
Kurz společenského 
tance a společenské 
výchovy pro mládež
2022

V květnu spouštíme zápis na taneční 

kurzy v roce 2022. Více informací  

a přihlášky v kanceláři divadla.

Divadelní jaro

Divadelní jaro je stále v prodeji! 

Žádné abonentky, jen dvě květ-

nové hry, které si můžete zakou-

pit po jedné nebo obě dohroma-

dy se slevou. 5. května uvedeme 

hru Blázinec s Miroslavem Tábor-

ským a 19. května se do Hradiště 

vrátí úspěšná one-man show Ca-

veman. A pozor, na obě předsta-

vení se dají uplatnit vouchery!

5. května / 19:00   
Blázinec

Napínavá groteska o světě, ve kterém 

se vlády zmocní blázni z jednoho psy-

chiatrického ústavu. Téma ovládnutí 

společnosti šílencem je stále aktuální. 

Nečekané zvraty a konflikty jsou do-

provázeny crazy situacemi jako z ně-

mého filmu. Výstupy často připomí-

nají dramatiku absurdního divadla. Hra 

je inspirována mimo jiné motivy E. A. 

Poea, sugestivní scény strachu a hrů-

zy jsou protkány typickým Poeovským 

humorem a vytvářejí tak pro diváka 

velký jevištní zážitek. 

> Všech 15 rolí hraje Miroslav Táborský.

 400  Kč

6. května / 19:00   
Lhářka

Repríza představení Divadelního sou-

boru Tyl MH. Manželství Ketty a Viliho 

je ohroženo domnělou manželčinou 

nevěrou. Co teď? Zachránilo by vztah 

mimino? A jak to zaonačit, když Vili 

opouští rodinný krb? Dozvíte se v této 

francouzské situační komedii s řadou 

zvratů a zápletek. 

Hrají > Aneta Hoření, Jan Pekař, 

Robert Dolejší, Iva Flodrmanová a další. 

 100  Kč

19. května / 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 rozdílech mezi námi, 

o lásce, partnerství a vtipně utajených 

kvalitách obou pohlaví. “Obhajoba 

jeskynního muže” představuje humor-

né přemýšlení o rozdílech mezi muži 

a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vy-

volávají často nedorozumění.

 400  Kč (při koupi vstupenek na Blázinec  

 i Cavemana cena činí 700  Kč).

9. června / 18:00        
Závěrečný 
koncert ZUŠ
   

Tradiční koncert Základní umělecké 

školy na závěr roku.

15. června / 19:00                 
Jaroslav Dušek: 
Čtyři dohody   

Divadelní představení v podání Jaro-

slava Duška na motivy knihy Čtyři Do-

hody od autora Dona Miguela Ruize. 

Aneb kniha moudrostí starých Toltéků 

aplikovaná na dnešní dobu. Ve Čty-

řech dohodách odhaluje Don Miguel 

Ruiz zdroj omezujících názorů, které 

připravují o radost a vedou ke zbyteč-

nému utrpení. Čtyři dohody založené 

na staré toltécké moudrosti, nabízejí 

silný kód chování, který dokáže rychle 

proměnit náš život v nový prožitek 

svobody, opravdového štěstí a lásky.

 VYPRODÁNO

29. – 31. července   
Anenská pouť 

Tradiční Anenská pouť v Mnichově 

Hradišti. Můžete se těšit na pouťové 

atrakce, lunapark a samozřejmě i bo-

hatý sortiment stánkového prodeje, 

dobré jídlo i pití. V neděli 31. červen-

ce od 16:00 ve farské stodole zahraje 

k poslechu a tanci Mělnický dechový 

orchestr. Občerstvení zajištěno, všich-

ni jsou srdečně zváni.

7. září / 19:00                      
Jaroslav Dušek:
Pátá dohoda
   

Pátá dohoda, navazující na Čtyři 

dohody - knihu moudrostí starých 

Toltéků aplikovaná na dnešní dobu 

- nás zavádí do hlubší roviny našeho 

sebeuvědomování a navrací nás k na-

šemu vrozenému pravému já.

