JABKENICE
Jabkenice leží asi 20 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi. Z větší části leží na území
přírodního parku Jabkenicko. Jabkenice proslavil svým pobytem hudební skladatel Bedřich
Smetana. Na území obce se nachází i obora.

Víte, že na místě dnešních Jabkenic
v 5. století před naším letopočtem měli své sídlo Keltové?

Bedřich Smetana
V roce 1875 se přistěhoval do Jabkenic hudební
skladatel Bedřich Smetana. Bydlel u své dcery
Žofie, provdané za nadlesního Josefa Schwarze.
Zde pak žil téměř nepřežitě až do své smrti v roce
1884.
V

roce 1888 byla

Smetanovi

na

myslivně

odhalena pamětní deska, roku 1928 zde byla jako
malé muzeum zpřístupněna jeho pracovna, i když
budova sloužila svému původnímu účelu. V
roce 1936 myslivnu odkoupilo sdružení Dědictví
Bedřicha Smetany v Jabkenicích a ve spolupráci
se

Smetanovým

muzeem

zde

byla

roku 1937 otevřena stálá expozice. Obrazovými a písemnými dokumenty i řadou
osobních a rodinných předmětů přibližuje život
Smetanovy rodiny i rodiny Žofie a Josefa Schwarzových v Jabkenicích a kontakty B. Smetany

s Mladoboleslavskem ještě před jeho příchodem do Jabkenic a dokumentuje Smetanovu
tvorbu jabkenického období, především její provozování a šíření na koncertech, operních
scénách a prostřednictvím hudebních vydavatelství v Čechách i v zahraničí. Jádrem expozice
jsou interiéry Smetanovy pracovny a rodinného salónu zrekonstruované podle dobových
svědectví a zařízené zčásti i původním dochovaným nábytkem Smetanovy rodiny a dalšími
autentickými památkami. V sále s malou galerií obrazů skladatelova vnuka Zdeňka Schwarze je
možný nerušený poslech Smetanových skladeb dle vlastního výběru.
Od roku 2004 je zde nainstalována zrestaurovaná opona jabkenických ochotníků namalovaná
v Roce 1877 skladatelovou manželkou Betty Smetanovou. Myslivna je hojně navštěvována
turisty.

Bedřich Smetana ke konci života ohluchl.
To mu však nezabránilo v další tvorbě.

Na území přírodního parku Jabkenicko se
nachází také obora. Jabkenická obora leží 1 km
východně od Jabkenic. Byla založena roku 1750
rodem

Fürstenberků pro

chov

divoké

a

cizokrajné zvěře. S chovem zvěře v oborách se v
Evropě začalo již ve středověku, kdy byl dotován
bohatými šlechtickými rody. Mezi majitele
obory patřili i Thurn Taxisové, kteří do obory
vysadily tetřevy, muflony a jeleny sika. Zvěř žijící
v oborách není většinou tak plachá jako zvěř
žijící ve volné přírodě.
V Česku se v oborách chovají hlavně jeleni, daňci, prasata, mufloni a další. Jabkenická obora se
využívá pro chov daňků a přístupná je jen po vyhrazených cestách.

Do obor se často umísťují i zvířata, která jsou sice zdravá, ale z nějakého důvodu je nelze vypustit
do volné přírody. Do obory se často dávají zvířata, která se dostala k lidem, když byly ještě
mláďaty. Lidé je nedokáží naučit, jak se v přírodě chovat, a proto by byla ve velkém nebezpečí,
kdyby se vrátila do volné přírody. Často se jedná se např. o opuštěná srnčata, která často do
záchranných stanic nosí lidé. Je to ale vždycky dobře?
Samozřejmě je dobře, když pomůžeme zraněnému nebo ztracenému zvířeti, ale vždycky
zachraňujeme s rozumem!
Srnčata se často přes den schovávají ve vysoké trávě. Mámu
mají poblíž, ale přímo k nim nechodí, aby nepřilákala
predátory a aby se napásla. Je tedy možné, že srnče je samo i
několik hodin. Srna přichází za mládětem k večeru, dám mu
napít mateřského mléka a další den začíná tento koloběh
nanovo. Jak tedy poznat srnče, které je opuštěné a potřebuje
naši pomoc od toho, které trpělivě čeká na svou mámu?
Srnče, které leží a vypadá v klidu je v pořádku, i když k večeru začne pískat. Už má hlad a mámě
to trvá, než se vrátí. Pokud ale srnče píská neustále, je zmatené anebo dokonce začne
následovat člověka je problém na větě. Takové srnče bývá opuštěné a hladové. Takové srnče
pomoc potřebuje. Pomoc potřebuje také srnče, které má viditelné zranění (časté při senoseči).

V následujícím videu se můžete podívat na záchranu srnce
Bédi ze záchranné stanice Lipec:
https://www.youtube.com/watch?v=qAJ1JevACCs&t=320s
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