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Klub působí v Mnichově Hradišti již 
od 60. let minulého století, do roku 
1993 jako Klub pracujících, poté 
jako KLUB Mn. Hradiště s.r.o. 

Organizace provozuje městské di-
vadlo, kino a infocentrum. Pořádá 
divadelní a koncertní představení, 
pořady pro děti, výchovné koncerty 
pro školy, přednášky, taneční kurzy 
a podílí se na organizaci kulturních 
akcí ve městě, například Vánoční 
jarmark, reprezentační ples města, 
oslavy významných výročí, spo-
luorganizace sousedské slavnosti, 
pouti, a další.

Činnost KLUBu Mn. Hradiště s.r.o. 
je podporována městem Mnichovo 
Hradiště.

KLUB
MNICHOVO
HRADIŠTĚ
KLUB Mn. Hradiště s.r.o.

Masarykovo nám. 299

295 01 Mnichovo Hradiště

Jednatel: Dominik Malý

Tel.: 326 772 464 / 735 225 225

E-mail: dominik.maly@klubmh.cz

www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/klub
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Vánoční jarmark Ples města

Rozsvícení vánočního stromuSousedská slavnost

Momentálně probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy Klubu na náměstí, a proto dočasně sídlíme na adrese Masarykovo 

nám. 1142 (nad prodejnou COOP). Až bude rekonstrukce dokončena, rádi vás opět uvidíme v nových prostorech. 

O něco později se i městské informační centrum dočká nového kabátu a přesune se do budovy současného Hotelu 

U Hroznu. Těšíme se na shledání.

Z AKCÍ POŘADANÝCH KLUBEM MH
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MĚSTSKÉ 
DIVADLO

Městské divadlo Mnichovo Hradiště

Masarykovo nám. 1

295 01 Mnichovo Hradiště

Produkční: Barbora Balejová

Tel.: 607 015 300

Kancelář : Masarykovo nám. 1142

E-mail: divadlo@klubmh.cz

www.mnhradiste.cz/zivot-ve-meste/kultura/klub

www.facebook.com/klubmnichovohradiste
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V městském divadle nabízíme širokou 
nabídku kulturního vyžití: předplatné 
na činohru, koncerty klasické hudby 
v rámci Kruhu přátel hudby nebo dětské 
pohádky, stejně jako hry mimo předplatné, 
zábavné pořady, stand-upy, přednášky 
a mnoho dalšího.

Kromě předplatného nebo vstupenek je u nás možné 

zakoupit i dárkový poukaz. Pokud si nejste jisti vku-

sem obdarovaného, můžete věnovat poukaz do diva-

dla na konkrétní částku a obdarovaný si vybere podle 

vlastního uvážení.



ČINOHRA
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Vážení diváci,

děkujeme za vaši přízeň v minulém roce. I letos 

jsme si pro vás připravili divadelní program na-

bitý hereckými osobnostmi a skvělými zážitky, 

a doufáme, že se budete dobře bavit.

Informace pro předplatitele

Stávajícím abonentům garantujeme současná místa 

pod podmínkou, že uhradí zálohu 1000  Kč nejpozději

do 31. května 2022. Noví zájemci mají možnost předplatit si 

abonentní cyklus od 1. června 2022.

Cena pro osobu na sezónu činí 2 600  Kč. 

Způsob platby

• hotově nebo kartou v kanceláři divadla 

 (Masarykovo nám. 1142)

• po domluvě převodem na účet č. 115-6974100277/0100,  

 variabilní symbol: 20222600, do zprávy pro příjemce   

 uveďte své příjmení a zarezervovaná místa

Připomínáme

Kdo ještě nestihl využít vouchery za neodehraná 

představení z předminulé sezóny, musí tak učinit nejpozději 

do října 2022, jinak propadnou.

Vouchery se dají využít na předplatné do divadla

(činohra, Kruh přátel hudby i dětské pohádkové předplatné), 

či na pořady mimo abonmá. Prosíme, pozorně si přečtěte 

pravidla uvedená na zadní straně voucheru.
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22. září / 19:00

Jakub Zindulka 

Manželský čtyřúhelník na horách

Režie Jakub Zindulka

Uvádí Fanny agentura

Délka 2 hodiny vč. přestávky

Hrají Ivana Jirešová, Dana Homolová,

 Vladimír Kratina, Martin Sitta

Osudy čtyř protagonistů z komedie Manželský čtyřúhelník, která 

se dočkala přes 200 repríz, nedaly spát ani Fanny agentuře, ani 

autorovi. Jakub Zindulka se tedy zamyslel nad tím, co z našeho 

běžného života se do prvního dílu nevešlo. Kdo má vynášet smetí, 

proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává 

zubní pasta? Nejen to budeme řešit na horské chatě před 

Vánocemi.

