
Metropol si dlouhodobě udržuje jak zá-
jem návštěvníků, tak obchodních partne-
rů. Zásluhu na této skutečnosti má racio-
nální koncepce Metropol modernizovat, 
tak aby neztrácel krok s dobou.

Prodej on-line vstupenek
Metropol v  uplynulých měsících testoval 
novou službu - prodej vstupenek přes vlast-
ní internetové stránky www.metropolcb.
cz. Ačkoliv se zájem návštěvníků dal před-
pokládat, výsledek dopadl nad očekávání. 
„Lidé naši novou službu využívali hned od 
začátku. Vstupenek se touto formou proda-
lo nemalé množství, což nám potvrdilo, že 
jsme se vydali správnou cestou,“ říká Petr 
Holba a  upozorňuje, aby lidé sledovali za-
čátky předprodejů. Některá vystoupení jsou 
totiž rychle vyprodána. Zároveň je třeba do-
dat, že se momentálně přes web Metropolu 
prodávají vstupenky na akce, které Metro-
pol sám organizuje. Do budoucna se dá ale 
předpokládat, že tento systém předprodeje 
využijí všichni organizátoři.

Bezbariérový vstup
Dlouholetý projekt konečně nabírá konkrét-
ní obrysy, respektive je v dohlednu. Divadel-
ní sál bude mít bezbariérový vstup – zajistí 
ho výtah, který bude umístěn ze strany od 
Mlýnské stoky. Jeho autorkou je architektka 

Olga Ryšavá, která se také finančně podílí, 
a to největším dílem, na jeho realizaci. „Je to 
skutečné velká investice a já tímto paní Ryša-
vé děkuji. Metropol díky ní bude kompletně 
bezbariérový,“ dodává ředitel Metropolu 
Petr Holba.

Kavárna Malé scény v novém 
Kavárna má nového nájemníka, který se 
bude snažit vytvořit co nejpříjemnější neku-
řácké prostředí. „Chceme, aby si u  nás lidé 
užili pohodové posezení u dobré kávy. Kro-
mě ní si návštěvníci mohou dát i pivo či víno,“ 

říká provozovatel Ladislav Bendula a  dodá-
vá, že do budoucna plánuje i změny interié-
ru. V první řadě chce kavárnu prosvětlit.

Nový bar
V brzké době bude uveden do provozu v di-
vadelní hale nový bar, který nabídne příjem-
né posezení. Cílem je zvýšit komfort návštěv-
níků našich kulturních pořadů a  vytvořit 
další relaxační zónu.

Rekonstrukce toalet
Po loňském rozšíření dámských toalet v  di-

vadelní hale se realizuje rekonstrukce a roz-
šíření toalet také u  Kruhového sálu. Tuto 
změnu uvítají především účastníci různě 
zaměřených seminářů, které se v Kruhovém 
sále konají v hojném počtu.

Vybavení kuchyně restaurace 
Restaurace Metropolu se snaží neustále zvy-
šovat komfort, aby návštěvníci domů odchá-
zeli co nejvíce spokojení. „Za nové vybavení 
se utratily nemalé finanční prostředky. Re-
staurace je skutečně vyhlášená, a tak je třeba 
udržovat její dobrou pověst,“ říká Petr Holba.
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Metropol je ON-LINE: 
S novou sezonou spustil Metropol prodej vstupenek 
přes vlastní webové stránky, seznamte se ale i s dalšími novinkami

ON-LINE

Podzim v Metropolu ve znamení legend! 
Těšit se můžete například na Jiřího Suchého s Jitkou Molavcovou či Olympic
Podzimní nabídka Metropolu je bezespo-
ru bohatá a  stylově rozmanitá. Na pro-
gramu je rock, swing, šanson či folklór. 
To vše zahrané a zazpívané od lidí, kteří 
už roky patří k naprosté špičce české hu-
dební scény.

