
Předprodej vstupenek na duben 2013 bude zahájen v     pokladně divadla 12. března v     16 hodin.   
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu a 
představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského zámku.
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před začátkem všech 
představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18 hodin na 
www.divadlopocernice.cz  a na e-mailové adrese: divadlo@pocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. Toto 
omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknou v pohodlí domova. 
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

Středa 3. dubna v 18.00
QUATTROM (popáté) 
Vernisáž výstavy obrazů, výtvarných objektů a grafiky autorů Miroslava Kubového, Milana 
Myslivečka, Jiřího Mejstříka a Aleny Hořejší.
Všichni z „Quattrom“ jsou i členy velké tzv. Tvůrčí skupiny, která vznikla před více než 30 lety při 
Útvaru hlavního architekta hlavního hl. m Prahy (nyní Útvar rozvoje hl. m. Prahy), kde pracují nebo 
pracovali v různých profesích. Tvůrčí skupina má za sebou již 16 pravidelných výstav v dvouletých 
intervalech, a to i v dosti prestižních prostorech, jako např. Martinický palác nebo Staroměstská 
radnice.

Sobota 6. dubna v 15.00
O MLSNÉ PRINCEZNĚ
Liduščino divadlo
Princezna Vanilka má mlsný jazýček, který ji dovede až k ježibabě do perníkové chaloupky v lese. 
Naštěstí ji vysvobodí dvorní šašek s pohledným kuchtíkem Matějem. Klasická činoherní pohádka.
Vstupné 90, 70, 50 kč

Neděle 7. dubna v 19.30
Milan Kopecký
DVEŘE aneb PANE, VY JSTE NÁHODA!
Produkce: Divadlo Palace
Úsměvná, konverzační komedie.
Když vás opustí manžel a uteče za jinou, která je mladší než jeho vlastní dcera, když vlastní dcera 
začne mít touhy odpoutat se od „rodinného krbu“ a zkusit si svou vlastní cestu, když se vám práce 
stává rutinou a všichni kolem ní nezajímavou nutností, když máte pocit, že všechny sousedky vás 
tupě sledují, když už jen pouhý pohled na chlapa ve vás vyvolává pocit něčeho zbytečného – pak se 
může zdát, že váš život zrovna nestojí za moc. Zbývá vám ještě mnoho: například naděje, protože ta 
nikdy neumře dřív než my. 
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stryková/Tereza Nekudová
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Středa 10. dubna v 19.30
MŮŽU K TOBĚ?
Divadlo Artur
Režie: Miroslav Oupic a Jindra Kriegel  
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Situační komedie
Děj se odehrává na dvou odlišných místech. V psychiatrické ordinaci doktora Flojda a v místním 
bistru, které slouží jako její čekárna. S humorem a ironií řeší zamotané mezilidské vztahy a 
civilizační problémy, které naši předci vůbec neznali.  
Pomoc zde postupně hledají politik trpící stihomamem, promiskuitní nymfomanka, bývalý 
vrcholový hokejista, nedávný vítěz reality show, modelka a dealerka kreditních karet.
Pomůže pacientům odborník na lidskou duši nebo upovídaná majitelka bistra se školou života?
Hrají: Filip Blažek, Lukáš Langmajer, Michaela Kuklová, Jindra Kriegel, Barbora Mottlová, Věra 
Vodičková, Veronika Nová, Jana Pidrmanová, Petr Jablonský, Miroslav Šimůnek, Vanda Károlyi, 
Klára Jandová
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Neděle 14. dubna v 15.00
KOCOUR V BOTÁCH
Hálkovo městské divadlo Nymburk
Autor a režie: Adolf Toman
Klasická činoherní pohádka.
Byl jednou jeden mlynář a ten měl na tomto světě tři syny, k tomu mlýn, osla a kocoura a bylo mu 
to k užitku. Synové pracovali ve mlýně, osel přinášel pytle s obilím a odnášel pytle s moukou a 
kocour? Inu, ten přece chytal myši! Když mlynář zemřel, rozdělili si synové dědictví, ten nejstarší 
dostal mlýn, ten prostřední osla a ten nejmladší? Inu, ten přece dostal kocoura! Nic jiného na něj 
nezbylo!
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 18. dubna v 19.30
Aldo Nicolaj
MYDLIBABA A TY DRUHÉ aneb TŘIKRÁT DO ČERNÉHO
Produkce: Divadlo v Řeznické
Režie: Jaromír Pleskot
Tři rozdílné dámy ve třech rozdílných příbězích s černým a růžovým humorem. Voda a 
mýdlo, Svatba a kameny, Sůl a tabák. 
Hra italského dramatika Alda Nicolaje, autora známých komedií,  vypráví tři ženské příběhy- 
zpovědi. První z nich představuje divákům čistotnou vězenkyni Francesku, přezdívanou Mydlibaba, 
která lidem prokazuje tak dlouho dobro, až se jí za to dostane zasloužené odměny. Druhý příběh je 
zpovědí nevěsty, kterou oklamal podvodník a v třetím příběhu nahlédneme do života temperamentní 
sexy vdovy v nejlepších letech. 
V hodinovém představení exceluje herečka Luba Skořepová. A že ty tři role zvládá více než 
bravurně dokazují i slova kritika: “Je skrznaskrz ženská - potvora i světice. Ať si tvrdí jak chce, že 
není čarodějka, kouzlo, jak proniknout k lidským srdcím, ovládá bezpečně.” 
Vstupné 160, 140, 120 Kč

Úterý 23. dubna v 19.30
Eduardo Rovner
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová, Iva Ptáčková 
Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke hrobu své matky, povídá si s ní a každý týden jí líčí, co 
nového se mu přihodilo. Když jí jednoho dne oznámí, že se konečně chystá oženit, očekává ho po 
návratu domů neuvěřitelné překvapení. Energická matka se mu znovu začne plést do života.
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdena Víznerová, Michal Král, Michal Klich, Eva Bartoňová, 
Stanislav Tomek, Renata Sýkorová, Ondřej Krásný .



 Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 27. dubna v 18.00
John Murell 
POSLEDNÍ LÉTO SARAH BERNHARDT    
DS Právě začínáme 
Režie: Vladimír Stoklasa 
Komediálně laděná hra ze života Sáry Bernhardtové je oslavou talentu, nezkrotné vitality a také 
doby, kdy ještě byl čas prožívat krásno. Někteří lidé se svým způsobem života a svými výkony 
stávají mýty či legendami. Mezi takové patří i herečka Sára Bernhardtová, skandální, skvělá, 
neobvyklá, nekonvenční. V herecky náročném představení roli Sáry a roli mírně podivínského 
tajemníka Pitua bravurně zvládají Jana Keilová a Dáda Stoklasa.Představení bylo v roce 2008 
nominováno na Národní přehlídku amatérského divadla.  
Vstupné 120, 100, 80 Kč.
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