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METROPOL, spol. s r.o. 
 
 
Společenský sál 

11. ledna ve 20.00 hod.           XXIIIIII..  VVeellkkýý  mmeeddiiáállnníí  pplleess
 

Novou plesovou sezónu v Českých Budějovicích tradičně otevírá Velký mediální ples! Tentokrát již po třinácté! K 
tanci a poslechu budou hrát Rozhlasový swingový orchestr a Big Band METROKLUB, hlavním hudebním hostem 
večera bude BON JOVI Tribute Prague se zpěvákem Petrem Poláčkem. Od Bořka Slezáčka nebo Petra 
Poláčka zazní také největší hity z muzikálu Děti ráje. Komorní scéna bude patřit bigbeatové kapele The 
Sinners. Chybět samozřejmě nebude ani welcomedrink s hudebním doprovodem a bohatá tombola. Večer 
završí videodiskotéka. Očekávaný příchod hostů v 19.30 hod. Těšíme se na vás. 

 
Společenský sál 

18. ledna v 19.30 hod.                                                                                       MMyysslliivveecckkýý  bbááll
 

Tradiční myslivecký bál s nezaměnitelnou atmosférou. Chybět nebude pravá myslivecká tombola, digitální 
střelnice a zvěřinové speciality v Restauraci Metropol. K tanci a poslechu vám budou hrát Doubravanka a The 
Sinners. 

 
Společenský sál 

19. ledna ve 14.30 hod.       DDěěttsskkýý  mmaašškkaarrnníí  kkaarrnneevvaall  
  

Tradiční dětský maškarní karneval, kterým vás bude provázet oblíbená Pavla a její asistentky. Těšit se můžete 
na velký taneční rej pro dětské tanečníky, soutěže, hry a hlavně sladké odměny pro všechny. 

 
Divadelní sál 

22. ledna v 19.00 hod.            MM..  PPaarrkkeerr::  ZZaammiilloovvaannýý  ssuukknniiččkkáářř  
 

Divadelní společnost Háta 

Harry Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že odjíždí do Skotska hrát 

golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na víkend v lázních. V domnění, že jejich dům bude tedy prázdný, 

domluví si oba milostné dostaveníčko. Tím odstartují řadu překvapivých událostí. Autor slibuje překvapivý konec 

a množství komediálních situací. Hrají: L. Vaculík, V. Limr/P. Nečas, Z. Pantůček/M. Zounar, K. Kociánová/H. 

Kusnjerová/R. Pavlovčinová, M. Bočanová/A. Gondíková/Betka Stanková, V. Jeníková/O. „Háta“ 

Želenská, I. Andrlová/P. Vojáčková. Režie: Roman Štolpa.  

 
Společenský sál 

od 27. ledna 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, kde tou hlavní jsou oblek od 
Pánských obleků BANDI a šperky ze 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 

26. ledna v 19.00 hod.                    GG..  AArroonn::  MMůůjj  bbáájjeeččnnýý  rroozzvvoodd  
 

Pro velký zájem opět opakujeme vynikající hru z produkce pražské BIF. Laskavá komedie věnovaná všem, kteří 
ne vlastní vinou zůstali sami. Monodrama irské autorky je obratně napsaný, zábavný a hodně ironický text. Má 
ale i hořká a smutná místa, kde Eliška Balzerová ohromuje svou proměnlivostí, temperamentem, smyslem pro hu-
mor i nevtíravou vroucností. Hrdinčiny životní peripetie jsou zde vylíčeny s osvobozujícím nadhledem. Přes dvě 
hodiny neopustí jeviště a s úžasnou lehkostí přechází z jedné postavy do druhé, hraje svou suverénní dceru, ple-
jádu bizarních nápadníků, posluhovačku… Ve všech rolích eexxcceelluujjee  EElliišškkaa  BBaallzzeerroovváá..  RReežžiiee::  JJaannaa  KKaalliiššoovváá..  

