají pro místní 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. Írán je bezpečná země, která rozhodně stojí na návštěvu. Místní lidé vám budou srdečně
děkovat za to, že jste přijeli.

Divadelní sál
25. března v 19.00 hod.

G. Koren: Neperte se, prosím vás!

Divadlo Palace
Tři sourozenci se sešli v advokátní kanceláři, aby si vyslechli otcovu poslední vůli. Hvězda dětských show o
bezpečnosti silničního provozu, ztahaná pracující matka samoživitelka a poněkud přestárlý, věčně zadlužený,
leč stále vysmátý hipík. Jejich setkání ale není výrazem sourozenecké 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 největší 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 vypátrat a přesvědčit, aby se své části dědictví vzdala? A není to
celé jen velký podvod otcova advokáta? Hrají: M. Hudečková/Z. Slavíková, Z. Kajnarová, M. Etzler, L. Hampl,
J. Vlach, K. Holánová. Režie: P. Svojtka.

Malá scéna
30. března v 19.00 hod.

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 pamětníci. Kde nečarovali domorodí
stavitelé pagod, tam se vyřádila sama příroda. A jestli vám nestačí se dívat, v Myanmaru je člověk pořád jen
krůček od toho, aby se stal součástí šíleného vodního svátku nebo peprné historky. Jak se průšvihy mění v
nezapomenutelné zážitky? Co se skrývá za krvavými úsměvy? A proč Barmánci vypadají, jako by právě vyšli z
koupelny? Přednáší Kuba Venglář ze Za horami.cz.

Divadelní sál
13. dubna v 19.00 hod.

Radůza

Její umělecká dráha připomíná některé „pohádkové" životopisy. Na ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana
Navarová a již tři dny na to zpívala ve svatyni českých zpěváků - v pražské Lucerně. O pár týdnů později zde
triumfovala jako „předskokanka“ slavné americké 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
zlatých Andělů a bodovala také v anketě Zlatý slavík. Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících
především z české tradice, zaujala 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.

Společenský sál
13. dubna v 19.00 hod.

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 hlasu a jeho vynikající kapely.

Kamil Střihavka & The Leaders! hrají ve složení: Kamil Střihavka – zpěv, Petr Henych – akustické kytary, Martin
Ivan – kontrabas, Patrik Sas – bicí nástroje, Michal Vejskal – klávesy, Markéta Podhajská – perkuse, Ondřej
Klímek – saxofon, flétna a David Babka – steel kytara.

Malá scéna
14. dubna v 19.00 hod.

Pavel Svoboda: Guatemala a Kolumbie

Dvě výpravy za krásami Střední a Jižní Ameriky. Guatemala je svůdná exotická indiánka, nespoutaný andský
živel. Čekají nás výstupy na nejvyšší sopky Střední Ameriky, lávu chrlící vulkán Fuego, živelná tržiště i mayské
pyramidy. Atraktivní, svěže zelená Kolumbie se v posledních letech stává novou cestovatelskou destinací na
mapě Jižní Ameriky. Andské dobrodružství s příchutí silné kávy, veselých lidí a atraktivních záběrů z dronu.
Dlouhé treky, koloniální městečka i pobřeží Karibiku. Latinskoamerická delikatesa.

Divadelní sál
14. dubna v 19.00 hod.

E. Pearsonová: Cavewoman

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. Obhajoba jeskynní
ženy Emmy Peirsonové je humorným pohledem na muže a ženy, snažící se žít vedle sebe na stejné planetě.
Zábavné pojetí věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze ženské perspektivy, volně navazuje na
slavnou Beckerovu hru Caveman. Diváci jsou pozváni do její “jeskyně”, kdě s nimi v odlehčeném duchu sdílí své
starosti, pochybnosti a pocity úzkosti pramenící z obavy, zda si vybrala toho pravého. Zároveň se vtipně
zamýšlí nad spoustou dalších témat, například proč mají ženy hrůzu z tlouščťky, nebo co způsobuje jejich
nepředvídatelné a často prudké změny v chování. V hlavní roli: Daniela Choděrová, reřie: Irena Žantovská.

Divadelní sál
19. dubna v 19.00 hod.

S. Thiéry: 8 Eur na hodinu

JT Promotion
Jacques a Laurence, bohatý buržoazní pár středního věku, zaměstnává načerno podivnou paní na úklid. Rosa je
hotová nešťastnice – 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: M. Zounar, M. Kraus, M. Randová/D. Šinkorová, A. Procházka/Z.
Pantůček. Režie: A. Procházka.

Malá scéna
20. dubna v 19.00

R. Zenkl, S. Janoušek, L. Vondrák

Koncert v rámci cyklu: „Na návštěvě u Nezmarů“
Oblíbený písničkář Slávek Janoušek zahraje na Malé scéně společně s kytaristou Lubošem Vondrákem a
mandolínovým šampionem Radimem Zenklem. Slávek Janoušek je přední písničkář známý folkovému publiku již
z 80. let. Při studiu na vysoké škole vytvořil dvojici 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.

Divadelní sál
26. dubna v 19.00 hod.

Lukáš Pavlásek: Planeta slepic

Stand-up speciál Lukáše Pavláska, ve kterém se koukneme, jaké vyhlídky má naše slavná civilizace, která stále
jen nakupuje nepotřebné věci, kde si každý myslí, že má pravdu, a kde vedle sebe žijí tak rozdílné bytosti,
jako jsou ženy, muži a psi. Na závěr pak dojdeme k tomu, že na téhle planetě nakonec přežijí jen slepice.

