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MASOPUST 2014

Lobkovický list

V sobotu 8. února naše Občanské sdružení organizovalo 
již podruhé v areálu statku u lobkovického zámku lidovou 
masopustní veselici spojenou se „zabíjačkou“ a řadou ak-
tivit vybraných zejména pro děti. Ráno již od půl desáté 
čekalo na zahájení prodeje produktů z Pixova řeznictví 
z Polerad několik významných lobkovických makrobio-
tiků a u mnohých stánků se pozvolna připravoval prodej 
různých pochutin a předmětů. Postupně houstnoucí dav 
návštěvníků byl letos probarven také několika maso-
pustními maskami. Pro děti, které masku neměly, byla 
připravena venkovní dílnička, ve které si mohli za po-
moci odborných asistentek masku sami vyrobit. Stoupa-
jící masopustní náladu před polednem již tradičně pod-
pořil skvělý pan harmonikář Hruška, který do davu ná-
vštěvníků z měchu svého nástroje dovedně sypal jednu 
píseň za druhou. Kdo se zrovna nedusil vlastnoručně 
opečeným špekáčkem, zabíjačkovým gulášem, nelokal 
klášterecké pivo či jiný mok, mohl si i pěkně zazpívat. 
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Po poledni byla masopustní veselice 
oficiálně zahájena projevy pana 
předsedy Hudce, paní starostky 
Mrzílkové a také paní Smetanové, 
která zde zastupovala majitele 
zámku. Jak to již bývá, hustota davu 
byla nejvýraznější ne okolo uvede-
ných řečníků , ale okolo pivního 
stanu a řeznického pultu. Avšak 
k naší radosti se řada návštěvníků 
také vydala do zámku, kde byla 
kromě trvalé expozice ke shléd-
nutí tentokráte také výstava replik 
historické zbrojní výstroje, kterou 
ochotně instalovali členové skupiny 
.ARMATUS, oslavující letos již 
třicáté výročí svého založení. Její 
členové předvedli na nádvoří zámku 

mnohým zvědavým divákům několik skvělých ukázek 
z historických soubojů. Po klidu zbraní poblíž jejich 
„velitelského stanu“ proběhlo záhy vyhodnocení a oce-
nění dětských masopustních maškar.

Připravujeme
VELIKONOCE v restauraci „Mlýn“ 
20. dubna 11 – 17hod. 
Akci zaměřenou zejména na děti organizujeme ve 
spolupráci s občanským sdružením AKTIVITA 
NERATOVICE. V obležení opět bude oblíbený 
karikaturista Vladimír Dvořák. Děti se mohou tě-
šit na portréty i tetování. Podrobnosti v přiložených 
letáčcích. 
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ PRAŽSKÝCH 
AMATÉRSKÝCH VÝTVARNÍKŮ se uspořádá 
na zámku od 13. 4. do 31. 5. 2014 s vernisáží 
13. 4. v 15 hod.
SETKÁNÍ U LABE 2. ročník letní slavnosti 
28. 6. 2014 od 13 hod.
Pořádáme ve spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů (SDH) Lobkovice. Z bohatého programu 
pro dospělé i děti uvádíme: soutěže družstev v plavbě 
na raftech (očekáváme přihlášky hlavně všech 
lobkovických organizací), neckyáda, hod na cíl, 
běh v pytlích, běh v potápěčské výstroji, hod vejcem 
do výšky a soutěž o nejoriginálnější plavky. Soutěžící 
budou odměněni pamětními i hodnotnými cenami. 
Děti si zadovádí v umělém pěnovém poli a vyzkouší 
si i stříkání z hasičské proudnice. Mohou se též svézt 
motorovým člunem po Labi. V provozu bude přívoz 
do Mlékojed, zajišťujeme prodej občerstvení, 
opékání buřtů i muziku.                                       V.H.

MASOPUST: Šlo o organizačně nejnáročnější akci a také 
nejvíce navštívenou. Mezi stovkami návštěvníků nebyly 
téměř kritické připomínky. Poděkování zaslouží všichni, 
kteří jakkoli pomohli. Z nečlenů zejména skupina Arma-
tus, která připravila i pěknou výstavu různých historických 
zbraní a pan Vebr se svými koňmi. Z příznivců manželé Rů-
žičkovi a Hana Čejková za zvládnutí náporu návštěvníků 
v zámku. Z našich členů zmiňuji Evu Sojkovou s pomocni-
cemi za zvládnutí maškarády a Aleše Nováka se synem za 
prodej piva. Nikdo z nich se mezi stánky nestačil ani projít.  V.H.

