1—DIAKONIE i A HUSŮV SBOR

4—TĚSNOHLÍDKŮV STATEK

(ul. Jana Karaﬁáta)

(zaniklý rodný dům Rudolfa Těsnohlídka
— u Podměstského rybníka vedle workoutového hřiště)

19:00 Slavnostní zahájení
DvorkŮ 2022 6

10:00—17:00 Plachetnice na rybníce 5

Plníme sen mnoha Čáslaváků — lodičky na Podměšťáku.
Po velkou část dvorkového víkendu se můžete z valů a
19:15 Bára Hrzánová a Bachtale Apsa 6 hradeb kochat pohledem na malé plachetnice Optimista
(koncert fenomenální romské kapely
svištící po hladině rybníka. Dobrý vítr do plachet!
Ti, kterým nestačí se dívat a potřebují přijít věci na kloub,
s Bárou Hrzánovou)
Název Bachtale Apsa (v překladu Slzy štěstí) vyjadřu- si mohou v určených časech o plachtění popovídat s moudje pestrost nálad a emocí, které romská hudba odne- rým jezerním „vlkem“, jachtařem Václavem Škábou.
paměti v posluchačích vyvolává. Kapela spojuje muziku balkánských, maďarských, španělských, ruských 10:00—11:00 Divadlo DNO:
i slovenských Romů. Nechybí samozřejmě klasické
Liška Bystrouška 6
čardáše. Repertoir ovšem netvoří jen romská tradiční
(divadelní představení 4—99 let)
hudba, ale také autorská tvorba Mária Biháriho a Petra
Příběh o lišce, kterou jen tak někdo nezkrotí!
Horváta. Od loňského jara, koronavirové krizi navzdoPříběh o lišce, kterou jen tak nikdo neochočí!
ry, odehrála skvělé koncerty se zpěvačkou a herečkou
Příběh o lišce, která ví, jak žít!
Bárou Hrzánovou a absolvovala s ní také charitativní
Rodinné představení plné hudby, loutek, tanců a radostour v domovech pro seniory. Z těchto setkání se vyviti ze svobody! Hrají, tančí, zpívají a jen tak se radují:
nulo velké přátelství a pravidelná spolupráce.
Lexová, Smečka, Jelínek, Jelínková

2—EVANGELICKÝ KOSTEL
(ul. Jana Karaﬁáta)

18:00—21:30 JEDEN
Jaroslav Valečka

BAŠTA

11:00—11:45
14:30—15:15 Moudra jezerního vlka 5

(mini rodinné představení, 3—99 let)
Rodinné představení podle obrazové knihy Petra Síse,
v níž známý výtvarník vzpomíná na největší trapas
svého dětství, který mu připravila maminka, když ho
poslala na karneval ve vlastnoručně ušitém kostýmu.
Všichni jsme to zažili, někteří z nás jako děti, mnozí i jako rodiče. Inscenace Robinson vám dá naději,
že i ten nejhorší trapas se dá přežít, a dokáže vám,
že zasmát se sám sobě je na podobné rány tou nejlepší
hojivou mastí. Zasmát se samy sobě dovedou i autorky
inscenace — zasloužilé učitelky a maminky ze všech
koutů Česka.

17:00—18:00 Operní recitál
Elišky Tomeňukové a Vojtěcha Pošváře
(Husův sbor)
Mladí pěvci předvedou svůj hlas ve vybraných áriích
a v operních duetech.
Recitál na klavír doprovází Marie Lexová.

2—EVANGELICKÝ KOSTEL, BAŠTA i L
(ul. Jana Karaﬁáta)

10:00—18:00 JEDEN Jaroslav Valečka

(výstava)
Ak. malíř Jaroslav Valečka, absolvent Akademie výtvarných umění — at. malby prof. Sopka a at. plastiky prof.
Hendrycha (1987—1991) — se po studiích rozhodl navázat
12:30—13:30 13PM 6
na klasickou českou krajinomalbu. Prostředí Sudet, sever(koncert místní rockové kapely)
ních Čech s Lužickými a Jizerskými horami, Ještědský
Pětičlenná skupina muzikantů z Kutné Hory a Čáslavi
hřeben… promítá na svá plátna za soumraku, za úsvitu,
představí poklidnější unplugged verzi svého autorv noci … ozářené melodramatickým světlem. S naléhavosského rockového repertoáru. Dynamickou produkci
tí vracejících se útržků dětství i s odstupem poutníka.
klasického bigbítového složení doprovází zpěvačka
Tereza vlastními českými i anglickými texty.

