
DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM

JAROMĚŘ

již počtvrté pořádá Občanské sdružení Kohoutov (osko.webnode.cz/rozpravy/).

Na téma Pobývání v krajině přednáší:  

1. Rozprava o indiánovi a džungli
 Mnislav Zelený – Atapana, etnolog a spisovatel

2. Krajina jako rozhraní
 Prof. Pavel Baňka, vedoucí Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

3. Na zemi i na nebi, ve dne i v noci (o ptácích a netopýrech v krajině)
 RNDr. Jiří Flousek, PhD., předseda české společnosti ornitologické

4. Česká krajina
 RNDr. Václav Větvička, botanik, spisovatel a publicista

v neděli 31. srpna 2014 od 15 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 si myslíš. 
Využij každého okamžiku, 
neboť čas se nikdy nevrací zpět“.

Akci pořádá  Občanské sdružení Kohoutov za podpory projektu „Celebrations“ z titulu Grundtvig - partnerství v rámci Programu celoživotního 
učení. Konání přednáškového pásma podpořila také Obec Kohoutov a Studio F. A. Šporka - sekce Keramického studia J. T. s.r.o.

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 na téma Pobývání v krajině se koná

Do panství patřily tyto dnešní obce:   KOMÁROV U DVORA KRÁLOVÉ
KOCBEŘE
CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
KOHOUTOV
KLADRUBY U KOHOUTOVA
HARCOV
VELKÁ BUKOVINA U CHVALKOVIC
STŘEZIMĚŘICE
HORNÍ A DOLNÍ VLČKOVICE
STANOVICE U KUKSU
KUKS
SLOTOV
KAŠOV
KRABČICE
BROD NAD LABEM
HEŘMANICE NAD LABEM
PRORUBY 

ROZPRAVY

KUKS

KOHOUTOV
Studio F. A. Šporka
sekce Keramického studia J. T. s. r. o.

Vstup volný. 
Členové OSK připraví malé občerstvení a v kostele bude probíhat veřejná sbírka na opravu omítky kostela

Hudební vstupy: violoncellista Petr Hejný, člen Stamicova kvarteta