Toto pokračování Čtyř dohod, které 

změnily životy milionům lidí po celém 

světě, připomíná největší dar, kterým 

se můžeme obdarovat: svobodu být 

sám sebou.

 590  Kč

15. září / 19:00    
Dvořákovo 
klavírní kvarteto 

Slávka Vernerová Pěchočová – klavír, 

Štěpán Pražák – housle, Petr Verner 

– viola, Jan Žďánský – violoncello. 

Dvořákovo klavírní kvarteto patří mezi 

přední české komorní soubory a je 

kritikou vysoce hodnocené za sehraný 

a bohatě nuancovaný zvuk. Uslyšíme 

skladby od autorů Gustava Mahlera, 

Roberta Schumanna a Ludwiga van 

Beethovena.

 Prodej od září

17. září / 10:00 – 23:00        
Sousedská slavnost 

Tradiční kulturní a společenská akce 

na Masarykově náměstí a v ulicích Pa-

lackého a Mírové. Těšte se na mnoho 

místních skvělých muzikantů, ochut-

návku tradičních i alternativních pokr-

mů a zábavný program pro nejmenší. 

22. září / 19:00     
Manželský 
čtyřúhelník 
na horách 

Osudy čtyř protagonistů z komedie 

Manželský čtyřúhelník nedaly spát ani 

Fanny agentuře, ani autorovi. Jakub 

Zindulka se tedy zamyslel nad tím, co 

z našeho běžného života se do první-

ho 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 cha-

tě před Vánocemi. Hrají: Ivana Jirešo-

vá, Dana Homolová, Vladimír Kratina, 

Martin Sitta.

 Prodej od září

24. září / 15:00    
Pohádky 
pana Pohádky 

Vtipné zpracování známých pohádek 

O Budulínkovi a O Červené Karkulce 

zkušeného autora Jiřího Středy. Vý-

pravu, kostýmy a loutky navrhla a re-

alizovala Dana Zimová, hudbu složil 

Richard Mlynář. Rozuzlení děje napo-

máhají také děti, které se aktivně za-

pojí do příběhu.

 Dětské předplatné

28. září / 17:00                             
Krajanka 

Koncert pro všechny dobré rodáky. 

Vstupenky na koncert zdarma, max. 4 

kusy na osobu. K vyzvednutí na měst-

ském informačním centru od 1. září.

Program se v průběhu měsíce může 
změnit, prosíme, sledujte aktuality 
na stránkách města nebo Facebooku.

Rezervace a předprodej
vstupenek 

> telefonicky na čísle 326 772 464
> on-line na webu www.mnhradiste.cz
   /kalendar
> osobně v Městském informačním  
 centru na Masarykově náměstí 
 nebo v pokladně divadla 
 40 min. před začátkem představení

Městské divadlo provozuje  
KLUB Mn. Hradiště s.r.o.

 tel.: 607 015 300 
 e-mail: divadlo@klubmh.cz
 fb: Klub Mnichovo Hradiště

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

Divadlo

Program květen 2022
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Neděle 1. května / 20:00  130  Kč

JEŽEK SONIC 2 

Animovaný, USA, 2022, 122 min., český dabing.
Oblíbený ježek a jeho věčný nepřítel Doktor
Robotnik znovu v kinech!

Středa 4. května / 19:00 12+    120 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD

Drama, Česko, 2022, 95 min.
Hrají > K. Hádek, J. Bárdos, M. Adamczyk, O. Kaiser,

V. Javorský, J. Plesl.

Známý příběh Hanče a Vrbaty, kteří zahynuli při bě-
žeckém lyžařském závodu v Krkonoších v r. 1913.