13. říjen / 19:00

Neil Simon

Bosé nohy v parku

Překlad Kateřina Iváková

Režie Kateřina Iváková

Uvádí Agentura Harlekýn

Délka 2 hodiny vč. přestávky

Hrají Anna Kameníková (Linhartová)/ Karolína Vágnerová,  

 Radúz Mácha, Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský

Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie a Pavel se vydávají 

na dlouhou trať každodenní manželské rutiny a začínají si budovat 

společné hnízdečko lásky. Jde o to, jak přežít první společnou 

noc v nezařízeném maličkém bytě v pátém poschodí bez výtahu, 

kde není ani postel a kam zatéká a fičí a nefunguje topení. Jak 

vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak známo, 

přitahují? Do příběhu mladých novomanželů brzy vstupuje jejich 

soused, exotický sukničkář Hektor, a Viktoriina konzervativní 

matka Ester, která znovu zahoří mateřskou láskou. Manželství 

zažívá opravdový křest ohněm. Bosé nohy v parku nabízí úžasnou 

podívanou na první novomanželské trable, které jsou podány 

s vtipem a nadhledem a divák se baví od začátku až do konce. 



KLUB MH / DIVADLO / ČINOHRA    strana | 9    

3. listopad / 19:00

Gene Brewer

K-PAX, svět podle Prota

Překlad Philip Polívka

Režie Petr Halberstadt

Uvádí StageArtCz

Délka 2 hodiny 20 minut vč. přestávky

Hrají  Martin Siničák, Hana Halberstadt, Petr Halberstadt,

 Petr Bláha, Jakub Urbánek / Martin Siničák, 

 Michal Bumbálek / Tomáš Milostný,

 Eva Novotná, Gabriela Štefanová

Do moderní psychiatrické léčebny je přijat záhadný pacient, 

který o sobě tvrdí, že je mimozemšťan z planety K-PAX vzdálené 

od Země několik tisíc světelných let. Jeho pobyt na psychiatrii 

obrátí naruby životy nejen všech spolupacientů, ale i zdravotního 

personálu, včetně ošetřujícího lékaře, který se snaží odhalit pravou 

totožnost záhadného cizince. Divadelní hra K-PAX laskavým 

humorem pojmenovává neduhy naší společnosti a velmi často 

zamrazí svojí přesností. Během představení se budeme mít 

možnost ponořit do hlubin lidských duší a nenásilným způsobem 

se tak dozvíme mnohé o nás samých. Inscenace K-PAX, možná 

o člověku, možná o mimozemšťanovi, nás nenechá klidným 

a překvapí nás naprosto nečekaným vyústěním celého příběhu.

8. prosinec / 19:00 

Jakub Nvota

Fachman

Režie Jakub Nvota

Uvádí Divadelní spolek Frída

Délka 1 hodina 30 minut bez přestávky

Hrají Martin Trnavský

Zoufale romantická komedie ze stavebního prostředí. Fachman 

je malým člověkem toužícím po štěstí, který je postavený před – 

pro něj nezvládnutelnou překážku. Jeho manželství se rozpadá 

díky duševní poruše jeho ženy, která po autonehodě uvízla 

svojí myslí mimo reálný svět. Od té chvíle jej vnímá jen jako děj 

svých oblíbených knih. Svět iluzí, klamů a symbolů, se tu staví 

proti světu, který má přísná racionální pravidla. Martin Trnavský 

s humorem představuje dilema prostého muže a jeho náhlého 

procitnutí z racionálního do intuitivního světa. Představení také 

rozkrývá esenci mužského a ženského principu.
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19. ledna / 19:00

Ray Cooney

Velké lásky v malém hotelu

Překlad Břetislav Hodek

Režie Roman Štolpa

Uvádí Divadelní společnost Háta

Délka 2 hodiny 15 minuty vč. přestávky

Hrají Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/Olga „Háta“ Želenská, 

 Adéla Gondíková/Betka Stanková, Jaroslav Slánský,

 Marcel Vašinka, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková

 /Pavla Vojáčková, Pavel Nečas/Roman Štolpa,

 Juraj Bernáth/Martin Sobotka, Sandra Černodrinská

 /Kristýna Kociánová/Radka Pavlovčinová

Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví 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 manželka a čínská obsluha 

mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ 

spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad 

kterými zůstává rozum stát. Pokud se do toho připlete puritánská 

poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne 

peklo.