10:00—18:00 JarmarkUM 5

Místo setkání s autorskou tvorbou, uměleckým řemeslem i lokálními pochutinami. Prostor k potěšení oka,
(na přání s průvodním slovem paní farářky
ale i možnost koupit neobvyklý dárek sobě nebo blízFrantišky Tiché)
kým. A zároveň možnost podpořit lidi, kteří si svou
Jednu z nejkrásnějších budov moderní architektury
prací plní sny a záleží jim na místě, kde žijí...
v Čáslavi, kostel Československé církve husitské, si
můžete v sobotu odpoledne přijít prohlédnout sami,
nebo vás na přání s laskavostí sobě vlastní provede 10:00—18:00 Fotograﬁcký koutek
Koutek se stylovým pozadím a světelnou studiovou
farářka Františka Tichá.
technikou, kde si můžete sami vytvořit nevšední
portrét i se přiučit, jak oné nevšednosti a kráse vyjít
14:00—15:15 Improzápas:
vstříc. Pro zájemce o hlubší vhled do fotografování porIC Paleťáci Pardubice vs IC Bafni Brno 6 trétů je v určených časech připraven krátký workshop
(zápas v divadelní improvizaci)
s fotografem Mirkem Lepeškou a Filipem Wohákem.
Je to tu! Bafni Brno vyzývají Paleťáky z Pardubic na
souboj. Pravý improvizační zápas se vším, co k němu
10:00—11:00 Fotograﬁcký workshop
patří — rozhodčí, fauly, dresy a skandování. Přijďte
fandit! Improzápas vznikl jako fúze hokeje a divadla. 13:00—14:00 Fotograﬁcký workshop
Představení je rozděleno do krátkých strukturova- (Mirek Lepeška, Filip Wohák)
ných scének s jasnými pravidly, na jejichž dodržování Jak se „napózovat“, aby vám to slušelo. Jak se nastadohlíží všemi milovaný a všemi nenáviděný rozhodčí. vit ke světlu a čeho se při focení portrétů vyvarovat.
Diváci v průběhu představení zadávají témata pro V čem spočívá pojem fotogeničnost. To vše v praxi předjednotlivé scénky a hlasováním rozhodují, který tým staví fotograf Mirek Lepeška a jeho kolegové, to vše si
skóruje. V neposlední řadě mohou vyjadřovat svůj budete moci v připravené scéně vyzkoušet sami.
názor na schopnosti a výroky rozhodčího házením
nafasovaných balónků.
8—KATOLICKÁ FARA

13:30—16:00 Prohlídka Husova sboru

i

15:45—17:00 NINA ROSA 6
(koncert jazz, chanson)
Pražské trio, které založila slovenská zpěvačka a houslistka Nina Marinová, kombinuje různé styly včetně
jazzu, swingu, reggae a folku, zachovávaje si pro kapelu charakteristickou pestrobarevnou zvukomalebnost.
Název kapele propůjčila Ninina největší fanynka - její
babička. Kapela, která od počátku své existence odehrála přes 130 koncertů na nejednom prestižním festivalu, sklízí i uznání kritiky („Album roku“ a „Nejlepší
akustická kapela“ v Tais Award 2021 a další), a tak
se její hudba čím dál víc šíří slovenským i českým
éterem.

Seed bombs (= semínkové bomby) neboli koule z kompostu, jílu a papírové hmoty jsou nedílnou součástí výbavy
všech, kteří si chtějí vyzkoušet partyzánské zahradničení alias guerilla gardening. Méně „střelivovým“, ale stejně účinným
nástrojem jsou i plantable papers, papíry plné semínek, určené
k snadné výsadbě. Pomůže vám je vyrobit a správně i svobodně použít nefalšovaný guerilla zahradník.
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.

(Kostelní náměstí)

11:00—18:00 Deskohraní P
(hraní deskových her 3—99 let)
Přijďte si za/po/vy-HRÁT! Deskovky i karetní hry pro
prcky i babičky. Stačí si vybrat tu, která vás bude
bavit. Širokým výběrem i pravidly jednotlivých her
vás rádi provedou zkušení hráči. Ať přijdete s kamarády, nebo sami, nad deskovkou vždycky najdete spřízněnou duši nebo aspoň spoluhráče.

