
❶ Gumárna     |  + wc

Počátkem září se na celý víkend otevřou zahrady, 
dvory, dvorky i vnitřní prostory osmi místních 
institucí a soukromých domů – například Dusíkova 
divadla, Gumárny, kostela v Jakubu či zámku 
Třebešice – aby hostily kulturní a společenské 
akce uspořádané pod společným názvem Dvorky. 
Historicky první ročník čáslavských Dvorků 
nabídne široké veřejnosti nejen koncerty, výstavy, 
divadelní představení a umělecké workshopy 
určené pro zájemce všech věkových kategorií, ale 
i přátelský prostor pro sdílení, setkávání, soused-
skou pospolitost a komunikaci, které tvoří základ 
občanské společnosti. Kromě bohatého kulturního 

a společenského programu, který zajistí jak místní spol-
ky, umělci a iniciativy, tak jejich hosté – 
profesionální výtvarníci, divadelníci a muzikanti, budou 
ve všech lokalitách zajištěna i místa pro odpočinek 
a občerstvení.

První ročník Dvorků bude slavnostně zahájen 
v pátek 4. září od 18 hodin 
na dvoře Gumárny v ulici Pazderského čp. 2045 
a ukončen v neděli 6. září v 17 hodin 
gospelovým koncertem v evangelickém kostele.

Projekt je součástí doprovodného programu festivalu Formanova Čáslav. 
www.formanovacaslav.cz
https://www.facebook.com/FormanovaCaslav/
Vstup na celý program je zdarma. 

pátek sobota neděle

16:00 Tisková konference a komentovaná 
prohlídka výstavy Kostky
vystavující umělci: Ondřej Basjuk, Jiří David, 
Krištof Kintera, Šárka Koudelová, Eugenio Percossi, 
Pavel Tichoň, Kateřina Strach Tichá a Lucie 
Trojanová – Kurátor: Michal Strach

10:00 —18:00 výstava Kostky
vystavující umělci: Ondřej Basjuk, Jiří David, 
Krištof Kintera, Šárka Koudelová, Eugenio 
Percossi, Pavel Tichoň, Kateřina Strach Tichá 
a Lucie Trojanová – Kurátor: Michal Strach

10:00 —18:00 výstava Kostky
vystavující umělci: Ondřej Basjuk, Jiří David, 
Krištof Kintera, Šárka Koudelová, Eugenio 
Percossi, Pavel Tichoň, Kateřina Strach Tichá 
a Lucie Trojanová – Kurátor: Michal Strach

18:00 Slavnostní zahájení Dvorků  
Dívčí fagotové kvarteto Fagotiky
Vernisáž výstavy Kostky 
Vernisáž výstavy Zuzana Paterová Viková 
– projekt zuzama

10:00 —18:00 výstava Zuzana Paterová Viková 
– projekt zuzama 

10:00 —18:00 výstava Zuzana Paterová Viková 
– projekt zuzama 

19:30 —20:30 Supersonic
koncert čáslavské indierockové kapely

10:00 —12:00 workshop Akvarelová malba 
pro dospělé – Marie Ladrová

10:00 —12:00 workshop Malování pro všechny 
Kamila Ženatá, Věra Bartůšková, Lenka 
Čechová, Dáša Goldmannová, Jana Lokajová

13:00 —14:30 workshop Akvarelová malba 
pro děti – Marie Ladrová  

❷ Dusíkovo divadlo     |  + wc
sobota neděle

10:00 —11:30 Velká skupina – Nová scéna
setkání se všemi, kteří se chtějí potkat
Luděk Vrba, Lenka Filípková, Kamila Ženatá

10:00 —10:40 Moment! (Damúza) – Hlavní scéna – jeviště
divadelní představení pro batolata 
Pavol Smolárik, Richard Fiala

10:00 —11:30 workshop Spontánní tanec – Malá scéna
Petra Schönbeková

10:00 —14:00 workshop Základy improvizace – Nová scéna
Tomáš Jireček

13:30 —15:00 Velká skupina – Nová scéna
setkání se všemi, kteří se chtějí potkat
Luděk Vrba, Lenka Filípková, Kamila Ženatá

