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DIAKONIE & HUSŮV SBOR

Slavnostní zahájení Dvorků
s bubeníky Barrel
pátek 3. září 18:00–18:45,
zahrada Diakonie **

Kluci ZND – koncert studentské kapely
sobota 4. září 11:45–12:30,
zahrada Diakonie **

Kluci ZND „se založili“ v roce 2020. Svou hudbou se snaží
Malebná zahrada čáslavské Diakonie ožije na celý páteč- lidem vzkázat, že tu s nimi vždy někdo je a bude. Kapelu
ní večer pestrým programem připraveným pro slavnostní tvoří tři kamarádi do deště, kteří si plní své sny.
zahájení druhého ročníku Dvorků. Festival otevře vystoupení skupiny Barrel, které návštěvníkům nabídne nejen Richenza – koncert folkové kapely
zářivou energii latinskoamerických rytmů, ale také ritusobota 4. září 13:15–14:15,
álně rozežene případné dešťové mraky a zajistí krásné
zahrada Diakonie **
počasí po celý víkend.
Folkové balady a autorské písně s nádechem etna a střeO bubenické skupině Barrel
Bubenická formace BARREL hraje energické rytmy dověku v překrásných aranžích houslisty a klávesisty
ovlivněné originální brazilskou sambou batucadou. Pavla Ptáčka zpívá Renata Reichelová alias Richenza, písVyužívá zvuku brazilských bubnů a postupů tradič- ničkářka, zpěvačka a kytaristka žijící ve Vrdech. K jejím
ních jihoamerických bubenických orchestrů, ale záro- vokálům přispívá etnickým nábojem zpěvačka Svitlana
Reichel.
veň se nebojí fúze s mnoha jinými styly.
Kapelu tvoří muzikanti působící v různých uskupe- I když tvorba Richenzy má s country hudbou pramáních širokého stylového záběru. S brazilskou hudbou lo společného, její nedávno stvořené CD zaznamenapřišli do styku díky účinkování ve specializovaných lo v soutěži Country rádia velký úspěch s písničkou
skupinách, ale i díky početné brazilské komunitě v „Havran“.
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Čechách a v Německu. Všichni mají za sebou stovky
vystoupení v Čechách i v zahraničí.

Yo Soy Indigo
koncert mezinárodní folk-funkové kapely
pátek 3. září 19:30–21:00,
zahrada Diakonie **

13PM – koncert rockové kapely
sobota 4. září 14:45–15:30,
zahrada Diakonie **

Pětičlenná skupina muzikantů z Kutné Hory a Čáslavi
představí poklidnější unplugged verzi svého autorského
rockového repertoáru. Dynamickou produkci klasického
bigbítového složení doprovází zpěvačka Tereza vlastními
Mišmaš úžasně podivínských hudebníků z různých českými i anglickými texty.
zemí, plamenná sóla, oduševnělé melodie, skvělé texty a
pořádná porce humoru. To je původní pražská folk-funko- Fanfán Tulipán
vá kapela, která vznikla kolem zpěvačky, skladatelky a
kytaristky Emily Thiel. Kapela se sama označuje za „folk- koncert mladé jazzové kapely
funkovou“, což ani zdaleka nevystihuje skutečný rozsah sobota 4. září 16:15–17:15,
hudebních žánrů, mezi nimž obratně proplouvá.
zahrada Diakonie **
Samotná kapela se zrodila v roce 2014 při jedné jam Fanfán Tulipán je nadžánrová formace s melodikou Hamsession ve staré továrně a postupně se rozrostla do mond, klavírem, soprán saxofonem, estonskou citerou,
dnešní podoby. Živé a často velmi osobní písničkářství hrací skříňkou a energickou rytmikou. Hlavním impulzem
Emily Thiel, pocházející z amerického Connecticutu, Fanfánovy tvorby je hra s obrazotvorností. Těšte se na
je podpořeno silným vokálním projevem a brilantní hudební dobrodružství a originální symbiózu jazzu, funsestavou ostatních členů skupiny.
ku, d‘n‘b i šansonu s estonským kořením i rytmy morseovČleny Yo Soy Indigo jsou:
ky – Fanfánova žánrová „promiskuita“ nezná hranic...
Emily Thiel (USA) – zpěv, kytara, texty a hudba
Kapela v březnu vydala nové CD Genius noci, které
Mark Newson (Velká Británie) – klávesy
vzniklo ve Studiu SONO. Na nahrávce ožívají postinAdam Pospíšil (ČR) – housle
dustriální místa z okolí Pardubic, norské fjordy nebo
Fredrik Janáček (Švédsko) – baskytara
krajiny virtuální. Animovaný klip k titulní písni byl
Dušan Černák (Slovensko) – bicí nástroje
vybrán do soutěže na letošní festival AniFilm.
William Valerián (ČR) – altsaxofon a sopránsaxofon
Fanfán Tulipán hrají ve složení: Eliška Vidomus
– melodika, kannel, husí krk, zpěv /// Martin Forst
– soprán a tenor saxofon /// Petr Svoboda – piano ///
Pavel Husa – baskytara /// Šimon Hajdovský – bicí
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HUSŮV SBOR
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Komentovaná prohlídka Husova sboru
sobota 4. září 13:30, 14:30, 15:30
neděle 5. září 11:00, 12:00, 13:00
Husův sbor

Jednou z nejkrásnějších budov moderní architektury v
Čáslavi, kostelem Československé církve husitské, provede farářka Františka Tichá.
Takzvaný Husův (nebo dříve Žižkův) sbor je dílem
syna místního evangelického faráře a zároveň
významného architekta Bohumíra Kozáka, který do
Čáslavi jako první přinesl principy funkcionalismu.
Rovněž zde realizoval stavbu Pickovy vily a Vyšší hospodářské školy (nynější Střední zemědělské). Budova
Žižkova sboru zaujme mnoha detaily: v roce 1926 na
ní byla vůbec poprvé použita plochá plechová střecha
a její interiér stojí za návštěvu třeba už jen kvůli neobvyklé valené skořepinové klenbě.

