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Krásné písně, adrenalin, emoce… 
koncerty, na které se nezapomíná 
V Metropolu se hraje první liga české hudební scény.

19. 10.       19.00

Ilona Csáková
Retrospektiva Iloniny skvělé minulosti, 
potvrzení zajímavé současnosti a nadějný 
posun do budoucnosti. Ilona Csáková vy-
dala novou desku Pořád jsem to já, která 
fanoušky potěšila. Je svěží, zvukově pa-
rádní a plná skvělých hitů. A přesně takový 
bude bezesporu i její koncert v Metropo-
lu, kde vystoupí za doprovodu předního 
českého hudebního seskupení Golden Big 
Band Prague Petra Soviče.

30. 10.       19.00

Olympic
Bezesporu jedna z  největších tuzemských 
hudebních legend. Kapela, která je na scé-
ně více než 55 let. Kapela, která v žádném 
případě nežije z  minulosti. Právě naopak, 
o  čemž svědčí nedávná albová trilogie 

Souhvězdí šílenců, Souhvězdí drsňáků 
a  Souhvězdí romantiků, ze které Olympic 
v Metropolu zahraje hned několik skladeb. 
Samozřejmě ale nezapomene ani na své 
největší hity! Možná dojde i  na nějakou 
tu novinku, protože momentálně kapela 
chystá k vydání desku Trilobit. 

 2. 11.       19.00 

Wohnout

Turné k  nové desce Máme na míň a  záro-
veň sraz českobudějovické pobočky svazu 
českých bohémů... Wohnout mají kořeny 

v polovině 90. let. Nejdříve se dostávali do 
povědomí koncerty s Lucií či Žlutým psem 
a později naplno zaútočili první studiovou 
deskou. Ta byla úspěšná, stejně jako na-
hrávky z  dalších let. Wohnout platí za vý-
bornou koncertní kapelu, kterou si určitě 
nesmíte nechat ujít!

  11. 11.       19.00

O. Havelka & Melody Makers:  
RAPSODIE V MODRÉM POKOJI  
– George Gershwin a Jaroslav Ježek 
– dva muži mezi nebem a jazzem

George Gershwin a  Jaroslav Ježek – dva 
velcí skladatelé, dva obdobné osudy. Hit-
makeři, kteří zásadně ovlivnili vývoj pop-
music 20. století a zároveň chytře a invenč-
ně propašovali jazz do hudby klasické.
Koncert nabitý nesmrtelnými evergree-
ny korunuje unikátní swingové provedení 
slavné Gershwinovy Rapsodie v  modrém 
v  původním aranžmá pro klavír a  jazzový 
orchestr. Zážitek, který vám vyjazzuje mo-
zek až do euforického bezvědomí!

  20. 11.       19.00

Žalman & spol
Po nedávných oslavách životního jubilea 
Pavla Lohonky se kapela chystá v  roce 
2018 připomenout skutečnost, že Žalman 
už 50 let brázdí vody české folkové scé-
ny, přičemž těší publikum svým hlasem 
a zejména stále novými svěžími texty. Rok 
2018, vedle oslav 50 let na scéně, přinese 
fanouškům také nové řadové dvojalbum 
a zpěvník. A aby toho nebylo málo, v dub-

nu byl do kin uveden celovečerní film Na-
slouchám tichu země. Zkrátka „žalmanov-
ský“ rok jako vyšitý! 

  16. 12.       19.00

David Koller  
Acoustic Tour 2018
David Koller vyjíždí s kapelou na další část 
úspěšného akustického turné. Loni na 
podzim vyprodal patnáct sálů v  českých 
a  moravských divadlech a  kulturních do-
mech, nyní ho čeká další porce koncertů, 
kam zavítá s repertoárem svých největších 
hitů v  akustickém aranžmá. Těšit se mů-
žete na skladby jako Chci zas v tobě spát, 
Amerika, Gypsy love, Recidiva a další v in-
timní atmosféře menších sálů. Poznejte 
Davida Kollera, velkou osobnost tuzemské 
rockové a popové scény, s jeho skvělou ka-
pelou v netradiční poloze. 



