
poledni byla lobkovická masopustní veselice oficiálně zahá-
jena projevy pana předsedy Václava Hudce, paní starostky 
Lenky Mrzílkové (ve velmi slušivé masce šelmy kočkovité) 
a také paní Kateřiny Smetanové (v neméně slušivé masce 
bílé paní-sudičky), která zde zastupovala majitele zámku 
a přečetla návštěvníkům masopustu své moudré poselství.

Skupina historického šermu ARMATUS, která se utáboři-
la na louce před zámkem předvedla návštěvníkům několik 
ukázek bojového výcviku a navíc pro natěšené dětské divá-
ky neratovičtí šermíři pohotově připravili několik soutěží. 
Uniformovaní členové Military klubu Kolín se dětem tolik 
nevěnovali, zato pečovali o plotnu své polní kuchyně, na 
které nepřetržitě smažili výborné bramboráky. Kousek od 
polní kuchyně, co by bramborákem dohodil, byla pro děti 
připravena venkovní dílnička, ve které si mohly za pomoci 
lobkovických odborných asistentek jednoduchou „maso-
pustní“ masku sami vyrobit. Po tanečním reji masek byly 
výtvory všech malých dětí oceněny drobnou sladkou odmě-
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MASOPUST - mimořádně organizačně náročná akce je popsána panem B. Kasperem v úvodním článku. 

Zpráva o  činnosti

V sobotu 7. února Občanské sdružení Lobkovice pořádalo 
v areálu statku u lobkovického zámku již třetí ročník lidové 
masopustní veselice spojený s tradiční „zabíjačkou“. Přípra-
va masových pochutin z dílny bratří Pixů z Polerad byla 
opět nadstandardně „vytuněná“ a tak se od desáté hodiny 
počala formovat u „zabíjačkového pultu“ fronta natěšených 
konzumentů. Během rána se celý areál nádvoří zámku po-
stupně zaplnil mnoha prodejními stánky. Pro děti byla opět 
připravena řada aktivit z nichž nejvíce lákala oblíbená jízda 
na konících, kde se kromě obětavého pana Vebra z Lobko-
vic velice pěkně jezdecké přípravy malých žokejů zhostila 
skupina Rodinného centra z Přívor se dvěma poníky. Mož-
no také říci, že i dva dětské kolotoče s ručním pohonem 
se téměř nezastavily. Okolo poledne se prosluněné nádvoří 
zámku příjemně zalidnilo a v davu návštěvníků bylo možno 
spatřit i pestré „masopustní“ masky. V té době již maso-
pustní veselou náladu skvěle podporoval známý harmoni-
kář Václav Hruška, který mezi davem návštěvníků se svým 
akordeonem vesele zpíval jednu lidovou píseň za druhou. Po 

SDH LOBKOVICE pořádá v HOSTINCI „NA NÁVSI“ 
30. 4. 2015 od 17 hod. ČARODĚJNICE s upálením čarodějnice, 
programem pro děti, hudbou i občerstvením.

F.C. Lobkovice ORGANIZUJE:

28. 3. od 20 hod. Ples v restauraci „U Šárů“ 
hrají „Plusáci“

30. 4. od 18 hod. na hřišti ČARODĚJNICE

1. 5. Memoriál bratří Kasperů - turnaj mladších žáků

23. 5. Memoriál bratří Kasperů - turnaj starších žáků

V. H.

KULTURNÍ AKCE U ZÁMKU 
v 1. pololetí 2015 pořádané 
SD Neratovice a občanským 
sdružením Lobkovice o.s.

Ve čt. 28. 5. ve 20 hod. – koncert známého 
harmonikáře Václava KOUBKA.

V pá. 19. 6. v 19 hod. – koncert 
vynikajícího kytaristy Štěpána RAKA.

Od 27. 4. bude v ZÁMKU VÝSTAVA 
soch, obrazů a masek Ateliéru Radostné 
Tvorby Praha.  Vernisáž 27. 4. v 17:30 hod. 

Akce ostatních spřátelených organizací 



Kroužek byl založen v roce 1919 a jeho zakladatelem byl pan 
Vojtěch Halík, který tuto zájmovou činnost vykonával s velkou 
vážností a odpovědností. Svědčí o tom jeho účast v Ústřední 
Matici divadelního ochotnictva československého v Praze, kde 
získal v roce 1921 „Frekventační vysvědčení“ a v následujícím 
roce 1922 „Osvědčení režisérského kurzu“. V ochotnickém 
kroužku pan Halík působil 12 let jako reži-
sér a 16 let jako předseda. V letech 1922 až 
1924 působil jako předseda výboru, který se 
zasloužil o zasazení pamětní desky historika 
Františka Palackého v Lobkovicích. Výbor 
vstoupil v jednání  s Ministerstvem školství 
a národní osvěty, které žádosti vyhovělo
a uhradilo náklady, spojené s touto akcí.

Pamětní deska, zhotovená z dílny akade-
mického sochaře profesora Štursy, byla 
umístěna nad hlavním vchodem do zámku, 
kde František Palacký dlouhá léta pobýval 
a kde psal část svých „Dějin národu českého 
v Čechách a na Moravě“. Dne 13. července 
1924 pak byla tato pamětní deska slavnostně odhalena za velké 
účasti občanů, kteří se sjížděli ze všech míst republiky, aby 
uctili památku Františka Palackého.

