
Oslavy otce národa F. Palackého ke 138. výročí úmrtí
Akce organizovaná gymnáziem před Majálesem proběhla 
za účasti vídeňských i českých potomků. Oslavy včetně 
mše v čerstvě vymalovaném kostele proběhly důstojně. 
Významnými hosty byli předseda Svatoboru doc. Dr. ing. 
Václav Liška,  Jiří Kořalka Dr.  Sc.  autor životopisu o F. Pa-
lackém a starostka Lenka Mrzílková.

Smutná zpráva
U dětského hřiště jsme museli instalovat nová vrátka. Pů-
vodní odcizil asi někdo se špatnou povahou zřejmě s pomocí 
alkoholu.
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Lobkovický botanický koutek

Lobkovický list

Žijí mezi námi všímaví znalci přírody, odborníci, kteří 
umí správně pojmenovat každou rostlinu okolo nás a na-
víc mezi těmito rostlinami nalézt i vzácné chráněné druhy 
naší květeny. Lobkovický spoluobčan, pan Roman Špaček 
nám se svou přítelkyní Barbarou Chutnou navrhli spo-
lečnou pracovní aktivitu pro vyčištění části skalnaté
 stráně v Lobkovicích „V káčátkách“ od staré trávy a roz-
růstajících se náletových šípkových keřů. Upozornili 
nás, že nám tam v tomto našem biotopu „suché trávníky“ 
rostou mimo jiné hvozdík kartouzek, zvonek okrouhlo-
listý, chrastavec rolní, tymián obecný, rozrazil klasnatý, 
ale hlavně dva druhy chráněných rostlin divizna brunátná 
(Verbascum phoeniceum) a rozrazil rozprostřený (Veronica 
prostrata). Tyto druhy, stejně jako další luční květiny, 
jsou závislé na pravidelném odstraňování vysoké trávy
a rozrůstajících se keřů, tak jako tomu bylo dříve, když 
se každá louka pravidelně kosila. Akci bylo potřeba zor-
ganizovat ještě před vypuknutím vegetačního období 
a tak jsme společně pod vedením Romana a Báry 
v sobotu 5. dubna provedli první čištění skalnaté stráně 
u železniční trati. Dvěma křovinořezy a zahradnickým 
nářadím jsme provedli společně průklest keřů v louce 
a vyhrabání zbylé staré trávy. Na hromadě suché trávy 
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a drobném klestí jsme si na závěr společně opekli 
špekáčky a od našich lobkovických „botaniků“ jsme si 
vyslechli odborný a zajímavý výklad o rostlinách a jejich 
pro nás nečekaně pestrém a hojném výskytu v našem 
kraji. Opět jsme se tiše divili, co nám naše „matka příroda“ 
nabízí za krásy a zajímavosti.
Všichni jsme se shodli, že máme společně příjemný 
pocit z dobrého konání pro podporu bezpečného přežití
vzácné vegetace v této části Lobkovic a že tuto příjemnou 
aktivitu na konci vegetačního období opět rádi zopaku-
jeme.

Za O.s.Lobkovice B. K.

Připravujeme
V neděli 1. 6. proběhla v zámku vernisáž první části výstavy ZALOŽENÍ REPUBLIKY věnované hlavně 
T. G. Masarykovi. Autoři PhDr. Miroslav Pavlík s vnučkou Naděždou Albertovou připravili zájemcům o historii 
nevšední zážitek. Otevřeno bude do konce srpna.

V úterý 17. 6. od 19:00 hod před Lobkovickým zámkem bude uvedena opereta Oskara Nedbala  POLSKÁ KREV.  
Představení nastudovali studenti absolventského ročníku Pražské konzervatoře. Od 17 hod bude otevřen i  zámek 
se svými výstavami a zahájen bude i  prodej širokého sortimentu občerstvení. Vstupenky je možné zakoupit v před-
prodeji ve Společenském domě a restauraci „Mlýn“ v Lobkovicích. V případě špatného počasí se bude představení 
konat ve Společenském domě.

Dětské hřiště
I v letošním roce chceme pokračovat ve využití oplocené plochy okolo Rákosníčkova hřiště zkultivováním druhé po-
loviny a nákupem dvou posilovacích prvků pro větší děti a dospělé. Dodány budou včetně montáže a téměř vyčerpají 
finanční prostředky získané od sponzorů, ale hlavně po troškách vydělané na akcích, které pořádáme. Při červencové 
brigádě musíme vykopat uschlé stromy a vyrovnat  terén. Uvítáme pomoc každého, ale hlavně rodičů dětí, které ve 
velkém množství ke spokojenosti hřiště využívají. Prosíme ty, kteří nemohou asi 4 hod. věnovat plánované brigádě 
o finanční příspěvek, protože bychom rádi v dalších letech přikoupili lanovou dráhu. Podrobnosti na č. 603 478 582.