9. únor / 19:00

Daniela Šteruská

Žena obecná

Režie Adéla Laštovková Stodolová

Uvádí Divadlo na Maninách

Délka 1 hodina 10 minut bez přestávky

Hrají Ivana Jirešová

Žena obecná je one woman show Ivany Jirešové, která se 

odehrává v její hlavě. Hledala štěstí, lásku a odpovědi na všechny 

svoje otázky venku, ale co teprve, když jí napadne podívat se, co 

se děje uvnitř její mysli?

Jaká by byla definice ženy dnes? Žena obecná je tak trochu 

muž. Kdy se to stalo a jak z toho ven? Otevřená komediální 

zpověď, kterou byste si v reálném životě nedovolili. Ale když jde 

o meditaci?
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Březen / 19:00

Stephen Temperley

Krásná vzpomínka

Překlad Pavel Dominik

Režie Martin Čičvák

Uvádí Divadlo Ungelt

Délka 2 hodiny 10 minut vč. přestávky

Hrají Ondřej Brousek, Bára Štěpánová

Jaké to je být pianistou nejhorší zpěvačky všech dob? Bizarní 
příběh Florence Foster Jenkinsové plný živě hrané jazzové 
i operní hudby. Roli svérázné operní pěvkyně bude hrát Bára 
Štěpánová, v jejímž podání diváci uslyší slavné sopránové árie, 
včetně koloraturní Mozartovy Královny noci či Gounodovy Ave 
Maria.

Do role Cosmy McMoona byl obsazen všestranný Ondřej Brousek. 
Nadaný herec a hudebník Báru Štěpánovou nejen živě doprovodí 
na piano, ale občas i sám zazpívá – například swingový standard 
Crazy Rhythm.

20. duben / 19:00

Eric Assous

Můj nejlepší kamarád

Překlad Alexander Jerie

Režie Jakub Nvota

Uvádí Komorní divadlo Kalich

Délka 2 hodiny včetně přestávky

Hrají Aleš Háma, Petr Motloch, Nela Boudová,

 Tereza Kostková, Michaela Sejnová/Lucie Okonová

Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece tolik rozdílní. 
Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy 
Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku 
dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho 
manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc svého 
kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou 
přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se roztáčí vynalézavý 
kolotoč situací a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté, zda 
se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi 
všechny jeho lži neprojdou… Komediální archetyp hravého lháře, 
který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací 
a vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně zažil, 
migruje světovou dramatikou od antiky přes Alarcóna, Corneille, 
Goldoniho až právě po Érica Assouse, který svou inteligentní 
a důvtipnou komedii Můj nejlepší kamarád napsal v roce 2011.



KRUH
PŘÁTEL
HUDBY
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KRUH
PŘÁTEL
HUDBY

Vážení příznivci klasické hudby,

ceníme si vaší přízně v minulém roce a věří-

me, že vás program připravený na následující 

sezónu zaujme.

Informace pro předplatitele

Stávajícím abonentům garantujeme současná místa pod 

podmínkou, že potvrdí zájem do 31. května 2022.

Cena pro osobu na sezónu činí 900 Kč. 

Způsob platby

- hotově nebo kartou v kanceláři divadla

 (Masarykovo nám. 1142)

-  po domluvě převodem na účet č. 115-6974100277/0100,  

 variabilní symbol: 20222900, do zprávy pro příjemce   

 uveďte své příjmení a zarezervovaná místa
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15. září / 19:00

Dvořákovo klavírní kvarteto

Klavír  Slávka Vernerová Pěchočová 

Housle  Štěpán Pražák 

Viola  Petr Verner  

Violoncello Jan Žďánský 

Dvořákovo klavírní kvarteto patří mezi přední české komorní 

soubory. Klavíristka Slávka Vernerová Pěchočová, houslista Štěpán 

Pražák, violista Petr Verner a violoncellista Jan Žďánský se úspěšně 

věnují komorní hudbě už řadu let, jednotlivě i společně. Jako 

Dvořákovo klavírní kvarteto začali vystupovat poté, co k užívání 

jména slavného skladatele dostali svolení od jeho přímého 

potomka, pana Antonína Dvořáka III. Terra musica zaznamenala 

jejich vystoupení na mezinárodním hudebním festivalu Dvořákova 

Olomouc, a především jejich premiéru na Pražském jaru, kde 

kritika ocenila sehraný a bohatě nuancovaný zvuk kvarteta.

Na koncertu zazní skladby od autorů Gustava Mahlera, Roberta 

Schumanna, Ludwiga van Beethovena.