16:30 —18:30 21. černá hodinka – Nová scéna 
workshop a představení storytellingu – Martin Hak a Tomáš Jireček 

DVORKY 4. — 6. 9. 2020



sobota neděle

11:00 —11:30 Pavel Šenkapoun – písničkář
Pavel Šenkapoun, Miroslav Richter

10:00 —15:30 Jarmark rukodělných a regionálních výrobků

12:00 —13:00 Improshow – Bafni, Brno
Kateřina Fafílková, Václav Wortner, Jan Jeseter Labohý, Michal Medvěd 
Sankot a Lukáš Habanec 

10:00 —15:30 Dílny (nejen) lidových řemesel 
Alena Kindlová a další

14:00 —15:30 bludištěM
divadelní představení o mužských archetypech
Martin Hak, Tomáš Jireček

11:00 —11:20 Taneční vystoupení skupiny B-Mine a tanečního oboru 
ART ZUŠ Čáslav 
Petra Schönbeková, Klára Kozáková, Radka Macháčková a další

16:15 —17:00 BAN 
koncert mladé čáslavské jazzové kapely
David Nykodým, Michal Vacek, Ladislav Prokeš

14:30 —15:05 Superkluk (Damúza)
divadelní představení pro děti od 5 do 99 let
Vítek Maštalíř, Tomsa Legierski

15:30 —16:00 Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší Čáslavskou buchtu

❸ Zahrada Muzea Čáslav     |  + ~ wc

sobota neděle

17:30 —18:00 Koncert Těremin a hlas – Marie Ladrová 10:15 —17:00 workshop Gospel – Tereza Bečičková, Tomáš Ludvíček 

12:30 —14:00 workshop S Komenským na únikovce – Komenského síň
komiksový workshop pro děti od 8 let – Klára Smolíková 

17:00 —18:00 Gospelový koncert, závěrečný koncert Dvorků

❹ Evangelický kostel

sobota neděle

10:00 —10:45 Tři medvědi a drzá Máša (Loutky bez hranic)
loutkové představení pro děti od 3 let – Jiřina Vacková

9:00 —10:45 Nedělní brunch s překvapením 
aneb prodloužená i rozšířená snídaně v trávě 

12:30 —13:30 Hajaja – poobědové čtení pro děti – Rózi Fidlerová a spol. 13:00 —14:00 Autorské čtení Lenky Lagronové, 
autorské čtení hry Jako břitva (Němcová) 

13:30 —14:00 Drobné paralely – divadelní představení pro dospělé a děti 
od 10 let – Studentky Gymnázia Čáslav

❺ Zahrada Jablonského čp. 477     |  + ~

sobota

16:30 —18:00 „Dobře placená procházka“ městem – sraz u kašny
komentovaná procházka městem s architektkou a čáslavskou rodačkou
Radka Neumanová, Nora Procházková

18:00 —23:00 Velký táborák

19:00 Tombola 

❻ Náměstí Jana Žižky z Trocnova     |  wc

neděle

14:00 —20:00 Den otevřených dveří 
otevření zámeckého parku i stálé sbírky výtvarného umění, výstava soch 
z projektu Fáshion Vojtěcha Polláka a Kateřiny Hynkové 

❼ Zámek Třebešice     |  + ~ wc

sobota neděle

10:00 —10:30 Drobné paralely
divadelní představení pro dospělé a děti od 10 let – Gymnázium Čáslav

10:00 —16:00 Komentovaná prohlídka kostela, včetně renovované 
zvonice

10:30 —16:00 Komentovaná prohlídka kostela, 
včetně renovované zvonice

10:00 —16:00 Expozice k historii svatojakubského kostela

10:30 —16:00 Expozice k historii svatojakubského kostela 14:30 —15:00 Koncert MR – hudební vystoupení spojující zpěv 
a hru na kytaru a Těremin – Marie Ladrová 