ZPRÁVA Z MěÚ: Přístaviště v Lobkovicích
Středočeský krajský úřad asi sežene finanční prostředky na přístaviště sportovních lodí a parníků ve městech na Labi. 
Záměrem je využít Labe jako prostředek k vodní turistice, tak jako jsou využity vodní toky a kanály  v západní 
Evropě. Zástupcům města se podařilo přesunutí přístaviště od železničního mostu do Lobkovic. Ukázky z projektu 
jsou vystaveny v restauraci „Na návsi“ a od července budou v restauraci Mlýn. Slibně vypadá i obnovení přívozu do 
Mlékojed. 

V.H.

Velikonoce v restauraci „Mlýn“
Účast byla asi kvůli počasí nižší, ale uvnitř bylo většinou 
plno. Zásluhou B. Kaspera byla výborně zorganizována 
a hlavně odměněna soutěž o nejlepší nádivku. Poděkování 
zaslouží i výrobkyně polotovarů perníčků, S. Růžičková, 
E. Jodasová a M. Hudcová a H. Čejková nejen za investování 
do materiálu, ale i za práci s dětmi. Tradičně byl největším 
přínosem karikaturista V. Dvořák. Na akci s námi spolu-
pracovalo o.s. AKTIVITA z Neratovic.

Výstava obrazů malířky Nedvědové ve třetí zámecké 
místnosti  potěšila nejen autorku.

POZOR!  Odkládáme „ Setkání u Labe“
2. ročník letní slavnosti z 28.6. na konec léta. Nový termín 
včas oznámíme. Důvodem byla dodatečně zjištěná malá 
účast u významných soutěžících na „ Neckyádě“ a v závo-
du raftů.