22. 10.                   Společenský sál

KEKS & Jihočeská filharmonie

Fanoušci kultovní rockové formace KEKS se 
mají skutečně na co těšit. Kapela, která je 
na scéně již 35 let, zahraje v Metropolu spo-
lečně s  Jihočeskou filharmonií! Jedinečné 
spojení slibuje neotřelý zážitek. KEKS jsou 
kapelou, která nikdy neklopýtla, a  je evi-
dentní, že tomu tak ještě nějaký čas bude. 

Spojení s  filharmoniky je krásným dárkem 
jak všem příznivcům, tak i kapele samotné. 
Vstupenky se prodávají do sálu ke stání, na 
balkon k sezení.

1. 11.                     Společenský sál

Jiří Suchý, Jitka Molavcová 
a orchestr divadla Semafor

Jiří Suchý a  Jitka Molavcová, spojení, kte-
ré lidi baví již celá desetiletí. Jedny z  nej-
větších osobností české kultury vystoupí 
v  Metropolu za doprovodu orchestru diva-
dla Semafor pod vedením Jiřího Svobody. 
V programu zazní všechny známé písničky, 
jako například Pramínek vlasů, Klokočí, 
Blues pro tebe, Lípa zelená, Marnivá sest-
řenice a další. Vraťte se společně s ústřední 
dvojicí do zlaté éry Semaforu. 

15. 11.                   Společenský sál

Olympic

Legendární Olympic je v posledních letech 
velmi aktivní. V  letech 2013 až 2015 vydal 
tři povedené řadové desky, z  nichž ta nej-
aktuálnější se jmenuje Souhvězdí romanti-

ků. Kromě toho parta kolem nestárnoucího 
Petra Jandy neustále koncertuje. Zkrátka 
o únavě se ani po více než padesáti letech 
na scéně mluvit nedá. Naopak! Koncert 
v  Metropolu bude unplugged, tedy takzva-
ně bez proudu. Můžete se těšit na staré 
osvědčené hity i novější skladby. 

16. 11.                   Společenský sál

Ondřej Havelka & Melody Makers:
BUDE TO JINAK! (jako všechno) 
JEŠTĚ ZNAMENITĚJŠÍ!

Pouhý den po vystoupení Olympicu se 
v  Metropolu uskuteční další velký koncert! 
Se svou swingovou show dorazí Ondřej  
Havelka a jeho Melody Makers. Legendární 
herec a zpěvák bude vyprávět pravdivý pří-
běh českého muzikanta, který dobyl svět, 
aby pochopil, že láska je víc než plytká kari-
éra. Repertoár nabídne plno krásných skla-
deb - jak českých, tak i zahraničních. 

22. 11.                         Divadelní sál

Radůza
Famózní Radůza už roky platí za jednu z nej-
výraznějších zpěvaček a  muzikantek české 
scény. Její přednes je jedinečný a energický.  
Radůza je osobnost, která dokáže zahřát u srd-
ce, hlavně pak fanoušky folklóru a šansonu.  
Za zmínku stojí i promyšlené a silné texty.

Vstupenky na všechny koncerty můžete pořídit 
přímo v  Metropolu, nebo na webových strán-
kách www.metropolcb.cz.



Metropol je ideální volbou pro pořádání kongresů 
Široký prostorový potenciál, plocha pro stánky, restaurace, parkoviště…
Jedinečné místo pro pořádání nejrůz-
nějších kongresů, konferencí, sympozií 
či seminářů. Tak se dá bezesporu mluvit 
o  Kongresovém centru Metropolu. Není 
náhodou, že se zde konají velká a hlavně 
prestižní setkání.

„Skutečně se nebojím říct, že dokážeme 
nabídnout naprosto ideální prostor pro 
různé konference a podobné události. Mezi 
výhody patří třeba to, že se jedna větší akce 
může rozdělit do několika sekcí, které se ko-
nají hned na několika místech zároveň. Také 
máme skvělé technické zázemí – ozvučení 
sálů, projekční techniku či komunikační 
techniku,“ uvádí Vlasta Horská, která má 
v Metropolu na starost pronájmy sálů.