Galerie Nahoře vzpomíná 
na události osmašedesátého

V pátek 12. října skončí v  Galerii Nahoře 
výstava Osmašedesátý rok nadějí a zkla-
mání, která připomíná padesát let staré 
události prostřednictvím fotografií Otty 
Seppa, tehdejšího fotografa deníku Jiho-
česká pravda. Součástí výstavy je i dobo-
vý tisk, který mapuje události v  jižních 
Čechách a Českých Budějovicích.

Výstava má velký ohlas, stejně tak brožura 
z  dílny Bohuslavy Maříkové, která ji dopl-
ňuje. Publikaci o  čtyřiceti stranách vydal 
v  nákladu 300 kusů Metropol za přispění 
Statutárního města České Budějovice. Na 
projektu se dále podílely obec Dobrá Voda 
u Českých Budějovic a Jednota s. d., České 
Budějovice.

„21. srpen zasáhl do života všech lidí. Ně-
kteří emigrovali, někteří později zamířili 
do disentu, někoho následující události 

dostaly do vězení. Kdo veřejně nesouhla-
sil se vstupem vojsk, přišel o práci. Někdo 
naopak začal dělat politickou kariéru. 
Z většiny se stali občané ,šedé zóny‘, kteří 
na veřejnosti dělali to, co na nich vládnou-
cí moc chtěla,“ píše Bohuslava Maříková 
v úvodním slovu.

Brožura je plná fotografií Otty Seppa a Bo-
huslavy Maříkové. Nechybí popisky vy-
světlující tehdejší události. Zajímavé jsou 
bezesporu i  osobní vzpomínky Hany Hos-
nedlové, která tehdy byla novinářskou 
elévkou. „Ještě dnes si vybavuji to mraze-
ní v zádech, když naše kroky centimetr za 
centimetrem sledoval po silnici se sunoucí 
okupantský tank s  otevřeným poklopem, 
ve kterém stál voják s  puškou v  ruce,“ líčí 
v publikaci.

Výstava byla zahájena 22. srpna.

Metropol 
modernizuje 
Hotel U Tří lvů
Prochází velmi rozsáhlou rekonstrukcí.
Nový skelet se zateplením, nová okna, přístavba, vstup… Tříhvězdičkový Hotel 
U Tří lvů, který spravuje  a pronajímá Metropol, prochází velmi významnou re-
konstrukcí z finančních prostředků spolumajitelů objektu. Hotová by měla být 
zhruba na začátku listopadu. 

„Skutečně se dá říct, že hotel bude téměř z  80 procent nový, takže se komfort 
návštěvníků výrazně navýší,“ říká ředitel Metropolu Petr Holba. Došlo k odstra-
nění boletických panelů, celkovému zateplení, nově bude vybudován také výtah 
a u některých pokojů vzniknou terasy.
Přestavovat se bude i v samotném Metropolu. Místo kancelářských prostor nad 
Kruhovým sálem vznikne nový taneční sál. „Domácí taneční parket zde nalezne 
skupina NG Dance Crew, která má zázemí v KD Slavie. Využijí ho na maximum,“ 
dodává Petr Holba.

Metropol také pokračuje v modernizaci vstupní haly divadelního sálu. Vyměněny 
byly vstupní dveře a velkoplošná okna v kavárně divadelní haly a přilehlých pro-
storech. Okna byla vyměněna i v restauraci, ve které dojde také k modernizaci 
toalet.

1968



 3. 10., 27. 11.    19.00 

Caveman
Máte chuť se rozesmát až k  slzám? Přijďte 
se podívat na slavnou one man show o tom, 
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdí-
lech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví. Předsta-
vení pro jednoho herce zaplňuje do posled-
ního místa hlediště mnoha divadel v  USA 
i v Kanadě.