5. říjen / 19:00

Wojciech Waleczek 

Největší hity klasické hudby: 
klavírní recitál

Klavír Wojciech Waleczek 

Wojciech Waleczek PhD, DSc, Profesor na Slezské univerzitě 

v Katovicích je mezinárodně známý jako klavírista s nekompromisně 

vysokými standardy v kvalitě vystoupení. Má za sebou rušnou 

kariéru jako recitátor, komorní hráč a sólista s orchestry po celém 

světě. Vystupoval napříč Evropou, Asií, Afrikou a oběma Amerikami 

na dobře známých koncertních místech. Získal doktorát 

umění a docenturu na Hudební akademii v Bydhošti v Polsku. 

Od polského ministra kultury a národního dědictví mu bylo 

uděleno čestné vyznamenání „Zasloužilý o polskou kulturu“. 

Během koncertu zazní skladby od C. Debussyho, J. S. Bacha, 

F. Chopina, L. V. Beethovena, A. Dvořáka, W. A. Mozarta, F. Liszta 

and J. Verdiho.
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10. listopad / 19:00

Duo Kchun 

Purgatio (koncert v kostele Sv. Jakuba)

Tenor  Martin Prokeš 

Baryton  Marek Šulc

Projekce Rudolf Živec 

Recitace Vladimír Javorský / ze záznamu.

Listopadový koncert nabízí vskutku jedinečný zážitek – koncert 

v kostele, který kombinuje lidský hlas, mluvené slovo a kresbu 

světlem, která ožívá na oltářním obraze či v presbytáři. Filozofie 

pěveckého dua KCHUN je opřená o druhý hexagram nejstarší 

čínské knihy I-ťing – Knihy proměn. Slovo „kchun“ znamená 

Země a vyjadřuje přijetí. S tímto sentimentem pracují interpreti 

ve vzájemné shodě dvou hlasů, splynutí myslí dlouholetých 

hudebních kolegů a přátel v jednu řeč. Martin Prokeš a Marek Šulc 

přijímají dar hlasu, stejně jako výzvu a možnost tuto proměnnou 

darovat. KCHUN je pro ně přirozenou cestou další spolupráce, 

službou lidem, sobě samým a Bohu. Projekt bývá při koncertním 

provedením doplněn o videoart reflektující témata jednotlivých 

částí hudebního přediva z dílny akademického malíře Atily Vöröse 

a VJ Rudolfa Živce.

1. prosinec / 19:00

Vánoční koncert Pie Jesu

Soprán  Lucie Silkenová

Zpěv  Jan Musil

Během vánočního koncertu nám přední česká sopranistka 

a sólistka Národního divadla Lucie Silkenová a dětský zpěvák 

Jan Musil zazpívají v doprovodu klavíru nejkrásnější vánoční 

skladby W. A. Mozarta, J. J. Ryby, C. Francka a dalších.
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Leden / 19:00

Alinde Quintet

Flétna  Anna Talácková

Hoboj  Barbora Trnčíková 

Klarinet  David Šimeček

Lesní roh  Kryštof Koska 

Fagot  Petr Sedlák 

Dechový soubor Alinde Quintet byl založen na začátku roku 

2019 mladými hudebníky v Praze. Již krátce po svém vzniku se 

soubor začal umisťovat na předních místech v mezinárodních 

soutěžích.Členové souboru zastávají vedoucí pozice v předních 

českých i zahraničních orchestrech – v Orchestru Národního 

divadla, Filharmonii Brno, Symfonickém orchestru hl. m. Prahy 

FOK, Münchner Symphoniker, zároveň působí v České filharmo-

nii, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a v PKF - Prague 

Philharmonia. Své orchestrální zkušenosti v minulosti získávali mj. 

ve věhlasných mládežnických orchestrech Gustav Mahler Jugen-

dorchester a European Union Youth Orchestra. Jako sólisté získali 

ocenění v mnoha mezinárodních i národních soutěžích - Mezi-

národní interpretační soutěž Pražské Jaro, Mezinárodní soutěž 

v Chieri, Mezinárodní soutěž Pro Bohemia Ostrava, Mezinárodní 

soutěž Žestě Brno.