Řada organizátorů kongresů se do Metropo-
lu ráda vrací. 

„Nemocnice České Budějovice, a.s. pořádá 
pravidelně v  Metropolu některé své kon-
gresy s  celostátní, případně mezinárodní 
účastí lékařů. Hlavní výhodou je množství 
prostor v objektu, od největšího sálu v kraj-
ském městě, po menší sálky a studia. Zvláš-
tě u velkých akcí není jinde v Budějovicích 
možná kombinace, kdy potřebujeme klima-
tizovaný velkokapacitní prostor pro zhru-
ba 500 - 600 lidí pro základní kongresový 

program a  několik menších místností pro 
odborné sekce, k  tomu foyer pro vystavo-
vatele v počtu často 30 - 50 stánků. Tím je 
Metropol v Českých Budějovicích unikátní,“ 
říká Marie Šotolová, vedoucí informačního 
a vzdělávacího oddělení Nemocnice České 
Budějovice.

Kromě výše zmíněného Marie Šotolová 
vyzdvihuje i velkou restauraci, která se na-
chází ve stejném patře, ve kterém se koná 
většina programu. Restaurace má dle jejích 
slov mimořádně ochotný personál, pro kte-
rý není problém zajistit jakýkoliv catering 
během celé akce. 

„Plus je také velké parkoviště u  objektu. 
Příjemným benefitem je fakt, že Metropol 
disponuje velkou šatnou. V případě velkých 
akcí, kdy lidé bydlí především v  Congress 
Hotelu Clarion, je důležité rovněž přímé 
spojení s  hotelem městskou hromadnou 
dopravou. Jako pořadatelé kongresů, kde 
je nosným pilířem programu projekce lé-
kařských zásahů, oceňujeme také velké 
plátno na zvýšeném pódiu a kvalifikovanou 
obsluhu,“ dodává Marie Šotolová.

Veškeré informace zájemci naleznou na 
http://www.metropolcb.cz/kongresove-
-centrum/105/.

Malá scéna Metropolu: 
Podzimní návštěva u Nezmarů nabídne například 
Pepu Štrosse nebo Rangers

Tradiční série folkových koncertů Na 
návštěvě u Nezmarů je v plném proudu. 
20. září Malou scénu Metropolu navštívil 
Ivan Mládek, který se postaral o povede-
ný start podzimního cyklu.

19. října do Českých Budějovic dorazí dal-
ší klasik české písničkářské scény - Pepa 
Štross. Jeho písně jsou plné lehké ironie 
a  vůbec pohody. Stejně jako Ivan Mládek 
je to prvotřídní bavič, a tak není divu, že je 
známý i jako moderátor, jistě jste ho v této 
roli na některé z folkových akcí zažili.

Další legenda s  velkým L zahraje v  listopa-

du. Řeč je o  Rangers, kteří mají kořeny až 
v první polovině 60. let. Inženýrská, Mod-
rý měsíc, Vysočina, Smutný psaní... 
Co skladba, to perla české folkové 
scény. Na Rangers si vyblokujte 
čas 23. listopadu! Jejich koncert 
vás pohladí po duši...

Jako poslední vystoupí 14. prosince Folk 
Team z Brna. I tato kapela má za sebou bo-
hatou a hlavně letitou historii. Muzikanti se 
dali dohromady v  první polovině 70. let. 
Ostatně před dvěma lety Folk Team osla-
vil 40 let, přičemž na turné bylo natočeno 
skvělé živé album Jako živí.



Divadelní podzim v Metropolu:  
Zasmějete se s Cimrmany, budete držet palce Johnnymu 
a dojmou vás andělé, kteří nás obklopují

5. 10.                           Divadelní sál

Christopher Durang: 
Terapie

Kamil si poprvé v  životě podá seznamo-
vací inzerát. Květa poprvé v  životě na se-
znamovací inzerát odpoví. Není to ale jen 
tak… Květa má žárlivého psychiatra, Kamil 
zase excentrickou psycholožku. Komedie 
z  produkce Divadla Palace Praha je plná 
ztřeštěných situací a poblázněných postav. 
Otázkou je: Kdo je vlastně nakonec zralý na 
terapii?