VÝSTAVA PRUSKORAKOUSKÁ VÁLKA VIA BELLI:
V neděli 2.března 2014 se konala na zámku v Lobkovicích 
vernisáž výstavy o prusko-rakouské válce z roku 1866. Vý-
stava potrvá do 11.dubna a je doplněna o diverzní akci proti 
neratovickému železničnímu mostu, který zde provedla ra-
kouská armáda dne 28.července 1866.Vernisáže se zúčast-
nili vojáci v dobových uniformách a členové Komitétu pro 
udržování památek z války roku 1866 pan Martin Barus 
a Zdeněk Studený.                                              Roman Dvořák

VÝSTAVA LOBKOVICE V PROMĚNÁCH ČASU:
V březnu proběhla ve Společenském domě výstava srov-
návacích fotografií autorů M.Čejky, J.Pecháčka a P.Šandy 
„Na březích Labe - Lobkovice v proměnách času“. Padesát 
dvojic fotografií dokumentovalo změny, ke kterým došlo 
v Lobkovicích za posledních více jak sto let. Nyní vyšla 
i kniha, obsahující i další foto-
grafie, které na výstavě nebyly. 
Kniha vychází spolu s porovná-
vacími fotografiemi Mlékojed 
a lze ji zakoupit v knihkupectví
na náměstí Republiky a infocentru 
městského úřadu.                M. Čejka

Zpráva o  činnosti

AKCE OSTATNÍCH LOBKOVICKÝCH ORGANIZACÍ
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) pořádá v sobotu 3. 5. 2014 
na návsi „MÁJOVOU“ počínající ve 14 hod. stavěním Májky. Během 
odpoledne bude zajištěno občerstvení, muzika a akce pro děti. Od 20 
hod. bude v sále LAMPA taneční zábava. Hraje skupina BONUS.
Pavel CILC - PÁLENÍ ČARODĚJNIC dne 30. 4. 2014 u mlýna
Již od 11 hod bude v provozu občerstvení, grilování buřtů nebo masa, 
dětské hry a hlavně soutěž o nejlepší kostýmy čarodějnic a čarodějů. 
Večer proběhne další pokus o zapálení plovoucí vatry šípem. Tanec 
možný při reprodukované hudbě.
Pavel CILC - ŠVANDA - CUP 2014 SOUTĚŽ HISTORICKÝCH 
VOZIDEL dne 10.5. 2014 od 8 do 9:30
je možná prohlídka přihlášených veteránů před lobkovickým zámkem. 
Z jízdy dlouhé cca 80 km se budou vracet do cíle k zámku v odpoledních 
hodinách.
F.C. LOBKOVICE MERKURIA
5. 4. 2014 20 hod. PLES FC LOBKOVICE „U Šárů“ - hraje 
skupina PLUS
8. 5. 2014 od 8 hod. FOTBALOVÝ TURNAJ Bohdana Kaspera 
7. 6. 2014 od 10 hod. DĚTSKÝ DEN na stadionu v Lobkovicích