11:30—14:00 Seed bombs a plantable
paper 6
(workshop guerilla gardening 7—99 let)

14:00—14:15 Robinson 6
(mini rodinné představení 3—99let)
Rodinné představení podle obrazové knihy Petra Síse,
v níž známý výtvarník vzpomíná na největší trapas
svého dětství, který mu připravila maminka, když ho
poslala na karneval ve vlastnoručně ušitém kostýmu.
Všichni jsme to zažili, někteří z nás jako děti, mnozí i jako rodiče. Inscenace Robinson vám dá naději,
že i ten nejhorší trapas se dá přežít, a dokáže vám,
že zasmát se sám sobě je na podobné rány nejlepší
hojivou mastí. Zasmát se samy sobě dovedou i autorky
inscenace — zasloužilé učitelky a maminky ze všech
koutů Česka.

14:15—15:15 Komentovaná prohlídka
Pověsti čáslavské 5
(od kostela k Těsnohlídkům, 6—99 let,
provází Zdeněk Velen)
Místy, na nichž se podle pověstí odehrály pozoruhodné
věci, provede herec Zdeněk Velen. Přijďte si poslechnout čtyři příběhy, které těmto místům vtiskly neopakovatelnou atmosféru a energii. Představí vám krále
i pytláky, budou šustit křídly datlů a dovedou vás i
do domu, kde straší. Prohlídka z velké části vychází ze
stezky Pověsti čáslavské, která vznikla jako součást
projektu LET Čáslaví (www.letoulky.cz).
Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.

3—SOKOLOVNA

9—KOSTEL SV. JAKUBA

(vchod ze dvora Dusíkova divadla)

(Jakub, Církvice)

15:00—15:40 Dr. Tyrš — Sokol Čáslav:
Perníková chaloupka

10:00, 11:00, 13:00, 14:00
Komentovaná prohlídka kostela
sv. Jakuba

(loutková pohádka 3—99 let)
Sokolský loutkový soubor v čele s věhlasným Dr. Miroslavem Tyršem vám zahraje tradiční loutkovou hru
pro děti v úpravě z 30. let minulého století. Klasické
dřevěné marionety vám natrhají pravý perníček!

15:40—17:30 Sokolské hry a cvičení pro děti
Pohybové hry pro děti rozvíjející jejich motoriku a
podporující radost z pohybu se zkušenou cvičitelkou
předškolních dětí. Sportovní obuv vhodná :-)

Nechte se ovanout jedinečnou atmosférou románského kostela sv. Jakuba v Jakubu jen pár kilometrů
od Čáslavi. Architektonická i historická unika, která
toto neopakovatelné kouzlo vytvářejí, dokonale znají
laskavé průvodkyně Římsko-katolické farnosti Kutná
Hora - Sedlec. Letos můžete při prohlídce dokonce
nahlédnout „pod ruku“ restaurátorům nástěnných
maleb v presbytáři.
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.

6—GALERIE GOLTZOVA TVRZ
(ul. Jablonského 427)

10:00—18:00 Tváře krajiny
(výstava české krajinomalby 20. století)
Výstava představí průřez českou krajinomalbou 19. a
20. století, včetně největšího díla Antonína Chittussiho,
které se za posledních 15 let objevilo na volném trhu,
obrazu Francouzská krajina s řekou. Ve výstavních prostorách apartmánu 427 můžete zhlédnout přibližně
20 obrazů nejvýznamnějších českých krajinářů: Otakara Kubína, Václava Radimského, Františka Kavána,
Jaroslava Panušky, Josefa Jíry nebo Oty Bubeníčka.
Expozice nabídne zajímavý pohled na vývoj malby
v průběhu více než jednoho století. Výstava navazuje
na dvacetiletou tradici úspěšných výstav v prostorách
Goltzovy tvrze v Golčově Jeníkově.

7—NÁMĚSTÍ

17:30—18:30 Salsa v ulicích 6
(tančírna v ústí pěší zóny, Lenka Němcová)
Máte rádi kubánskou hudbu? Čeká Vás animace s lektorkou Lenkou v latinskoamerických rytmech. Animace kubánské salsy, bachaty a merengue.

