
Divadlo

Program březen 2023

MNICHOVO
HRADIŠTĚ
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2. března / 19:00   
Milionový údržbář
Séverinu opustil manžel Jean Pierre 

před dvaceti lety. Opuštěná a na mizi-

ně si založila vlastní vydavatelství, kte-

ré teď prosperuje. Jednoho dne se její 

ex objeví před dveřmi jako zruinovaný 

muž bez střechy nad hlavou. Jean Pi-

erre přišel, aby se omluvil, a jako neza-

městnaný se vlastně zeptal i na práci. 

Hrají: Petr Nárožný, Veronika Freima-

nová, Zuzana Žáková / Anna Kotlíková, 

Robert Hájek / Martin Zahálka ml., An-

tonín Procházka / Vasil Fridrich, Vasil 

Fridrich / Antonín Procházka, Lucie 

Zedníčková / Štěpánka Křesťanová.

 590 Kč

7. března / 19:00    
Krásná vzpomínka
Jaké to je být pianistou nejhorší zpě-

vačky všech dob? Bizarní příběh Flo-

rence Foster Jenkinsové plný živě 

hrané jazzové i operní hudby. Roli 

svérázné operní pěvkyně bude hrát 

Bára Štěpánová, v jejímž podání divá-

ci uslyší slavné sopránové árie, včetně 

koloraturní Mozartovy Královny noci 

či Gounodovy Ave Maria. Hrají: Ondřej 

Brousek, Bára Štěpánová.

 490 Kč

9. března / 19:00    
Od vznešeného 
k živelnému
Magdaléna Hrudová – klavír

Během klavírního koncertu nám ab-

solventka JAMU v Brně a Janáčkovy 

konzervatoře v Ostravě zahraje sklad-

by J. Brahmse, J. S. Bacha, S. Rachma-

ninova, M. Kabeláče a B. Martinů. 

 150 Kč

11. března / 15:00      
Král Sedmilhář
Zlá kněžna Kateřina nechala vyhlásit, že 

dá svou knížeci korunu a mnoho peněz 

tomu, kdo jí řekne takovou lež, že tomu 

sama neuvěří. A tak se podkoní Martin 

rozhodne zkusit štěstí. Vydá se za kněž-

nou na zámek a cestou potká kouzel-

nou stařenku, která mu dobře poradí. 

Martin pak přelstí kněžnu a stane se krá-

lem Sedmilhářem.

 90 Kč

15. března / 19:00      
Techtle Mechtle: 
dokud nás smrt 
nerozdělí
Nejúspěšnější česká travesti show 

TECHTLE MECHTLE přiváží novou diva-

delní show „Dokud nás smrt nerozdělí“. 

Travesti skupina Techtle Mechtle si ten-

tokrát ve svém pořadu posvítí na to, jak 

vypadá takové manželství po 30 letech 

pod jednou střechou.

 420 Kč / 450 Kč

28. března / 19:00      
Miroslav Donutil: 
Na kus řeči…
Miroslav Donutil míří do Mnichova Hra-

diště s novým programem! Talk show 

Na kus řeči… je vyprávění zážitků a pří-

běhů z jeho bohatého života a života 

jeho přátel. Program se skládá z nových 

humorných příběhů, tak se máte na co 

těšit. V předprodeji v městském infor-

mačním centru nebo v síti ticketportal.

 490 Kč

20. dubna / 19:00    

Můj nejlepší 
kamarád
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 vá-

šeň 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 roz-

táčí vynalézavý kolotoč situací a záple-

tek, na jehož konci není vůbec jisté, zda 

se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s 

Alicí a zda Bernardovi všechny jeho lži 

neprojdou… Hrají: Aleš Háma, Petr Mot-

loch, Nela Boudová, Tereza Kostková, 

Michaela Sejnová / Lucie Okonová.

 490 Kč

26. dubna / 19:00    
Lubomír Brabec
a Karolína Cingrošová 
– jubilejní koncert
Lubomír Brabec – kytara, Karolína Cin-

grošová Žmolíková – soprán

Legenda koncertní kytary Lubomír 

Brabec se řadí ke špičce českého inter-

pretačního umění. Jeho koncerty jsou 

žádány po celém světě a není kontinen-

tu, kde by se nerozezněly struny jeho 

klasické kytary. Mistr kytary bude v roce 

2023 slavit své jubilejní 70. narozeniny 

a připravil speciální program – těšit se 

můžete 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.

