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ZPRÁVA O ČINNOSTI
•  Sázení lip a otevření zámku – viz. titulní stránka
•  Dne 7. 6. 2013 jsme se zúčastnili vzpomínkového setkání u hrobu Ing. Plesingera-Božinova 
   organizovaného MěÚ k 130. výročí narození.  Hudbu hradní stráže zajistil a hlavní projev sepsal  
   PhDr. Miroslav Pavlík.
•  Fotbalisté zorganizovali velmi podařený DĚTSKÝ DEN. Dva naši členové pomáhali.
•  Pro návštěvníky Lobkovic jsme zajistili:
   -  Zpřístupnění hřbitova s hrobkou F. Palackého. Klíče má Ing. M. Novotná a E. Hudcová.
   -  TURISTICKÉ  ZNÁMKY jsou v prodeji za 30 Kč v zámku, v restauraci „ U ZÁMKU“ /na návsi/ 
      a v Café Mlýn.

PŘIPRAVUJEME
7. 9. v 14 hod. v CAFÉ MLÝN malování dětí, autogramiáda a výstava (přemístěná 
  ze zámku) malíře a karikaturisty Vladimíra DVOŘÁKA
22. 9. v 15 hod. s občanským sdružením Aktivita Neratovice pořádáme jednodenní výstavu
  japonských novoročních přání s přednáškou prof. J. Hudečka 
  a gastronomickou ochutnávkou japonských specialit
12. 10. – 10. 11. v ZÁMKU doplňková výstava včelařů z Libiše „MED A JEHO VÝROBKY“ 
  s následujícím programem
  po vernisáži 12. 10. ve 14 hodin: 
  - ukázky včelařských prací (včely budou absentovat)
  - přednášky o včelaření a medu s foto a video dokumentací
  - ochutnávka medu, medoviny, medového vína
  - zájemci si vyzkouší včelařské práce, děti zdobení perníčků a výrobu svíček 
  celý měsíc:
  - budou vystaveny potřeby včelařů od historických až po novinky
  - zajištěn bude prodej medových výrobků a včelařem zajištěno promítání 
    foto a video dokumentace (nutné telefonické objednání den předem)
  Vstupné na 4 výstavy: dospělí - 20 Kč, děti - 5 Kč, třída - 100 Kč
S mlékojedským občanským sdružením Rotunda připravujeme vylepšené opakování akce LÁVKA.  
Kvůli výměně zábradlí musíme uspořádání přesunout na příští rok.

AKCE OSTATNÍCH
LOBKOVICKÝCH ORGANIZACÍ
SDH Lobkovice uspořádá dne 5. 10. 2013 ve 14 hod.
u fotbalového stadionu oblíbenou drakiádu.      V. H.

Při příležitosti oslav F. Palackého 26. 5. 2013 zasadily 
děti členů SDH a občanského sdružení Lobkovice o. s. 
s žáky SK Lobkovice u kostela tři lípy. Dle vzoru našich 
předchůdců budou děti zapsány do městské kroniky. 
Navíc každé dítě obdrželo pamětní certifikát. Pravidelné 
zalévání pod vedením Petra Motáka zajišťuje hasičský 
dorost, tak doufáme, že nám lípy alespoň dalších 150 
let vydrží.

Odpoledne jsme slavnostně otevřeli nejstarší část zámku 
se čtyřmi výstavami. Zásluhou majitele Alexandera 
Lobkowicze a hektického úsilí členů a příznivců o. s., 
se podařilo místnosti krásně rekonstruovat, okolí urovnat 
a instalovat následující výstavy: Lobkovický zámek 
(autor M. Čejka), F. Palacký a ing. M. Plesinger-Božinov 
(nejslavnější Lobkovický rodák, blízký spolupracovník 
T. G. M., E. Beneše a R. Štefánika - autor PhDr. M. Pavlík).