NEDĚLE—4. ZÁŘÍ @
5—MUZEUM L
(Husova 291)

9:00—11:00 ⁄ 12:00—17:00
Volné prohlídky muzea
Čáslavské muzeum patří mezi nejstarší venkovská
muzea v Čechách. Ta vznikala především v druhé
polovině 19. století a měla zpravidla charakter „vlastivědný“, což znamenalo, že se soustřeďovala na dokumentaci přírody a společnosti v určitém regionu.
Reprezentativním vzhledem dělaly tyto budovy čest
svému názvu pocházejícímu z řeckého museion, tedy
chrám múz ... čáslavské muzeum nevyjímaje.

10:00—16:00 Sousedský jarmark 5
Zahradu muzea zaplní jarmareční stánky s nejrůznějšími výrobky šikovných rukou z Čáslavi i okolí. Děti
i dospělí, kterým nestačí prohlížet a nakupovat, si
mohou v přidružených dílničkách vyzkoušet zajímavé
techniky a sami něco vytvořit.

3—DUSÍKOVO DIVADLO
(Dusíkova ul.)

19:00—23:00 Táborák 5

10:00—11:15 Muzikoterapeutická relaxace

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.

(Jana Kohlová, Martina Pilařová,
Malá scéna – vchod z Masarykovy ulice) i
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. Workshopem provedou Jana Kohlová a
Martina Pilařová, absolventky oboru Celostní muzikoterapie na ICV UP Olomouc a učitelky hudby.
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.

11:00—13:00 Miloš Urban:
autorské čtení a beseda
(dvorek)
Stálice české prozaické scény spisovatel Miloš Urban
představí svůj nový román Továrna na maso.

19:15 Losování formanovské hasičské
tomboly 6
Až zaplane táborák, ale dříve než padne tma, vylosují
naši „hasiči“ tradiční formanovskou tombolu. Světlo
a čestnost našich dobrovolníků zaručují, že letos se
tlačenka opět neztratí.

10:30—11:30 Trio Kavánkovi 6
(koncert rodinné kapely)
Hudební projekt Lucie a Petra Kavánkových představuje komorní spojení kytary, violy, houslí, kláves
a zpěvu v autorských skladbách představitelů. Spolu
s dcerou Lucií se kromě vlastní tvorby věnují také
interpretaci populárního i klasického repertoáru.

12:00—13:00 JakKdy 6
(koncert akustické kapely)
„Jak kdy a jak co .... někdy lidovky a jindy blues,
někdy folk anebo country, ale hlavně to, co máme
rádi,“ říká a hraje domažlická formace, která svou
radost ze spoluhraní šíří i kolem sebe. Písně z jejich
repertoáru jsou většinou dobře známé, a tak … přijďte
nejen poslouchat, ale třeba i zpívat a tančit.

13:00—15:00 Ochutnávka
Čáslavské buchty 6
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.

❹
❶ ❷

13:30—14:10 LiStOVáNí:
Komisař Vrťapka 6

❽

(scénické čtení 4—99 let)
V napínavém detektivním příběhu Komisař Vrťapka
rozplétá nitky zločinu v samém srdci zoologické zahrady. Je záhadné zmizení slona Marlona nešťastná náhoda,
nebo zlý úmysl? A jak je do všeho zapleten tajemný zub
moudrosti? Mějte na paměti, že komisař Vrťapka tentokrát pro dobro a spravedlnost nasazuje vlastní kožich.
Naštěstí není věhlasný detektiv na stopě raﬁnovaného
padoucha sám, v patách má nezvanou společnici. A je
to vážně kočka! LiStOVáNí plné nečekaných zvratů a
podivných okolností, navíc s kresbami komiksových
hrdinů Petra Morkese, pobaví malé i velké diváky.
Hrají: Věra Hollá, Lukáš Hejlík, Pavel Oubram

14:30—15:30 LiStOVáNí:
Stopařův průvodce Galaxií 6
(legendární divadelně-literární parodie, 11—99 let)
Projekt LiStOVáNí se vrací s cooking show U nás
v Evropě, knihou která vychází ze stejnojmenného
televizního pořadu. V průběhu představení navštívíte s modrožlutým moderátorem Lukášem Hejlíkem
země Evropské unie a seznámíte se s vybranými deseti evropskými tatínky, které ztvární Alan Novotný.
Společně uvaříme hutný euroguláš, těšte se na velkou
divadelní kuchařskou show!
Hrají: Lukáš Hejlík a Alan Novotný.

