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Program únor 2023
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2. února / 19:00   
Žena obecná
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 ži-
votě nedovolili. Ale když jde o medita-
ci? Hrají: Ivana Jirešová

 450 Kč

4. února / 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 cesty zlého a nebez-
pečného nepřítele. Jak se zachová? 
Najde odvahu bojovat?

 100 Kč

9. února / 19:00       
Testosteron
Představení DS Tyl Bakov nad Jizerou. 
Představte si sedm chlapů na jednom 
místě, v baru. Představte si, že situace je 
poněkud vyhrocená od začátku, před-
stavte si, že v baru se pije dost alkoho-
lu, a navíc si představte, že tam není ani 
jedna žena! Už to vidíte?! Tak vidíte!

 200 Kč

14. února / 19:00       
Rytířova dcera
Zahraje divadelní soubor SLAD. 
Autor: Petr Tomšů
Středověký sitkom o lásce a rytířské cti, 
ale problém je v tom, že dcera je v tom...

 100 Kč

16. února / 19:00     
Viento Marero duo
Michaela Meca – flétna, Jiří Meca – 
kytara
Manželé Mecovi spolu hrají od roku 
2009. Členové dua celoročně studují 
skladby českých i zahraničních autorů 
z koncertují jak v ČR, tak v zahraničí, 
jsou pravidelně zváni na hudební akce 
a festivaly. V roce 2017 vydali debu-
tové CD, nahrané v Českém rozhlase  
a vydané ve vydavatelství Stylton, ob-
sahující originální skladby pro flétnu 
a kytaru. Těšit se můžete na pestrý 
program od baroka, přes klasicismu, 
romantismus až po moderní hudbu 
včetně latinskoamerické muziky.

 180 Kč

24. února / 17:00      
Loudadlo: 
Veselá pouť
Už samotný název nás zavádí tam, 
kam děti s rodiči velice rádi chodí - do 
světa hudby, kolotočů a říše cizokraj-
ných 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 pl-
ných kouzel, zábavy a legrace.

 100 Kč

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 
– 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

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. února / 19:00    150 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!

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

M3GAN
Sci-fi/thriller, USA, 2022, 100 min., české titulky.
Hrají >  A. Williams, A. Donald, V. McGraw, J. Davis.

Příběh o umělé inteligentní panence, která má být 
dětem nejlepším kamarádem, ale vše se zvrtne… 

Pátek 3. února  / 20:00      12+  150 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 4. února / POZOR 19:00      170 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. února / 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.

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY

Středa 8. února / 10:00        12+  70 Kč 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Komedie, Česko, 2021, 118 min.
Hrají > K. Roden, J. Bohdalová, J. Lábus, O. Kaiser,  

J. Plodková, H. Čermák.

Humorné štědrovečerní situace, dojemné i ko-
mické, nabízí nový film režisérky I. Pavláskové

Středa 8. února  / 19:00      12+  150 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.

Čtvrtek 9. února / 19:00                      140 Kč 

MUŽ JMÉNEM OTTO
Tragikomedie, USA/Švédsko, 2022, 125 min., 
české titulky.
Hrají >   T. Hanks, R. Keller, M. Garcia-Rulfo, C. Britton.

Dojemný a vtipný film o starším svárlivém muži, kte-
rého změní až rodina imigrantů. Natočeno podle 
známé knižní předlohy F. Backmana Muž jménem 
Ove, který jsme několikrát promítali v r. 2016.

Pátek 10. února / 20:00    150 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!

Sobota 11. února / POZOR 19:00 12+     160 Kč

TITANIC: 25. VÝROČÍ HFR 3D
Romantické drama, USA, 1997, 194 min., český 
dabing.
Hrají >  L. DiCaprio, K. Winslet, B. Zane, K. Bates,  

B. Paxton.

Obnovená premiéra v remasterované verzi a vysoko 
-frekvenčním formátu k 25. výročí uvedení 
slavného filmu. Dojemný příběh lásky a velké tragé-
die stále přitahuje diváky.

Neděle 12. února / 15:00           140 Kč
 
ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU

Dobrodružná komedie, Francie, 2023, 110 min., 
český dabing.
Hrají >     G. Canet, G. Lellouche, P. Richard, M. Co-

tillard, V. Cassel.

Galové mají pověst nepřemožitelných mužů, a tak je 
přichází žádat o pomoc sama čínská císařovna!

Středa 15. února / 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.

Čtvrtek 16. února / 19:00    150 Kč

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA
Akční/dobrodružný, USA, 2023, 130 min., český 
dabing.
Hrají >  P. Rudd, E. Lilly, M. Douglas, J. Majors, M. Pfeiffer, 

M. Peňa.

Další dobrodružství Ant-Mana a Wasp mezi tvory, 
kteří přesahují jejich fantazii…

Pátek 17. února / POZOR 19:00       170 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 Pando-
ra můžete sledovat v nejvyšší možné kvalitě rozlišení 
– formátu HFR, tedy frekvenci 48 snímků za sekundu!

Sobota 18. února / 20:00    150 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!

DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ 
VÝBĚR FILMŮ NATOČENÝCH DĚTMI

Neděle 19. února / 10:00         Zdarma 

A-FILMTEENSFEST:
MOZAIKA FILMŮ DĚTÍ A TEENAGE-
RŮ Z MNOHA ZEMÍ

Pásmo krátkých filmů, Česko, 2022, cca 100 min.
Promítání pro rodiny s dětmi od 8 let. Vybrané filmy 
budou od českých dětí, a tedy bez titulků. O tom, že 
se vyplatí chránit Zemi v každé zemi, o chobotničce 
z Austrálie, o vztazích mezi nejbližšími, o domovu 
a kořenech, velmi důležitých pro naše nejmenší. 
Snímky, dávající prostor fantazii a imaginaci, jsou 
mimo jiné určené i těm, kteří se chtějí pobavit a rádi 
sní…

Neděle 19. února / 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 22. února / 10:00                 70 Kč 

JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ

Dokumentární, Česko, 2022, 93 min.
Dokument přírodovědce a fotografa RNDr. Z. Mr-
káčka z Lomnice nad Popelkou je výsledkem jeho 
celoživotního studia přírody tohoto regionu. Zaměřil 
se především na neživou a živou přírodu Českého 
ráje. Film je doplněn originální působivou hudbou.

Středa 22. února / 19:00                      140 Kč 

MUŽ JMÉNEM OTTO
Tragikomedie, USA/Švédsko, 2022, 125 min., 
české titulky.
Hrají >   T. Hanks, R. Keller, M. Garcia-Rulfo, C. Britton.

Dojemný a vtipný film o starším svárlivém muži, kte-
rého změní až rodina imigrantů. Natočeno podle 
známé knižní předlohy F. Backmana Muž jménem 
Ove, který jsme několikrát promítali v r. 2016.

Čtvrtek 23. února  / 19:00    150 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!

Pátek 24. února / 20:00    160 Kč

ANT-MAN A WASP: 
QUANTUMANIA 3D
Akční/dobrodružný, USA, 2023, 130 min., český 
dabing.
Hrají >  P. Rudd, E. Lilly, M. Douglas, J. Majors, M. Pfeiffer, 

M. Peňa.

Další dobrodružství Ant-Mana a Wasp mezi tvory, 
kteří přesahují jejich fantazii…

Sobota 25. února  / 20:00      12+  150 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 26. února  / 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!

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 únor 2023

MNICHOVO
HRADIŠTĚ