Sběratel zajímající se o vojenskou, policejní 
a četnickou historii odkoupí výstroj (bajonety, sumky, 
pouzdra na pistole, uniformy), fotografie a dokumenty. 
Budu rád za jakoukoliv informaci. 
Roman Dvořák tel. 602 619 710

Na podzim svoláme brigádu na úpravu terénu 
a setí trávy okolo Rákosníčkova hřiště. Protože 
se při jeho otevření přihlásilo málo brigádníků, 
vyzýváme spoluobčany, zejména rodiče dětí 
využívajících hřiště, k pomoci. Přihlaste se prosím 
na tel. č. 603 478 582.                Václav Hudec

VÝZVA
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Historie Lobkovic
a blízkého okolí
15. století: „Okolo roku 1400 prodal Jan 
Čúch statek /Lobkovice/ měšťanu pražské-
mu i žateckému Prokopovi Kruknerovi, stavu vladyc-
kého, jenž ale již asi roku 1403 zemřev, pozůstavil 
syna Václava zletilého a jiné čtyry nezletilé /děti své/ 
pod poručenstvím doktora Jiřího Bory, Albrechta Ger-
vise a Kunše měšťana žateckého. V letech 1405 až 
1408 připomíná se, bezpochyby po rozdílu bratr-
ském, jen jediný Václav jakožto pán na Lobkovicích, 
kterýžto i příjmí „z Lobkovic“ na se vzal a do smrti 
své vedl, ačkoli potom, jsa hejtmanem na Boleslavi (r. 
1433), nic více s Lobkovicemi činiti neměl. Erb jeho 
byly dva šípy vedlečárně (parallele) položené. Umřel 
teprv r. 1450, jedinou dceru pozůstaviv.
Asi r. 1409 koupil Lobkovice slavný věku svého rytíř 
Mikuláš z Oujezda, /nejmladší/ syn Marše z Oujezda 
/Martina z Újezda/, příjmím Chudý, ačkoli opravdu ne 
chudý, ale bohatý byl. Tento rytíř, jenž r. 1415 i hradu 
Hasištejna od krále Václava dosáhl, později pak ve 
válce husitské, co vůdce vojska královského, velice 
znamenitým se stal, proměnil původní jméno své 
„z Oujezda“, snad proto, že tolik rozdílných rodin toho 
jména v Čechách bylo, a psal se již v listině r. 1410 
dne 27. února „Nicolaus Chudý de Ujezd alias de 
Lobkovic“, potom 30. máje toho roku zprosta „Nico-
laus de Lobkovic“, pak r. 1412, dne 1. února ještě „Ni-
colaus Chudý de Lobkovic“, později ale vždy jen „Mi-
kuláš z Lobkovic“. (Před r. 1410 pán tento, ve souvě-
kých pamětech často připomínaný, jmenuje se vždy 
Mikuláš „z Oujezda“ a jednou také r. 1407 „z Milče-
vsi“.) A tento jest první pod tímto jménem známý pře-
dek slavného rodu pánův z Lobkovic, kteříž již ve XVI. 
století téměř všecky panské rody v Čechách svou 
rozšířeností, výtečným duchem, mocí a slávou pře-
vyšovali, a roku 1623 i do stavu knížecího povýšeni 
jsou … 
Pan Mikuláš z Lobkovic držel Lobkovice až do smrti 
své r. 1435 /nebo 1441/ a není pochyby, že také v prv-
ních létech míval sídlo své na Lobkovicích, kteréžto 
však za válek husitských přenesl na hrad svůj Hasiš-
tejn. Pravděpodobné jest, že on vystavěl věž posavad 
stojící v zámku Lobkovském, jediný dnes pozůstatek 
někdejší pevné tvrze, ano všecko jiné stavení pochází 
teprv ze XVII. století. Mimo to přikoupil pan Mikuláš 
od arcibiskupa Kunrata /či Konráda/ ves Neratovice 
/s dvorem tišickým/ ke statku lobkovskému, až do vý-
platy, za 300 kop grošů českých. /Zástava ale upadla 