15:30 Vyhlášení Čáslavské buchty 6
Vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže Čáslavská
buchta. 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 na zahradě muzea veřejná
ochutnávka, během níž můžete pro nejlepší „buchtu”
hlasovat v divácké kategorii i vy.
n Propozice soutěže viz letní dvojčíslo Čáslavských novin
a web www.formanovacaslav.cz.

❼
❸
❺
❻
❶ Diakonie a Husův sbor
❷ Evangelický kostel a bašta
❸ Dusíkovo divadlo a sokolovna
❹ Těsnohlídkův statek
❺ Muzeum
❻ Galerie Goltzova tvrz
❼ Náměstí Jana Žižky z Trocnova
❽ Katolická fara
❾ Jakub – kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Alžběty

↗❾ Jakub – kostel sv. Jakuba Většího
(6,7 km SZ směrem)

Chci přispět na Dvorky 2022
Načtěte ve Vašem bankovnictví

Naši podporovatelé:
tiskárna

LL

(povídání o plachtění se zkušeným jachtařem
Václavem Škábou)
(výstava)
Už jste si někdy povídali s větrem ošlehaným mořským
Ak. malíř Jaroslav Valečka, absolvent Akademie vlkem? A s jezerním? Václav Škába, který brázdí vody
výtvarných umění – ateliéru malby prof. Sopka a (nejen) Máchova jezera už pěknou řádku let, bude vypráateliéru plastiky prof. Hendrycha (1987—1991) – se po vět o plachetnicích a plachtění u Podměstského rybníka.
studiích rozhodl navázat na klasickou českou krajinomalbu. Prostředí Sudet, severních Čech s Lužickými
15:30—18:00 Na návštěvě u Těsnohlídků
a Jizerskými horami, Ještědský hřeben… promítá na
(site speciﬁc divadelní workshop 11—15 let, předsvá plátna za soumraku, za úsvitu, v noci … ozářené
stavení v 17:40, Anna Hrnečková) 5
melodramatickým světlem. S naléhavostí vracejících
Interaktivní výlet do minulosti s krátkým představese útržků dětství i s odstupem poutníka.
ním na konci. Pojďte s námi nahlédnout do dětství
slavného spisovatele a na chvilku probudit k životu
3—DUSÍKOVO DIVADLO
jeho zbořený rodný dům. Budeme hledat, uhadovat,
(Dusíkova ul.)
diskutovat, stavět, vymýšlet, hrát si a trochu i hrát.
21:30 Letní kino: Kdyby radši hořelo 6 Dílna je vhodná pro všechny, které baví divadlo, ději(ﬁlmová projekce)
ny, literatura a skryté příběhy vlastního města.
Hoří, má panenko? Ale kdeže, jen svět se zbláznil, n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
člověk neví, čemu věřit, čeho se chytit a proti čemu nebo na spolek@formanovacaslav.cz.
bojovat... Kdyby radši hořelo! Michal Isteník, Miroslav
Krobot a Anna Polívková ve ﬁlmovém debutu Adama 1—DIAKONIE i L A HUSŮV SBOR
Kolomana Rybanského. Co nového o nás řekne kome- (ul. Jana Karaﬁáta)
die z prostředí dobrovolných hasičů natočená 55 let
10:30—11:30 Richenza & spol. 6
po slavném snímku Miloše Formana?
(koncert písničkářky a její kapely)
Koncert folkové písničkářky a textařky hrající na Kutnohorsku již bezmála 30 let. V minulosti vystupovala
Renata Richenza Reichlová na mnoha folkových festivalech se skupinou Jitrocel. V poslední době ji zlákal
„skoro dívčí projekt“ pseudolidových, etno a historických písní, s nimiž se představí i na Dvorcích. Richenzin vokál a kytaru doprovodí ﬂétny a akordeon Anny
Pospíšilové, housle a viola Lenky Jehličkové a basová
kytara skladatele a textaře Honzy Ingra.