Varhanní koncert
(Ivana Měsíčková, Markéta Pavlíková)
sobota 4. září 18:00–19:00, Husův sbor
Podvečerní koncert studentek Konzervatoře Plzeň
v nádherných prostorách funkcionalistického kostela
architekta Bohumíra Kozáka. Průřez historií varhanní hudby, energie mladých rukou a srdcí, výjimečný
zvuk čáslavských varhan a zklidnění na konci dne.
O interpretkách:
Ivana Měsíčková (*2000) je česká varhanice a
klavíristka, aktuálně studující Konzervatoř Plzeň
(varhany u Adama Viktory, klavír u Petra Nováka).
Upozornila na sebe dvojnásobnou účastí v národní
klavírní soutěži, provedením Mozartova klavírního
koncertu s Peškovým komorním orchestrem a dalšími výstupy v Česku i v zahraničí (např. Český varhanní festival či Noc kostelů 2019). Zajímá se také
o historické varhany v rámci celé Evropy, v roce
2019 podnikla exkurzi po nástrojích Arpa Schnitgera
v Groningenu (Nizozemsko). Absolvovala mistrovské
varhanní kurzy v Úterý (Tobias Lindner, Jürgen Essl)
a kurzy generálbasu (Lukáš Vendl). Tento rok nahrávala pro Český rozhlas spolu s Plzeňskou ﬁlharmonií.
Markéta Pavlíková (*1997) je česká klavíristka a
varhanice. V roce 2012 zahájila studium hry na klavír na plzeňské konzervatoři pod vedením profesora
Luďka Šabaky. Po absolutoriu v roce 2018 tamtéž
začala studovat hru na varhany u profesora Adama
Viktory. Od té doby se zajímá o varhany v Čechách i
v zahraničí. V létě 2019 se zúčastnila exkurze po historických nástrojích Arpa Schnitgera v Nizozemsku.
Několikrát vystoupila v rámci Českého varhanního
festivalu, aktivně se zapojila do instrumentálně-vokálního masterclass barokní hudby v Plzni (Lukáš Vendl,
Jakub Kydlíček) a pravidelně se také účastní Mistrovských varhanních kurzů v Úterý (Tobias Lindner, Jürgen Essl). Zabývá se též interpretací soudobé klasické
hudby a působí v Zelí-Potkan Orchestra. Již pátým
rokem učí hru na klavír na základních uměleckých
školách v Chrástu u Plzně a v Plzni a aktivně rozvíjí
metodiku klavírní hry a hudební teorie pro děti i pro
dospělé.
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EVANGELICKÝ
KOSTEL & BAŠTA

Jakub Špaňhel: JEDEN
instalace
pátek 3. září 17:00–21:30
sobota 4. září 10:00–18:00
neděle 5. září 10:15–14:00
evangelický kostel
Zastavení, ztišení, odpočinek, kontemplace ... Obrazy
Jakuba Špaňhela konejší duši. I když často působí velmi
expresívně, dokáží svou sakrální poesií přenést diváka
do jiných dimenzí. Autor dodává svými velkorysými tahy
obrazům magické tajemno, které je umocněno netradiční
výstavní plochou – evangelickým kostelem.
Ak. mal. Jakub Špaňhel, absolvent Akademie výtvarných umění (1995–2002) jeden z nejvýznamnějších
současných českých malířů, se v Čáslavi poprvé představí dílem, které nás připraví na rozsáhlou výstavu
chystanou v příštím roce v Dusíkově divadle.
Evangelický kostel patří mezi významné dominanty
města podílející se na jeho charakteristické siluetě.
Jeho základní kámen byl položen roku 1864, poté, co
tzv. Protestanský patent konečně umožnil v královských městech stavět kostely i nekatolíkům. Stavební
práce přerušila prusko-rakouská válka a k vysvěcení kostela došlo až roku 1869. Sjelo se na ně z Čech
a Moravy několik tisíc lidí a prakticky se z něj stala
obrovská manifestace nového postavení evangelíků
ve městě. Architektem byl František Schmoranz starší, který tuto stavbu pojednal v historizujícím slohu,
konkrétně jako neorománskou. Pro ni je charakteristický obloučkový vlys a okna zakončená půlobloukem. Interiér po vzoru jiných protestantských kostelů
– v protikladu ke katolickým stánkům – klade důraz
na účelnost a střízlivou výzdobu.
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Sousedský jarmark
sobota 4. září 12:00–18:00
dvůr před evangelickou baštou **
Pod ochrannými křídly Dobročinného spolku Marta se
dvůr evangelického kostela zaplní stánky s nejrůznějšími
výrobky šikovných rukou z Čáslavi i okolí. Děti i dospělí,
kterým nestačí prohlížet a nakupovat, si mohou u vybraných stánků nebo v sousední zahradě Diakonie vyzkoušet
lidová řemesla a zajímavé techniky a sami něco vytvořit.

Zpívání s Nsango malamu
workshop pro všechny od 12 let
neděle 5. září 14:00–16:00
evangelický kostel
Nsango malamu znamená v bantuském jazyce lingala
“dobrá zpráva”. A tak přijíždí několik členů stejnojmenné
česko-africké vokální skupiny do Čáslavi, aby skrze africkou duchovní hudbu i tradiční folklorní písně z Konga
a Angoly šířili nejen dobré zprávy, ale i dobrou náladu.
Zazpívejte si s Nsango malamu v soukromí evangelického
kostela a posléze třeba i před publikem.
Kapacita workshopu je omezena.
Rezervace: spolek@formanovacaslav.cz
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DUSÍKOVO DIVADLO

Letní kino: Hoří, má panenko
ﬁlmová projekce
pátek 3. září 21:30–22:45
dvůr Dusíkova divadla *
Noční promítání jednoho z kultovních děl československé
kinematograﬁe, geniální mrazivé komedie Miloše Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera, které nejen připomene ﬁlmovou tvorbu místního světově proslulého rodáka,
ale také předznamená sobotní hasičskou tombolu.

