
Naučná stezka v Horních Počernicích RA HA 
RA GUE 
RA GA 
RA G

Kulturní život v původních zemědělských obcích byl 
spjat především s ukončením sklizně hlavních plodin 
konáním dožínkové slavnosti a dále posvícenskou 
zábavou a poutí. Zpestřením bývala představení 
divadelních kočovných společností. Koncem 19. století 
se i zde ujalo konání hudebně tanečních zábav.

V roce 1882 se v Horních Počernicích ustavilo 
Sdružení ochotníků, které v zimním období hrávalo 
v sále hostince jednoduchá představení pro pobavení. 
Po založení Sokolské jednoty v roce 1905 se tato činnost 
přenesla do Sokola, kde se počaly hrát i náročnější 
hry. V roce 1912 byl založen „Kroužek mládenců" se 
zaměřením na hudební produkci a postupně i na divadlo. 
V roce 1929 byl Kroužek přetvořen na ochotnické 
divadlo „Beseda Josef Kajetán Tyl“.

V obci Chvály různé organizace a spolky hrávaly 
v sálech restaurací jednotlivá divadelní představení bez 
vytváření stálého souboru ochotnických herců. Až v roce 
1938 se ustavil divadelní ochotnický spolek „Hálek“.

V obci Svépravice také jen různé organizace hrávaly 
ojediněle nastudovaná divadelní představení pro 
obveselení diváků.

Po 2. světové válce v roce 1948 se Beseda Josef 
Kajetán Tyl a spolek Hálek spojily v „Nové divadlo", 
které podle zákona z roku 1951 bylo nejprve připojeno 
k organizaci Národní fronty a v roce 1952 k Osvětové 
besedě řízené MNV jako divadelní odbor J. K. Tyl, který 
v roce 1967 ukončil činnost. Ale již v červnu 1969 vznikla 
letní divadelní scéna. Na divadelní tradici tak úspěšně 
navázal dramatický kroužek dětí ze svépravické školy 
pod vedením Stanislava Stoklasy, aby v roce 1970 
v přírodním prostředí sehrál hru „Broučci". V roce 
následujícím se v upraveném prostředí sehrál první 
ročník divadelní přehlídky dětských soborů. V roce 1993 
byla založena dětská divadelní škola a plně obnovena 
činnosti divadelního souboru dospělých.

Úspěchy divadelních souborů, tvořících v tíživých 
podmínkách, přispěly k rozhodnutí přebudovat bývalé 
kino na divadelní scénu. Divadlo Horní Počernice bylo 
slavnostně otevřeno 13. 10. 2006.
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01. Chvalský zámek 
02. Kostel sv. Ludmily 
03. Chvalský hřbitov 
04. Svépravice (u kapličky)
05. Xaverov (na zastávce u výběhů konO 
06. Památník obětem 2. světové války 
07. Železniční stanice 
08. Divadio Horní Počernice 
09. Křovinovo náměstí - Historické jádro původní obce 

(u kapiičky)
10. Čertousy (u vjezdu na nádvoří hoteiu Čertousy)

Naučná stezka byla realizována s finančním přispěním Hlavního města Prahy, grantového systému pro podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí Hlavního města Prahy.