18. 10.    19.00  
Bruno Druart:  
Parfém v podezření
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Je-
den luxusní parfém. Hledá se vrah. Napí-
navá francouzská krimi komedie rozehrává 
příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla 
smrt majitelky nedalekého butiku. Všechny 
jsou v podezření, protože okolo slídí Oscar 
Berthomieu, vyšetřující komisař nevšed-
ních zvyků, který vyznává ještě nevšednější 
policejní metody. Hrají: Valérie Zawadská, 
Jana Švandová, Simona Postlerová, Vanda 
Károlyi/Jitka Smutná, Romana Goščíková, 
Lukáš Malínek, Lukáš Burian. Režie: Jakub 
Nvota.

25. 10.    19.00 

Eric Assous:  
Šťastný vyvolený
Manželé Greg a  Melanie pozvali na večeři 
svého kamaráda Jeffa, jehož bývalá přítel-
kyně Charline se má vdávat, přičemž Mela-
nie jí má jít za svědka. Charline se na večeři 
nečekaně objeví taktéž. Svého vyvoleného 
má s sebou. Jak se ukazuje, je „tak trochu 
jiný“…  Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková 
ml., Igor Chmela, Matouš Ruml a Leoš Noha. 
Režie: Thomas Zielinski.

  5. 11.                  19.00 

Guillaume Mélanie:  
Lady Oskar
Kdo by neznal Oskara, kultovní filmovou ko-
medii, jeden ze skvostů ve filmografii Lou-
ise de Funése! Film byl natočen dle velmi 
úspěšné francouzské divadelní hry, která 
posloužila jako předloha i  pro současnou 
komedii Lady Oskar. V  té tentokrát řádí 
žena, a to Jana Paulová. Hrají: Jana Paulo-
vá, David Suchařípa, Ladislav Hampl…

12. 11.    19.00 

Antony Jay, Jonathan Lynn:  
Jistě, pane premiére
Premiér Jim Hacker a  tajemník Sir Hum-
phrey Appleby jsou zpět! Autoři Jistě, pane 
ministře a  Jistě, pane premiére, Antony Jay 
a Jonathan Lynn, napsali po třiceti letech od 
vysílání prvních dílů slavného „britcomu“ 
divadelní komedii. Ve Velké Británii láme od 
roku 2010 divácké rekordy a aspiruje na nej-
úspěšnější hru desetiletí. V  satiře ostré jako 

žiletka, plné vtipných situací, řízných slovních 
smečů a přívalů nových hlášek jde opět o jed-
no: o  politiku. Hrají: Karel Heřmánek, Dana 
Morávková, Josef Carda, Karel Heřmánek jr./
Štěpán Benoni, Petr Pospíchal, Stanislav Zin-
dulka/Ladislav Županič. Režie: Karel Heřmá-
nek a Michal Pavlík.

13. 12.    19.00 

Irena Dousková:  
Hrdý Budžes

Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základ-
ní devítileté školy Helenka Součková, nás 
zkoumavým i  naivním pohledem osmileté-
ho dítěte sugestivně provází tragikomickými 
roky husákovské normalizace, tak jak se na 
počátku 70. let promítala do světa dětí i do-
spělých. Na pozadí prostředí školy a divadla 
v jednom „nejmenovaném“ okresním městě 
se odvíjí sled komických příhod, trapných zá-
žitků, drobných i větších neštěstí, které malá 
Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bez-
prostředností svému věku vlastní hodnotí 
a  komentuje. Hrají: Bára Hrzánová, Jarmila 
Vlčková, Libor Jeník. Režie: Jiří Schmiedt.

15. 12.    19.00  

Posel z Liptákova

Legenda! Nezapomenutelná hra z  reper-
toáru Divadla Járy Cimrmana, pod kterou 
jsou podepsáni autoři Zdeněk Svěrák a La-
dislav Smoljak, přičemž jako spoluautor je 
uváděn velký český vynálezce, filosof a dra-
matik Jára Cimrman. Hra vychází z  tradič-
ní struktury představení DJC, kdy po sérii 
odborných referátů o  různých aspektech 
Cimrmanova života a díla následuje jeho re-
konstruovaná divadelní hra. Ale zde k tomu 
dojde v  každé půli představení zvlášť. Vý-
sledná struktura je tedy: 1. část semináře 
– 1. hra (Posel světla) – přestávka – 2. část 
semináře – 2. hra (Vizionář). Hrají: členové 
Divadla Járy Cimrmana.