Improvizace jako cesta od sebe k sobě
(Tomáš Jireček)
workshop improvizačních dovedností
pro všechny od 15 let
sobota 4. září 9:00–12:00
Nová scéna Dusíkova divadla

lužáky, psy, rodiče, skauty, školy i kouzelníky. Nezlomily je
poznámky učitelky, podezřívavost ředitele, akce psychiatrické doktorky tety Marcely, maléry ani úrazy.

Autorské čtení Karin Lednické
autorské čtení a beseda se spisovatelkou
sobota 4. září 14:30–16:30
dvůr Dusíkova divadla *
Setkání s hvězdou současné české krásné prózy, spisovatelkou Karin Lednickou, autorkou dosud nedokončené románové trilogie Šikmý kostel, jejíž první dva svazky u nás
patří k vůbec nejprodávanějším původním beletristickým
dílům, a na jejíž závěrečnou část netrpělivě čekáme.

Dílna slam poetry (Anatol Svahilec)
workshop pro všechny od 15 let
sobota 4. září 16:00–18:00
Malá scéna Dusíkova divadla
(vchod z Masarykovy ulice)

❸

Od sebe, k sobě. Tohle je většinou napsáno na dveřích
sámošky, aby s důvěrně známou věcí nemusel našinec
lomcovat. I tak se to někdy stane. Taky tam bývá napsáno:
„Tam a sem“. Nebo: „Tlač a táhni“. Díky metodám, hrám a
napojení, zkusíme otevřít dveře a být teď a tady, netlačit,
netáhnout, spolupracovat, být spolu, být se sebou. Těšte se!

Intuitivní bubnování (Jana Kohlová)
workshop
sobota 4. září 10:00–10:55
Malá scéna Dusíkova divadla
(vchod z Masarykovy ulice)

Odložte své myšlenky a prožijte přítomný okamžik: bubnování, rytmus a zpěv. Hrát na djembe může i naprostý
začátečník. Svůj zážitek ze společného bubnování můžete
završit navazující muzikoterapeutickou relaxací.
Rezervace: spolek@formanovacaslav.cz

Muzikoterapeutická relaxace
(Jana Kohlová)
workshop
sobota 4. září 11:00–12:00
Malá scéna Dusíkova divadla
(vchod z Masarykovy ulice)
Pasivní relaxace s nástroji v přirozeném ladění (djembe,
tibetské mísy, gong, šamanský buben, didgeridoo, brumle,
salašnická fujara a zpěv. Čeká vás poslouchání, vnímání,
uvolňování napětí, harmonizace a možná i něco víc.

Strhující rychlokurz performativní autorské poezie pro
všechny. Žongláž hlasu, drezura dikce, kolektivní autorská tvorba v rámci společné lekce.
Rezervace: spolek@formanovacaslav.cz

Batosnění (Damúza)
divadelní představení pro děti od 10
měsíců do 3 let a jejich rodiče
neděle 5. září 10:00–10:35
Nová scéna Dusíkova divadla
Dva hrdinové – Pom a Luli. Kuk! A jsou na světě. Ťap, ťap,
ťap…putují postelovou krajinou-nekrajinou a potkávají
Béé, Haf, Trututú, BAF!, Brum. Cesta je dlouhá, víčka jsou
těžká. Pšt! a dobrou noc.
Rezervace: spolek@formanovacaslav.cz

Spontánní tanec (Petra Schönbeková)
taneční workshop pro všechny od 15 let
neděle 5. září 11:30–12:30
Malá scéna Dusíkova divadla
(vchod z Masarykovy ulice)
Workshop spontánního tance je založen na přirozenosti
lidského pohybu. Účastníci budou tančit bez choreograﬁí
a techniky tanečních kroků. Zúčastnit se může každý i bez
předchozích tanečních zkušeností.

Mé dětství v socialismu (LiStOVáNí)
Flash mob (Petra Schönbeková)
scénické čtení pro všechny od 15 let
sobota 4. září 11:00–12:00, dvůr divadla taneční workshop pro všechny
neděle 5. září 12:45–13:45,
Čtou a hrají: Věra Hollá a Pavel Oubram
Malá scéna Dusíkova divadla
Pachatelé dobrých skutků (LiStOVáNí) (vchod z Masarykovy ulice)
Flash mob je velmi intenzivní zážitek! Akce, při níž se sejde
scénické čtení pro děti od 9 let
v určený čas na určeném místě jakoby náhodou více lidí, ktesobota 4. září 13:00–13:40
ří opět jakoby zničehonic začnou tančit předem nacvičenou
velmi jednoduchou taneční choreograﬁi. Zde se takové kroky
dvůr Dusíkova divadla *
Michal Souček a Filip Fialka, spolu zůstali jako nerozluční
kamarádi! V knížkách Miloše Kratochvíla zachraňovali spo-

naučíte a zjistíte, kdy a kde je budete moci pro radost použít.
Rezervace: spolek@formanovacaslav.cz
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LOCHY

Na všem, co má kolečka
cyklovýlet pro všechny
sobota 4. září 9:00–10:00
kostel sv. Alžběty v Čáslavi ⟶ kostel sv.
Bonifáce v Lochách ****

Komentovaná prohlídka
kostela sv. Bonifáce
sobota 4. září 12:00, 13:00
neděle 5. září 13:30, 16:00

Sdílená radost je dvojnásobná radost. Vydejte se s ostatními vesele naladěnými lidmi na cyklovýlet z Čáslavi na
Lochy za loutkovou pohádkou, dílnou pro děti, tajuplným
kostelíkem sv. Bonifáce a na ohýnku pečenými dobrotami.
Cesta do Lochů je asi 3 km dlouhá a pohodlně ji zdoláte pěšky, na kole, koloběžce či odrážedle. Neohroženou
partu cyklistů na místo dovedou, o dobroty a o komentovanou prohlídku kostela se postarají členové a členky (trubci a včelky) Muzejního vlastivědného spolku
„Včela Čáslavská“.
Sraz v 9:00 u kostelíku sv. Alžběty v Čáslavi.