11:45—12:00 Robinson 6

LABEL

L

SOBOTA— 3. ZÁŘÍ %

PÁTEK— 2. ZÁŘÍ ^

Manželé Juskovi, Miroslav Lepeška, Jan Zdichynec, Filip Wohák,
Václav Škába a spol., Tomáš Kroutil

Mediální partneŘi:
Děkujeme všem dárcům, partnerům, sponzorům a mecenášům za veškerou
podporu, kterou nám při organizaci Dvorků poskytli.

Partnerské instituce:

Za nepříznivého počasí
se program přesouvá do vnitřních prostor daného
dvorku, nebo dle následujících vysvětlivek:
6 — za nepříznivého počasí se program přesouvá do Dusíkova divadla
P — za nepříznivého počasí se program přesouvá do sokolovny
5 — za nepříznivého počasí se program ruší
n — doporučujeme rezervaci
i — dětský koutek
L — dílničky

*)& — hurá

Společně s námi zaklepejte na dvířka zahrádky, kde
bydlí lev, který zatím netuší, jaká tajemství v ní příroda ukryla.
Jde o představení šité na míru batolatům a my tento
10:00—10:45
zážitek chceme dopřát co nejvíce z nich, proto prosí12:00—12:45 Moudra jezerního vlka 5
me, rezervujte místa pouze dětem od 1 roku do 3 let
(povídání o plachtění se zkušeným jachtařem a jednomu dospělému doprovodu.
Václavem Škábou)
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
Už jste si někdy povídali s větrem ošlehaným moř- nebo na spolek@formanovacaslav.cz.
ským vlkem? A s jezerním? Václav Škába, který brázdí vody (nejen) Máchova jezera už pěknou řádku let,
11:00—12:00 Alena Kastnerová:
bude vyprávět o plachetnicích a plachtění u PodměstO nevyřáděném dědečkovi
ského rybníka.
(autorské čtení 5—99 let, dvorek)
Byl jednou jeden docela obyčejný dědeček, který si
11:00—16:00 Plachetnice na rybníce 5
poklidně žil ve své chaloupce, pil turka s rumem,
Plníme sen mnoha Čáslaváků — lodičky na Podměšťáčural na hnůj a nic mu nescházelo. Až do chvíle, kdy
ku. Po velkou část dvorkového víkendu se můžete
ho hodná snacha přestěhovala, prý pro jeho dobro,
z valů a hradeb kochat pohledem na malé plachetnice
z venkova k nim do městského paneláku. … Alena
Optimista svištící po hladině rybníka. Dobrý vítr do
Kastnerová, autorka veleúspěšné humoristické knihy
plachet!
O líné babičce, bude číst dětem, babičkám i dědečkům
Ti, kterým nestačí se dívat a potřebují přijít věci na
ze své nejnovější knížky.
kloub, si mohou v určených časech o plachtění popovídat s moudrým jezerním „vlkem“, jachtařem Václa13:00—14:00 Taneční ﬂash mob
vem Škábou.
(workshop, Petra Schönbeková, Nová scéna)
Flash mob je velmi intenzivní zážitek! Flash mob je
16:00—17:00 Komentovaná prohlídka
událost! Akce, při níž se sejde v určený čas na určeČáslavské opevnění 5
ném místě jakoby náhodou více lidí, kteří opět jakoby
(Filip Velímský)
zničehonic začnou tančit předem nacvičenou velmi
Historická fakta i dosud neodhalená tajemství potkájednoduchou taneční choreograﬁi na známou hudebte na každém kroku při procházce podél čáslavní skladbu. Srdečně Vás zveme do workshopu, kde se
ských hradeb s archeologem a historikem Filipem
takové kroky naučíte a zjistíte, kdy a kde je budete
Velímským, Ph.D.
moci použít pro radost svou i k překvapení kolemn Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
jdoucích. Na věku skutečně nezáleží.
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.

4—TĚSNOHLÍDKŮV STATEK

(zaniklý rodný dům Rudolfa Těsnohlídka
– u Podměstského rybníka vedle workoutového hřiště)

3—DUSÍKOVO DIVADLO
(Dusíkova ul.)

