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Kurzy společenského 
tance a společenské 
výchovy 2022
Zápis na taneční kurzy v Mnichově 
Hradišti je v plném proudu. Přihlášky 
vyzvedávejte v kanceláři divadla,  
v městském infocentru nebo stahujte 
na webu města. Kapacita se pomalu 
ale jistě plní, tak neotálejte. Budeme 
se na vás od září těšit na tanečním 
parketu!

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

 VYPRODÁNO

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 prvního 
dílu nevešlo. Kdo má vynášet smetí, 
proč se chlapi nikdy neptají na cestu  
a jak se správně vymačkává zubní pas-
ta? Nejen to budeme řešit na horské 
chatě před Vánocemi. Hrají: Ivana Ji-
rešová, Dana Homolová, Vladimír Kra-
tina, Martin Sitta.

 Prodej od září

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 napomáhají také 
děti, které se aktivně zapojí do příběhu.

 Prodej od září

27. září / 17:00                             
Krajanka 
ZMĚNA TERMÍNU NA 27. ZÁŘÍ
Koncert pro všechny dobré rodáky. 
Vstupenky na koncert zdarma, max. 4 
kusy na osobu. K vyzvednutí na měst-

ském informačním centru od 1. září.

5. říjen / 19:00       
Největší klasické 
hity: klavírní recitál 
Wojciecha Waleczka 
Wojciech Waleczek PhD, DSc, Profe-
sor na Slezské univerzitě v Katovicích 
je mezinárodně známý jako klavírista 
s nekompromisně vysokými standardy 
v kvalitě vystoupení. Během koncertu 
zahraje skladby od C. Debussyho, J. S. 
Bacha, F. Chopina, L. V. Beethovena, A. 
Dvořáka, W. A. Mozarta, F. Liszta and 

J. Verdiho.

 Prodej od září

8. říjen / 15:00     
Jak víla Modrovláska 
splnila tři přání
Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chys-
tá past na Zajíčka Ušáčka a jeho hu-
batá žena Anděla chodí ráda do lesa 
na houby. Přesto, že se mají rádi, 
často se dohadují. Nevěří, že se s po-
hádkovými bytostmi opravdu mohou 
setkat a také nevědí, že se jejich přání 
mohou snadno vyplnit. A tak, ve chvíli, 
kdy do jejich života vstoupí kouzelná 
moc Víly Modrovlásky, začíná příběh 

plný nečekaných událostí.

 Prodej od září

13. říjen / 19:00      
Bosé nohy v parku
Líbánky skončily. Mladí novomanželé 
Viktorie a Pavel se vydávají na dlouhou 
trať každodenní manželské rutiny a za-
čínají si budovat společné hnízdečko 
lásky. Jak vůbec přežít vztah a život 
ve dvou, když protiklady se, jak známo, 
přitahují? Do příběhu mladých novo-
manželů brzy vstupuje jejich soused, 
exotický sukničkář Hektor, a Viktoriina 
konzervativní matka Ester, která znovu 
zahoří mateřskou láskou. Manželství 
zažívá opravdový křest ohněm. Hrají: 
Anna Kameníková (Linhartová)/ Karolí-
na Vágnerová, Radúz Mácha, Veronika 
Freimanová, Rudolf Hrušínský.

 Prodej od září

3. listopad / 19:00      
K-PAX, svět podle 
Prota 
Do moderní psychiatrické léčebny je při-
jat záhadný pacient, který o sobě tvrdí, že 
je mimozemšťan z planety K-PAX. Jeho 
pobyt na psychiatrii obrátí naruby životy 
nejen všech spolupacientů, ale i zdravot-
ního personálu, včetně ošetřujícího léka-
ře, který se snaží odhalit pravou totož-
nost záhadného cizince. Divadelní hra 
K-PAX laskavým humorem pojmenová-
vá neduhy naší společnosti a velmi často 
zamrazí svojí přesností. Hrají: Martin Sini-
čák, Hana Halberstadt, Petr Halberstadt, 
Petr Bláha, Jakub Urbánek / Martin Sini-
čák, Michal Bumbálek / Tomáš Milostný, 
Eva Novotná, Gabriela Štefanová.