 250 Kč

24. května / 19:00    
Mlčeti zlato

Gaspard a Clémence jsou ještě relativně 

mladí senioři s velmi slušným důcho-

dem, žijí v krásném bytě a jsou spokoje-

ní. To vše až do dne, kdy před nimi dojde 

mezi jejich synem Lucasem a snachou 

Manon k prudké hádce. Manon má totiž 

milence a odjíždí s ním na dovolenou. 

Když oba mladí odejdou, dojde mezi 

manželskými partnery k debatě na téma 

co s nimi dál. Má se Lucas rozvést? Gas-

pard je pro, Clémence proti. Netrvá to 

dlouho, názory se vyměňují stále rych-

leji, až dojde k jisté verbální nešikovnosti 

a na světlo vyplouvají dlouho pečlivě 

zasunutá tajemství. Šok, úžas, ohro-

mení…Určitým věcem je vždy moudré 

se vyhnout. Ne každá pravda je hezká a 

může ublížit. Tak proč s ní chodit ven. 

Hrají: Jan Čenský, Dana Morávková, 

František Skopal / Robert Hájek, Domi-

nika Býmová / Ivana Korolová / Karolína 

Vágnerová.

 250 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

Partner divadla



Středa 1. března / 19:00    130 Kč

ŠŤASTNĚ AŽ NAVĚKY

Dokumentární, Česko, 2022, 98 min.
Co si představuje současná generace pod pojmem 
partnerství? Názory několika párů, které režisérka 
sledovala několik let, přinášejí nezvyklé podoby lásky.

Čtvrtek 2. března / 19:00         15+   140 Kč

MEDVĚD NA KOKSU
Komediální thriller, USA, 2023, 95 min., české ti-
tulky.
Hrají >   K. Russell, R. Liotta, A. Ehrenreich, B. Prince.

Film podle skutečné události, kdy v r. 1985 v Ken-
tucky vvhodil pašerák drog z letadla pytel s ko-
kainem, který ale našel medvěd. Zkonzumoval 
ho několik kilogramů a na následky samozřejmě 
uhynul.

Pátek 3. března / 20:00     140 Kč 

DĚTI NAGANA

Sportovní/rodinný, Česko, 2023, 98 min.
Hrají > T. Brenton, H. Čermák, K. Issová, J. Racková, 

P. Batěk.

U příležitosti 25. výročí vítězství českých hokejistů na 
olympiádě v Naganu vstupuje do kin film o malých 
chlapcích, kteří se pod vlivem tohoto úspěchu pustili 
do hokeje s tenisákem a těší se hlavně na velký zápas 
s kluky z vedlejší vesnice!

Sobota 4. března / POZOR 19:00     160 Kč

AVATAR 2: THE WAY OF WATER
HFR 3D
Akční/sci-fi, USA, 2022, 190 min., český dabing.
Hrají > S. Weaver, S. Wortington, Z. Saldana, S. Lang, K. 

Winslet, O. Chaplin.

Další dobrodružství Jakea a Neytiri na planetě Pan-
dora můžete sledovat v nejvyšší možné kvalitě roz-
lišení – formátu HFR, tedy frekvenci 48 snímků za 
sekundu! 

Neděle 5. března / 15:00           130 Kč
 
ZOUBKOVÁ VÍLA

Animovaný, Lucembursko/Německo, 2022, 
80 min., český dabing.
Dobrodružství zoubkové víly Violetty, která se učí, jak 
dětem vyčarovat hračky za jejich vypadané zoubky… 
moc jí to ale nejde.

PROMÍTÁNÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN 

Středa 8. března  / 19:00 12+

 muži 120 Kč / ŽENY ZDARMA 

OSTROV

Romantická komedie, Česko, 2023, 100 min.
Hrají > J. Langmajer, J. Plodková.

Tito dva charismatičtí herci vás určitě dobře pobaví 
jako rozhádaní manželé před rozvodem, které náho-
da zanese na opuštěný ostrov.