9:30—12:30 Slova! Slova. Slova? i
(literárně-dramatický workshop 15—99 let,
Jana Machalíková,
Malá scéna – vchod z Masarykovy ulice)
Přijďte si zkusit, jaké to je uvolnit tvůrčí myšlení a
zažít radost ze společné tvorby. Společně dokážeme
asociovat, rýmovat, skládat slova v krátké básně,
objevovat kouzlo limeriku a hlavně sami sebe překvapovat. Improvizační dílna je vhodná pro každého bez
ohledu na to, co si o svých schopnostech myslí.
Od 15 let do 99 let je otevřená všem, kteří si chtějí hrát.
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.

3—SOKOLOVNA
(vchod ze dvora Dusíkova divadla)

9:00—11:30 Nedělní prodloužená
snídaně v trávě 5
Pro všechny milovníky snídaně v trávě otevřeme
v neděli ráno zelený dvůr sokolovny, z nějž se bude
po celé 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 férové kávy a
čaje se postará fairtradový sbor ČCE.

6—GALERIE GOLTZOVA TVRZ
(ul. Jablonského 427)

10:00—10:35 Studio DAMÚZA:
Ptáček a lev
(představení pro batolata od 1 roku do 3 let,
hlavní scéna)
Jaro se probouzí a s ním i netradiční přátelství, které
se prohlubuje a zraje stejně jako jablíčka, či švestky na
podzim. Tak trochu poetická inscenace pro nejmenší,
která je oslavou něžných okamžiků, vzájemné blízkosti
dvou na první pohled odlišných bytostí – ptáčka a lva.

10:00—18:00 Tváře krajiny
(výstava české krajinomalby 20. století)
Výstava představí průřez českou krajinomalbou 19. a
20. století, včetně největšího díla Antonína Chittussiho,
které se za posledních 15 let objevilo na volném trhu
— obrazu Francouzská krajina s řekou. Ve výstavních
prostorách apartmánu 427 můžete zhlédnout přibližně
dvacet obrazů nejvýznamnějších českých krajinářů:
Otakara Kubína, Václava Radimského, Františka Kavá-

na, Jaroslava Panušky, Josefa Jíry nebo Oty Bubeníčka. 9—KOSTEL SV. JAKUBA
Expozice nabídne zajímavý pohled na vývoj malby (Jakub, Církvice)
v průběhu více než jednoho století. Výstava navazuje
10:00, 11:00, 13:00 Komentovaná
na dvacetiletou tradici úspěšných výstav v prostorách
prohlídka kostela sv. Jakuba
Goltzovy tvrze v Golčově Jeníkově.
Nechte se ovanout jedinečnou atmosférou románského kostela sv. Jakuba v Jakubu jen pár kilometrů
10:30—11:00 Hudební intro
od Čáslavi. Architektonická i historická unika, která
Nalaďte se na autorské čtení Jaroslava Rudiše na
toto neopakovatelné kouzlo vytvářejí, dokonale znají
zahradě galerie: dobrá káva, příjemná hudba a kouzlo
laskavé průvodkyně Římsko-katolické farnosti Kutná
skryté zahrady.
Hora — Sedlec. Letos můžete při prohlídce dokonce
nahlédnout „pod ruku“ restaurátorům nástěnných
11:00—12:30 Jaroslav Rudiš:
maleb v presbytáři.
autorské čtení a beseda
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
Oceňovaný spisovatel, čerstvý nositel prestižní Ceny nebo na spolek@formanovacaslav.cz.
Karla Čapka „za hluboce založené literární dílo“ bude
číst ze svého nejnovějšího románu Winterbergova 2—EVANGELICKÝ KOSTEL
BAŠTA
poslední cesta, nominovaného na Magnesii Literu za rok (ul. Jana Karaﬁáta)
2021.

17:00—18:00 Slavnostní zakončení
Dvorků s JeToJedno
a překvapeními z dvorkových dílen
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 koncertu kapely
JeToJedno bude součástí až do poslední chvíle tajného programu několik dalších vystoupení, která snad
návštěvníky přesvědčí, že slovo „divák“ má původ ve
slovesu „diviti se“.