 20. 12.    19.00 

Neil Simon:  
Vězeň z II. avenue
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, 
odpadky páchnou, venku horko k padnutí, 
v  bytě zima, sousedi pořádají mejdany až 
do noci a  zloději právě ukradli, na co při-
šli…. Ne každý se však dokážeme zbláznit 
s takovou dávkou humoru, ironie a sarkas-
mu. Hrají: Simona Stašová, Kamil Halbich, 
Vasil Fridrich, Veronika Jeníková, Helena 
Karochová. Režie: Vladimír Strnisko.

Legendy na prknech Metropolu!
Rozesmějí nás Petr Nárožný, Karel Heřmánek  
a samotný Posel z Liptákova

Sněhová královna přijede  
už na podzim! 
Těšte se na výpravný muzikál s pohádkovým příběhem.
Rozporuplná osobnost, ve které zápasí 
dobro se zlem… Taková je Sněhová krá-
lovna, postava ze známé stejnojmenné 
pohádky Hanse Christiana Andersena, 
která v  neděli 25. listopadu dorazí do  
Metropolu! Výpravný muzikál pražské-
ho divadla Hybernia představí plejádu 
hvězd – Lindu Finkovou, Michaelu Nos-
kovou, Dádu Patrasovou, Lumíra Olšov-

ského, Mahulenu Bočanovou či Sabinu 
Laurinovou.

Příběh je převyprávěn tak, aby se diváci za-
smáli, pobavili a  užili si krásné pohádkové 
atmosféry. Hlavním motivem je velká láska 
Gerdy a její dobrodružná cesta za vysvobo-
zením milovaného Kaye. Na rozdíl od pů-
vodní pohádky nejsou Gerda a Kay děti, ale 

mladí lidé, kteří mají před svatbou.

Představení, které dokážou jedním dechem 
sledovat malí i velcí diváci, se v Metropolu 
uskuteční hned dvě. První začíná už v 10 ho-
din dopoledne a druhé ve 14.30 hodin. Cena 
vstupenek, které se dají zakoupit přímo 
v  Metropolu nebo na webových stránkách 
www.metropolcb.cz, je 550 Kč.



Největší plesové centrum v  Českých 
Budějovicích – Metropol – se připravu-
je na nadcházející sezónu. První vla-
štovkou bude oblíbený Mediální ples 
(12. ledna), na který o  týden později 
naváže Myslivecký bál (19. ledna).

Dalšími významným plesy budou Ples 
Jihočeské univerzity (15. února), Ples 
Budvaru (16. února) nebo Muzikantský 
bál (29. března). O  finální tečku sezóny 
se postará Ples podnikatelů (6. dubna).

Stejně jako každý rok se v  Metropolu 
uskuteční i  většina maturitních plesů. 
Ty začnou již 15. listopadu – jako první 
si svůj velký večer užijí studenti Střední 
odborné školy strojní a elektrotechnické 
Velešín.

A kdo se už plesání nemůže dočkat, měl 
by si v  kalendáři poznamenat termín  
24. října 2018. Ve Společenském sále se 
od 19 hodin uskuteční Rozhlasová tan-
čírna, která bude zasvěcena 100. výročí 

vzniku Československé republiky v  ná-
ladě swingu. K tanci a poslechu zahraje 
Rozhlasový swingový orchestr Václava 
Hlaváče se svými sólisty a  hostem Voj-
těch Havelkou, synem populárního zpě-
váka a  herce Ondřeje Havelky. Záznam 
večera uslyšíte ve vysílání Českého roz-
hlasu České Budějovice na jihočeské fre-
kvenci 106,4 FM.

