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Výstavy v Lobkovickém zámku

Lobkovický list

Zpráva o činnosti

Připravujeme
17. 11. 2013 ve 14 hod. vernisáž nové doplňkové výstavy v zámku „VZNIK REPUBLIKY“
S pomocí PhDr. Miroslava Pavlíka velmi zajímavě zpracovali studenti Pedagogické fakulty UK v Praze 
Petr Vorlíček a Martin Dvořák. Během výstavy trvající min. do 2. 2. 2014 budou postupně použita 
rukopisná vyjádření ke vzniku republiky padesáti nejvýznamnějších osobností té doby.

7. 12. 2013 od 10 do 18 hod. ADVENT v restauraci Café mlýn
Již tradiční akce určená hlavně dětem bude obsahovat dětské dílničky (zdobení perníčků, figurky 
korálkové a z vizovického těsta, výroba lampionů). Malování dětí zdarma provede známý karikaturista 
Vladimír Dvořák. V 16:30 hod. bude rozsvícen vánoční stromek a zazpívají děti z lobkovické mateřské 
školy, na stromeček mohou děti zavěšovat vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby. Pro dospělé bude 
v prodeji teplá i studená medovina, med, vánoční věnce a další vánoční zboží v několika stáncích 

15. 12. 2013 v 15 hod. autogramiáda paní Hany Sudové v restauraci Café mlýn
Autogramiáda nové knihy „MILUŠKA“ od lobkovické spisovatelky a malířky paní Hany Sudové.
K sváteční adventní atmosféře Vám zde swingové evergreeny bude zpívat lobkovická rodačka paní Alena 
Přibylová se svou kapelou „Alena Přibylová and her Longhairs“.

8. 2. 2014 MASOPUST u zámku
Tato akce bude popsána v příštím Lobkovickém listě. Na základě zkušeností z letošního roku bude 
program vylepšen. U zavěšeného prasete budou vepřové výrobky prodávat řezníci Pixové s dvojnásobným 
počtem prodavačů, aby se zkrátila čekací doba. Přibude atrakcí a prodejních stánků. Prvně vyzkoušíme 
bleší trh. Oblíbené projížďky ve voze taženém koněm i skvělý harmonikář nebudou chybět. Očekáváme 
větší množství dětí i dospělých v maskách.V otevřeném zámku přibude nová výstava a v prodeji nové 
vizitky pro turistické sběratele.                                                                                                              V. H.

Akce ostatních Lobkovických organizací
VODNÍ SKAUTI – přinesou před vánocemi do kostela Nanebevzetí panny Marie v Lobkovicích Betlémské světlo.
SDH LOBKOVICE – uspořádá 1. 12. 2013 v 17 hod. u zvonice rozsvěcení vánočního stromku. 
Na stromek můžete zavěsit přinesené ozdoby.
MIKULÁŠ – bude chodit  5. 12. Návštěvy si lze objednat na č. 604 850 868                                                               V. H.

Po devíti měsících provozu můžeme hodnotit 
a připomenout zprovoznění zámku.
 
V r. 2012 majitel zámku Alexander Lobkowicz souhlasil 
s pronajmutím čtyř místností našemu občanskému
sdružení, zainvestoval elektrickou přípojku s rozvody, 
nutné zednické práce a nové vchodové dveře. Členové 
občanského sdružení s vydatnou pomocí paní Hany 
Čejkové, manželů Růžičkových a Volodi na vyklízení, 
vymalování, úklidových pracech a instalaci tří výstav 
odpracovali 350 brigádnických hodin.

Ve třech místnostech jsou stálé výstavy
1)   Lobkovický zámek ‒ autor Ing. Martin Čejka
2)   František Palacký ‒ autor PhDr. Miroslav Pavlík 
      a Naďa Albertová
3)   Ing. Miroslav Plesinger‒Božinov ‒ autor 
      PhDr. Miroslav Pavlík a Naďa Albertová 

Zvláště v této 3. místnosti objevují návštěvníci nové 
informace o nejslavnějším lobkovickém rodáku, který byl 
minulým režimem vymazán z dějin /blízký spolupracov-
ník T. G. Masaryka, E. Beneše, R. Štefánika, diplomat, 
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objevitel hrobu J. A. Komenského v Naardenu, poúnorový
vězeň/. Mimořádnou osobnost pomůže dostat do pově-
domí obyvatel i mnohaletá práce PhDr. Pavlíka na živo-
topisné knize a její využití v připravovaném televizním 
seriálu „ RAPORT O VELKÉ VÁLCE“.