Společenský sál
3. května v 19.00 hod.

Fragile CZ Tour

Vokální skupina Fragile je složená z populárních osobností známých z různých televizních seriálů, divadelních,
muzikálových 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 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 široké divácké publikum, stejně jako na všech svých dosavadních koncertech.

Malá scéna
16. května v 19.00 hod.

B. Buc: Čas pod psa

Komorní divadlo Kalich
Do zadní místnosti bistra zažene silná bouře tři ženy, které se téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i
odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny. Vtipné 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 šampaňské a koňak… Alkohol i jointy pomohou získat nadhled nad
skutečností, nový smysl získávají právě prožívané zpovědi. V uvolnění ženy tančí i zpívají, užívají si nabyté
svobody. A dokonce jsou přinuceny společně prožít v uzamčeném podniku noc! Hrají: Tereza Kostková, Máša
Málková, Eva Josefíková, Karel Zima/Pavel Nečas. Režie: Jakub Nvota.

Společenský sál
25. května v 19.00 hod.

O. Havelka a jeho Melody Makers:
Swing nylonového věku – pokračuje (s novými kusy…)

MELODY MAKERS SE tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám světový V
případě, že jste si nestihli koupit vstupenky na první letošní koncert O. Havelky & Melody Makers, máte
jedinečnou možnost nyní. “Swing nylonového věku – POKRAČUJE (s novými kusy…)“, je jakési pokračování
zářijového (z jara přeloženého koncertu).

Divadelní sál
6. června v 19.00 hod.

R. Cooney: Na poslední chvíli

Agentura Harlekýn
Londýnský taxikář John Brown je pěkný ptáček. Už dvacet let si tajně užívá života se dvěma manželkami. S
jednou má syna Gavina a s druhou dceru Vicki, kteří se jednou seznámí na internetu a chtějí se poznat i osobně.
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 improvizací 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. Žehrová/K. Špráchalová, J. Boušková/Z. Slavíková, M. Mejzlík/M. Hruška. Režie: M. Hruška.

Společenský sál
17. června v 19.00 hod.

Olympic Tour

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
generace.

Divadelní sál
25. října v 19.00 hod.
Divadelní společnost Háta

E. Taylor: Vztahy na úrovni

Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké anglické politiky, která nevynechává ani milostný život mužů
sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. Hrají: L. Vaculík, I. Andrlová/O. „Háta“ Želenská/V.
Žehrová, V. Limr, M. Sobotka, M. Absolonová/K. Hrachovcová, M. Bočanová/A. Gondíková/V. Žehrová, P.
Nečas/Z. Pantůček. Režie: A. Procházka.

Divadelní sál
24. listopadu v 19.00 hod.

Katapult - Nostalgia Tour

Neuvěřitelný reprezentační program provede posluchače celou dlouhou kariérou skupiny /est.1975/ od
nostalgických vzpomínek na mládí (a nejen fanoušků) až do žhavé současnosti. Během jediného večera a
samotného koncertu tak prostřednictvím stále živých písniček prožije auditorium a kapela také díky
emocionálnímu náboji spolu celý život. Podpora: nové album Nostalgia (Warner Music czech).

Divadelní sál
2. prosince v 19.00 hod.

Věra Martinová – Jubileum Tour

Věra Martinová si na letošní rok nachystala koncertní turné ke svému výročí narození, které zahrnovalo i
zastávku v Metropolu. Vzhledem k situaci muselo být tour odloženo na rok 2021, i tak můžete přijít
poblahopřát této úžasné muzikantce a zpěvačce a užít si její krásné skladby na podzim příštího roku.

Společenský sál
19. prosince v 19.00 hod.

Dagmar Pecková Exaltatio

Po úspěšné „zlaté“ desce NATIVITAS (Zrození) vydané u společnosti Supraphon (2018) přichází dvojice Dagmar
Pecková a Jaroslav Krček spolu s Musicou Bohemicou a Vincentem Ignácem Novotným s novým CD a sérií
vánočních koncertů s názvem EXALTATIO (Povýšení člověka). Barokní i lidové vánoční písně a koledy ze světa,
ale i z Čech a Moravy v charakteristické úpravě Jaroslava Krčka budou opět exkluzivním zážitkem a ozdobou
adventního času.

Společenský sál
22. prosince v 19.00 hod.

Václav Neckář & Bacily – půlnoční turné

Koncertní program se skupinou Bacily je retrospektivou pěvecké kariéry Václava Neckáře.
V programu zazní písně ze začátku kariéry v pražském divadle Rokoko (například Tu kytaru jsem koupil kvůli
tobě, Stín katedrál, Lady Jane, Ša-la-la-la-li), pak z krátkého období skupiny Golden Kids (Suzanne, Časy se
mění), především však ze spolupráce se skupinou Bacily, se kterou koncertuje od roku 1971 (Dr. Dam di Dam,
Kdo vchází do tvých snů, má lásko, Planetárium, My to spolu táhnem dál, Láska ztracená, Tvým dlouhým vlasům,
Podej mi ruku a projdem Václavák, Lásko 3,2,1 a start, Andělé strážní), až po píseň Půlnoční.

Pořady Metropolu, jejichž náhradní termín je v jednání:
K. Střihavka: Tolik hlav (15.10.)
C. Clerici: Dnes večer ovuluji (1.11.)
E. Thomson: Na zlatém jezeře (4.11.)

Prozatímní provoz předprodeje vstupenek bude od 2. do 18.12. 2020,
vždy ve středu a pátek od 13.00 do 17.00 hod.