v zapomenutí a Neratovice byly pokládány za zpupné 
panství, s Lobkovicemi spojené./
Po smrti Mikuláše připadl hrad Hasištejn v dědictví 
jeho synu staršímu Mikulášovi /† 1462/, Lobkovice pak 
s jinými statky mladšímu synu Janovi Popelovi. Synové 
tito jsou předkové obou linií rodu tohoto, hasištejnské 
totiž, kterážto ve třicetileté válce z Čech se vystěhovala, 
a popelovské čili nynější knížecí. Pan Jan Popel 
z Lobkovic byl v domácích rozbrojích r. 1448 a následně 
jednotníkem strakonickým, a tudíž spolu nepřítelem 
pana Jiřího z Poděbrad, s nímž i vedle jiných pánův 
jednoty své válku vedl, ač neprospěšnou. Roku 1450 
v létě vytrhl pan Jiří z Poděbrad s Pražany také proti 
Lobkovicům a dobyl jich, jak se zdá, prvním outokem; 
avšak je potom, na počátku r. 1451, když pokoj zavřen 
byl, nálezem sněmovním opět panu Janovi Popelovi 
navrátil. Později, když týž pan Jiří na království české 
povýšen byl, stal se pan Jan Popel jedním z nejvěrněj-
ších poddaných jeho, podnikal proň nejen škody vše-
liké, ale i osobní vězení od pánův z Rožmberka i ze 
Šternberka, tehdáž odpovědníkův královských.
Kterak Lobkovice po smrti pana Jana Popela /† 1470/ 
přešly na rod panův Ojířův z Očedělic, nemůže se 
dokonale dokázati; avšak pravděpodobné jest, že se 
to stalo směnou za panství Chlumecké v Berounsku. 
Koupila totiž paní Anna Lobkovská z Rožmberka, vdova 
po panu Janovi Popelovi, r. 1474, v středu po sv. Havle, 
Chlumec hrad a panství, dávní sídlo někdejšího rodu 
z Janovic, za 4000 kop českých, od Fridricha i Al-
brechta bratří Ojířův z Očedělic; a Lobkovice jsou jim 
bezpochyby na doplacení summy trhové postoupeny, 
protože již od roku 1480 Albrecht Ojíř z Očedělic 
nazývá se pánem na Lobkovicích a pod tímto titulem, 
byv soudcem zemským (od r. 1475 také purkrabím 
hradu Pražského, r. 1478 místosudím zemským, r. 1480 
místokomorníkem), často se připomíná. Po jeho smrti 
zdědil Lobkovice syn jeho Jan, jenž nedlouho jimi 
vládnuv, asi léta 1500 prodal je panu Bartoloměji Bub-
novi ze Všebořic, jemuž tehdáž i blízké vsi Jiřice a 
Čakovice náležely; tento pak tuším ještě téhož léta 
(1500) postoupil Lobkovice panu Benešovi Sekerkovi 
ze Sedčic a naproti tomu dosáhl od něho zase Kos-
telce nad Labem.“ (Přepsáno /s drobnými úpravami a 
doplňky/ z článku Františka Palackého „Historie statku 
lobkovského“, z roku 1836, dle knihy „Lobkovický zá-
mek v Neratovicích v životě a díle Františka Palac-
kého“, Jiří Kořalka (ed.), vydané roku 2007, Naklada-
telství Akropolis s. r. o., mj. za přispění města Nera-
tovice.)

/Příště „16. století (s doplňky k věku předešlému)“/                                                        
    A. Novák

6. díl

Otevření bylo spojené s oslavou kulatého výročí naší 
významné členky paní Hany Sudové. Ve čtvrté místnosti 
vystavovala vlastní krásné obrazy. Hlavně na její počest 
zahráli před zámkem Pražští pozounisté a v zámku 
zazpívala její dcera Alena Přibylová.

I přes nepřízeň počasí přesáhla účast kapacitní mož-
nosti. Od přítomných byla slyšet samá chvála a po-
známky, že musí kvůli rozšíření vědomostí přijít znovu. 
Cenné jsou zejména zápisy prof. Václava Lišky prezi-
denta Svatoboru, potomků F. Palackého a PhDr. Jiřího 
Kořalky autora životopisu F. Palackého.

V. H.

     Návštěvu můžete dohodnout s manželi
     Růžičkovými na tel: 604 653 977; 737 049 489.

OMLUVA
Pět posledních LOBKOVICKÝCH LISTŮ roz-
nášely doručovatelky prospektů. Dodatečně
jsme zjistili, že často vynechaly některé domy, 
nebo i ulice. Všem koho se to týká, se omlou-
váme. Nemělo by se to opakovat, protože 
hodná paní Marcela Nedorostová  je bude 
rozvážet osobně.  Zájemci o celou historii 
najdou předchozí čísla na našich webových 
stránkách.                                               V. H.