 Prodej od září

5. listopad / 15:00    
Lotrando a Zubejda 
Vraťte se s námi do začátku devatenác-
tého století, kdy se lesy prohání zlotřilý 
loupežník Lotrando a v dalekém sul-
tánství Solimánském teskne překrásná 
princezna Zubejda. Pohádka je upra-
vená do divadelního scénáře podle fil-
mové pohádky Zdeňka Svěráka. Smys-
lem pohádky je ukázat dětem, jak býti 
dobrým a slušným člověkem, že dobro 
je vždy silnější než zlo a když se chce, 
všechno jde. Nebude chybět ani hudba 
od Jaroslava Uhlíře.

 Prodej od září

10. listopad / 19:00 

Duo Kchun: Purgatio 
(koncert v kostele sv. 
Jakuba)

 Prodej od září

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 vánoč-
ní skladby W. A. Mozarta, J. J. Ryby, C. 
Francka a dalších.

 Prodej od září

8. prosinec / 19:00    

Fachman
Zoufale romantická komedie ze sta-
vebního prostředí. Fachman je malým 
člověkem toužícím po štěstí, který je 
postavený před pro něj nezvládnutel-
nou překážku. Jeho manželství se roz-
padá kvůli duševní poruše jeho ženy, 
která po autonehodě uvízla svojí myslí 
mimo reálný svět. Od té chvíle jej vní-
má jen jako děj svých oblíbených knih. 
Martin Trnavský s humorem předsta-
vuje snahu řemeslníka, který se snaží 
pochopit k čemu je vlastně literatura.

 Prodej od září

17. prosinec / 15:00    
Vánoce 
v naší chaloupce 
Tetka Liduška připravuje Vánoce podle 
staročeských zvyků. Do její chaloupky 
zabloudí popletený andílek, který chce 
najít kouzelného vánočního kapříka. 
Čert kapříka ukradne a vrátí ho, jen když 
mu andílek splní tři přání. Tetka Liduška 
ale andílkovi bude pomáhat. Postavíme 
s dětmi živý Betlém a zazpíváme si zná-
mé koledy.

 Prodej od 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



Středa 3. srpna / 20:00 12+   120 Kč 

 
PREZIDENTKA

Romantická komedie, ČR, 2022, cca 95 min.
Hrají >   A. Geislerová, O. Vetchý, V. Kubařová, J. Loj, 

D. Biskupová.

Fiktivní první česká prezidentka si chce koneč-
ně oddechnout od práce a médií a v dokonalém 
převleku začíná žít po nocích jako každá obyčejná 
žena.

Čtvrtek 4. srpna / 20:00 12+    130  Kč

THOR: LÁSKA JAKO HROM

Akční/fantasy, USA, 2022, 120 min., český dabing.
Hrají >   Ch. Hemsworth, T. Thompson, N. Portman,  

T. Waititi, Ch. Bale, Ch. Pratt, M. Damon.

Zabiják Gorr chce zničit všechny bohy a Thor se 
svým kladivem a stejně mocnou přítelkyní tomu 
zkusí zabránit.

Pátek 5. srpna / 20:00 12+    130  Kč

STŘÍDAVKA

Komedie, Česko, 2022, 100 min.
Hrají >    J. Čvančarová, M. Hofmann, A. Polívková, 

E. Holubová, K. Svarinská.

Střídavá péče o děti sebou nese proplétání vztahů 
biologických rodičů dítěte a jejich nových (a často 
také se střídajících) partnerů…

 LETNÍ KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ

Sobota 6. srpna / 21:00    120  Kč

SRDCE NA DLANI

Komedie, Česko, 2022, 100 min.
Hrají >  V. Polívka, E. Balzerová, B. Polívka, K. Svarinská, 

M. Ruml.

Milý a laskavý film o lásce a o srdíčcích na dlani, 
která si lidé nabízejí, když nechtějí být sami. Po 
úspěšných Ženách v běhu přichází režisér a scé-

nárista M. Horský s filmem podobného ražení.

Neděle 7. srpna / 17:30    130  Kč

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

Animovaný, USA, 2022, 106 min., český dabing.
Pes, prase, želva a veverka jsou tým domácích 
mazlíčků, které dá dohromady Supermanův pes 
Krypto, a vydají se zachránit zajatou Ligu sprave-
dlnosti. 

 DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ

Středa 10. srpna / 10:00  60 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…

Středa 10. srpna / 20:00    120  Kč

ERUPCE LÁSKY

Dokumentární, Kanada/USA, 2022, 93 min., 
české titulky.
Francouzští manželé Krafftovi byli vulkanologové, 
kteří celý svůj život věnovali natáčení filmů o sop-
kách. Oba zemřeli při výbuchu sopky v Japonsku 
v r. 1991 ve 45 a 49 letech. Tento film je věnován 
jejich památce.