16. únor / 19:00

Viento Marero Duo

Flétna  Michaela Meca 

Kytara   Jiří Meca 

Manželé Mecovi spolu hrají od roku 2009. Na VŠMU v Bratislavě 

studovali komorní hru u prof. Jozefa Zsapky. Členové dua celo-

ročně studují skladby českých i zahraničních autorů z koncertují 

jak v ČR, tak v zahraničí: Slovensko, Polsko, Litva, Německo, Itálie, 

a jsou pravidelně zváni na hudební akce a festivaly. V roce 2017 

vydali debutové CD, nahrané v Českém rozhlase a vydané ve vy-

davatelství Stylton, obsahující originální skladby pro flétnu a ky-

taru. V roce 2020 založili notové vydavatelství a vydávají vlastní 

úpravy skladeb. Duu byly věnovány skladby od Evgeny Irshaie 

(SK), Michalise Andronikou (GR) a Alexandre Glizé (FR). Na mis-

trovských kurzech získali zkušenosti od umělců: Duo Zsapka, 

Alvaro Pierri, Mie Ogura + Atanas Ourkouzounov, Marcin Dylla, 

Marek Nosal, Alina Gruszka. Těšit se můžete na pestrý program 

od baroka, přes klasicismu, romantismus až po moderní hudbu 

včetně latinskoamerické muziky.
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9. březen / 19:00

Od vznešeného k živelnému

Klavír  Magdaléna Hrudová

Magdaléna Hrudová je absolventkou JAMU v Brně pod vedením 

prof. Aleny Vlasákové a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve třídě 

MgA. Hany Kundrátové. Absolvovala také stáž v rámci Erasmus+ 

u prof. Niklase Sivelöva na Královské dánské akademii v Kodani. 

Je laureátkou mnoha klavírních soutěží. Opakovaně účinkovala 

jako sólistka s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, též s Janáčko-

vým akademickým orchestrem v Brně. Vystoupila na festivalu Ja-

náček Brno, Jihočeském festivalu, na Festivalu mladých laureátů 

v Katowicích, na showcase Janáčkova máje a dalších. Aktivně se 

věnuje komorní hře. V současné době také studuje doktorský pro-

gram JAMU v Brně a pedagogicky působí na Janáčkově konzer-

vatoři v Ostravě.

13. duben / 19:00

Lubomír Brabec

Kytara  Lubomír Brabec 

Soprán  Karolína Cingrošová Žmolíková

Legenda koncertní kytary Lubomír Brabec se řadí ke špičce čes-

kého interpretačního umění. Jeho koncerty jsou žádány po ce-

lém světě a není kontinentu, kde by se nerozezněly struny jeho 

klasické kytary. Mistr kytary bude v roce 2023 slavit své jubilej-

ní 70. narozeniny a připravil speciální program – těšit se může-

te na skladby od skladatelů jako G. Gordani, G. Paisiello, F. Sor, 

G. F. Händel, A. Dvořák, J. Turina, E. Granados, A. Lara, ale i skladby 

z vlastní tvorby.

Karolína působí jako koncertní zpěvačka a je stálou hostující só-

listkou Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. Je velice 

všestranná. Zaměřuje se na klasický i moderní operní repertoár, 

věnuje se písňové tvorbě, oratorní i staré hudbě, ráda si udělá 

výlet i do oblasti španělských zarzuel, klasického muzikálu nebo 

swingu.



POHÁDKY
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Milé děti, milí rodiče!

Letos nás čeká 3. ročník pohádkového před-

platného. Stejně jako minulý rok si i letos 

můžete zakoupit předplatné na pohádková 

představení v divadle. Odpadne vám čekání 

ve frontě na vstupenky, a ani nebudete muset 

pospíchat, abyste si sedli na svá oblíbená mís-

ta. To vše navíc za zvýhodněnou cenu.

V této sezóně nás čekají nádherné pohádky 

– můžete se těšit na loupežníky i princezny, 

zvířátka, víly, strašidla, a další bytosti. Pohád-

ky budou poučné, zábavné a nebudou chybět 

ani písničky. 

Věříme, že se vám budou pohádky líbit a už se 

na vás všechny těšíme v divadle!

Informace pro předplatitele

Stávajícím abonentům garantujeme současná místa pod 

podmínkou, že potvrdí zájem do 31. května 2022.

Cena pro osobu na sezónu činí 600  Kč. 

Způsob platby

• hotově nebo kartou v kanceláři divadla

 (Masarykovo nám. 1142)

• po domluvě převodem na účet č. 115-6974100277/0100,  

 variabilní symbol: 20222600, do zprávy pro příjemce   

 uveďte své příjmení a zarezervovaná místa
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24. září / 15:00

Pohádky
pana Pohádky

Vtipné zpracování známých 

pohádek O Budulínkovi 

a O Červené Karkulce zku-

šeného autora Jiřího Středy. 

Výpravu, kostýmy a loutky 

navrhla a realizovala Dana 

Zimová, hudbu složil Richard 

Mlynář. Rozuzlení děje na-

pomáhají také děti, které se 

aktivně zapojí do příběhu.

