
Divadlo

Program září 2022

MNICHOVO
HRADIŠTĚ

  D
iv

ad
e

ln
í a

b
o

n
m

á 
   

   
 

  K
ru

h
 p

řá
te

l h
u

d
b

y 
   

   
 

  D
ě

ts
ké

 p
o

h
ád

ko
vé

 p
ře

d
p

la
tn

é
   

   
 

  O
n

-l
in

e
 p

ro
d

e
j

Kurzy společenského 
tance a společenské 
výchovy 2022
Za pár týdnů zahájíme letošní taneční 
kurzy, kdo ještě váhá, má poslední 
šanci na přihlášení. Obzvláště pány 
uvítáme s otevřenou náručí :)

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.

 220 Kč

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.

 450 Kč

24. září / 15:00  
Pohádky 
pana Pohádky 
Vtipné zpracování známých pohádek 
O Budulínkovi a O Červené Karkulce 
zkušeného autora Jiřího Středy. Výpra-
vu, kostýmy a loutky navrhla a realizo-
vala Dana Zimová, hudbu složil Richard 
Mlynář. Rozuzlení děje napomáhají také 
děti, které se aktivně zapojí do příběhu.

 90 Kč

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.

 220 Kč

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.

 90 Kč

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.

 450 Kč

14. říjen / 19:00   
Dobytí severního 
pólu
Čechem Karlem Němcem 5. dubna 
1909 - severské drama Divadla Járy 
Cimrmana. Hrají: Ondřej Vetchý, Zde-
něk Svěrák, Petr Brukner/Petr Reidin-
ger, Marek Šimon, Robert Bárta, Robert 
Bárta, Michal Weigel, Zdeněk Škrdlant/
Václav Verner. Pozor! Rezervace pouze 
na 3 dny. Max. 4 vstupenky na osobu. 

 690 Kč

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.

 450 Kč

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.

 120 Kč

10. listopad / 19:00   

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

 250 Kč

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.

 220 Kč

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.

 450 Kč

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.

 100 Kč

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



Čtvrtek 1. září  / 19:00   12+   120 Kč 

 
VELKÁ PREMIÉRA

Komedie/drama, Česko, 2022, 90 min.
Hrají >  P. Šimčík, I. Janžurová, I. Pazderková, K. Melíš-

ková, J. Boková.

Film z divadelního prostředí je o přípravě předsta-
vení, které má ohromit.

Pátek 2. září  / 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.

Sobota 3. září / 20:00 12+    130 Kč

HÁDKOVI

Komedie, Česko, 2022, 98 min.
Hrají >   S. Nováková, J. Prachař, J. Čvančarová, H. Čer-

mák, O. Pavelka.

Komedie o rodině, jejíž příjmení předurčuje i její 
hlavní problém – neustálé hádky… 

Neděle 4. září / 15:00    130  Kč

CESTA DO TVOJZEMÍ

Animovaný, SR/ČR, 2022, 86 min.
Úžasné dobrodružství ve světě fantazie prožije chla-
pec Riki, který do kouzelné země Tvojzemí utíká ze 

svého domova.

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ

Středa 7. září / 10:00    60 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? 

Středa 7. září  / 19:00  15+  130  Kč 

BULLET TRAIN

Akční/thriller, USA, 2022, 125 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 protivníky.

Čtvrtek 8. září  / 19:00    130  Kč

ARVÉD

Psychologické drama, Česko, 2022, 120 min.
Hrají >   M. Kern, S. Rašilov nejml., M. Pechlát, J. Plesl.

Film podle skutečného příběhu Jiřího Arvéda Smí-
chovského. Byl to okultista, vyznavač černé magie 
a mimořádně vzdělaný člověk s geniální pamětí. 
Spolupracoval s nacisty a poté i s komunistic-
kou Státní bezpečností. Stal se nepohodlným, byl 
uvězněn a v r. 1951 zemřel ve věznici na Mírově.

Pátek 9. září / 20:00 15+    140  Kč

JAN ŽIŽKA

Historické drama, Česko, 2022, 125 min., český 
dabing.
Hrají > B. Foster, M. Caine, T. Schweiger, W. Moseley,  

K. Roden, O. Vetchý, M. Vašut.

Významný český kaskadér P. Jákl se chopil pro-
dukce, scénáře i režie a vznikl zatím nejdražší čes-
ký velkofilm. Vypráví o Žižkově mládí a počátcích 
jeho vojevůdcovských zkušeností.

Sobota 10. září / 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…

Neděle 11. září / 15:00    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 14. září / 19:00 12+    130 Kč

MINAMATA
Drama, USA, 2020, 115 min., české titulky.
Hrají >  J. Depp, B. Nighy, H. Sanada, T. Asano..