Příběhy malé Lupitiny Gonzáles
(Loutky bez hranic)
loutkové představení pro děti od 4 let
sobota 4. září 10:15–11:05
kostel sv. Bonifáce, Lochy

Kostel sv. Bonifáce stojí nad potokem Klejnárkou již téměř
sedm set let a jeho historie je opředena mnoha tajemstvími. Vše, co je o něm možné vědět, nadšeným zájemcům
sdělí členové Muzejního a vlastivědného spolku „Včela
Čáslavská“.
Dnešní kostel zasvěcený svatému Bonifáci ve vsi
Lochy u Čáslavi stojí na skalnatém ostrohu nad pravým břehem potoka Klejnárky již téměř 700 let. Je
to jednoduchá drobná stavba s plochostropou lodí
obdélného půdorysu, s pětibokým zaklenutým presbyteriem (kněžištěm) bez opěrných pilířů a nízkou
věží čtvercového půdorysu. Loď a presbyterium jsou
příkladem dobře dochované vesnické kostelní stavby
gotického stavebního stylu, která změnila od doby
svého vzniku svůj vnější vzhled pouze velmi málo.
Největší viditelnou změnou byla přístavba věže, ke
které došlo nejspíše až v 17. století.
Ve svahu pod jihozápadním nárožím kostela se nalézá
torzo drobné z kamene zděné stavby nepravidelného
polygonálního tvaru, na kterou je napojena do skály
uměle zahloubená menší protáhlá oválná suterénní
místnost. Ta je v lokální lidové tradici interpretována
jako jeskyně – poustevna sv. Ivana, ve starší regionální a odborné literatuře pak případně také jako starší
prehistorická svatyně, sklep zaniklé tvrze, nebo pozůstatek starší předrománské sakrální stavby. Od uvedeného podzemního útvaru je také odvozován název
lokality, vycházející z německého slova Loch – díra,
jáma.
Jeskyně pod kostelem je opředena řadou pověstí – o
pobytu poustevníků (někdy uváděn osobně sv. Ivan)
či o rytíři ukrytém před bandity, kterého zachránil
pavouk, který přes vstup jeskyně rychle upředl síť.
Dle jiné pověsti nechal kostel postavit sám sv. Vojtěch.
S další legendou pak přišel Václav Hájek z Libočan,
který ve své kronice k roku 803 uvádí, že jeden z vůdců kmene Čechů, lech jménem Česlav, přikázal svým
synům, aby jej pochovali na památném pohřebišti
v Loších.

❹

V rodině malé Lupitiny González právě začíná Día de
los Muertos – barevná a veselá mexická oslava Dušiček,
smrtečky i smrťáci se s radostí scházejí a společně vyprávějí své příběhy. Bude se tančit, bude se zpívat... I zde,
v Zemi mrtvých, se totiž všichni rádi od srdce zasmějí!
Veselá loutková výprava do Mexika nám připomene, že
smrti není třeba se bát, protože je to přirozená součást
našeho života.
Představení získalo řadu ocenění na českých i mezinárodních loutkových festivalech.
Hraje: Dora Bouzková/Jiřina Vacková
Po představení je pro děti připravena dílna magnetických loutek.

Dílna Magnetické loutky
workshop pro děti od 4 let
sobota 4. září 11:15–11:55
kostel sv. Bonifáce, Lochy
Většina dětí si po divadelním představení přeje vystoupit na jeviště, sáhnout si na loutky, kulisy nebo kostýmy.
Loutky bez hranic svým malým divákům splní víc než
to: pomohou jim si vlastní magnetickou loutku vytvořit.
Workshop je zcela zdarma.
Rezervace: spolek@formanovacaslav.cz

Buřtíky a placky
sobota 4. září 12:00–14:00
Lochy ****
Kdo si chce užít atmosféru polozapomenutého lošského zákoutí co nejdéle, může si přinést něco dobrého
k opečení a posedět u ohýnku před branou kostela
nebo si za pomoci „včel čáslavských“ připravit vlastnoručně válenou a na plátu pečenou placku.

Múza ansámbl
koncert smyčcového kvarteta
neděle 5. září 15:00–16:00
kostel sv. Bonifáce, Lochy
Smyčcové kvarteto ve složení Ludmila Štětinová a Lenka Malá na housle, Anežka Jiráčková na violu a Marie
Součková na violoncello poprvé spojilo své síly v říjnu
2020, aby hudbou překonalo koronakrizi. S velkou chutí
hraje skladby všech hudebních období, uvnitř i venku,
na domácích koncertech i festivalech. Tentokrát tedy
s Haydnem, Šostakovičem a Dvořákem v tajuplném kostele
sv. Bonifáce Lochách v nedělním dvorkovém odpoledni.