8. říjen / 15:00

Jak víla
Modrovláska 
splnila tři přání

Lenivý a nafoukaný pytlák 

Matěj chystá past na Zajíčka 

Ušáčka a jeho hubatá žena 

Anděla chodí ráda do lesa 

na houby. Přesto, že se mají 

rádi, často se dohadují, pro-

tože si každý prosazuje je-

nom to své. Nevěří, že se 

s pohádkovými bytostmi 

opravdu mohou setkat a také 

nevědí, že se jejich přání mo-

hou snadno vyplnit. A tak, 

ve chvíli, kdy do jejich života 

vstoupí kouzelná moc Víly 

Modrovlásky, začíná příběh 

plný nečekaných událostí.

5. listopad / 15:00

Lotrando
a Zubejda

Vraťte se s námi do začátku 

devatenáctého století, kdy 

se lesy prohání zlotřilý lou-

pežník Lotrando a v dalekém 

sultánství Solimánském tesk-

ne překrásná princezna Zu-

bejda. Pohádka je upravená 

do divadelního scénáře pod-

le filmové pohádky Zdeňka 

Svěráka. Smyslem pohádky je 

ukázat dětem, jak býti dob-

rým a slušným člověkem, že 

dobro je vždy silnější než zlo 

a když se chce, všechno jde. 

Nebude chybět ani hudba 

od Jaroslava Uhlíře.

17. prosinec / 15:00

Vánoce v naší 
chaloupce

Tetka Liduška připravuje Vá-

noce podle staročeských 

zvyků. Do její chaloupky za-

bloudí popletený andílek, 

který chce najít kouzelné-

ho vánočního kapříka. Čert 

kapříka ukradne a vrátí ho, 

jen když mu andílek splní tři 

přání. Tetka Liduška ale an-

dílkovi bude pomáhat. Čert 

nevyhraje, a ještě k tomu 

dostane v pekle pěkně za uši. 

Postavíme s dětmi živý Bet-

lém a zazpíváme si známé 

koledy.
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14. leden / 15:00

Krysáci

Hubert, Hodan, dva krysáci, 

Eda, laboratorní potkan 

z Prahy a Ludvíček, sádrový 

trpaslík. Tak to je nerozlučná 

parta, která zažívá na malém 

smetišti poblíž Vizovic jedno 

dobrodružství za druhým. 

Zrovna teď je čeká jedno 

opravdu veliké. Totiž, Ludvík 

se ztratil! Začíná nebezpečná 

pátrací akce. 

Skončí potkan v žaludku 

lstivé Klotyldy? A co Ludvík? 

Shledají se s ním ještě vůbec? 

Vrátí se všichni šťastně 

domů? To se dozvíte, když 

příjdete na naši pohádku.

4. únor / 15:00

Honza
a strašidla

Lehkomyslný a trochu líný 

Honza žije sám v chaloupce 

na kraji vesnice. S ničím si 

nedělá starosti a s každým je 

hned kamarád. Jednoho dne 

mu ale osud přivede do ces-

ty zlého a nebezpečného 

nepřítele. Jak se zachová? 

Najde odvahu bojovat?

11. březen / 15:00

Král Sedmilhář

Zlá kněžna Kateřina nechala 

vyhlásit, že dá svou kníže-

ci korunu a mnoho peněz 

tomu, kdo jí řekne takovou 

lež, že tomu sama neuvěří. 

A tak se podkoní Martin roz-

hodne zkusit štěstí. Vydá se 

za kněžnou na zámek a ces-

tou potká kouzelnou stařen-

ku, která mu dobře poradí. 

Martin pak přelstí kněžnu 

a stane se králem Sedmilhá-

řem.

Hádankový
sloupek

Ať jsme počítali, jak jsme počí-
tali, pohádek pro naše nejmenší 
máme připraveno sedm. Osmý 
sloupeček ale nemůže zůstat 
prázdný...
Děti milují hádanky. Tak proč jim 
pár nedopřát. Správná řešení na-
jdete na druhé dvoustránce.

Jedna hlavička, jedna nožička.
Hlavička, když zčervená, konec 
nožky znamená. Co je to?

Nemá ruce, nemá nohy
a přeci vrata otevírá. 
Kdopak tohle umí?

Kolik udělá vrabec kroků
za sto roků? 

