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Tisková zpráva 

   

 

8. 10. 2015  

Vychází nová publikace o Horních Počernicích 

s názvem „Procházka městskou částí Praha 20“.  

Od 15. října 2015 se budou čtenáři, turisté i obyvatelé Horních Počernic moci seznámit 

s novou publikací, která mapuje nejzajímavější místa i nejzajímavější historické momenty 

Horních Počernic, které měly mnohdy celonárodní dopad. Hlavní část publikace provází 

nejzajímavějšími místy Horních Počernic a celkem ve 22 zastaveních představuje dominantní 

památky historického i přírodopisného charakteru a nezapomíná ani na významné rodáky či 

významné aktéry politicko-společenského života. 

Dominantou Horních Počernic je Chvalský zámek, který datuje svůj vznik do 15. století, do 

dnešní barokní podoby byl přestavěný jezuity, v těsném sousedství k němu přiléhá kostel sv. 

Ludmily, ve 20. století úzce spjatý s osobností faráře Františka Štveráka, který ve farnosti 

působil v letech 1937 – 1949. Později byl arcibiskupským vikářem. Přežil čtyři roky 

v německých koncentračních táborech; v prvních poválečných letech se zasloužil                         

o znovunavrácení desítek nacisty ukradených českých zvonů; po svém zatčení StB v roce 

1949 byl znovu uvězněn. Horní Počernice jsou také neodmyslitelně spjaté s divadelní tradicí. 

V Horních Počernicích je divadlo, které slouží jako stagiona pro profesionální pražské 

soubory, zájezdové soubory i místní velmi silné soubory ochotnické. V květnu a červnu 

divadlo pořádá přehlídku inscenací amatérského divadla. Pro festival slouží ojedinělá letní 

divadelní scéna ve Svépravicích. V roce 1970 vybudovala skupina nadšených příznivců 

divadla v areálu svépravické školy letní divadelní amfiteátr a od té doby probíhá festival 

každoročně, v roce 2015 se uskutečnil jeho již 55. ročník. Horní Počernice se tak pyšní 

nejstarším divadelním festivalem amatérských divadelních souborů v ČR konaným pod širým 

nebem. Významnou divadelní událostí Horních Počernic se stala také světová premiéra hry 

Václava Havla Žebrácká opera v režii Andreje Kroba. Proběhla roku 1975 v sále místního 

hostince U Čelikovských a podařilo se ji utajit i před státní bezpečností. Jednou z důležitých 

historických událostí Horních Počernic byl i tzv. Chvalský mír, který se váže k prusko-
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rakouské válce z roku 1866, kdy byla na Chvalech (část Horních Počernic) dojednány 

podmínky vojenské kapitulace Prahy. 

Na třiceti dvou stranách brožurky naleznete i doporučení na zajímavá turistická místa v okolí, 

tipy na cyklo výlety s tématy, která se váží k okolí Horních Počernic. Jednou z nich je např. 

„Svatováclavská“ cyklotrasa, která turisty dovede do Staré Boleslavi a je úzce spjata se 

svatováclavským kultem. Z Horních Počernic se také lze vydat na „Hrabalovskou“ 

cyklotrasu vedoucí po stopách Bohumila Hrabala do Kerska, kde je pěkná naučná stezka, 

Hradišťka, kde je spisovatel pohřben nebo až do Hrabalova rodiště Nymburka. 

Naše městská část proslula také Cirkusovým zimovištěm a Xaverovským chovem koní. Do 

historie cirkusů se Horní Počernice zapsaly vybudováním zimoviště pro cirkusy, jehož 

výstavba byla zahájena ve třetím čtvrtletí roku 1958. Nikdy však nebyla definitivně 

dokončena. V největším zimovišti cirkusů v Evropě v dobách cirkusové slávy přezimovalo 

6 slonů, 36 lvů, 22 medvědů a nepočítaně leopardů, pum, opic, koní, velbloudů, buvolů či lam 

a jiné exotické zvěře. V druhé pol. 20. stol byl areál přestavěn na depozitář a unikátní 

vědecko- výzkumné pracoviště Národního muzea. 

 

Slavnostní křest publikace proběhne na Chvalském 

zámku, 15. října 2015 v 18: 00 hod. při příležitosti 

110. výročí Knihovny Horních Počernic. Vstup na 

křest je volný. 

 

Publikace vznikla v rámci Komise pro projekt Zdravá městská část a Místní agendu 21. 

Náklady spojené se vznikem publikace byly uhrazeny z placené inzerce, která je součástí 

publikace. Náklad je 6.700 ks.  

Publikace je k dostání zdarma od 15. října na vybraných místech v Horních Počernicích 

(Chvalský zámek - Informační centrum, Místní úřad Městské části Prahy 20, Divadlo Horní 

Počernice, Knihovna Horní Počernice aj.) 

kontakt: 

Mgr. Barbora Stýblová 

barbora.styblova@gmail.com 

tel.: + 420 732330515 
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