V roce 1936 ochotníci uspořádali velkolepé představení v pří-
rodě za účasti mnoha účinkujících a diváků. Konalo se v ro-
mantickém prostředí lobkovického zámku mezi lužním lesem 
a řekou Labem jako vzpomínka k 60. výročí úmrtí Františka 
Palackého, pod záštitou prezidenta republiky, Dr. Eduarda Be-
neše. Hra měla název „Duše lípy“ a jeviště bylo tak obrovské, 
že se na něm mohli pohodlně pohybovat i jezdci na koních.

V době okupace však Němci pod trestem smrti zakazovali sro-
cování lidí, potírali jakékoliv náznaky národního uvědomění, 
takže nebylo možno v divadelní činnosti pokračovat.

Ihned po válce se však tato činnost opět naplno obnovila, 
vyskytlo se mnoho nadšenců, mezi nimiž vynikali na příklad 
Oldřich Vála a Zdeněk Unzeitig, kteří byli nejen dobrými her-
ci, ale hry i režírovali a několik dalších dobrovolníků, kteří se 
chopili režie her. Mezi nimi byli Karel Reinvart, Jiří Hloušek či 
Pepan Bartoš. Ti všichni brali tuto zájmovou činnost smrtelně 
vážně a zodpovědně a mnohdy byli blízko infarktovému stavu, 
když ze svých svěřenců nemohli dostat kloudnou větu, gesto, 
či pohyb.
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Divadelní ochotnický kroužek
„PALACKÝ“ v Lobkovicích 

Se strany občanů byl velký zájem o herecké 
role, takže musely být vybírány hry pokud 
možno s velkým počtem účinkujících a nut-
no říci, že se všichni poctivě snažili podat 
v rámci svých možností odpovídající výkon.

Divadelní akce se konaly v sálku hostince
„U Nových“ v Lobkovicích, hrálo se s nadšením 
a s chutí, hry měly velký úspěch u publika, které 
sestávalo převážně z rodinných příslušníků, 
či přátel účinkujících, takže bylo pochopitelně 
maximálně tolerantní k odvedeným uměleckým 
výkonům herců. Vystřídalo se mnoho různých 

divadelních her, s nimiž ochotníci úspěšně jezdili i do soused-
ních obcí, kde se setkávali vždycky s velkým úspěchem. V té době 
nebyli lidé ještě tak nároční, neměli možnost porovnávat ochot-
nické výkony se skutečnými profesionálními umělci, jako je tomu 
dnes, takže spokojenost byla oboustranná a diváci byli vděčni za 
každou, sebe skromnější zábavu.

V dnešní době nepřeberného množství elektroniky, počítačů 
a televizorů se nechávají lidé touto technikou ovládat a pasivně 
konzumují všechno, co jim hromadná média nabízejí. Jsou za-
hlcováni množstvím, převážně bezduchých seriálů, co však je 
pro dětskou duši největší zlo, je agresivita, denně předkládaná, 
v jejichž hrdinech mnohdy mládež vidí své vzory.

Zájmová ochotnická činnost byla svého času velmi populární
a přes všechny nedostatky, kterými byla vystoupení prošpiko-
vána, neměli se ochotníci zač stydět. Snažili ze sebe vydat

to nejlepší, co v nich bylo a to všechny účinkující velmi obo-
hacovalo, tříbilo jejich estetické cítění a v nemalé míře je uči-
lo pokoře k umění, k životu, ke svým bližním a konec konců
i k sobě samým. Je velká škoda, že v současné době se mnozí 
občané pasivním konzumováním kultury ochuzují o zážitek 
vlastní tvůrčí činnosti, i kdyby třeba nebyla na odpovídající 
profesionální úrovni.                                                   

    Hana Sudová 

nou a také jízdou na koňském povozu pana 
Vébra či jízdou přímo na koníkovi.

Během masopustního veselí si nemalá řada 
návštěvníků prohlédla trvalou expozici in-
stalovanou v části zámku o historii zámku 
Lobkovice, o Františku Palackém a také 
o osobě významného lobkovického rodáka 
pana Plesingera-Božinova.  Z ohlasů  návštěvníků víme, 
že mnohé hosty velice zaujala výstava starších fotografií 
Neratovic nedávno zesnulého pana Miroslava Hucka. 
Kromě vojenské polní kuchyně byl letošní masopust 
obohacen o možnost projížďky v historickém voze 
pana Martina Blechy a přínosem byla i účast Chráněné 
cukrárny paní Líby Procházkové. Nutno přiznat, že ve 
druhém stánku s prodejem piva Staropramen se poda-
řilo zprovoznit vypůjčené výčepní zařízení jen pomocí 
součástí připravených na točení limonády. Vzhledem ke 
chladnému počasí studená limonáda nechyběla. Výčep 
piva Lobkowicz – Klášter u pana Aleše Nováka probíhal 
ku spokojenosti pivařů až do 20 hod. S přicházejícím 
podvečerem se zámecký dvůr počal postupně vylidňo-
vat, areál zámku prostoupila poklidná nálada, a když pan 
Martin Čejka dovedně nasvítil celou zámeckou budovu 
i s vojenským ležením šermířů ARMATUS, náhle se 
dostavil poetický večer.

Občanské sdružení Lobkovice by chtělo tímto dodatečně
poděkovat všem podporovatelům a hlavně pomocníkům, 
bez kterých by letošní „lobkovický masopust“ nedokázalo 
zorganizovat. Zvláště všem, kteří tak výrazně pomohli se 
zajištěním skvělého slunečného počasí. 

B. Kasper