Každé ráno vesele, tahá spáče 
z postele. Za tu službu nevděč-
níci hned ho klepnou po palici.
Co je to?
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NA CO SE JEŠTĚ MŮŽETE TĚŠIT?
Únor 2023

Veselá pouť – Loudadlo

Už samotný název nás zavádí tam, kam děti s rodiči velice rádi chodí - do světa hudby, 

kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s vámi setkají také dvě roztomilá strašidla 

Kryšpín a Táhlo, ježibaba a neposední hadi. V představení nás navštíví Jů a Hele a společně 

se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!“
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Březen 2023

Miliónový údržbář

Séverinu opustil manžel Jean Pierre před dvaceti lety. Opuštěná 

a na mizině si založila vlastní vydavatelství, které teď prosperuje. 

Jednoho dne se tento kdysi světácký ex-manžel objeví před jejími 

dveřmi, avšak už to není ten arogantní a cynický obchodník, ale 

zruinovaný muž bez střechy nad hlavou. Jean Pierre přišel, aby se 

omluvil, a jako nezaměstnaný se vlastně zeptal i na práci.

Séverine se rozhodne dát mu šanci a nabídne mu místo údržbá-

ře! Jean Pierre tak musí překonat svou hrdost, obléct si pracovní 

uniformu, vzít kartáč a kbelík a přijmout ponížení. Séverine s ním 

totiž zachází jako s onucí. Ale Jean Pierre není typ, který by se tak 

rychle poddal.....

Ř
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Taneční kurzy pořádá Klub Mnichovo 

Hradiště a povedou je zkušení taneč-

ní mistři Mgr. Ilona Šulcová a Marian 

Šulc z Turnova spolu s asistencí lektorů 

TaPŠ ILMA Turnov, která je profesionál-

ním členem Svazu učitelů tance ČR, 

aktivním členem České taneční orga-

nizace CDO a školou mnoha Mistrů 

světa a Evropy. 

Kurz bude obsahovat celkem 13 ta-

nečních lekcí: 9 běžných lekcí, 2 pro-

dloužené lekce, disco lekci a věneček. 

Výukovým dnem bude sobota. Lekce 

probíhají povětšinou na sále ZŠ Stu-

dentská, příležitostně v Sokolovně, 

velké plesové lekce potom v KD Pěn-

čín. Kurz začíná v polovině září a končí 

prosincem 2022. 

Cena za kurz činí 2 400  Kč za osobu, 

zápis bude zahájen v květnu 2022. 

Zájemci se mohou hlásit v kanceláři 

divadla, Masarykovo náměstí 1142. Více 

informací na telefonu 607 015 300 

nebo e-mailu divadlo@klubmh.cz

Něco extra > Na velké lekce v KD Pěn-

čín zařizujeme pro tanečníky z Hra-

diště autobusovou dopravu zdarma. 

Na konci tanečních kurzů budete mít 

možnost zakoupit foto a video balíček 

s profesionálně pořízenými fotogra-

fiemi a videozáznamem, abyste měli 

památku na celý život. Nebude chybět 

ani fotokoutek na věnečku.

KURZY

SPOLEČENSKÉHO TANCE 

A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Kurzy tance a společenské výchovy mají v našem regionu dlouho-

letou tradici. Dbáme především na vysokou společenskou úroveň 

spolu s moderním pojetím a stylem výuky klasických společen-

ských i soudobých tanců (včetně módních novinek).

zápis
 od května
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MĚSTSKÉ 
KINO
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Kino Mnichovo Hradiště nabízí vyžití

nejen pro fanoušky filmů.

Kromě klasického promítání se můžete

zajít na cestovatelské přednášky,

školní a firemní promítání, výstavy, 

možnost pronájmu prostor

a další.

Městské kino Mnichovo Hradiště

Ivana Olbrachta 897

295 01 Mnichovo Hradiště

Vedoucí: Marcela Jindříšková

Tel.: 607 015 072

 326 734 744 – pokladna v kině

 (45 minut před představením)

 326 772 465 – budova KLUBu Mn. Hradiště s.r.o.

 (v pracovní době)

E-mail: kino@klubmh.cz

kino.mnhradiste.cz

www.facebook.com/kinomh
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OHLÉDNUTÍ / NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ FILMY 

PLÁNOVANÉ A NEJOČEKÁVANĚJŠÍ PREMIÉRY

říjen listopad prosinec
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Cestovatelské
přednášky

Během roku pořádáme v kině 5 až 

6 cestopisných přednášek. Vystu-

pující promítají fotografie a krátká 

videa z cest a doplňují je vyprávě-

ním a následnou besedou s diváky.

Promítáme pro školy 
a firmy

Nabízíme zvýhodněné filmové 

projekce pro firmy a školská zaříze-

ní. Kapacita 151 pohodlných křesel 

a 17 přístavků ve formě židlí. Vybrat 

film si můžete z aktuálního progra-

mu kina, případně vám připravíme 

nabídku titulů dle vašich požadav-

ků (žánr, země původu, stáří filmu 

apod.) a poté společně domluvíme 

i datum promítání. Vše ostatní už 

zařídíme my.