 
Divadelní sál 

28. ledna v 19.30 hod.                        ZZaahhrraaddaa  ssrrddccee::  BB..  TTuurrzzoonnoovvoovváá  „„BBoožžsskkáá  EEmmaa““
 

Agentura Trdla 
V hudebně literárním pořadu, nazvaném podle stejnojmenné sbírky písní a uvedeném v den 90. výročí úmrtí 
světoznámé pěvkyně Emy Destinnové, se představí slovenská herečka Božidara Turzonovová. Čtením z osobních 
vzpomínek, korespondence i básnické tvorby uctívané umělkyně dojímá diváky i po 40 letech od premiéry 
filmu. Hudební část programu tvoří mužská sborová tvorba českých skladatelů. (již v prodeji) 

 
Divadelní sál 

16. února v 15.00 a 19.00 hod.                                                                 TTrrhháákk  mmuuzziikkááll
  

Po dvou úspěšných sezonách v pražském divadle Broadway a 70 reprízách, které navštívilo více jak 50.000 
diváků, zavítá v rámci regionální tour, kultovní hudební komedie TRHÁK MUZIKÁL i Českých Budějovic! TRHÁK 
MUZIKÁL vznikl podle stejnojmenného filmu scénáristů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka a režiséra Zdeňka 
Podskalského. Na divadelní scénu jej adaptoval osvědčený scénárista a režisér Radek Balaš, který zachoval 
nespočet známých dialogů a hlášek, samozřejmě je doplnil o originální hity z filmu a se supervizí Zdeňka 
Svěráka i vyšperkoval dějovou linku celého příběhu. Náš TRHÁK bude bavit celou vaši rodinu, užijte si dvouho-
dinové představení, neobvykle velkou výpravu a v neposlední řadě i exkluzivní hvězdné obsazení: M. Dejdar, 
O. Navrátil, J. Polášek, I. Kubelková, R. Urban, B. Slezáček, M. Kavalčík a další. (v prodeji od 20.11.) 

 
Divadelní sál 

21. února v 19.00 hod.               PPrraažžsskkýý  kkoommoorrnníí  bbaalleett::  KKyyttiiccee
  

Skvělé zpracování pokladu české literatury - Erbenovy sbírky veršovaných balad KYTICE. Nastudování Kytice 
Pražským komorním baletem, souborem s řadou významných ocenění a více než 50-ti letou historií, připravil, 
dlouholetý umělecký šéf Baletu Národního divadla v Praze, PETR ZUSKA na nově zkomponovanou hudbu 
ONDŘEJE BROUSKA. Kytice, která se zájmu divadelníků těší dlouhodobě a téměř magicky přitahuje, nabízí 
působivou podívanou známých příběhů. Člen souboru Dominik Vodička dostal za roli Muže v tomto představení 
divadelní Cenu Thálie v kategorii tanec a pohybové divadlo. (v prodeji od 20.11.) 

 
Divadelní sál 

24. února v 19.00 hod.   LLaaddiissllaavv  ZZiibbuurraa::  „„4400  ddnníí  ppěěšškkyy  ddoo  JJeerruuzzaalléémmaa““    
  

Cestovatelská projekce / stand-up. Poutník, spisovatel a blonďatý rošťák se vrací do Českých Budějovic. Bude 
vyprávět o tom, jak v roce 2014 sbalil svůj život do 12 kg, hodil batoh na záda a vypravil se z Turecka pěšky 
do Jeruzaléma. Bez mapy a orientačního smyslu ušel 1 400 km napříč rozpálenou krajinou Turecka a Izraele, 
stanul pod zdí nářků a prožil největší dobrodružství svého života. Těšit se můžete na vyprávění cynického 



kavárenského povaleče, který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník rozhodně nemusí 
být katolík, asketa ani nudný člověk. (v prodeji od 20.11.) 

 
Společenský sál 

28. února v 19.00 hod.                                                                                           VViinnaařřsskkýý  pplleess
 

Pokud si občas nevíte rady, která vína u nás ve Vinotéce Metropol zakoupit, přijďte ochutnat vína naší vinotéky 
na VINAŘSKÝ PLES. Ochutnat můžete více než 80 vín a zároveň si poslechnout kapely jako je JAZZIKA, BLUE 
CIMBAL nebo NEBE. (již v prodeji) 

 
Divadelní sál 

1. března v 10.30 hod.                KKoouuzzeellnnáá  šškkoollkkaa::  MMiicchhaall  nnaa  hhrraanníí  
 

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal 
je první hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti 
pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do 
magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky. Aby si Michal mohl s dětmi hrát, ještě než 
vyrazí na hřiště, musí se převléknout do tepláků a trička, ani to u Michala ale není jen tak! Když to všechno 
s pomocí dětí zvládne, začne hraní, vrtění a řádění! (již v prodeji) 

 
Divadelní sál 

11. března v 19.00 hod.                         RR..  BBeecckkeerr::  CCaavveemmaann  
  

Opět je tu 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 rozdílech "Obhajoba jeskynního muže", kterou napsal a na jevišti sám uvádí 
Rob Becker, představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak tyto rozdíly 
vyvolávají často nedorozumění. Představení pro jednoho herce zaplňuje do posledního místa hlediště mnoha 
divadel v USA i v Kanadě. (v prodeji od 20.11.) 