11. 10.                         Divadelní sál

Joanna Murray-Smith: 
Mezi úterým a pátkem

Do vyrovnaného dlouhotrvajícího manžel-
ství vchází mladá novinářka. Má jen pár otá-
zeček… Otázeček, které mohou vše změ-
nit. Ve skvělé tragikomedii exceluje Regina 
Rázlová, která se vrátila po herecké pauze. 
Dále hrají Milan Hein, Jitka Čvančarová 
a  Petra Nesvačilová. Režisérem je Janusz 
Klimsza.

3. 11.                           Divadelní sál

Robert Thomas: 
Zlatý pan ministr 
a turecká kavárna 

Komická detektivka? Proč by ne? Robert 

Thomas vám ve své hře naservíruje rovnou 
tři! Odehrávají se v útulné pařížské kavárnič-
ce a věřte, že si zamilujete jak padouchy, tak 
klaďase. O to více, když mají tváře Jany Bouš-
kové, Václava Vydry či Nadi Konvalinkové.

8. 11.                                Malá scéna

Terrence McNally:
Frankie & Johnny

Johnny se vrací z  vězení a  čeká na novou 
šanci. Nachází ji v  malé newyorské restau-
raci, ve které začne pracovat. Ba co víc – 
nechá se okouzlit číšnicí Frankie, se kterou 
nakonec skončí v posteli. Druhý den se ale 
nevyvíjí tak, jak by si přál. Zatímco on je za-
milovaný, Frankie vše považuje za drobnou 
aférku… V hlavních rolích Tereza Kostková 
a Aleš Háma. Režisérem je Petr Kracik.

14. 11.                         Divadelní sál

Jiří Hubač:
Stará dobrá kapela 

Abiturientský večírek píseckého gymnázia 
po 50 letech slibuje vrchol, na který se ka-
ždý nesmírně těší – na akci má vystoupit 
dávná studentská kapela. V  té figurovali 
i  nejlepší kamarádi Šána a  Pinďas, jejichž 
přátelství rozbila láska ke spolužačce Maru-
šce Kurandové. Jak se koncert blíží, začíná 
být evidentní, že staré křivdy nejsou zapo-
menuty. Zkoušky se mění v  bitevní pole… 
Těšit se můžete například na Václava Po-
stráneckého, Svatopluka Skopala či Naďu 
Konvalinkovou.

10. 12.                         Divadelní sál

Ladislav Smoljak, 
Zdeněk Svěrák:
Cimrman v říši hudby

Legendární hra, která měla premiéru už 
v  první polovině 70. let! Vystoupení je slo-
ženo ze dvou částí – z přednášky, po které 
přijde na řadu jednoaktová opera Úspěch 
českého inženýra v  Indii. Jejím autorem je 
samozřejmě slavný Jára Cimrman, přičemž 
o rekonstrukci se postaral Jan Klusák. Před-
stavení Cimrman v říši hudby se mezi lidmi 
šíří na povedeném záznamu, avšak snad 
každý návštěvník se shodne, že absolutní 
zážitek nabídne až živý kontakt. Přijďte se 
do Metropolu přesvědčit.

12. 12.                         Divadelní sál

Jean Robert-Charrier: 
Pro tebe cokoliv

Místo steaku zeleninové hody, místo kožeši-
ny oblečení z biobavlny… Až si vaše milova-
ná dcera usmyslí, že se chce stát humanitár-
ní pracovnicí v Africe, připravte se na pěkné 
patálie. Svého andílka milujete, a  tak pro 
něj uděláte cokoliv, třeba i adoptujete hlu-
chého, slepého a  pajdajícího králíka. Ono 
přesvědčit komisi, že jste „alter-globalizač-
ní nadšenci“, když vlastně ani nevíte, co ten-
to termín znamená, není úplně jednoduché. 
Parádní situační komedie nabídne plno 
zvratů a  dialogy, ze kterých budete plakat 
smíchy. V hlavních rolích se představí Jana 
Paulová, Pavel Zedníček či David Suchařípa. 
Režisérem je Petr Kracik.