V.H.
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 Historie Lobkovic a blízkého okolí 
17. století (druhá polovina): Po třicetileté válce byl kraj 
Kouřimský, do něhož spadalo i panství Lobkovice, v běd-
ném stavu. Ještě r. 1650 bylo v tomto velikém kraji pouze 11 
katolických kněží, takže některý z nich spravoval nouzově 5 
až 10 okolních farností. Bez faráře byly i Lobkovice, stejně 
jako v blízkém okolí např.: Líbeznice, Kojetice, Kozly, Vše-
taty, Libiš a Obříství, Chlumín, Hostín, Lužec atd. Mno-
ho vsí a far i kostelů bylo zpustošeno, rozbořeno, vypáleno 
a opuštěno. Také vsi Lobkovice s farním kostelem, Mléko-
jedy, a zvláště Neratovice a Byškovice byly úplně zpustošeny. 
Podle berní ruly byl r. 1654 v Lobkovicích pouze 1 chalup-
ník – Václav Tesařů, 7 selských stavení a 2 chalupnická byla 
rozbořená a pustá. V urbáři z r. 1658 se zde uvádí 1 grunt 
s potahem, 18 gruntů pustých, 14 pustých chalup, z mlýna 
a pivovaru zbývaly jen pusté zdi, jez na Labi dokonce spuš-
těný. Ves Mlékojedy (dříve Mlíkojedy), která patřila k pan-
ství Lobkovickému, byla r. 1654 celá pustá; bylo tam 9 pus-
tých gruntů selských a 5 chalupnických. Ves Neratovice, 
která patřila Lobkowiczům, trpěla z celého kraje snad nej-
více, protože ležela u hlavní cesty pražské, která vedla přes 
Neratovický přívoz. Již na počátku války třicetileté byla úpl-
ně vypálena a zpustošena, jak ves a všechny domy usedlíků, 
tak i poplužní dvůr panský. Berní rula z r. 1654 uvádí, že v 
ní bejvaly 3 grunty selské a 2 chalupnické, a že již ani jmé-
na těch bývalých gruntů nebylo možno vyzvědět. Teprve 
1658 byly Neratovice znovu osídleny. Také ves Byškovice 
byla úplně vypálena a teprve r. 1667 až 1669 znovu posta-
vena a osídlena 2 sedláky a 5 chalupníky.
Po roce 1655 Václav František Eusebius, 2. kníže z Lob-
kowicz, prodává statek lobkovský buď Heřmanu Černínu 
z Chudenic nebo hraběti Krištofovi Ferdinandovi z Lob-
kovic a na Bílině za 17 142 kop grošů, ale před svou smr-
tí (†1677) jej každopádně kupuje zpět a připojuje ke kní-
žecímu fideikomisu Roudnickému, spravovanému z Nela-
hozevsi. Po smrti Václava Františka Eusebiuse vládl fidei-
komisem rodiny Lobkowiczů jeho syn Ferdinand August 
Leopold (* 27. září 1655 - † 3. října 1715), 3. kníže z Lob-
kowicz a vladař domu lobkowiczkého, vévoda ze Zaháně, 
okněžněný hrabě ze Sternsteinu, majoritní pán na Roud-
nici nad Labem, tajný rada a komoří, od 18. července 1698 
rytíř Řádu zlatého rouna (č. 586), v letech 1699 až 1708 
nejvyšší hofmistr císařovny.
V r. 1658 stály z lobkovického zámku jen obvodové zdi, bu-
dova byla beze střech (vyjma zachovalé věže) a stropy v in-
teriéru byly zčásti propadlé. Na podzim r. 1679 započala 
oprava a přestavba zámku. Tímto úkolem byl pověřen An-
tonio Porta (* 1631 či 1632 - † 1702), vlašský architekt činný 
převážně v Čechách, od r. 1668 architektem Václava Fran-

tiška Eusebia (od r. 1677 Ferdinanda Augusta Leopolda, 
v r. 1689 odchází do ciziny). V následujících letech získal 
zámek v podstatě dnešní vzhled. K jihozápadnímu rohu pů-
vodního zámku bylo přistavěno boční jednopatrové barokní 
křídlo obdélníkového půdorysu se čtvrtkruhovitě vyříznu-
tým západním nárožím. V tomto prostoru byl umístěn hlav-
ní vchod do bočního křídla, zdobený barokním portálem. 
Kolem r. 1700 byl barokně přestavěn také lobkovický kostel 
Nanebevzetí Panny Marie.
K lobkovickému dvoru patřilo 65 kop záh. rolí, z nichž 
v r. 1658 bylo 24 kop vzděláváno, vinice pod 10 sudů sedmi-
věderních, chmelnice pod dva věrtele, 13 léčí lesů, 4 louky. 
Chmelnice a vinice byly r. 1658 pusté, luka dřívím zarostlá.
V popisovaném období, asi v r. 1666 nechává majitel Obříst-
ví hrabě Ferdinand Vilém Slavata, na popud vlasteneckého 
jezuity, spisovatele a historika Bohuslava Balbína, vystavět 
kostelík Sv. Vojtěcha u Neratovic.