Zpráva o  činnosti



V sobotu 31. 5. 2014 uspořádal veslařský klub a město 
Neratovice závody dračích lodí. Počasí nám přálo, na roz-
díl od několika předcházejících ročníků, které propršely. 
Pouze vyšší průtok Labe dělal pořadatelům trochu vrás-
ky. Vyřešilo to až posunutí závodní dráhy proti proudu 
a najmutí profesionálních kormidelníků. Ti své posádky 
zvládli a odvedli stoprocentní výkon. Přihlásilo se třia-
dvacet posádek. Spolu s rodinnými příslušníky a diváky 
to bylo dost lidí, o které bylo nutné se postarat. Pro děti 
byl připraven skákací hrad, čtyřmístná trampolína, cuk-
rová vata a v neposlední řadě vyjížďky na dračích lodích. 
Vítězem závodů se stala loď Ministerstva zahraničních 
věcí ČR. Pohár vítězům předala paní starostka Lenka 
Mrzílková. Zdatně jí pomáhal pan místostarosta Tomáš 
Hrodek. A jelikož medaile dostali všichni závodníci, měli 
docela dost práce.
Poděkování patří všem členům veslařského klubu, zvláště 
Pavlu Knobovi, hlavnímu organizátorovi a Michalu 
Körneyovi, neúnavnému spíkrovi celé akce. Děkujeme 
také vodním skautům, kteří nám zapůjčili plovací vesty. 
Největší dík patří zastupitelům města Neratovice, 
protože bez jejich příspěvku by takovou velkou akci 
nebylo možné uspořádat.    
    Václav Kára
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 Historie Lobkovic a blízkého okolí 
18. století: Zdejší panství se zvolna a zdárně vzpamatovávalo 
z následků pustošivé třicetileté války. Informací z tohoto století 
o Lobkovicích není zatím mnoho. V držbě panství se vystřída-
la tato knížata z rodu Lobkowiczů: Ferdinand August (1677-
1715), Filip (1715-1734), Ferdinand Filip (1734-1784), Josef 
František (1784-1816). V r. 1713 žilo v Lobkovicích 70 duší, 
v Mlékojedech 98 duší, v Neratovicích 49 duší. K roku 1713 se
 v Lobkovicích připomíná kantor. Rustikální grunty byly tyto: 
1. Chalupa, později č. 6, v držení: r. 1714 – Jan Uher, 1786 – 
František Pokorný; 2. Chalupa, č. 8, 1786 – Jan Špička; 3. Chalu-
pa, č. 9, 1714 – Jan Šmidlík, 1786 – Václav Šmidlík; 4. Chalupa, 
č. 10, 1714 – Martin Špička, 1786 – František Nohejl; 5. Chalu-
pa, č. 11, 1714 – Jakub Roškrt, 1786 – Antonín Čuba; 6. Statek, 
č. 14, 1714 – Pavel Šustr, 1786 – Jiří Švec; 7. Statek, č. 15, 1714 
– Řehoř Střízlík, 1786 – Jan Machka; 8. Chalupa, č. 16, 1714 
– Martin Řehák, 1786 – Tomáš Řehák; 9. Statek, č. 17, 1714 
– Michal Roškot, 1786 – Jan Roškot; 10. Emfyteutisovaná
chalupa, č. 18 (panská myslivna, později zrušena). Mlýn, č. 1, 
r. 1769 prodán emfyteuticky Václavu Luckovi, následovali 1794 
Antonín Kalaš, 1798 Josef Kalaš. Panská kovárna, č. 2, kolem 
r. 1770 emfyteuticky prodána Josefu Přesličkovi, r. 1782 násle-
doval Josef Kovanda. Panská hospoda, č. 3, kol r. 1770 emfy-
teuticky prodána a spojena s rustikální chalupou, 1714 ji držel 
Pavel Fereš, 1786 Josef Satran. Panský ovčín zabíral č. 19 a 20. 
Náhrobky Jana Sekerky ze Sedčic († 1571), Jana, Přibíka, Jindři-
cha, Fabiana, Jana Mikuláše a Václava, dětí Ladislava Sekerky, 
byly r. 1791 odstraněny ze zdejšího areálu filiálního kostela 
Nanebevzetí Panny Marie. V r. 1713 bylo v Lobkovicích napočí-
táno 10 domů, v r. 1788 zde stálo již 22 domů. 
Pro zajímavost uvádím „umělou místní pověst“ od J. R. Novot-
ného (s drobnými úpravami a prokrácením): „Vodník“ - Je tomu 
dávno, kdy se u labského přívozu mezi Lobkovicemi a Mlékojedy 
usadil vodník. Odkud přišel, nevěděl nikdo; snad z kosteleckých 
tůní, snad ze Staré Boleslavi. Říkali mu Baltazar. Když za nocí 
ustal kolem řeky lidský lomoz a měsíček svítil v úplňku, zapálil 
si vodník dýmečku, zaposlouchal se jak Labe tiše šumí a pozo-
roval vlnky, laškující s měsíčními paprsky. V takové chvíli se ho 
zmocňovala tesknota, sevřela ho tíseň opuštěnosti a vodník začal 
zpívat. Nebyl to vlastně zpěv, spíše žabí skřehot a kuňkání. Zně-
lo žalně a zachvívalo se smutkem. Jakmile je uslyšeli mlékojedští 
občané, vracející se o půlnoci z lobkovické hospody, už se neod-
vážili přes přívoz. Raději setrvali pod bezpečnou střechou hospo-
dy až do rána. Měli z vodníka větší strach, než ze svých žen. Švec 
Drábek konejšíval tu svou: „Mlč, má milovaná ženo a nehubuj! 
Baltazar skřehotal dnes tak smutně, že jsem se bál, aby mne z té 
velké lítosti nestáhl k sobě pod vodu.“ Třebaže nebylo známo, že 
by byl Baltazar někomu ublížil, lidé se mu vyhýbali na hon cesty. 
A někteří na něho nesmiřitelně zanevřeli. Nejvíc porybný Kulich 