15. 12.                         Divadelní sál

Andělé v mém srdci 

Jsou všude kolem nás, ale málokdo je vidí. 
Kdo? Andělé a  duchové zemřelých… Jsou 
jedinci, kteří mají dar nahlédnout do světa, 
jenž je většině z  nás utajen. Své andělské 
pomocníky, kteří čekají na naši prosbu či 
pomoc, ale máme všichni. Andělé v  mém 
srdci nabízí prostý, křehký a  milý příběh, 
který se dotkne vašich srdcí. 

20. 12.                         Divadelní sál

Mark Haddon, 
Simon Stephens: 
Podivný případ se psem 

Sedm cen Laurence Oliviera… To mluví za 
vše! Román Podivný případ se psem je svě-
tovým trhákem. Vypráví o  mladém autis-
tovi, který je matematickým géniem, jenž 
rozkryje jednu velkou záhadu. Knihu nastu-
dovalo Divadlo Kalich, přičemž hlavní roli 
získal Jan Cina, účinkující v pořadu Tvoje 
tvář má známý hlas, který sleduje přes mili-
on diváků. Sekundují mu Simona Babčáko-
vá, Hana Vagnerová či Marek Daniel. Režii si 
vzalo na starost známé duo SKUTR (M. Ku-
kačka a l. Trpišovský).

Všechna představení začínají v 19. hodin!



Taneční, to není jen zábava, ale jedna 
z životních událostí, na kterou mnozí 
vzpomínají do konce života. Užijte si 
jedinečný kurz v Metropolu!

 „Pod profesionálním vedením taneč-
ních mistrů Jany a  Tomáše Rynešo-
vých najdete v tanečních nové přátele 
či lásku, vyplníte svůj volný čas aktivní 
zábavou a  v  neopakovatelné atmo-
sféře zapomenete na všední starosti,“ 
uvádějí organizátoři a  dodávají: „Mla-
dý taneční pár soustředí svou výuku na 
moderní tance, jako jsou waltz, tango, 
valčík, foxtrot, blues, cha-cha, rumba, 
polka, jive, country tanec rufus a  sal-
sa, které využijete na plesech či jiných 
tanečních událostech. Součástí výuky 
jsou také základní pravidla společen-
ského chování - představování, podá-
vání ruky, chůze do schodů, stolování 
a podobně.“

Oba lektoři jsou zkušení a  uznávaní 
tanečníci, kteří mají na kontě několik 
výrazných úspěchů, a  to i  za hranicemi 
republiky. „Vysoká úroveň, kvalita, pro-
fesionalita, příjemné prostředí, to vše 
na vás čeká v tanečních kurzech pořáda-
ných v Metropolu,“ zvou organizátoři.

Jarní kurz se uskuteční od 23. ledna 
do 10. dubna. Přihlášení je možné od 
10. října 2016.

A proč zrovna taneční v Metropolu? 

• největší sál v ČB

• nejvíce výhod - skvělé ceny 
v  rámci závěrečného věnečku:                                                              
pro účastníky - taneční soutěže 
o  iPody, poukaz do BODY BODY, po-
ukaz na Fitness Food Menu, ceny 
od ProfiAutoškoly... Hlavní cena za 
taneční soutěž (vždy pár) - oblek od 
Pánských obleků BANDI a  šperky 
dle vlastního návrhu od TULLIPE.  
pro rodiče - slosovatelná soutěž - ceny 
od Krby Kašpar, vstupenky na pořady 
Metropolu, tablet, zapůjčení auta na 
víkend, slevové poukazy od ProfiAu-
toškoly...