16:00 —16:50 Koncert pro housle, varhany a příčnou fl étnu
Kristýna Prančlová, Filip Jerie, Jakub David Smešný

❽ Jakub – kostel sv. Jakuba Většího     |  + wc



PÁTEK
Tisková konference a komentovaná prohlídka výstavy Kostky 

❶ pátek 16:00, Gumárna 
Výstavou Kostky provede zájemce z řad veřejnosti její kurátor Michal Strach. 
Výstava je přístupná veřejnosti do 18. října v otevírací době Klubu Gumárna 
nebo po tlf. domluvě na čísle 728 951 978.
Slavnostní zahájení Dvorků / Vernisáže výstav Kostky a projekt zuzama
❶ pátek 18:00, Gumárna 
První ročník Dvorků zahájí starosta Čáslavi Vlastislav Málek a předsedkyně 
spolku Formanova Čáslav Klára Fidlerová. Při této příležitosti proběhnou ver-
nisáže výstav Kostky a Zuzana Paterová Viková – projekt zuzama. V rámci hudeb-
ního programu vystoupí dívčí fagotové kvarteto Fagotiky.
Supersonic
❶ pátek 19:30–20:30, Gumárna 
Koncert indie/alternative rockové kapely původem z Čáslavi, která letos vydala 
své debutové album Run Away. 

SOBOTA 
Tři medvědi a drzá Máša
❺ sobota 10:00–10:45, zahrada Jablonského čp. 477 * 
Loutková pohádka pro děti od tří let. Hraje: Jiřina Vacková
Drobné paralely 
❽ sobota 10:00–10:30, kostel sv. Jakuba, Jakub 
❺ sobota 13:30–14:00, zahrada Jablonského čp. 477
Autorská divadelní mozaika pro dospělé a děti od 10 let refl ektující momenty, 
kdy se soukromých životů čáslavských pamětníků dotkly velké historické udá-
losti 20. století. Hrají: studentky Gymnázia Čáslav, režie: Klára Fidlerová
Velká skupina
❷ sobota 10:00–11:30, první skupina, Nová scéna Dusíkova divadla 
❷ sobota 13:30–15:00, druhá skupina, Nová scéna Dusíkova divadla 
Devadesátiminutové setkání poskytující účastníkům prostor ke sdílení myš-
lenek, pocitů a fantazií. Průvodci skupiny, PhDr. Luděk Vrba a PhDr. Lenka 
Filípková, nezadávají téma ani diskusi neřídí. Zájemcům se doporučuje účast 
v obou skupinách, je ale možné zúčastnit se pouze jednoho setkání. Příchod po 
zahájení není možný. Počet účastníků je limitovaný, bližší informace a rezervace 
místa na kontaktním e-mailu: kamilazenata@gmail.com
Akvarelová malba pro dospělé a pro děti
❶ sobota 10:00–12:00, Gumárna (pro dospělé)
❶ sobota 13:00–14:30, Gumárna (pro děti)
Workshop akvarelové malby pod vedením zkušené výtvarnice, při kterém se 
účastníci seznámí jak se základy techniky akvarelu, tak s některými méně 
známými postupy a triky. Účastníci si na místě hradí speciální papír pro akva-
relovou malbu v hodnotě 200,- Kč (dospělí), resp. 150,- Kč (děti). Barvy, štět-
ce i kurzovné jsou zdarma. Lektorka: Marie Ladrová. Kapacita: 10 účastníků 
v každém workshopu. Kontaktní mail pro přihlášení na workshop a další infor-
mace: spolek@formanovacaslav.cz 
Spontánní tanec
❷ sobota 10:00–11:30, Malá scéna Dusíkova divadla (vchod z Masarykovy ulice)
Workshop spontánního tance je založen na přirozenosti lidského pohybu. Účastní-
ci budou tančit bez choreografi í a techniky tanečních kroků a vyzkoušejí si třeba 
tzv. tanec pěti živlů. Zúčastnit se může každý, i bez jakýchkoli předchozích taneč-
ních zkušeností. Lektorka: Petra Schönbeková. Kapacita: 15 účastníků, kontaktní 
e-mail pro přihlášení na workshop a další informace: spolek@formanovacaslav.cz
Komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba Většího 
a expozice k jeho historii
❽ sobota 10:30–16:00, Jakub 
❽ neděle 10:00–16:00 (s výjimkou času koncertu MR), Jakub 
Kostel sv. Jakuba Většího v obci Jakub – Církvice u Čáslavi patří mezi nejvý-
znamnější a současně nejkrásnější české románské stavby. 
Pavel Šenkapoun, písničkář
❸ sobota 11:00–11:30, zahrada Muzea * 
Koncert autorské tvorby, kombinující energii a přímočarost rockové hudby 
s českou folkovou tradicí. Texty písní jsou často inspirovány regionálními téma-
ty. Spolu s autorem vystoupí i bývalý kytarista skupiny St. Gerose a absolvent 
čáslavského gymnasia Miroslav Richter.
Improshow (Bafni)
❸ sobota 12:00–13:00, zahrada Muzea * 
Brněnská improvizační skupina Bafni vystoupí s oblíbeným formátem Impro-
show. Základem představení je čistá improvizace, v níž neexistuje žádný scé-
nář, žádné předepsané role ani pravidla. Herci vybírají formy hry, diváci jim 
nabízejí témata a výsledný tvar vzniká přímo na jevišti před očima diváků za 
doprovodu živé hudby. 
Hajaja
❺ sobota 12:30–13:30, 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 zkušená čtenářka Rózi 