❼

❶❷

❾
❸
❻
❽
❶ Diakonie a Husův sbor
❷ Evangelický kostel a bašta
❸ Dusíkovo divadlo
❹ Lochy
❺ Jakub – kostel sv. Jakuba Většího
❻ Zahrada Muzea Čáslav
❼ Zemědělka
❽ Zahrada Jablonského čp. 477
❾ Náměstí Jana Žižky z Trocnova

SponzoŘi:

↗❹ Lochy (3,8 km SZ směrem)
↗❺ Jakub – kostel sv. Jakuba Většího
(6,7 km SZ směrem)

Partnerské instituce:

Mediální partneŘi:

Individuální dárci:
Fidlerovi, Juskovi, Lída a Bóža Novákovi z Rychnova nad Kněžnou,
Jakub Špaňhel, Miroslav Lepeška, Jan Zdichynec
Děkujeme všem dárcům, partnerům, sponzorům a mecenášům za veškerou
podporu, kterou nám při organizaci Dvorků poskytli.

V případě nepříznivého počasí:
*
program se přesouvá do přilehlých vnitřních
prostor
** program se přesouvá do sokolovny
*** program se přesouvá do Dusíkova divadla
**** program se ruší

❻

MUZEUM

Příběhy kolem nás
(Anna Hrnečková)
workshop pro děti od 8 do 15let
sobota 4. září 10:00–12:00
zahrada muzea *

Truhla plná příběhů
(Paleťáci, Pardubice)
divadelní improvizace pro všechny
sobota 4. září 14:15–15:45
zahrada muzea ***

Neživé věci a stromy kolem nás jsou svědky mnoha a
mnoha příběhů, které nemohou vyprávět. Co kdybychom
je vyprávěli za ně?
Dramatická dílna, ve které se zdánlivě z ničeho zrodí příběh a z příběhu divadlo.
Workshop je pro všechny děti, které divadlo baví nebo
zajímá. Žádná zkušenost ani speciální dovednost není nutná. Kapacita dílny je však omezená.
Rezervace: spolek@formanovacaslav.cz
O lektorce: Anna Hrnečková je lektorkou edukativních programů Divadla Drak a volnočasových kurzů
dramatické výchovy, absolventkou katedry divadelní vědy FFUK a katedry výchovné dramatiky DAMU,
pedagožkou katedry výchovné dramatiky DAMU … a
taky maminkou a učitelkou, ke které prostě chcete chodit na dramaťák.

Improvizované divadlo, jež mohou diváci zásadně ovlivnit, aniž by museli na jeviště. Úplně stačí přinést s sebou
na představení jakýkoli předmět, uložit ho do připravené
truhly a pak už se jen divit, jak komické/hrůzostrašné/
romantické/akční příběhy s ním postavy hry Truhla plná
příběhů zažily.
V představení se totiž sejde parta kamarádů, která
našla na půdě starou truhlu. V ní je ukryto mnoho
věcí, se kterými tahle partička zažila neuvěřitelné
věci. Každá věc má svou historii a do ní se právě prostřednictvím improvizace a za doprovodu živé hudby
přeneseme. Že to bude výlet do minulosti za všechny
prachy, za to ručí mistři improvizace – Paleťáci z Pardubic.
[Zapůjčené předměty se vám po představení zaručeně
vrátí. :-)]

Slam poetry recitál Anatola Svahilce
sobota 4. září 12:30–13:45
zahrada muzea ***
Slam poetry poprvé v Čáslavi a hned s mistrem republiky! Zapomeňte na prkennou recitaci Polednice před tabulí.
Do slam poetry je třeba se opřít celým tělem a celou duší.
Současná autorská poezie Anatola Svahilce plná (často
dosti kousavého) humoru propojená s rytmickým a výrazným přednesem v atmosféře stand-upového výstupu.
Anatol Svahilec o sobě s humorem sobě vlastním:
Po maturitě na Masarykově gymnáziu v Plzni krátce
pracoval jako námezdní dělník a obchodní příručí. Do
slam poetry vstoupil roku 2014, v témže roce získal
titul mistra republiky, což se mu znovu už nikdy nepovedlo. Své jevištní počínání zařazuje na pomezí poezie,
fyzického divadla, tance sv. Víta a sokolské cvičenecké
sestavy. Objevil obsesivní zálibu v rozsévání žánru po
regionech a postupně našel drzost k sólovým slamovým blokům. Tvoří pevné neimprovizované slamové
texty, vzácně se uchyluje k improvizaci. Svou slamovou tvorbu prezentoval mj. v Německu, Polsku, Maďarsku, Belgii, Estonsku, Kanadě, USA nebo v Ghaně.

❼

ZEMĚDĚLKA

JarmarkUM
neděle 5. září 10:00–16:00
park Zemědělky *
JarmakUM … místo setkání s autorskou tvorbou, uměleckým řemeslem i lokálními pochutinami. Prostor k potěšení oka, ale i možnost koupit neobvyklý dárek sobě nebo
blízkým. A zároveň možnost podpořit lidi, kteří si svou
prací plní sny a záleží jim na místě, kde žijí...

Keramický workshop
(Jana a David Strnadovi)
otevřená keramická dílna pro všechny
neděle 5. září 10:00–12:00
park Zemědělky *

Výcvik psů (Kateřina Studená)
ukázka výcviku (20 min)
neděle 5. září 11:00, 12:30, 14:00
park Zemědělky ****
Střední zemědělská škola je jednou z mála českých škol,
která se zaměřuje na výcvik psů a v tomto oboru slaví velké úspěchy. Ing. Kateřina Studená se svými studenty má
pro vás připravenu komentovanou ukázku výcviku psů,
povídání o canisterapii a společnosti Pes Partner.

Setkání u meteostanice (Jiří Nováček)
povídání o měření počasí v Čáslavi
(15 min)
neděle 5. září 13:00, 14:45
park Zemědělky ****

❼

Keramický workshop manželů Strnadových, vyhlášených
keramiků z Výčap, otevře pomyslná vrátka k práci s hlínou všem bez rozdílu věku. Předem připravené budou
rozličné techniky, jak si vlastnoručně vyrobit keramického ptáčka: vykrajování, jednodušší i složitější modelování
a zdobení. To vše za malý poplatek za spotřebovaný materiál. Náročnější účastníci si mohou připlatit za použití
engob a vypálení v keramické peci. Na dílnu můžete přijít
i z ní odejít kdykoli mezi 10:00 a 12:00.