Vybrané plesy:

12. 1. Mediální ples

19. 1. Myslivecký bál

15. 2. Ples Jihočeské univerzity

16. 2. Ples Budvaru

23. 2. Ples města

15. 3. Ples VŠTE

23. 3. Boschský ples

29. 3. Muzikantský bál

6. 4. Ples podnikatelů

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

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 mlu-
vit o  Kongresovém centru Metropolu. 
Není náhodou, že se zde konají velká 
a hlavně prestižní setkání. 

„Nabízíme naprosto ideální prostor pro 
různé konference a  podobné události. 
Mezi výhody patří třeba to, že se jedna 
větší akce může rozdělit do několika sek-
cí, které se konají hned na několika mís-
tech zároveň. Také máme skvělé tech-
nické zázemí – ozvučení sálů, projekční 
techniku či komunikační techniku,“ uvá-
dí Vlasta Horská, která má v  Metropolu 
na starost pronájmy sálů. 

Řada organizátorů kongresů se do  
Metropolu ráda vrací. Například meziná-
rodní dvoudenní akce Asfaltové vozovky 
má již dlouholetou tradici. „Největší vý-
hodou je bezesporu kapacita sálu. Ne-
méně důležitá je velmi dobrá spolupráce 
s  paní Horskou i  ostatními pracovníky. 
A  v  neposlední řadě výborná kuchyně 
pana Jindry,“ říká za pořadatele Radka 

Knottová a dodává, že další konference 
Asfaltové vozovky se uskuteční ve dnech 
26. a 27. listopadu 2019.

„Metropol po modernizaci zajišťuje dů-
stojné prostředí pro konání konference 
jak po stránce kapacitní, tak vzdušným 
kulturním prostředím. Zmínit musím 
velice vstřícné jednání personálu na 
všech úrovních, pružné a rychlé zajištění 
stravování, velice dobrou akustiku sálu, 
dostupnost ubytovacích zařízení, ve kte-
rých jsou ubytováni všichni účastníci,“ 
vyjmenovává Rudolf Půlpán, který měl 
vloni na starosti organizaci konference 
s  názvem Zabezpečovací a  telekomu-
nikační systémy na železnici, za kterou 
stojí Správa železniční dopravní cesty. 
Další konference je v  plánu příští rok 
v polovině října. 

Pořadatelé si dále obecně chválí množ-
ství prostorů v objektu, od největšího sálu 
v krajském městě, po menší sálky a stu-
dia, velkou šatnu a také dobré dopravní 
spojení, kdy je zastávka městské hromad-
né dopravy přímo před budovou. 

Mediální ples  
v lednu odstartuje 
plesovou sezónu

Chcete se naučit tančit, hledáte zába-
vu, nové přátele či lásku? Nechcete 
se mačkat s  dalšími tanečními páry 
v malém sále? V tom případě jsou pro 
vás taneční pro mládež v Metropolu to 
pravé! 

„Během dvanácti lekcí se naučíte stan-
dardní i  latinsko-americké tance. Nedíl-
nou součástí našich lekcí jsou také pra-
vidla společenského chování, které jsme 
ještě rozšířili o speciální hodinu stolová-
ní spojenou s rautem,“ informují lektoři. 
„V rámci prodloužené a věnečku na vás 
pak čekají taneční soutěže o  hodnotné 

ceny, kde tou hlavní jsou oblek od Pán-
ských obleků BANDI a šperky ze šperkař-
ské a zlatnické dílny TULLIPE paní Vero-
niky Krátké.“

Jarní kurz startuje 21. ledna a  přihla-
šování bude probíhat od poloviny říj-
na – veškeré informace se nacházejí na 
webu www.metropolcb.cz pod záložkou 
KURZY. Organizátoři poskytují skupi-
nové slevy pro pár a skupiny pěti a více 
párů. „V případě, že při přihlášení nemá-
te partnera/partnerku, můžete se před 
začátkem tanečních seznámit v naší ote-
vřené facebookové skupině,“ dodávají.

Tradice, kvalita, 
zábava - to jsou 
taneční v Metropolu

�  bezplatná linka 800 611 009
�  www.laznetrebon.cz

Naplánujte si relax...
JSME TU PRO VÁS KAŽDÝ DEN