 
Společenský sál 

17. března v 19.00 hod.                             FFRRAAGGIILLEE  CCZZ  TToouurr
 

Vokální skupina 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. Fragile patří nejen ke slovenské, 
ale bez nadsázky také k evropské a capella špičce; vystupuje nejen v České republice, ale také ve Francii, 
Polsku či Rakousku. Repertoár koncertů skupiny tvoří písně světových i domácích interpretů. (v prodeji od 20.11.) 

 
Společenský sál 

24. března v 19.00 hod.           PPeettrr  HHaappkkaa  aa  jjeehhoo  ppoottmměěššiillíí  hhoossttéé  
 

Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomeneme jeho ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou a 
také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Zazní i filmové melodie. Ke spolupráci 
jsme tentokrát přizvali osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním velkém projektu 
Kudykam. Na pódiu se tak představí Hana Holišová, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka Nová, Petra Hřebíčková, 
Jana Lota anebo František Segrado. Zpěváky doprovodí pětičlenný orchestr sólistů v nastudování Petra 
Maláska. (v prodeji od 20.11.) 

 
Společenský sál 

1. dubna v 19.00 hod.               BBrraattřřii  EEbbeennoovvéé  
 

PŘIPRAVUJEME. Více informací bude zveřejněno na www.metropolcb.cz záložka PROGRAM. 

 
 



Společenský sál 

7. dubna v 19.00 hod.                      OOnnddřřeejj  HHaavveellkkaa  aa  jjeehhoo  MMeellooddyy  MMaakkeerrss  
 

MELODY MAKERS SE tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty vůbec nejkrásnější hudební perly, jež nám světový 
swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie.  Ondřeji Havelkovi a 
jeho Melody Makers jde hlavně o přesnou interpretaci dobové hudby (swingové éry) a zabývají se nejen 
americkými skladbami, ale i raným českým či slovenským džezem. Ke hře používají i dobové nástroje, které jim 
zaručují opravdovou autenticitu skladeb.  



Společenský sál 

22. dubna v 19.00 hod.     KKaammiill  SSttřřiihhaavvkkaa  &&  TThhee  LLeeaaddeerrss  AAccoouussttiicc  BBaanndd!!  
 

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 českobudějovickém Metropolu. Návštěvníky tak čekají dvě hodiny složené 
z jemných a hluboko procítěných skladeb v podání majitele nezapomenutelného hlasu a jeho vynikající kapely. 
(v prodeji od 20.11.) 



Společenský sál 

26. dubna v 19.00 hod.              LLuucciiee  BBíílláá  
 

Lucie Bílá, mnohonásobná držitelka Zlatého slavíka, se vrací do Českých Budějovic spolu s doprovodnou 
skupinou Petra Maláska.  

 
Divadelní sál 

12. května v 19.00 hod.                               RRaaddůůzzaa  
 

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 
pak 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, která bez 
jakékoliv reklamy lámou rekordy v prodejnosti, získala několik zlatých Andělů a bodoval také v anketě Zlatý 
slavík.  Díky své jedinečnosti a originálním písním, čerpajících především z české tradice, zaujala i publikum v 
zahraničí, například Polsku a ve Francii. Tentokrát nám představí se svou kapelou průřez dosavadní tvorbou. 
Zazní nejen písně z nového alba Muž s bílým psem (říjen 2018), 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. května v 19.00 hod.                          ZZddeenněěkk  IIzzeerr::  NNaa  ppllnnýý  ccoooollee!! 
 

Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. 
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních 
českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
 
 

 

Není-li uvedeno jinak, předprodej bude zahájen 2.12. 2019. 
Vyhrazujeme si právo při velkém zájmu počet vstupenek krátit.  

 
 

 

 
 

 