•   V letních měsících jsme v prostorách zámku v Lobkovicích uspořádali malou výstavu části díla našeho lobkovického malíře,     
    výjimečné kreslířské zručnosti se dvěma svými kolegy p. Vostrým a p. Stichou držitelem české rekordu v kreslení trojvtipu. 
    V září byla tato výstavy přemístěna do restaurace Café mlýn, kde při autogramiádě pan Dvořák velice ochotně předvedl svůj 
    talent přímo na místě při portrétování přítomných dětí.
•   Výstavu novoročních japonských přání v zámku a zejména přednášku prof. J. Hudečka zajištěnou občanským sdružením 
    Aktivita Neratovice ocenili nejvíce zájemci o japonský způsob života
•   Další doplňková výstava „MED A JEHO VÝROBKY“ má zcela nečekaně vysokou návštěvnost nejen obyvatelstva, 
    ale i celých tříd z Neratovic a okolí. Chvála přichází ze všech stran. Obdiv a poděkování patří nejen autorce paní Haně 
    Vojtové, ale i dobrovolným kurátorům manželům Růžičkovým, kteří se dostali na hranice svých možností. Ukončení výstavy 
    bylo prodlouženo do 13. 11. 2013.
•   Brigáda na dětském hřišti je popsána samostatně. Škoda, že všechny výzvy k uživatelům Rákosníčkova hřiště vyšly naprázdno. 
    Budeme doufat, že se do druhé etapy v příštím roce zapojí.                                                                                                  V.H.
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     Historie Lobkovic a blízkého okolí 
Jan Žižka z Trocnova v okolí Lobkovic: Nevíme přesně 
kolikrát, a kdy poprvé, se slavný vojevůdce se svým husit-
ským vojskem v okolí Lobkovic pohyboval. V roce 1423 
dochází k roztržce mezi Žižkou a táborskými kněžími, po 
níž slepý hejtman se svými věrnými opouští Tábor a pře-
chází do východních Čech, kde zakládá nový „Menší Tá-
bor“. K tomuto roku existuje zmínka, že Jan Žižka na území 
dnešního Neratovicka doplňuje své vojsko koňmi, a možná 
se k roku 1423 vztahuje i následující pověst.
„Zkáza hradu Sekyrky“ - V krajině kolem nynějších Lob-
kovic se kdysi široko daleko rozkládaly hluboké lesy. V těch 
lesích, na skalním ostrohu při řece Labi, se tyčil hrad Lob-
kovice. Za husitských válek stál jeho pán na straně nepřátel
kalicha, a tak se jednou Žižka rozhodl, že se lobkovického 
hradu zmocní. Za parného letního dne přitáhl se svým 
vojskem od Mladé Boleslavi a utábořil se nedaleko vesnice
Dřísy, na návrší zvaném Homolka. Tu přikázal vojákům, 
aby si odpočinuli. Po oddechu velel Žižka k pochodu na 
lobkovický hrad, který bylo z Homolky vidět v lesích jako 
na dlani. Bratrské vojsko vkročilo do rozlehlých hvozdů. 
Hodina za hodinou míjela a podle toho, jak hrad předtím 
spatřili, museli by být vojáci dávno u něho. Všichni už byli 
utrmácení, ale po hradu nebylo ani potuchy. Když vojsko 
překvapila noc, utábořilo se v lese. Ráno vydal Žižka rozkaz,
vrátit se zpět na vrch Homolka. Jakmile vojsko došlo na ná-
vrší, byl zase lobkovický hrad v lesích jasně vidět. Hejtmané 
určili přesný směr a vojsko opět vyrazilo na pochod, aby 
vzpurného pána Lobkovic potrestalo. Zase však uplynulo 
drahně času a po hradu ani památky. Celý den se husité 
trmáceli hustým hvozdem, ale lobkovický hrad nenašli. 
A opět vojsko nocovalo v lese. Ráno rozzlobený Žižka kázal 
vojsku pochodovat lesem už jen tak nazdařbůh. K polednímu 
přední hlídky narazily na hrad, ale Lobkovice to nebyly. Byl 
to menší hrad, zvaný Sekerka, jenž náležel pánům Seker-
kům ze Sedčic, kteří rovněž patřili k nepřátelům husitů. 
Proto Žižka rozkázal unavenému, avšak dlouhým blouděním 
rozezlenému vojsku vzít hrádek útokem. Marně se jeho 
obránci bránili. Táborité hrádek dobyli, vyplenili a zapálili. 
Pán hradu prý tenkrát utekl tajnou chodbou daleko do lesa
a odtud se dostal na lobkovický hrad. Zbořený hrad Sekyrka 
byl pak ponechán svému osudu. V průběhu věků se jeho 
zříceniny rozpadly a dnes po něm není ani nejmenší stopy.
Dle písemných zpráv se Jan Žižka se svým vojskem pohy-
boval v okolí Lobkovic (zřejmě naposledy) začátkem června 
roku 1424. Husité se vraceli z tažení po jihozápadních 
Čechách a vstoupili do Kostelce nad Labem, aby si zde 
odpočinuli. Na tuto chvíli čekalo silné panské vojsko sva-
tohavelské koalice. Uzavřelo jedinou čtvrtou stranu, z níž 
opevněné město nebylo obklíčeno řekou, a vyhladověním 