VYDÁVAJÍ SE DVA LÍSTKY ZDARMA NA OSOBU 
A POUZE PRO OBČANY MĚSTA A PŘILEHLÝCH 
ČÁSTÍ!

Čtvrtek 9. března  / 19:00      12+  130 Kč 

OSM HOR

Drama, Itálie/Belgie, 2022, 147 min., české titulky.
Hrají >  L. Marinelli, A. Borghi, F. Timi, E. Lietti.

Film o přátelství dvou chlapců na pozadí nádherné 
velehorské přírody byl natočen podle známé knižní 
předlohy P. Cognettiho.

Pátek 10. března / 20:00            12+   140 Kč

ZATMĚNÍ
Tragikomedie, Česko, 2023, 85 min.
Hrají >    J. Štáfek, A. Čuba, R. Ferro, J. Carda, A. Kade-

řávková, J. Zadražil.

Co všechno se může stát, když se při zatmění Měsíce 
srazí na opuštěné silnici tři auta!

Sobota 11. března / 20:00      12+   140 Kč

VELRYBA

Drama, USA, 2022, 117 min., české titulky.
Hrají >    B. Fraser, S. Sink, T. Simpkins, H. Chau, S. Morton.

Film o muži, který se kvůli dlouhodobému stresu 
začne přejídat, až dosáhne téměř 300kilové váhy. 
Teprve jako chorobně obézní se snaží znovu spojit 
se svou rodinou. Velkého uznání se dostalo za jeho 
výkon představiteli hlavní role B. Fraserovi.

Neděle 12. března / 15:00          130 Kč
 
KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Animovaný, USA, 2022, 100 min., český dabing.
Známý kocour už během svých dobrodružství přišel 
o 8 životů a zbývá mu poslední…

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY

Středa 15. března / 10:00  12+   70 Kč

GRAND PRIX
Komedie/drama, ČR, 2022, 105 min.
Hrají > K. Hádek, R. Ferro, Š. Kozub, A. Kameníková,  

M. Donutil, T. Dyková.

Dva přátelé - automechanci vyhrají vstupenky na 
Velkou cenu Španělska závodů Formule 1 a s nad-
šením se vydávají na výlet za svým snem! Nový film 
režiséra a scénáristy J. Prušinovského.

Středa 15. března / 19:00       12+   140 Kč 

TÁR
Hudební drama, USA, 2022, 155 min., české titulky.
Hrají > C. Blanchett, N. Merlant, M. Strong, S. Lemmon.

Film o ženě – dirigentce, pro kterou je její práce 
vším. V soukromí je ale vše jinak…

Čtvrtek 16. března / 19:00   12+   130 Kč

LÁSKA PODLE PLÁNU
Komedie, Velká Británie, 2022, 108 min., české 
titulky.
Hrají > L. James, E. Thompson, S. Latif, A. Chaudhry.

Musí být základem úspěšného manžel-
ství vždy láska? Opakovaná zklamání přive-
dou mladou filmařku k nápadu sledovat s 
kamerou svého kamaráda, který jde cestou ro-
zumu, tedy předem dohodnutého manželství.

Pátek 17. března / 20:00     12+  140 Kč

65
Sci-fi/thriller, USA, 2023, cca 95 min., české titulky.
Hrají >  A. Driver, A. Greenblatt, Ch. Coleman.

Vesmírná loď má problémy a přistává na neznámé 
planetě – je to Země před 65 miliony let, v době 
dinosaurů! Posádka začíná bojovat o život…

Středa 18. března  / 20:00  12+  140 Kč

OSTROV

Romantická komedie, Česko, 2023, 100 min.
Hrají > J. Langmajer, J. Plodková.

Tito dva charismatičtí herci vás určitě dobře pobaví 
jako rozhádaní manželé před rozvodem, které náho-
da zanese na opuštěný ostrov.

Neděle 19. března / 15:00          130 Kč
 
MUMIE

Animovaný, Španělsko, 2023, 88 min., český  
dabing.
Britský archeolog najde prsten, který patřil dávno 
zemřelému egyptskému princi. Musí tedy se svými 
přáteli do světa lidí!

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

Úterý 21. března / 18:00    100 Kč

S KUBOU PO NAŠÍ KRÁSNÉ 
PLANETĚ
Cestopisná přednáška s dataprojekcí a násled-
nou besedou, délka cca 120 min.
Vystoupí > handicapovaný cestovatel a fotograf Jakub 

Greschl.