Pojďte s námi na komín
(Tomáš Kroutil, Patrik Pich)
otevřený mini seminář o pivu a vaření
s pivem
neděle 5. září 10:00–12:00
park Zemědělky *

❻

Začátky svérázné přibližně 30 minutové komentované
prohlídky areálu SZeŠ ve výše uvedených časech pod
dubem i za dubem (pár metrů od dvorkového vstupu).

Čáslav se může pochlubit jedním z nejdelších nepřetržitých měření teploty v Čechách. Přijďte si na čtvrthodinku poslechnout RNDr. Jiřího Nováčka; dozvíte se
spoustu zajímavého o historii a současnosti měření teploty u nás.

Domky s dvorky pod stromky
veselé kreslení a malování
pro všechny hravé duše
neděle 5. září 12:00–14:00
park Zemědělky *

ZEMĚDĚLKA

Do stínu platanů ve vnitřním dvoře Zemědělky můžete
přijít kdykoli mezi 12:00 a 14:00 a pod vedením laskavých lektorů – výtvarníků nebo čistě podle vlastní
intuice kreslit a malovat, hrát si s barvami i technikami, zkrátka tvořit. Ať jsou vám tři, nebo devadesát tři,
ať jsou vám inspirací stromy, domy a d(D)vorky, nebo
si vystačíte s krajinou vlastní duše...
Otevřenou dílnu povedou oblíbení učitelé výtvarné
výchovy z Gymnázia a SOŠPg Čáslav: Petra Kratochvílová, Jitka Pejřimovská a Oldřich Holinka.

S konví v ruce, s hlínou v srdci
(Zdeněk Velen)
seriózně neseriózní komentovaná
prohlídka areálu SZeŠ
neděle 5. září 10:15, 12:00, 13:45
pod velkým dubem, park Zemědělky ****

Každý ví, že buchta od babičky/ maminky/ tetičky je
prostě nejlepší. A když se těch pečivotvorných umělkyň
sejde na jednom místě třeba třicet a jejich řady ještě rozšíří kulinářsky zdatní dědečkové, tatínkové, strýčkové a
děti, slibuje to zážitek pro chuťové buňky takřka nebeský.
A ochutnat může každý. Tedy každý, kdo přijde včas.

Ochutnávka Čáslavské buchty
neděle 5. září 13:30–15:30
park Zemědělky *

❾

NÁMĚSTÍ

Z tajného deníku Smolíčka Pé (Damúza) „Dobře placená procházka“ městem
divadelní představení pro děti od 6 let sobota 4. září 16:30–18:00,
a jejich rodiče
sraz u kašny na náměstí ****
Společná procházka Čáslaví po zajímavých domech a s nimi
neděle 5. září 14:30–15:15
spojených příbězích. Zasvěcenými průvodkyněmi budou
park Zemědělky *
architektka Radka Neumanová a graﬁčka Nora ProcházSvět je jako gramofonová deska a otázkou je, do jaké dráhy se jehla zarazí. Když k Jeskyňkám, tak jste Smolíček…
Však to znáte, poslouchat rodiče je někdy těžké, zvlášť,
když je táta jelen. Ke všemu trochu staromódní, který
neumí připravit pořádnou oslavu s tancem a dortem.
Koho by bavilo být na své narozeniny sám? A Jeskyňky
jsou tak dobré tanečnice, ach…
Hrají: Johana Vavřínová, Dominik Linka, Jakub Vašíček/
Jakub Skála
Režie: Jakub Vašíček
Scénograﬁe: Kamil Bělohlávek, Tereza Vašíčková

Čáslavská buchta
vyhlášení výsledků soutěže
neděle 5. září 15:30
park Zemědělky *
Vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže Čáslavská
buchta 2021. Porota složená z expertů i laiků rozhodne,
kdo z místních pekařů či pekařek upekl nejchutnější
klasickou plněnou kynutou buchtu a kdo ten nej koláč,
moučník, dezert, bublaninu, zákusek, štrúdl, mufﬁn,
bábovku či sušenky. Dvě hodiny předtím, než poznáme
letošní vítěze, začíná v parku Zemědělky veřejná ochutnávka, během níž můžete pro nejlepší “buchtu” hlasovat
v divácké kategorii i vy.

❼

Vylézt na pomyslný pivovarský komín a rozhlédnout se
z něj po světě pivních trendů a speciálů můžete s šéfem
pípy Malešického mikropivovaru Patrikem Pichem. Na
zemi pak na vás bude čekat šéfkuchař a cukrář Tomáš
Kroutil, který názorně předvede, že pivo a chmel se dají
nejen pít, ale i jíst. Ochutnávka obojího samozřejmě připravena.
Patrik Pich je absolventem Střední hotelové školy
v Praze a mnoha kurzů a školení v oblasti pivovarnictví.
Tomáš Kroutil je šéfkuchařem a cukrářem s praxí
v hotelech Renaissance, Marriott, Café Imperial. Stal
se celkovým vítězem mezinárodní soutěže o Zlatou
slunečnici HERA, v níž navíc obsadil 1. místo v kategorii Cukrářské sochařství.

Historicko - agitačně - osvětová přednáška agronomického
inženýra Mirko Hroudy. Seriózní i neseriózní informační
přehled z dějin SZeŠ Čáslav. Pravda a mýty v zemědělství.
Potenciál výchovy mládeže v chovatelství a pěstitelství.
V závěru možnost fotografování a získání podpisu od
pana inženýra.