Čtvrtek 5. května  / 19:00 15+    140  Kč

VYŠEHRAD: FYLM

Komedie/sportovní, Česko, 2022, 103 min.
Hrají > J. Štáfek, J. Prachař, O. Pavelka, Š. Vaculíková,

 V. Kubařová, D. Prachař, I. Chýlková.

Bláznivá komedie je satirou na stále trvající 
korupční fotbalové aféry a na zběsilá devadesátá 
léta, kdy se vše najednou smělo. J. Štáfek exce-
luje v roli výstředního a problémového fotbalisty 
Laviho ze Slavoje Vyšehrad.

Pátek 6. května  / 20:00 12+    130  Kč

DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 

Akční/fantasy, USA, 2022, 125 min., český dabing.
Hrají > B. Cumberbatch, E. Olsen, B. Wong, Ch. Ejiofor.

Doktor Strange sešle zakázané kouzlo, které ote-
vře brány do jiného vesmíru. Na Zemi začne pano-
vat chaos. Strange se pak setká s verzí sebe sama, 
která je pro lidstvo opravdovým nebezpečím.

Sobota 7. května / 17:30    120 Kč

ZLOUNI

Animovaný, USA, 2022, 110 min., český dabing.
Nebezpečná zvířata odnepaměti považovaná za zlá 
se rozhodnou konat dobro!

Sobota 7. května / 20:00 12+    130 Kč

PROMLČENO

Krimithriller, Česko, 2022, 95 min.
Hrají >  K. Roden, B. Bočková, I. Bareš, V. Cibulková, 

V. Kratina.

V noční rozhlasové show záhadný muž (K. Roden) 
odkrývá starou vraždu. Očekávejte hodně nočních 
záběrů a neobvyklý formát thrilleru téměř v přímém 
přenosu! Film získal ceny na festivalech v Londýně, 
Barceloně, New Yorku a Los Angeles..

Neděle 8. května  / 15:00    110 Kč

PROMĚNA

Animovaný, USA, 2022, 100 min., český dabing.
Dívenka se proměňuje v červenou pandu, kdykoliv 
je rozrušená, což je docela často!

 DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ 

Středa 11. května / 10:00  60  Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Pohádka, Česko, 2021, 100 min.
Hrají > T. Klus, K. Janovičová, O. Vetchý, M. Vladyka, J. 

Lábus, V. Kubařová.

Po deseti letech je tu pokračování známé pohádky o 
loupežníku Karabovi. Jeho tajemná bambitka bude 
mít opět práci!

Středa 11. května / 19:00  140  Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Komedie, Česko, 2022, 95 min.
Hrají > J. Langmajer, A. Polívková, M. Taclík, T. Kostko-

vá, L. Noha, R. Holub.

Žena v těle muže se musí chtě nechtě chovat 
jako muž – chodit na fotbal a do hospody a těžce 
fyzicky pracovat. Pak se ale zamiluje do muže…

Čtvrtek 12. května / 19:00 12+    110 Kč

OLGA

Drama, Francie/Švýcarsko, 2021, 85 min., české 
titulky.
Hrají >  A. Budiashkina, S. Chuat, O. Mavric, B. Würch.

Film o ukrajinské gymnastce trénující ve Švýcarsku 
se odehrává v r. 2013, v době tragických událostí  
v Kyjevě při protiruských demonstracích. 

Pátek 13. května  / 20:00 15+    140  Kč

VYŠEHRAD: FYLM

Komedie/sportovní, Česko, 2022, 103 min.

Sobota 14. května / 20:00  130  Kč 

ŽENY A ŽIVOT

Komedie, Česko, 2022, 87 min.
Hrají > E. Burešová, J. Kohák, J. Lábus, V. Freimanová, 

P. Buchta, A. Krejčíková.

Vztahová komedie v rodině, kde problém jednoho 
je problémem všech.

 

Neděle 15. května  / 15:00  120  Kč
 
JEŽEK SONIC 2 

Animovaný, USA, 2022, 122 min., český dabing.