Pro zajímavost uvádím jednu ze zachovaných, dříve trado-
vaných, místních pověstí (zaznamenal R. Šanovec):
„Lobkovický vodník“ - V Labi u Lobkovic, nad jezem blízko 
přívozu, bydlel vodník. Často chodil mezi lidi do hospody 
nebo do mlýna a občas zašel i k lobkovickému kupci. Všude 
se snažili vycházet s ním v dobrém. Nikdo si hastrmana ne-
chtěl rozhněvat, protože všichni věděli, že by se jim mohl 
pomstít. Jediný kupec si vodníka stále dobíral a kdykoliv 
k němu zavítal do krámu, vždycky si z něho tropil žerty. 
Když posměšky nepřestávaly, ale naopak se změnily v ošk-
livé schválnosti, vodník si umínil, že se kupci pomstí. Pro-
tože však na suchu neměl moc, musel čekat, až kupec přijde 
k vodě. A to netrvalo dlouho. Nastal podzim a za Mlékojedy, 
na protějším břehu Labe, prodávali v lese dříví na stojato. 
„Zima na krku,“ pomyslel si kupec, „půjdu a dříví koupím.“ 
Vypůjčil si koňský potah, že hned něco z toho dříví přiveze 
domů. Z lobkovické strany Labe na mlékojedskou se kupec 
dostal přes přívoz snadno. Nadělal dříví, naložil je na vůz, a 
k večeru se za chladného větru vracel s nákladem domů. U 
přívozu vjel s vozem na pramici a odrazil od břehu. Když byl 
uprostřed řeky, vynořil se náhle před lodí z vody silný kůl. 
Rozjetá pramice na kůl narazila a v okamžiku byla strže-
na říčním proudem. Ten začal pramici rychle unášet dolů k 
jezu. Marně se kupec snažil dostat s lodí ke břehu. Divokou 
plavbu ukončil prudký náraz do kamenné hráze jezu. Pra-
mice se roztříštila na kusy, a kupec i s potahem a nákladem 
zmizel v rozbouřené vodě pod jezem. Za několik dní, dale-
ko po proudu řeky, vylovili tělo utopeného kupce rybáři. Tak 
se vodník kupci pomstil.
 /Příště „18. století“./ 

Aleš Novák

9. díl
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VÝZVA SPOLUOBČANŮM
Vzhledem k přibývajícím příznivcům našeho o.s., kteří
jsou ochotni nárazově pomáhat, ale z různých důvodů 
nechtějí být členy, zavádíme kategorii PŘÍZNIVEC 
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ LOBKOVICE o.s. 
Příznivci budou informováni o všem stejně jako členové 
/zápisy z porad, Lobkovické listy apod. /. Na poradu 
mohou přijít kdykoliv a někdy /dle připravovaných 
akcí/ budou požádáni o účast na poradě. Vítané jsou 
i jejich připomínky k činnosti. K dnešnímu dni se jedná o: 
Stáňu a Petra Růžičkovi, Vladimíra Dvořáka, Kateřinu 
Smetanovou, Lenku Mrzílkovou, Adama Slabu, Miloše 
Struhu, Marii Novotnou, Marcelu Brodilovou, Michaelu 
Kučerovou, Marcelu Nedorostovou, Pavla Cilce, Naďu 
Albertovou, Michaelu Landovou, Oldřicha Poděbrad-
ského, Alenu Přibylovou, Voloďu Huzelu, Markétu 
Hudcovou, Petra Kováče, Martina Dvořáka, Jakuba 
Motáka, Jana Krále, Evu Jodasovou, Hanu Vojtovou, 
Petra Motáka, Pavla Šandu, Lindu Urbanovou. Přihlásit 
se můžete u kteréhokoli člena o.s. Lobkovice. Uvítáme 
informace o jakou spolupráci máte zájem.

V.H.

Všechny děti pak velice ochotně vozil přímo na koni či 
povoze lobkovický pan Vebr. Pokud někomu byl kůň 
málo, mohl se svézt hned vedle na velbloudovi dvou-
hrbém (camelus dromedarius). Děti, které pomalou 
kolébavou chůzí dromedárů v malém kruhu nebyly zcela 
uspokojeny, mohly bez problémů přesednout kousek 
vedle na dětský kolotoč s osobním ručním pohonem 
pana Julka Trávníka. Masopustní dobrá nálada postupně 
naplňovala celé zámecké nádvoří.

V podvečer jsme se jako organizátoři mohli radovat 
z nečekaného množství spokojených návštěvníků a na 
základě toho i nabýt dojmu, že naše snažení tentokráte 
dosáhlo jistého úspěchu. Proto bychom chtěli tímto 
dodatečně poděkovat všem podporovatelům a hlavně 
pomocníkům, bez kterých bychom letošní „masopust“ 
nedokázali zorganizovat. Zejména bychom chtěli 
poděkovat dosud neznámé agentuře, která zajišťovala 
počasí. Bylo prostě nádherné a rádi bychom využili její 
služby i příští rok

B. Kasper