❼

Propozice soutěže viz letní dvojčíslo Čáslavských
novin, web www.formanovacaslav.cz, fb Formanova
Čáslav. Kontaktní mail pro přihlášení do soutěže a případné dotazy: spolek@formanovacaslav.cz

ková, zakladatelky projektu tematických stezek LET. Aby
si všichni mohli komentovanou prohlídku co nejplnohodnotněji zažít, je množství jejích účastníků omezeno.
Rezervace: spolek@formanovacaslav.cz

Tančírna
otevřená taneční příležitost
sobota 4. září 18:00–19:00
neděle 5. září 16:00–17:00
pěší zóna, náměstí **
Tanec v ulicích. Tanec pro každého. Jen tak z radosti. Tančit
můžete, jak se vám zachce, nebo také podle jednoduchých
kroků tanečních mistrů. Jen tak tak čača, jen tak tak ...

Táborák s formanovskou tombolou
sobota 4. září 19:00–23:00
náměstí Jana Žižky z Trocnova **
Co se loni zdálo jako poněkud excentrický nápad, je letos
tradicí. Uprostřed náměstí po roce znovu zaplane jeden veliký a několik menších ohňů. S postupujícím večerem si tak
můžete vychutnat nejrůznější podoby a atmosféry opravdového táboráku: hladové opékání buřtů, družné zpívání za
doprovodu kytar i poklidné hledění do plamenů v pozdních
hodinách, to vše přímo v srdci města. Pro všeobecné obveselení budeme opět losovat formanovskou hasičskou tombolu. Hlavní cenou bude tradiční „ztracená“ tlačenka.

Slavnostní zakončení Dvorků s Big S
neděle 5. září 17:00–18:15
náměstí Jana Žižky z Trocnova **

❾

Konec dobrý, všechno dobré. A pokud nedílnou součástí
slavnostního zakončení letošních Dvorků bude i překvapení, tím lépe; zejména bude-li těch překvapení víc. Nechte se tedy překvapit! Kromě přibližně hodinového koncertu čáslavské kapely Big S bude součástí až do posledních
chvíle tajného programu několik dalších vystoupení,
která snad návštěvníky přesvědčí, že slovo “divák” má
původ ve slovesu „diviti se“.

Big S

Kapela Big S vznikla v roce 2016 z party přátel poslouchajících různé žánry a vnímajících muziku dosti odlišně.
Její základ tvoří bývalí členové místního mládežnického
dechového orchestru. Hrají žánrově jen těžko zařaditelnou hudbu, v níž se prolínají všechny známé styly, a navíc
i pár dosud neznámých.
Kapela má zatím na svědomí debutové album „Najdi
název“ a aktuálně natáčí desku druhou, která by měla
snad koncem roku 2021 spatřit světlo světa.
Big S se stali výhercem TPCA Beat Festival a také se
umístili na 1. místě se singlem Sociální síť na platformě Youradio.cz

❺

JAKUB

Komentovaná prohlídka
kostela sv. Jakuba v Jakubu
sobota 4. září 10:00–16:00
neděle 5. září 11:00–16:00
kostel sv. Jakuba Většího, Jakub

❽

Nechte se ovanout jedinečnou atmosférou románského
kostela sv. Jakuba Většího v Jakubu. Architektonická i
historická unika, která toto neopakovatelné kouzlo vytvářejí, dokonale znají laskavé průvodkyně Římsko-katolické
farnosti Kutná Hora – Sedlec, jež vás kostelem rády provedou kdykoli během dne.
Kostel sv. Jakuba Většího v obci Jakub – Církvice
u Čáslavi patří mezi nejvýznamnější a současně nejkrásnější české románské stavby. Jeho sochařská
výzdoba představuje vůbec nejrozsáhlejší zachovalý
soubor románské plastiky v naší zemi. Součástí prohlídky je i možnost výstupu na věž, kde byla tradiční
metodou obnovena stolice na dva zvony, a ty zde byly
po padesáti dvou letech opět zavěšeny.

Večerní komentovaná prohlídka
s varhanním koncertem
sobota 4. září 20:00–21:30
kostel sv. Jakuba Většího, Jakub
Speciální komentovaná prohlídka národní kulturní
památky – kostela sv. Jakuba Většího v Jakubu – posílená
kouzlem letního podvečera a tóny varhan.

❺

Kostel sv. Jakuba Většího v obci Jakub – Církvice
u Čáslavi patří mezi nejvýznamnější a současně nejkrásnější české románské stavby. Jeho sochařská
výzdoba představuje vůbec nejrozsáhlejší zachovalý
soubor románské plastiky v naší zemi. Součástí prohlídky je i možnost výstupu na věž, kde byla tradiční
metodou obnovena stolice na dva zvony, a ty zde byly
po padesáti dvou letech opět zavěšeny.

JeToJedno
koncert místního tria
neděle 5. září 10:00–11:00
kostel sv. Jakuba Většího, Jakub

Hudbou otevírat svou mysl a srdce - hrát si s tóny - experimentovat - improvizovat - tvořit - někdy sólo, jindy duo a
nejčastěji trio – JeToJedno. Jana Kohlová, Dušan Lapáček,
Robert Svoboda - ﬂétny, kytary, klávesy v laskavé harmonii s ranní atmosférou kostela sv. Jakuba.
O triu: Míra Balán, Jana Kohlová a Dušan Lapáček cítili že „JE TO JEDNO“ – i jak se budou jmenovat, hlavně
když budou dělat to, co je baví (což je hudba v různých
podobách) s radostí a chutí. Tvořit, hrát si a improvizovat v přítomném okamžiku teď a tady a nechat věci
plynout. I tak se dělo do srpna 2020, kdy náhle Míra
odešel na „druhou stranu“ a Jana s Dušanem stáli před
rozhodnutím, zda hrát bez něj. A tu k nim vesmír přivedl Roberta Svobodu. Muzikanta, jehož hra na piano dodala skupině nové harmonie a postupem času
i chuť dál hrát a být při tom svobodný, dělat radost
sobě a druhým – vždyť všechno dohromady „je to jedno“ a světlo a mír v duši lidem prostě sluší.