Středa 18. května / 19:00    100 Kč
   
TAJEMNÍ IMPRESIONISTÉ

Dokumentární, Itálie, 2020, 90 min., české titulky.
Zveme vás na prohlídku veřejnosti dosud nepří-
stupných obrazů na unikátní výstavě v Římě. Uvi-
díte díla Maneta, Moneta, Cézanna a dalších a do-
zvíte se, jakým způsobem tvořili svá díla.

Čtvrtek 19. května / 19:00 12+    120 Kč

POSLEDNÍ ZÁVOD

Drama, Česko, 2022, 95 min.

Pátek 20. května  / 20:00 12+    140 Kč

CO JSME KOMU VŠICHNI 
UDĚLALI?

Komedie, Francie, 2022, 98 min., český dabing.
Hrají >  Ch. Clavier, Ch. Lauby, A. Abittan, M. Sadoun.

Třetí pokračování oblíbené komedie, kde se čtyři 
dcery nejprve provdají za cizince, poté se chtějí 
odstěhovat za manžely a nyní plánují pro rodiče ve 
Francii velké překvapení…

Sobota 21. května / 20:00  140  Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2

Komedie, Česko, 2022, 95 min.

Neděle 22. května / 15:00  120  Kč

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK

Animovaný, Belgie/Francie, 2022, 90 min., český 
dabing.
Ušák Chicky je nemotorný zaječí dobrodruh, který 
se svými zvířecími přáteli musí bojovat proti svému 
strýci.

 DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ 

Středa 25. května / 10:00 12+    60  Kč

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Komedie, Česko, 2022, 100 min
Hrají >  Z. Svěrák, D. Kolářová, V. Kotek, T. Ramba, O. 

Vetchý, J. Čvančarová.

Nový film otce a syna Svěrákových se známým 
hereckým obsazením je lehce magický a plný las-
kavého humoru a moudrosti, což je typické pro 
všechny jejich snímky. 

Středa 25. května / 19:00 12+    110 Kč

MÁRA JDE DO NEBE

Dokumentární, Česko, 2022, 80 min.
Film o horolezci Marku Holečkovi a jeho pěti 
pokusech o extrémní výstup na karákoram-
skou velehoru bez kyslíku. Tento výkon doka-
zuje Markovu schopnost překonávat překážky, 
neuvěřitelnou vůli i pozitivní přístup k životu.

Čtvrtek 26. května / 19:00 12+    130 Kč

PROMLČENO

Krimithriller, Česko, 2022, 95 min.

Pátek 27. května / 20:00  130  Kč 

CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ

Dokumentární/hudební, ČR, 2021, 95 min.
Film připomíná víc než 30letou historii kapely  
s frontmanem M. Malátným.

Sobota 28. května / 20:00  130  Kč 

TOP GUN: MAVERICK

Akční/drama, USA, 2022, 130 min., české titulky.
Hrají >  T. Cruise, J. Connelly, M. Teller, V. Kilmer.

Pokračování známého filmu plného akčních scén 
a opět s T. Cruisem v hlavní roli! Po 36 letech při-
chází legenda, která má znovu učit americké bo-
jové letce.

Neděle 29. května / 15:00  110  Kč

MIMI A LÍZA: ZAHRADA

Animovaný, SR/ČR, 2022, 60 min.
Příběh nevidomé Lízy a její kamarádky Mimi v kou-
zelné zahradě.

Program se v průběhu měsíce může změnit, 

prosíme, sledujte aktuality na stránkách kina 

nebo na Facebooku kina.

Rezervace a předprodej
vstupenek 

> telefonicky na č. 326 772 465, 607 015 072
> on-line na webu kino.mnhradiste.cz
> osobně v Městském informačním    
 centru na Masarykově náměstí 
 nebo v pokladně kina 40 minut    
 před začátkem promítání.

 Městské kino provozuje  
 KLUB Mn. Hradiště s.r.o.

 tel.: 326 772 465
   326 734 744 (pokladna)
 e-mail: kino@klubmh.cz  
 fb: Kino Mnichovo Hradiště
 kino.mnhradiste.cz

Kino

Program květen 2022
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