Čtvrtek 11. srpna  / 20:00 12+    140  Kč

TOP GUN: MAVERICK

Akční/drama, USA, 2022, 130 min., český dabing.
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.

Pátek 12. srpna / 20:00 12+    130  Kč

ELVIS

Životopisné drama, USA/Austrálie, 2022, 
160 min., české titulky.
Hrají >  A. Butler, T. Hanks, O. DeJonge, 

D. Montgomery.

Elvis Presley, král rokenrolu a pěvecká legenda 50. 

let, znovu ožívá v tomto filmu!

Sobota 13. srpna / 20:00    130  Kč

ŘEKNI TO PSEM

Romantická komedie, Česko, 2022, 85 min.
Hrají >  B. Kohoutová, I. Orozovič, Š. Benoni, H. Vagne-

rová, T. Medvecká, J. Lábus.

Možná známá situace u mnoha partnerů – jeden z 
nich přinese do domácnosti psa, i když ho ten druhý 

nechce (ten by raději miminko…). Jak vše dopadne? 

Neděle 14. srpna  / 17:30  130  Kč 

MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ

Animovaný, USA, 2022, 88 min., český dabing.
Nejžlutější a nejúspěšnější animovaná filmová  
série se vrací do kin! Mimoni vždy toužili sloužit tomu 
největšímu padouchovi a teď se konečně dozvíte, 
odkud se vzal největší padouch všech dob Gru!

Středa 17. srpna  / 20:00  15+  130  Kč 

HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ

Komedie/drama, V. Británie, 2022, 97 min., 
české titulky.
Hrají > E. Thompson, D. McCormack, I. Laughland.

Srozumitelný, zábavný i dojemný film o stárnoucí 
učitelce, vnitřně nešťastné a nejisté, která nikdy ne-
zažila dobrý sex, a tak si objedná zkušeného profesi-
onála na hotelový pokoj. Jak vše dopadne?

Čtvrtek 18. srpna  / 20:00    100  Kč 

PLNÁ 6

Dokumentární, Česko, 2022, 80 min.
Film pro milovníky silných motorek, vášni pro rych-
lost a překonávání limitů.

Pátek 19. srpna  / 20:00 12+   120 Kč 

 
PREZIDENTKA

Romantická komedie, ČR, 2022, cca 95 min.

Sobota 20. srpna / 20:00 12+    130  Kč

STŘÍDAVKA

Komedie, Česko, 2022, 100 min.

Neděle 21. srpna / 17:30    130  Kč

DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

Animovaný, USA, 2022, 106 min., český dabing.

 DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ

Středa 24. srpna  / 10:00 12+    60 Kč

TOP GUN: MAVERICK

Akční/drama, USA, 2022, 130 min., český dabing.

Středa 24. srpna / 20:00 12+    140  Kč

JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

Akční/sci-fi, USA, 2022, 146 min., český dabing.
Hrají > Ch. Pratt, B. D. Howard, S. Neill, L. Dern,  

J. Goldblum.

Společné soužití dinosaurů a lidí není možné, pře-
žít může jen jeden!

Čtvrtek 25. srpna / 20:00    120  Kč

PLANETA PRAHA

Dokumentární, Česko, 2021, 83 min.
Praha není jenom beton, dlažba a asfalt, ale také 
nečekaná divoká příroda a spousta zvířat, žijících 
skrytě našim očím.

Pátek 26. srpna  / 20:00    130  Kč

ŘEKNI TO PSEM

Romantická komedie, Česko, 2022, 85 min.

Sobota 27. srpna  / 20:00  15+  130  Kč 

BULLET TRAIN

Akční/thriller, USA, 2022, 150 min., české titulky.
Hrají >   B. Pitt, J. King, A. Koji, A. Taylor-Johnson.

Děj se odehrává v Japonsku v nejrychlejším vlaku 
světa, kde nájemný zabiják B. Pitt stíhá své protiv-
níky.

Neděle 28. srpna / 17:30    120  Kč 

PRINCEZNA REBELKA

Animovaný, Francie, 2021, 89 min., český dabing. 
Dobrodružství malé holčičky, která se převlékne 
za princeznu a pak musí zachránit celé království. 
Krutý vládce totiž proměnil následníka trůnu do 
zvířecí podoby.

Středa 31. srpna / 20:00 12+    130  Kč

STŘÍDAVKA

Komedie, Česko, 2022, 100 min.

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 srpen 2022

MNICHOVO
HRADIŠTĚ