DVORKY
ČÁSLAV
2. — 4. 9. 2022

10:00—12:00 Plachtění v barvách P

(výtvarný workshop 7—99 let, Petra Kratochvílová,
Eva Mifková, Oldřich Holinka)
Také letos zvou výtvarníci z čáslavského gymnázia
(workshop 12—99 let)
všechny tvořivé duše na workshop kresby, malby a
Workshop olejomalby pod vedením malíře Jaroslava dalších kombinovaných technik, neboť si nemohou
Valečky na zahradě Galerie Goltzova tvrz — jedinečné nechat ujít inspiraci na rybníce — plachetnice v nedělnahlédnutí do světa mistrovské malířské techniky.
ních barvách.
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.
Na místě vás poprosíme o příspěvek 150 Kč na malířské
plátno.
11:00—14:00, 17:00—18:00 JEDEN

13:00—16:30 Workshop olejomalby P
s Jaroslavem Valečkou

10—KOSTEL SV. ALŽBĚTY
(Nazaret, vedle Domova důchodců)

14:30—14:50 Koncertík žáků ZUŠ
Malý, ale milý. O kvalitě zážitku nerozhoduje délka
vystoupení, o tom vás přesvědčí starší žáci ZUŠ Jana
Ladislava Dusíka pod vedením Andrey Šubínové, které hrou na klavír doprovodí Iva Dousková. V nedělním
odpoledni zazní bývalým špitálním kostelíkem skladby Bachovy, Telemannovy, Schubertovy i Ebenovy.

15:00—16:00 Komentovaná procházka
Pověsti čáslavské 5
(od Alžběty na náměstí, 6—99 let,
provází Zdeněk Velen)
Místy, na nichž se podle pověstí odehrály pozoruhodné
věci, provede herec Zdeněk Velen. Přijďte si poslechnout čtyři příběhy, které těmto místům vtiskly neopakovatelnou atmosféru a energii. Představí vám krále
i pytláky, budou šustit křídly datlů a dovedou vás i
do domu, kde straší. Prohlídka z velké části vychází ze
stezky Pověsti čáslavské, která vznikla jako součást
projektu LET Čáslaví (www.letoulky.cz).
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.

Jaroslav Valečka
(výstava)
Ak. malíř Jaroslav Valečka, absolvent Akademie výtvarných umění — ateliéru malby prof. Sopka a ateliéru plastiky prof. Hendrycha (1987—1991) — se po
studiích rozhodl navázat na klasickou českou krajinomalbu. Prostředí Sudet, severních Čech s Lužickými
a Jizerskými horami, Ještědský hřeben… promítá na
svá plátna za soumraku, za úsvitu, v noci … ozářené
melodramatickým světlem. S naléhavostí vracejících
se útržků dětství i s odstupem poutníka.

13:00—14:00 Ætherae — kytarový ambient
Ambient je tzv. obklopující hudba, mnohdy bez rytmického základu. Hudební improvizace pro čas klidného
rozjímání. Hudební zážitek zvukových vln, do kterých
se lze až meditativně položit a relaxovat v nich.

14:00—16:00 Muzikohraní-a-zpěvem-ladění
(pěvecký a hudební workshop s pěticí
muzikoterapeutů)
Vyladěná skupina muzikoterapeutů zve na harmonické propojování hlasů a hudebních nástrojů v jedinečném vibračním tvaru navozujícím ve všech přítomných vnitřní uvolnění, odpočinek a pohodu.
Dílnou provázejí muzikoterapeuti a učitelé hudby
Jana Kohlová, Jitka Jindřichová, Petr Kopejska, Martina Pilařová, Dagmar Zvolánková.
n Rezervace: osobně v Infocentru Čáslav
nebo na spolek@formanovacaslav.cz.

*)& Potřetí otevíráme čáslavské dvo- Podrobný program s anotacemi
ry, dvorky a zahrady, abychom se na nich
potkali spolu i s uměním všeho druhu.
Nasajte atmosféru míst, na která se běžně
nedostanete, zpívejte, hrajte (si), poslouchejte, dívejte se… tvořte s námi čáslavské
Dvorky 2022. První zářijový víkend
se v Čáslavi nebudete nudit ani minutu.
Začínáme v pátek 2. září v 19:00
na zahradě Diakonie
a uzavíráme v neděli 4. září v 17:00
v evangelickém kostele.

a fotograﬁemi najdete na:
www.formanovacaslav.cz
fb Formanova Čáslav
Kapacita vybraných workshopů a představení je omezena. Místa si můžete rezervovat
osobně v Infocentru Čáslav nebo na e-mailové
adrese spolek@formanovacaslav.cz.
Na většině dvorků je možné se kvalitně
a příjemně občerstvit.
Vstupné na veškerý program je dobrovolné.