Vyprávění o zážitcích z cesty 38 zeměmi doplněná 
fotografiemi a videi.

Středa 22. března / 19:00        12+   130 Kč

KORZET

Historické drama, Rakousko/Německo/Francie, 
2022, 113 min., české titulky.
Hrají > V. Krieps, C. Morgan, F. Oldfield, T. Lengyel.

Rakousko, 19. století a 40. narozeniny manželky 
Františka Josefa I., císařovny Sissi. Tato žena byla 
známá posedlostí svým vzhledem – byla nevšedně 
krásná, extrémně štíhlá i velmi neochotná podrobo-
vat se konvencím.

Čtvrtek 23. března / 19:00                 130 Kč 

VELKÉ NIC
Dokumentární, Česko, 2023, 103 min.
Režisér V. Klusák (dokument V síti) se pustil do další-
ho velkého tématu, které Česko velmi poznamenalo 
– covid. Proč jsme měli výkyvy ve zvládání pandemie 
„ode zdi ke zdi“, od nejlepších k nejhorším, jaký smysl 
měl boj s virem a jaké poučení jsme si z toho všeho 
vzali?

Pátek 24. března / 20:00   12+   140 Kč 

OSTROV

Romantická komedie, Česko, 2023, 100 min.
Hrají > J. Langmajer, J. Plodková.

Tito dva charismatičtí herci vás určitě dobře pobaví 
jako rozhádaní manželé před rozvodem, které náho-
da zanese na opuštěný ostrov.

Sobota 25. března / 20:00    140 Kč

BUĎ CHLAP!
Komedie, Česko, 2023, 95 min.
Hrají > J. Prachař, T. Ramba, O. Sokol, F. Novák, E. Geis-

lerová, I. Chýlková.

Tereza a Pavel mají k sobě blízko, ale Tereze se nelíbí, 
že Pavel ve 40 letech stále není samostatný. Ten se 
tedy rozhodne jít na výcvikový tábor a stát se oprav-
dovým chlapem!

Neděle 26. března / 15:00         130 Kč
 
KOCOUR V BOTÁCH: 
POSLEDNÍ PŘÁNÍ

Animovaný, USA, 2022, 100 min., český dabing.
Známý kocour už během svých dobrodružství přišel 
o 8 životů a zbývá mu poslední…

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY

Středa 29. března / 10:00    70 Kč

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

Komedie, ČR, 2023, 93 min.
Hrají >    E. Holubová, J. Dušek, V. Kubařová, T. Klus,  

I. Orozovič, J. Plesl, M. Hádek.

Oslava babiččiných kulatých narozenin se díky 
malé lži a nečekané návštěvě změní v sérii překva-
pení a šoků!

Středa 29. března / 19:00    140 Kč

BUĎ CHLAP!
Komedie, Česko, 2023, 95 min.
Hrají > J. Prachař, T. Ramba, O. Sokol, F. Novák, E. Geis-

lerová, I. Chýlková.

Tereza a Pavel mají k sobě blízko, ale Tereze se nelíbí, 
že Pavel ve 40 letech stále není samostatný. Ten se 
tedy rozhodne jít na výcvikový tábor a stát se oprav-
dovým chlapem!

Čtvrtek 30. března  / 19:00  12+  140 Kč

OSTROV

Romantická komedie, Česko, 2023, 100 min.
Hrají > J. Langmajer, J. Plodková.

Tito dva charismatičtí herci vás určitě dobře pobaví 
jako rozhádaní manželé před rozvodem, které náho-
da zanese na opuštěný ostrov.

Pátek 31. března  / 20:00      150 Kč

DUNGEONS & DRAGONS: 
ČEST ZLODĚJŮ
Dobrodružný/fantasy, USA, 2023, 130 min., český 
dabing.
Hrají >   Ch. Pine, M. Rodriguez, J. Smith, S. Lillis, H. Grant.

Film se inspiruje stolní hrou Dračí doupě, a proto si 
v něm užijete fantastické světy plné monster a kou-
zel, situační humor a partičku svérázných hrdinů.

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 březen 2023

MNICHOVO
HRADIŠTĚ