• praktické ukázky - líčení, česání, sto-
lování ve spolupráci s Restaurací Met-
ropol

• otevřené skupiny na Facebooku – 
seznámení ještě před začátkem taneč-
ních 

Zájemci se mohou hlásit přímo v sekre-
tariátu DK Metropolu (v pracovní dny od 
8 do 16 hodin), telefonicky na číslech 
(386 106 112 nebo 604 246 048) či e-mai-
lem na info@metropolcb.cz. 

Další informace na www.metropolcb.cz 
sekce Kurzy.

Plesovou sezónu v Metropolu 
opět odstartuje 
Velký mediální ples
Plesová sezóna je již za dveřmi a tak 
je třeba po roce opět připravit střeví-
ce. A že je na co se těšit. V následující 
plesové sezoně se v Metropolu usku-
teční více než 60 plesů! 

7. ledna přiletí první vlaštovka, kterou je 
tradičně velmi oblíbený Velký mediální 
ples. Dále je v  plánu například Mysli-
vecký bál (14. ledna) či Ples jihočeských 
starostů (3. března). Plesovou sezonu 
tradičně zakončí Muzikantský bál (24. 
března).

Nejpočetnější jsou maturitní plesy, kte-
rých je několik desítek. Ty startují už 12. 
listopadu – první maturanti, kteří si užijí 
svůj velký večer, budou ze Střední školy 
elektrotechnické Hluboká nad Vltavou.

A  pokud si budete chtít zatančit ještě 
dříve, můžete vyrazit 27. října do tan-
čírny v Metropolu. „Vloni jsme ji ve spo-
lupráci s  Českým rozhlasem České Bu-
dějovice pořádali poprvé a  měla velký 
ohlas. Rozhodli jsme se v  této aktivitě 

pokračovat, protože odezva byla úžas-
ná. Letos v  rámci programu vystoupí 
Rozhlasový swingový orchestr Václava 
Hlaváče se svými sólisty a  vokální sku-
pinou THE SWINGS. Záznam vystoupení 
odvysílá Český rozhlas České Budějovi-
ce 28. října na své frekvenci. Musím ale 
zdůraznit, že tančírna nerovná se ples. 
Naopak je to spíše komorní akce určená 
nejen k tanci, ale také k poslechu,“ řekl 
ředitel Metropolu Petr Holba.

Metropol je nejoblíbenějším místem pro 
konání maturitních a  společenských 
plesů. Přijměte pozvání do společnos-
ti krásných dam a  gentlemanů. Výběr 
z plesů, na kterých byste neměli chybět:

7. 1.        Velký mediální ples
14. 1.      Myslivecký bál
27. 1.      Ples Budvaru
25. 2. Radniční bál
3. 3.        Ples jihočeských starostů
18. 3. BOSCHSKÝ PLES
24. 3. Muzikantský bál

Jedinečné taneční, na které 
nezapomenete! 
Kurz v Metropolu začíná 23. ledna, přihlaste se už teď!

Malá scéna je u diváků 
velmi oblíbená 
Představil se zde už nejeden známý umělec

Malá scéna, velké zážitky… Chcete 
být v bezprostředním kontaktu s her-
ci? Užít si divadlo skutečně z  první 
ruky? Právě vám je určena Malá scéna 
Metropolu, kde se od roku 2013 koná 
Přehlídka divadel malých forem.

Nesmazatelný význam Malé scény však 
sahá do kulturní historie Českých Budě-
jovic mnohem hlouběji. V tomto prosto-
ru se v našem městě poprvé představili 
legendární Cimrmani. Mimo mnohých 
dalších tu hrálo např. Činoherní studio 
Praha, které mělo v  80. letech problé-
my hrát představení na své domovské 
scéně. Kdysi se zde uskutečnily první 
koncerty populárních Nezmarů. A  14 
dní před Sametovou revolucí tu he-
rečka Věra Galatíková váženému pub-
liku oznámila, že to v  Praze co nevidět 
„praskne“…  

„Někoho může napadnout, že komorní 
prostředí nenabízí kvalitu velkých kul-
turních akcí, ale není tomu tak. Ostatně 
i  zde se divákům představují skutečně 
známé osobnosti,“ upozorňuje dra-
maturgyně Metropolu Jana Švarcová. 
Vyzdvihuje například Václava Vydru 
a Janu Bouškovou, kteří se vloni ukázali 
v  Divadelní i  manželské šatně, či Ester 
Kočičkovou a  Simonu Babčákovou, jež 
publikum rozesmály v rámci programu 
Dámská jízda – totální improvizace.