J. Depp jako americký fotograf dokumentuje hrozi-
vé zdravotní účinky otravy rtutí v japonském městě 
Minamata, kde v 50. letech došlo k úniku rtuti do od-
padních vod z místní chemičky. Dlouhodobé znečiš-
tění trvá dodnes a mnohé oběti se dosud nedočkaly 
odškodnění.

Čtvrtek 15. září / 19:00  15+  110  Kč 

PODEZŘELÁ
Drama, J. Korea, 2022, 138 min., české titulky.
Hrají >  H. Park, W. Tang, J. Lee, K. Ko.

Žena podezřelá ze zabití svého muže navazuje vztah 
s vyšetřujícím detektivem a celý případ získává jiný 
rozměr… Film získal Cenu za nejlepší režii na letoš-
ním MFF v Cannes.

Pátek 16. září  / 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 17. září / 20:00 15+    140  Kč

JAN ŽIŽKA

Historické drama, Česko, 2022, 125 min., český 
dabing.

Neděle 18. září  / 15:00  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!

FILM A BESEDA O SEBEŘÍZENÉM VZDĚLÁVÁNÍ

Úterý 20. září / 16:30    300  Kč

SVOBODNÉ DĚTI
Dokumentární, Česko, 2022, 120 min.
Film vznikl s cílem přinést ucelené informace o 
aktuálních možnostech svobodného neboli sebe-
řízeného vzdělávání u nás. Poprvé přibližuje cesty 
mnoha rodin a škol, které se snaží dát dětem co 
největší svobodu v jejich životě a vzdělávání. Do-
kument tak představuje unikátní průřez tematikou 
svobodného vzdělávání v ČR.
Vstupenky můžete koupit online na https://bit.
ly/3AbwTCd, další informace o akci najdete na https://

fb.me/e/2xFa6UdVk

Středa 21. září / 19:00 12+    120  Kč

SLOVO
Drama, Česko, 2022, 104 min.
Hrají >  M. Finger, G. Mikulková, J. Boková, B. Polívka,  

V. Polívka, O. Sokol, P. Hřebíčková. .

Děj se odehrává v tragických letech 1968-69. 
Manželé jsou odhodlaní po celý život dodržet slo-
vo, které si dali v manželském slibu, ale politická 
situace kolem nich vše mění… Film získal cenu za 
nejlepší režii a nejlepší mužský herecký výkon na 
letošním MFF Karlovy Vary.

Čtvrtek 22. září  / 19:00 15+    140  Kč

JAN ŽIŽKA

Historické drama, Česko, 2022, 125 min., české 
titulky.

Pátek 23. září / 20:00 12+    140  Kč

VSTUPENKA DO RÁJE

Romantická komedie, USA, 2022, 104 min., české 
titulky.
Hrají >  J. Roberts, G. Clooney, B. Lourd, K. Dever.

Bývalí manželé nechtějí dopustit, abych jejich dce-
ra udělala stejnou chybu jako oni…

Sobota 24. září / 20:00 12+    140  Kč

TOP GUN: MAVERICK

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

Neděle 25. září  / 15:00    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. 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ FILMU 

O ČESKÉM HOROLEZECTVÍ

Úterý 27. září / 18:00    100 Kč 

CHROUSTI NA PÍSKU 
I VELEHORÁCH 

Cestopisná přednáška s projekcí filmu a násled-
nou besedou, délka cca 120 min.
Vystoupí horolezci > V. „Chroust“ Procházka jr., K. „Še-

dej“ Vlček, „Pišta“ Berežný a další.

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ

Středa 28. září / 10:00   12+   60 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.

Středa 28. září / 19:00 15+    140  Kč

JAN ŽIŽKA

Historické drama, Česko, 2022, 125 min., český 
dabing.

Čtvrtek 29. září  / 19:00  140  Kč 

BUKO
Romantická komedie, Česko, 2022, 112 min.
Hrají >   Hrají: A. Cónová, P. Špalková, J. Cina, M. Issová, 

M. Šulík.

Kdo nebo co je Buko? Je to vysloužilý cirkusový kůň, 
který změní zaběhnuté „přežívání“ jedné starší ženy…

Pátek 30. září / 20:00  140  Kč 

INDIÁN
Komedie, ČR/SR, 2021, 94 min.
Hrají >    K. Roden, M. Myšička, V. Kerekes, L. Latinák, 

D. Olbrychski.

Duch indiánského náčelníka se vtělí do bohatého a 
bezohledného pražského podnikatele a začíná mezi 
nimi boj o odlišné životní hodnoty.

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 září 2022

MNICHOVO
HRADIŠTĚ


