
Předprodej vstupenek na září a říjen začal  28. srpna 
Od následujícího dne si můžete vstupenky koupit také v recepci Chvalského zámku nebo rezervovat 
prostřednictvím internetu na www.divadlopocernice.cz  a na e-mailové adrese: divadlo@pocerni-
ce.cz

Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 a hodinu před začátkem všech 
představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.

Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. Toto 
omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

Vstupenky na vybraná představení do Divadla Horní Počernice si můžete zakoupit také 
prostřednictvím sítě TICKETPORTAL.

NOVINKA :  od 28.8. po 18.00 spuštěn nový rezervační systém Colosseum, který umožňuje 
také koupi vstupenek z pohodlí domova přes kreditní kartu. 

Čtvrtek 4. října v 19.30
Astrid Saalbachová
PIETA
Divadelní společnost Ansámbl
Výprava a režie: Vilma Cibulková
Překlad:  František Fröhlich. 
Supervize: Lída Engelová. 
Pieta je jednoaktová divadelní hra z pera dánské dramatičky Astrid Saalbachové, která je 
považována za jednu z nejvýraznějších dramatických osobností své generace a její hry patří v cizině 
k nejhranějším dánským hrám vůbec.  Je laureátkou mnoha cen, včetně prestižní Ceny severských 
dramatiků. 
Vilma Cibulková ve hře ztvární Riu, zralou ženu, která se jednoho rána probudí v hotelovém pokoji 
s nemalou kocovinou a s neznámým mužem po svém boku. Její Ria je velmi nespolehlivá 
vypravěčka: nabízí různé interpretace, můžeme jí věřit ve všem, v něčem, nebo vůbec. Je drsnou 
sondou do citlivé a zraněné ženské duše, přesvědčivým portrétem ženy, která už po šikmé ploše 
sjela prakticky až na dno.
Vstupné 260, 240, 220 Kč

Sobota 6. října
POZNEJ ZEMĚ EU – POLSKO
Pořádá Místní veřejná knihovna ve spolupráci s Divadlem Horní Počernice
Program bude upřesněn v záříjovém vydání HPZ. Vstup volný.

Neděle 7. října v 15.00
Květa Kuršová
VELRYBA LÍZINKA aneb dobrodružství v českých řekách
Divadlo Krapet
Režie: Zdeněk Tomeš
Hudba a texty písní: Marek Eben
V kouzelných kulisách Evy Blahové se odehrává příběh velryby Lízinky, která se k nám zatoulala 
až ze Severního moře. Jak se asi chudinka musí cítit, když marně hledá pomoc a kamaráda mezi 
rybami z českých řek? Najde ho až v malém rybáři Tomášovi a protože jejich kamarádství je oprav-

http://www.divadlopocernice.cz/
http://www.i-divadlo.cz/profily/frantisek-frohlich


dové, dokáží spolu překonat všechny nástrahy.  
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pátek 12. října v 19.30
SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Barbora Jelínková, Alexandra Ptáčková
Hudba: Markéta Mazourová
Texty písní: Jan Krčmář
Výprava: Martin Pařízek
Kostýmy: Karel Jinda
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Mirek Novák 
Desetiletá dívenka se s rodiči přistěhuje do velkého starého domu kdesi na samotě. V novém 
domově se jí však nelíbí, rodiče si jí nevšímají a jedinou společností jsou jí podivní sousedé, 
bláznivý kluk a černý kocour. Jednoho dne však v domě najde tajemná dvířka, za nimiž objeví svůj 
vysněný svět, ve kterém je všechno hezčí, barevnější a každý ji má rád. Má to ale jeden velký 
háček...
Hrají Počerníčci v obsazení: Alžběta Holcová, Daniela Procházková, Jakub Matoušek, Petr Beneš, 
Jan Vytlačil, Adam Dufek, Barbora Bartošová, Magdaléna Moudrá, Nikola Kopejtková
Vstupené 120, 100, 80 Kč

Sobota 13. října v 15.00
VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY
Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická činoherní pohádka s písničkami
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 15. října v 19.30
Emil Artur Longen
DEZERTÉR Z VOLŠAN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Režie: Milan Schejbal
Nenapravitelný flamendr hlídaný na příkaz manželky sluhou to přežene s koňakem a je pokládán za 
mrtvého.  Manželka  mu vystrojí  pohřeb,  ale  domnělý  nebožtík  se  probudí  a  doví  se  tak  leccos 
nepěkného o svém manželství a úmyslech „truchlících“ pozůstalých. Staropražská fraška je jednou
z  nejúspěšnějších  komedií  proslulého  scénáristy,  herce,  malíře  a  bohéma  E.  A.  Pittermanna-
Longena. Komické situace a známé nestárnoucí staropražské písničky vás zaručeně pobaví.
Účinkují: Oldřich  Navrátil,  Kamila  Špráchalová,  Dana  Bartůňková,  Adéla  Zejfartová,  Zdeněk 
Hruška, Ernesto Čekan, Milan Duchek, Libor Jeník, Jiří Hána, Jiří Krejčí
Vstupné 280, 250, 220 Kč
V premiéře původní pohádky se děti setkají s tradičním dětským hrdinou Kašpárkem. 
Úterý 16. října v 19.00 
CO JE SMYSLEM ŽIVOTA?
Toto veřejné setkání je určeno pro všechny, kteří mají pocit, že chtějí od života něco víc.
Proč jsme tady a na tomto světě? Zjistíte, že cíle, sny a představy velmi ovlivňují život každého 
z nás a poznáte také, že ke štěstí žádný cíl potřeba není. Objevte svůj smysl života.
Pořadatelem setkání je společnost Bassetto 
Vstupné 290 Kč

Sobota 20. října v 15.00
Václav Čtvrtek – Petr Slunečko
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA

http://www.kulturniportal.cz/umelec/2215-jiri-krejci/
http://www.kulturniportal.cz/umelec/975-jiri-hana/
http://www.kulturniportal.cz/umelec/193-libor-jenik/
http://www.kulturniportal.cz/umelec/122-milan-duchek/
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http://www.kulturniportal.cz/umelec/2214-emil-artur-longen/


Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi Žumbardovi naladit 
sluníčkovou basu, Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, svedou boj o vodní pramen se zlým 
rakem a setkají se s Ledovou panenkou. Pařezová chaloupka v mechu a kapradí je zkrátka plná 
dobrodružství. Známá pohádka Václava Čtvrtka je vhodná pro děti od tří let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 24. října v 19.30
Pavel Fiala – Josef Dvořák
S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Režie: Pavel Fiala, Josef Dvořák
Hra S Pydlou v zádech měla svou premiéru v divadle Semafor 4.6.1981 a dočkala se téměř 500 
repríz. Postavička prostého lidového chytráka, který se zaplétá v šachové partii mocných, poskytuje 
vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor pro řadu brilantních klaunských čísel a stále nachází vděčné 
diváky.
Dále hrají: Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík, Jiří Veit, Karel Gult, Veronika Bajerová, Dagmar 
Schlehrová 
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Sobota 27. října v 15.00
JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Malé(h)ry Brno
Dvě neposedné ježibabky Rozára a Bumbára by túze chtěly ženicha! Namísto hlídání malého 
brášky Ježourka zkoušejí kouzelná zaklínadla, kterými by si toho pravého přičarovaly. Ještě že je na 
blízku máma Košťalinda, která je pokaždé vytáhne z bryndy, pěkně je vyplatí a nakonec i poradí . 
Kdopak bude tím pravým ženichem? Možná, že i někdo z diváků!
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská
Vstupné 90, 70, 50 Kč
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