
Akci již posedmé pořádá OSKA z.s. (Občanské sdružení Kohoutov aktivní) osko.webnode.cz/rozpravy/.

V pořadu „Rozpravy o člověku a krajině – O stromech“ vystoupí:

 Jaroslav Dušek – Improvizace
 Jarda Svoboda a Fanda Holý – s doprovodem harmonia

Zvláště vítáme přispěvatele do veřejné sbírky pro restaurování slunečních hodin 
na zdi kostela. Místenky na sedadla v hlavní části získávají jako dárek účastníci 
akce veřejného financování na portálu Hithit s názvem „Je později, než myslíš“. 
Do kostela je vstup volný a veřejná sbírka na opravu kostela v něm stále probíhá. 
V případě úplného naplnění kostela, bude zvuk vystoupení přenášen ven.

v neděli 14. května 2017 od 18 hodin 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kohoutově u Dvora Králové nad Labem

Patronem přednáškového pásma  
je hrabě F. A. Špork, který v konci 
17. století zdědil panství Choustní-
kovo Hradiště a na levém břehu 
Labe založil lázně Kuks. Rozsáh-
lá území panství byla krajinářsky 
upravena pro vyjížďky panstva, 
hry a lov. Komponovaná barokní 
krajina je již minulostí, ale mnoho 
prvků se zachovalo dodnes. Kdo 
hledá, nalezne lesní cesty v místech 
bývalých průseků pro lov zvěře, 
pískovcové cesty pro kočáry, staré 
mezníky, solitérní stromy i ruiny 
barokních pousteven. Představu 
o tom, jak tato krajina vypadala 
před 300 lety, si můžeme udělat ze 
starých obrazů, grafik a oslavných 
básní. (www.kuks.estranky.cz) 

Mottem aktivit sdružení i tohoto 
pásma se stal nápis z roku 1751
u slunečních hodin na kostelní zdi 
„Es ist später, als Du denkst.  
Benutze jeden Augenblick,  
verlorene Zeit kehrt nie zurück“
„Je později, než myslíš. 
Využij každého okamžiku, 
neboť čas se nikdy nevrací zpět“.

Neseme zodpovědnost za stav krajiny, kterou obýváme? V jakém stavu ji předáme našim potomkům? Zanechá stopu v krajině i obyčejný 
člověk, nebo jen barokní šlechtic jako byl hrabě F. A. Špork, jehož krajinářské úpravy jsou ve zdejším kraji patrny i po 300 letech?

O ČLOVĚKU A KRAJINĚ
Zamyšlení nad vývojem kulturní krajiny a její hodnotou pro současného člověka. 
Přednáškové pásmo a hudební pásmo.

ROZPRAVY

Členové OSKA pro vás chystají malé občerstvení.

Akci pořádá OSKA z.s. za podpory Společenství obcí Podkrkonoší. Konání přednáškového pásma podpořila také Obec Kohoutov a Keramické studio J. T. s.r.o. v Kohoutově