„Malá scéna je výjimečná. Atmosféra je 
zde jiná a řada návštěvníků na ni nedá 
dopustit. Velké díky patří Statutárnímu 
městu České Budějovice, které Malou 

scénu podporuje. Díky němu si lidé mo-
hou každý rok užít nejedno povedené 
vystoupení,“ zdůrazňuje Jana Švarcová.

„Malá scéna má již svou historii a  tra-
dici, vždy přinášela něco neobvyklého. 
Díky promyšlené dramaturgii nabízí 
kvalitní divadelní představení, která se 
vždy těší vysokému zájmu veřejnosti. 
Jsem velice rád, že Statutární město 
České Budějovice pravidelně podpo-
ruje tyto produkce v  rámci dotačního 
programu kultury ve městě. Vřele do-
poručuji, nenechte si tato představení 
ujít!“ říká a všem divákům přeje na Malé 
scéně příjemné kulturní zážitky Daniel 
Turek, předseda kulturní komise Rady 
města České Budějovice.

Přehlídka divadel malých forem 
I. – IV. ročník
2013
Příběhy ze Starého zákona II. 
(text: Ivan Olbrach, scénář: Jiří Tušl 
a Lída Engelová, Divadlo Viola)
Žena vlčí mák (Noelle Chatelet) 
Návštěvy u pana Greena 
(Jeff Baron, ADF)
A na hrušce sedí diktátor 
(Vladimír Škutina a Jaroslav Gillar)

2014
Ředitelská lóže 
(Arnošt Goldflam, Divadlo v Řeznické)
Zlomatka
 (Mario Gelardi, Divadlo v Řeznické)
Kolega Mela Gibsona (Tomasz Jachy-
mek, Divadelní spolek Frída)
Přestupní stanice (Jiří Koukal a Vítek 
Chadima, Umělecká agentura Rajcha)

2015
Hodně smíchu a pár slz 
(Betty McDonald, Divadlo Viola)
Dámská hnízda – totální improvizace 
(Ester Kočičková, Simona Babčáková, 
Agentura Rumpsum Praha)
Stará dáma vaří jed (Jitka Škápíková 
a Lída Engelová, Agentura Harlekýn)
Divadelní i manželská šatna 
(Václav Vydra a Jana Boušková)

2016
Gogol na stojáka aneb Ženitba 
(režie: Peter Serge Butko, Agentura 
Rumpsum Praha)
Frankie & Johnny 
(Terrence McNally, Divadlo v Rytířské)
Romantický víkend (John Godber, ADF)

Výstavy Galerie Nahoře 2016

23.8. – 15.10.
Karel Otto Hrubý - Všestranný fotograf v těžké době
Výstava ke 100. narozeninám významného fotografa  
a pedagoga.

19.10. – 27.11.
Petr Znachor a Martina Čtvrtlíková - Dlouhodobý ekologický výzkum ve fotografii
Vědečtí pracovníci Biologického Centra Akademie věd ČR - prezentace dlouhodobé 
vědecké práce atraktivní formou.

29.11. 2016 – 12.2. 2017
Foto Iuventars – 3. bienále 2016
Výstava studentů středních a vyšších uměleckoprůmyslových škol z ČR i dalších 
evropských zemí.

Galerie Nahoře je spolufinancována 
Statutárním městem České Budějovice

Texty: Václav Votruba (www.votrubapromotion.cz), sazba: Radek Popel (www.rp-design.cz) 