Fidlerová a její kamarádky z literárně-dramatického oboru ZUŠ Čáslav.
bludištěM
❸ sobota 14:00–15:30, zahrada Muzea * 
Autorská divadelní inscenace pro všechny od 15 let inspirovaná vlivnou kni-
hou Roberta Moorea a Douglase Gillettea Král, válečník, milovník, kouzel-
ník, pojednávající o čtyřech základních mužských archetypech. Představení, 
v němž se improvizace prolíná s řemeslem vypravěčů, hledá s humorem sobě 
vlastním odpověď na otázku „Kam se poděli moudří a silní muži?“
Hrají a vyprávějí: Tomáš Jireček, Martin Hak 
Koncert pro housle, varhany a příčnou fl étnu
❽ sobota 16:00–16:50, kostel sv. Jakuba, Jakub 
Skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, J. Segera či W. A. Mozarta pro housle, fl étnu 
a varhany zazní v jedné z nejvzácnějších románských památek České republiky. 
Účinkují: Kristýna Prančlová – housle, Filip Jerie – fl étna, Jakub David Smešný 
– varhany
BAN
❸ sobota 16:15–17:00, zahrada Muzea * 
Koncert tria BAN tvořícího elektronickou hudbu na pomezí jazzu a hardcore, 
přičemž důležitou složkou každého koncertu je živá improvizace.
Účinkují: Michal Vacek, David Nykodým, Ladislav Prokeš
21. černá hodinka
❷ sobota 16:30–18:30, Nová scéna Dusíkova divadla 
Výjimečný jevištní projekt kombinující workshop storytellingu a interaktivní 
představení pro dospělé a mládež od 15 let, jehož účastníci se pod vedením zku-
šených průvodců stávají současně aktéry i diváky. Účinkují, lektorují: Tomáš 
Jireček, Martin Hak. Kapacita: 20 účastníků, kontaktní mail pro přihlášení na 
workshop a další informace: spolek@formanovacaslav.cz
„Dobře placená procházka“ městem
❻ sobota 16:30–18:00, sraz u kašny na nám. Jana Žižky z Trocnova * * *
Společná procházka Čáslaví po místních památkách, zajímavých stavbách 
a s nimi spojených příbězích. Zasvěcenými průvodkyněmi budou architektka 
Radka Neumanová a grafi čka Nora Procházková.
Koncert pro těremin a hlas
❹ sobota 17:30–18:00, evangelický kostel 
Koncert pro těremin a ženský hlas představí unikátní spojení lidových písní 
s jediným bezdotykovým a současně nejstarším elektronickým hudebním 
nástrojem na světě. Hraje a zpívá: Marie Ladrová
Velký táborák
sobota 18:00–23:00, náměstí Jana Žižky z Trocnova *
Na netradičním místě – čáslavském náměstí Jana Žižky z Trocnova – vzplane 
v sobotu večer velký oheň, u něhož budou obzvlášť vítáni všichni, kdo rádi 
zpívají nebo hrají na nějaký hudební nástroj. Na místě bude rovněž možnost 
vypůjčit si opékací vidlice. Jako zpestření večera je na 19. hodinu plánována 
tombola připravená ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči, která nabídne 
řadu cen. 