chtělo Žižku přinutit ke kapitulaci. Zkušený vojevůdce však 
vyslal z Kostelce svého muže směrem na Poděbrady. Tomu 
se podařilo proklouznout pod pláštíkem ranní mlhy nepo-
zorován panským vojskem a už o den později hlásil situaci 
Hynkovi z Kunštátu a Poděbrad (strýci budoucího českého 
krále), jednomu z mála šlechticů, jenž zůstal Žižkovým spo-
jencem. Vyslaná družina z Poděbrad neslyšně pobila panské 
hlídky na pravém břehu řeky a za noci pomohla husitům do-
stat se nepozorovaně z obklíčení přes Labe.

16. století: Již r. 1507 jmenuje se syn Beneše Sekerky Šťastný 
ze Sedčic a na Lobkovicích, jakkoli otec sám žil až do 
r. 1510, zůstaviv tři syny, vedle Šťastného, který se utopil, 
Ladislava a Fabiana, kteří ještě r. 1539 nedílně vládli na 
Lobkovicích. Po shoření desek zemských (r. 1541) nechali 
zapsati své vlastnictví do nových knih (r. 1543): „Lobkovice 
tvrz, dvůr poplužní s poplužím, ves tudíž Lobkovice, ves 
Mlékojedy a dvory kmetcí s poplužími, s dědinami, lukami, 
lesy, lovy, háji, potoky, rybníky, s Labem hořejším i dolejším, 
s ostrovy, jmenovitě s ostrovem v Labi hořejším proti luhu 
Jiřickému, a v dolejším Labi se třemi ostrovy pod mlejny, 
s kurmi, vejci, robotami, štěpnicemi, chmelnicemi, vinicemi, 
šafránicemi, s mlejny, s přívozem a krčmou při něm, s podacím 
kostelním v Lobkovicích i se vším panstvím, toho všeho, což 
tu po otci a po předcích svých od let 33 v držení a užívání 
byli a jsou až posavad.“ Ladislav Sekerka zemřel r. 1544, 
načež synové jeho Jan a Přibík, jinak Beneš, drželi Lobkovice 
nedílně se strýcem Fabianem a dali si r. 1554 vložiti do desek 
zemských: „Ve vsi Kojeticích dvůr kmetcí pustý s platem, 
s dědinami, lukami, pastvami, městištěm, štěpnicí pustou, 
s haltýřem, s krčmou svobodnou v též vsi Kojeticích, s platem, 
s robotami žennými, s kurmi i se vší zvolí, což k tomu pří-
sluší, i s plným panstvím.“ R. 1563 zemřel Fabian Sekerka, 
bez dětí, stár 78 let. R. 1571 zemřel Jan, také bez dědiců. 
Poté držel Lobkovice s Neratovicemi, Obřístvím, Vodolkou 
a dvorem v Tišicích Přibík Sekerka až do své smrti r. 1574. 
Tři synové jeho podělili se o zboží otcovské a nejmladší Jan 
Ratibor Sekerka ze Sedčic ujal se Lobkovic i s Neratovicemi 
a s dvorem v Tišicích. Postupně však zabředal do dluhů 
a nucen hleděl svůj majetek prodat. R. 1591 dohodl se o toto 
s Václavem Budovcem z Budova za 11 750 kop českých, ale 
trh ten potom nedokonán, poněvadž pan Sekerka nebyl s to, 
aby Neratovice z různých závad vyprostil. Již tehdy se zajisté 
počali držitelé panství roudnického (Lobkowiczové) pota-
hovati o Neratovice, jakožto dávnou zástavu arcibiskupskou. 
K r. 1595 se vztahuje epitaf rodiny Jana Beřkovského ze 
Šebířova, zasazený do jižní stěny chrámového presbytáře 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích.    