Cenu vstupenek určuje distributor, 

nejčastěji 40 až 60  Kč. U novějších 

filmů (do 1 měsíce od premiéry) je 

vstupné vyšší. Distributoři určují 

také minimální počet lidí na uza-

vřenou projekci, aby byla poskyt-

nuta sleva  (40 až 50 lidí). Pedago-

gický doprovod má vstup zdarma.

Pořádáme výstavy

Ve vestibulu kina je vhodný pro-

stor pro menší výstavy, který pro 

tyto účely nabízíme k využití zcela 

zdarma. Instalované exponáty jsou 

pak návštěvníkům kina přístupné 

v době provozu pokladny, otevře-

no je vždy hodinu před začátkem 

každé filmové projekce. V případě 

zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Poukazy

Udělejte radost svým příbuzným, 

přátelům a známým, o kterých víte, 

že mají rádi dobré filmy, a obdarujte 

je návštěvou našeho kina!

Nabízíme vám možnost zakoupit 

dárkové poukazy na filmy uváděné 

v našem kině. Vystavená poukázka 

je přenosná a můžete si určit výši 

hodnoty, kterou má mít. Obdaro-

vaný může poukaz využít k návště-

vě filmů až do vyčerpání uvedené 

hodnoty (s platností až po dobu 12 

měsíců), případně ji použít k zapla-

cení vstupného i pro více osob. 

Objednávky přijímáme osobně, te-

lefonicky nebo e-mailem. Po do-

mluvě bude možné připravený 

poukaz vyzvednout osobně v kan-

celáři Klubu Mnichovo Hradiště 

nebo na pokladně kina.

Z nedávné historie

Během pandemie se kino na čas 

proměnilo na očkovací centrum, 

kde naši zaměstnanci pomáhali 

s organizací a odbavením pří-

chozích. Naše kinařka je ale ráda 

že už je vše opět při starém.
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
Běžná otevírací doba

PO 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00

ÚT 8:30 - 12:00 13:00 - 15:00

ST  8:30 - 12:00 13:00 - 16:00

ČT 8:30 - 12:00 13:00 - 15:00

PÁ 8:30 - 12:00 13:00 - 15:30

SO zavřeno

NE zavřeno

Letní otevírací doba (červen - srpen)

PO 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00

ÚT 8:30 - 12:00 13:00 - 15:00

ST  8:30 - 12:00 13:00 - 16:00

ČT 8:30 - 12:00 13:00 - 15:00

PÁ 8:30 - 12:00 13:00 - 15:30

SO 10:00 - 12:30 13:00 - 16:00

NE 10:00 - 12:30 13:00 - 15:00

info
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MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM 

AKTUÁLNĚ

Městské informační centrum se z důvodu rekonstrukce budovy Klubu přemístilo 

do náhradních prostor nad prodejnu COOP na Masarykově náměstí. V budoucích 

letech město plánuje vytvořit v objektu současném Hotelu U Hroznu prostory pro 

městské muzeum, do jehož přízemí se má infocentrum přemístit. Věříme, že se vaše 

i naše trpělivost vyplatí a sejdeme se zde v reprezentativních prostorách nového 

infocentra.

Městské informační centrum
Mnichovo Hradiště je součástí sítě
turistických center regionu Český ráj.

Činnost městského infomačního centra zahrnuje:

• informační služba o turistických cílech, veřejných akcích, ubytovacích 

 a stravovacích možnostech ve městě a okolí

• prodej a rezervace vstupenek do městského divadla a kina

• prodej suvenýrů

• kopírování, tisk, skenování a laminace (max. A3)

• prezentace města a regionu v tiskovinách a publikacích

• účast na prezentačních akcích a výstavách, vztahujících se k rozvoji cestovního ruchu

• spoluúčast při organizování kulturních akcí

• prodejní místo EVSTUPENKA, TICKETMASTER a TICKETSTREAM

• příjem plakátů na plakátovací plochy RENGL

• prodej letů horkovzdušným balónem firmy BAART s. r. o.

Městské informační centrum Mnichovo Hradiště

Masarykovo nám. 1142

295 01 Mnichovo Hradiště

Pracovník: Tomáš Hejdrych

Tel.: 326 772 464, Mob: 607 015 094

E-mail: infocentrum@klubmh.cz

www.mnhradiste.cz/turistika

www.facebook.com/infocentrumMH
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