NEDĚLE
Nedělní brunch s překvapením aneb prodloužená i rozšířená snídaně v trávě
❺ neděle 9:00–10:45, zahrada Jablonského čp. 477 * * *
Pro všechny milovníky snídaně v trávě otevřeme v neděli ráno zahradu v Jab-
lonského ulici čp. 477, a to o hodinu dříve než ostatní „dvorky”. Vlastní přinesené 
dobroty si v příjemné atmosféře můžete vychutnat sami nebo se o ně i podělit 
s ostatními.
Moment! (Damúza)
❷ neděle 10:00–10:40, jeviště hlavní scény Dusíkova divadla 
Něžná trashpunková inscenace pro děti od 10 měsíců do 3 let (a jejich rodiče) 
v podání známého pražského studia Damúza. Kapacita: 50 diváků, místa lze 
rezervovat na: spolek@formanovacaslav.cz
Malování pro všechny
❶ neděle 10:00–12:00, Gumárna 
Výtvarný workshop pod vedením Kamily Ženaté určený dětem i dospělým, 
v malbě zkušeným i nezkušeným. Vstup na workshop je volný, zájemci mohou 
přijít kdykoliv mezi 10. až 12. hodinou bez předchozí registrace. Veškerý výtvar-
ný materiál je k dispozici zdarma na místě konání. Lektorky: Věra Bartůšková, 
Lenka Čechová, Dáša Goldmannová a Jana Lokajová.
Jarmark rukodělných a regionálních výrobků
a Dílny (nejen) lidových řemesel
❸ neděle 10:00–15:30, zahrada městského muzea * *
Stánkový prodej nejrůznějších výrobků šikovných rukou z Čáslavi i okolí 
v zahradě historické budovy muzea. Děti i dospělí, kterým nestačí prohlížet 
a nakupovat, si mohou u vybraných stánků v rámci celodenních dílen vyzkou-
šet lidová řemesla a zajímavé techniky.
Gospel Workshop
❹ neděle od 10:15–17:00, evangelický kostel 
Workshop sborového zpěvu spirituálů pro úplné začátečníky i zkušené inter-
prety jakéhokoli věku, během kterého účastníci nacvičí několik písní, které 