  A. Novák

7. díl

O přechodných výstavách ve čtvrté místnosti Vás prů-
běžně informujeme. Dne 13. 11. 2013 končí mimořádně 
úspěšná výstava „MED A JEHO VÝROBKY“ výborně 
zorganizovaná paní Hanou Vojtovou. Děti, studenti, 
vyučující i mnoho dalších návštěvníků si mohlo rozšířit 
své vědomosti. O výsledku testované soutěže tříd vás bu-
deme informovat v dalším Lobkovickém listu. Děkujeme 
dobrovolným kustodům za náročnou a obětavou práci. 
S nimi je třeba návštěvu předem telefonicky v dostatečném 
předstihu dohodnout na č.737 049 489 nebo 604 653 977 
případně na emailové adrese ruzickovi.ps@volny.cz.

Vstupné: dospělý 20,-Kč, děti 5,-Kč, třída 100,-Kč
V prodeji jsou zde: pohledy, knihy Hany Sudové 
a turistické známky. Připravujeme i turistické vizitky 
a turistické deníky.

V.H.
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BRIGÁDA:
V neděli dne 6. 10. 2013 byla naším Občanským sdru-
žením zorganizována brigáda na úpravě dětského hřiště. 
Provedli jsme rekultivaci části travnaté plochy s novým 
výsevem trávníku směrem do ulice a opravu přístupového
chodníčku ke hrací ploše hřiště. Za poměrně příznivého 
počasí dva členy sdružení přišlo významně pracovně 
podpořit dalších devět našich spoluobčanů.

Pan Adam Slaba obětavě „rozdováděl“ motorový rekul-
tivátor půjčený Josef Šmejkalem, aby provedl rozrušení
plochy původního trávníku a připravil ji tak pro nové 
srovnání a ohumusování. 

Pan Miloš Struha s panem Zdeňkem Moravcem pro-
vedli nový povrch mlatové plochy chodníčku, ze kterého 
byl před tím odstraněn původní nevhodný štěrk. Ze zá-
meckého dvora pánové Bohumil Živný a Daniel Heřman 
dovezli materiál na opravu chodníku. Jeho nový povrch 
pak všichni společně pečlivě urovnali a důkladně uvál-
covali.

Pan Bohdan Kasper po celý čas brigády stranou pilně 
prosíval hlínu pro nové ohumusování trávníku. Mladík 
Tomáš Ptáček na speciálně „vytuněných“ kolečkách ten-
to materiál obětavě navozil.
 
Na konec brigády bylo provedeno vysetí nového trávníku. 
Pan Václav Hudec za tím účelem vykoupil veškeré travní 
semeno v dostupných prodejnách a ještě jsme museli 
doplňovat z vlastních „tajných“ zásob. Zalévání vysetého 
trávníku nezištně nabídl pan Tomáš Havlena, který 
také ochotně přiložil ruku k našemu společnému dílu. 
Počasí brigádníkům skutečně přálo a přál jim také 
Adam Hudec, který je zásobil skvělou jablkovicí pro po-
vzbuzení pracovního nasazení.

Nasazení bylo asi podpořeno správně, neboť se dnes 
na části plochy dětského hřiště již pěkně zelená tráva, 
z čehož máme velkou radost. Všem, kteří nám s tímto 
úkolem pomohli, ještě jednou velice děkujeme a jejich 
nezištné spolupráce si velice vážíme.

   B. Kasper

Naše aktivity