a převozník Houza. K nim se přidal stárek ze mlýna. Ti se v hos-
podě radili, jak Baltazara vypudit jinam. „Pytlačí, chytá ryby bez 
rybářského lístku. A kdybyste viděli jaké ryby!“ zlobil se porybný. 
„Ženské za vodou se také bojí chodit k nám pro chleba,“ stýs-
kal si stárek. „Co bych měl říkat já?“ zamračil se Houza. „Jak se 
objeví Baltazar u břehu, už začnou ženské křičet: „Vodník, vod-
ník!“ a horempádem utíkají od přívozu. Pak mi za celý den žádná 
nevstoupí na pramici ani za pytel zlata. Tím přicházím o krej-
cary.“ Stárek se napil, setřel si pěnu s vousů a řekl: „Dobře víme 
že, Baltazar není hloupý. Chceme-li ho napálit, musíme na něho 
od lesa.“ „Ale jak?“ otázal se Houza. Stárek se usmál. „Naučíme 
ho létat a on odletí. Do zítřka všecko promyslím a pak vám řek-
nu, co dál.“ Vodník neměl tušení co se na něho šije. Na druhou 
noc, když ho spatřil Houza na mlékojedském břehu, přeplavil se k 
němu a začal: „Vedeš smutný život, Baltazare, je mi tě líto. Pořád 
jen pod vodou a ve vodě. Nemrzí tě ta jednotvárnost?“ „Brekeks,“ 
zaskřehotal vodník. „Jsi hodný, Houzo, takhle se mnou necítil ješ-
tě nikdo. Ale není to tak strašné, jak to vidíš ty, člověk. Bývá mi 
jen smutno, že jsem stále tak sám...“ „Vidíš, kdybys měl například 
křídla, jako mají vlaštovky, mohl bys také do světa, vyhledat si tam 
nějakou družku.“ „Což o to, mít křídla,“ zakuňkal vodník, vzru-
šen tou představou. „Ale, kde je vzít?“ „To je maličkost,“ zasmál 
se Houza. „Už na nich pracuju. Doufám, že mi do soboty pořád-
ně uschnou. Chtěl bys létat? Dobře, se stárkem tě to naučíme.“ 
„To jste hodní...“, zašeptl Baltazar, a nedočkavě přistoupil na pře-
vozníkův lákavý návrh. Konečně nadešla sobota. Baltazar si oblékl 
fráček s nejdelšími šosy, aby byl podoben vlaštovce. Časně po ránu 
pro něho přišel Houza a odvedl ho do mlýna. Tam už čekal stárek, 
obklopen mlynářskými. Pomocí provázků přivázali Baltazarovi k 
ramenům a po délce paží něco, co nazývali křídly. Podobalo se to 
spíše lopatkám k větrnému mlýnu – dřevěná kostra polepená balí-
cím papírem. Pak zavedli vodníka na střechu, na kominický můs-
tek. S úzkostí hleděl Baltazar dolů na zvědavce. V hloučku zahlédl 
porybného Kulicha s pobavenou tváří. „Nic se neboj,“ uklidňoval 
vodníka stárek. „Budu počítat do tří. Až zavolám „Teď!“ pustíš 
se nás, my tě vyhodíme do výšky, abys měl rozlet, ale ty zas 
musíš okamžitě mávat rukama, aby ses udržel ve vzduchu a letěl!“ 
A pak se to stalo. Vyhozený Baltazar zamáchal ve vzduchu ruka-
ma – křídlama, jako poplašená slepice, a začal padat dolů. Přemetl 
se přes okap a dopadl na zemi. Jen potrhaná křídla zapraskala... 
V té chvíli už bylo Baltazarovi zcela jasno, že nevzletěl, ale nale-
těl! Nikdo jiný než vodník by se byl z takového pádu nevzpama-
toval. Baltazar se však vzchopil a belhal se k Labi. Za sebou slyšel
jen škodolibý smích. Když se ocitl u řeky, vnořil se do vlnek, voda 
se za ním zavřela a vodník se zdejším lidem už nikdy neukázal. 
Jen za měsíčných nocí je dodnes od řeky slyšet smutný žabí zpěv, 
a občas i velkého sumce vzdech. 
/Příště „19. století“./ 

Aleš Novák

10. díl
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Závody dračích lodí

Dětský den
Dětský den  na fotbalovém stadionu dne 7.6. 2014 byl 
krásnou ukázkou spolupráce lobkovických organizací. 
Zejména funkcionářů SK Lobkovice a SDH Lobkovice. 
Významně pomohla městská policie Neratovice nejen 
ukázkou práce cvičených psů. Hasiči udělali 300 dětem  
největší radost pěnou a v tropickém dni chlazením vodním 
postřikem.  Děti získávaly razítka na  15 soutěžních mís-
tech např. kopaly na branku, jely slalom na koloběžkách, 
stříkaly, házely a vrhaly na cíl, přetahovaly se, střílely 
vzduchovkou apod. Chůzi po laně si k obveselení diváků 
vyzkoušeli i dospělí. 
Zajištěno bylo i pestré občerstvení. Odměnou organizá-
torů byly rozzářené oči dětí, které za posbíraná razítka 
obdržely věcné ceny. Účastníci se rádi přidají  k poděko-
vání za krásné odpoledne.

V.H.