poté předvedou společně s lektory na koncertě v evangelickém kostele v rámci 
slavnostního ukončení Dvorků. Účastníci si s sebou přinesou dostatek pitné 
vody a obyčejnou tužku na poznámky; texty gospelů obdrží vytištěné. Lektoři: 
Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček alias T 'N 'T. Kontaktní mail pro přihlášení 
na workshop a další informace: tomas.a.tereza@seznam.cz
Taneční vystoupení skupiny B-Mine a tanečního oboru ART ZUŠ Čáslav
❸ neděle 11:00–11:20, zahrada Muzea * * *
Vystoupení žákyň tanečního oboru ART ZUŠ Čáslav pod vedením Petry Schön-
bekové a taneční skupiny B-Mine Čáslav. Tanečnice představí moderní tanec 
v několika působivých choreografi ích.
S Komenským na únikovce
❹ neděle 12:30–14:00, Komenského síň fary Českobratrské církve evangelické
Workshop pro děti od 8 let vedený spisovatelkou Klárou Smolíkovou, autor-
kou výstavy KOMenský v KOMiksu, při kterém se účastníci seznámí s milníky 
v životě Jana Amose Komenského a pomocí pracovních listů a dalších úkolů 
s ním prožijí některá jeho dobrodružství. Kapacita: 40 účastníků, předchozí 
rezervace možná na spolek@formanovacaslav.cz
Autorské čtení Lenky Lagronové
❺ neděle 13:00–14:00, zahrada Jablonského čp. 477 * 
Lenka Lagronová je významná autorka divadelních a rozhlasových her, která 
za svá díla získala již několik prestižních ocenění – například Cenu A. Radoka, 
Prix Bohemia a další. Během autorského čtení představí úryvky ze svého dra-
matu Jako břitva (Němcová), které před časem uvedlo v premiéře pražské Sta-
vovské divadlo. 
Superkluk (Damúza)
❸ neděle 14:30–15:05, zahrada Muzea * 
Loutková pohádka pro děti od 5 do 99 let z dílny známého pražského studia Damú-
za o jedné supertřídě, ve které superspolužáci prožívají superdobrodružství, ale jen 
do té doby, než k nim propadne Miloš, který už není tak úplně super…

Den otevřených dveří zámku Třebešice
❼ neděle 14:00–20:00, zámek Třebešice
Alberto di Stefano a Eugenio Percossi otevřou bránu parku a zahrady třebešické-
ho zámku a zpřístupní i veškeré venkovní expozice z tamní sbírky současného 
umění. V zámeckém sklepení bude instalován soubor soch nazvaný Fáshion, kte-
rý speciálně pro festival Dvorky připravili Vojtěch Pollák a Kateřina Hynková.
Koncert MR
❽ neděle 14:30–15:00, kostel sv. Jakuba v Jakubě 
Koncert Marie Ladrové představí autorskou písňovou tvorbu postavenou zejmé-
na na specifi cké kombinaci ženského hlasu a zvuku těreminu. Při některých 
skladbách se autorka doprovází rovněž na kytaru. 
Čáslavská buchta
❸ neděle 15:30–16:00, zahrada Muzea *
Vyhlášení výsledků nové soutěže o čáslavskou buchtu roku 2020. Porota složená 
z expertů i laiků rozhodne, kdo z místních pekařů či pekařek upekl nejchut-
nější koláč, moučník, dezert, bublaninu, zákusek, štrůdl, muffi n, bábovku, zkrát-
ka nejlepší „buchtu“. Po vyhlášení bude následovat ochutnávka pro veřejnost. 
Propozice soutěže viz samostatný článek ČN, web www.formanovacaslav.cz, 
FB Formanova Čáslav. Kontaktní mail pro přihlášení do soutěže a případné 
dotazy: spolek@formanovacaslav.cz 
Gospelový koncert
❹ neděle 17:00–18:00, evangelický kostel 
Závěrečný koncert prvního ročníku Dvorků, při kterém účastníci Gospel Worksho-
pu předvedou společně s lektory výsledky své předchozí celodenní práce. 
Účinkují: Tereza Bečičková, Tomáš Ludvíček a účastníci Gospel Workshopu
 
Vysvětlivky:
* za nepříznivého počasí se akce koná v Dusíkově divadle 
* * za nepříznivého počasí se akce koná v Klubu Gumárna 
* * * za nepříznivého počasí se akce nekoná

+ občerstvení, ~ dětský koutek s možností krátkodobého hlídání

Změna programu vyhrazena. 
Aktuální informace na fb Formanova Čáslav a na www.formanovacaslav.cz.
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SponzoŘi:

SpolupoŘádající instituce:

Dusíkovo divadlo
Nová scéna & Malá scéna

Nadační fond pro zachování a rozvoj kulturního dědictví regionů 
Čáslavska a Kutnohorska – Nadace PharmDr. Vladimír Finsterle, 
Milan Ohnisko, Martin a Hanka Juskovi, Marta Šenkapounová

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

❶
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