JABLONSKÉHO

Nedělní férový brunch
neděle 5. září 9:00–12:00
zahrada Jablonského čp. 477 ****
Pro všechny milovníky snídaně v trávě otevřeme v neděli
ráno zahradu v Jablonského ulici čp. 477, z níž se bude
po celé nedělní dopoledne linout vůně dobré kávy i náladová živá hudba. Vlastní přinesené dobroty si v příjemné
atmosféře můžete vychutnat sami nebo se o ně i podělit
s ostatními. O milý úsměv a dostatek výborné férové kávy
a čaje se postará fairtradový sbor ČCE.

Setkání s Martinou Formanovou
beseda se spisovatelkou
neděle 5. září 11:00–12:00
zahrada Jablonského čp. 477 ***
Setkání se spisovatelkou a scénáristkou Martinou Formanovou, v jehož rámci proběhne i autogramiáda její zatím
poslední vzpomínkové knihy nazvané Nalakuj to narůžovo.
Martina Zbořilová – Formanová, česká spisovatelka a
scénáristka, se narodila v Brně ve znamení Kozoroha.
Vystudovala scénáristiku na Filmové a televizní fakultě pražské Akademie múzických umění a několik let
byla životní partnerkou Karla Gotta. V roce 1994 se
v rámci konzultací k diplomové práci seznámila při
svém pobytu ve Spojených státech s Milošem Formanem. Po završení studií pracovala jako jeho asistentka
a v roce 1999 se stala i jeho manželkou.
„Jasně, zažila jsem hodně situací, kdy jsem si říkala: Ježišmarja, co já tady dělám? Holka z Brna! Ale Miloš mi na
to vždy říkal: „Holči, ty seš z velkýho města, ale co já?
Já jsem z Čáslavi.“ (Martina Formanová)
Martina Formanová napsala dva scénáře, které se staly předlohou k televizním ﬁlmům a zejména několik
beletristických a vzpomínkových knih. První vyšla
v roce 2002 pod názvem Sběratelka voňavého prádla
a autorka ji v současnosti zpracovává do podoby ﬁlmového scénáře. Ve své osmé knize nazvané Nalakuj
to narůžovo, kterou vydalo nakladatelství Prostor, líčí
mimo jiné deníkovou formou některé zážitky s Milošem
Formanem a popisuje poslední tři roky svého života.
„Vůbec nechápu, jak rychle těch třiadvacet let s Milošem
uteklo, ale vlastně chápu, protože čas s ním byl vždy zajímavý a zábavný.“ (Nalakuj to na růžovo) Vzpomínky,
historky, zážitky či intimní reﬂexe, z nichž sestává
zatím poslední kniha Martiny Formanové, lze jen
stěží souhrnně vystihnout nějakým zobecňujícím
termínem. Některé působí až snově, jiné jsou naopak
až strohým popisem reality všedního dne; všechny je
však spojuje nezpochybnitelná láska k životu.

❽

DVORKY
3. — 5. 9. 2021
První zářijový víkend se v Čáslavi a blízkém
okolí opět otevřou dvory, dvorky, zákoutí,
zahrady i vnitřní prostory všem, kteří touží
po setkání či zážitku, kteří mají chuť zkusit
něco nového nebo si chtějí užít pocit, že se
opět něco děje.

O své umění a erudici se v rámci bohatého
programu podělí jak místní, tak přespolní
umělci a lektoři. Vstup na celý program je
zdarma (s výjimkou drobných nákladů na
spotřebovaný materiál v dílnách). Veškeré
workshopy a dílny jsou určené i pro úplné
začátečníky. Většina z nich má však omezeDruhý ročník Dvorků nabídne dospělým nou kapacitu, a proto doporučujeme předi dětem řadu koncertů, divadelních před- chozí rezervaci na e-mailu:
stavení, komentovaných prohlídek, umělec- spolek@formanovacaslav.cz.
kých workshopů a mnoho dalších nevšedních příležitostí k setkání, tvoření a kultur- Druhý ročník Dvorků bude slavnostně
ně laděné zábavě.
zahájen v pátek 3. září v 18 hodin na zahradě
Diakonie a ukončen v neděli 5. září v 17
Letos můžete za těmito událostmi přijít na hodin na náměstí Jana Žižky z Trocnova.
zahradu Diakonie, na dvůr a malé scény
Dusíkova divadla, do parku Zemědělky, do Jak nás uplynulý rok poučil, byl by malý
čáslavských kostelů evangelického i husit- zázrak, kdyby vše vyšlo přesně podle pláského, do kostela sv. Bonifáce na Lochách i nu, a tak sledujte náš web:
sv. Jakuba v Jakubu, na zahradu muzea či www.formanovacaslav.cz nebo
domu v Jablonského ulici čp. 477 a samozřej- fb proﬁl Formanova Čáslav, kde najdete
mě i na hlavní náměstí. Všude budou zajiště- vždy aktuální a detailní informace o jednotna místa pro odpočinek a občerstvení.
livých bodech programu Dvorků 2021.

Poobědový hajaja (Rózi Fidlerová)
předčítání dětem všeho věku
neděle 5. září 12:00–13:00
zahrada Jablonského čp. 477 ****

Děti čtou dětem. V takřka trnkovské zahradě čp. 477
neroste na stromech jen listí, ale také knížky. Položte se
do trávy, posaďte pod strom a poslouchejte. Z knížek pro
děti od batolat po náctileté bude předčítat a s výběrem té
pravé poradí zkušená čtenářka Rózi Fidlerová.

Chci přispět na Dvorky

→

