
Lokace umístění výtvarného díla na Komenského náměstí 

  

 

 V Čáslavi 08. 04. 2022 

Tisková zpráva 
 

Čáslav Miloši Formanovi – výtvarné dílo na Komenského náměstí 

výzva výtvarné soutěže 
 

Město Čáslav vyhlašuje otevřenou soutěž na návrh uměleckého díla, které má 

připomínat čáslavského rodáka, oscarového režiséra a scénáristu Miloše Formana. 

Dílo bude svým ztvárněním, použitými materiály i proporcemi dotvářet charakter a atmosféru 

Komenského náměstí v jeho centrální části. Zároveň navodí důstojné a důvtipné připomenutí 

této významné osobnosti přímo pod okny bývalého evangelického učitelského ústavu, kde 

působil i jeho otec. Soutěž se vyhlašuje se záměrem navržené dílo realizovat.  

Pojetí díla, jeho utváření či kompoziční začlenění je ponecháno na kreativitě autorů. 

 

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které 

splní požadavky zadavatele, obsažené v soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. 

 

Miloš Forman se narodil v domě č.p. 555, Balkán I. Ulice byla roku 2008 přejmenována na 

Formanovu na počest jeho rodičů, kteří oba zahynuli v koncentračních táborech.  

V Čáslavi prožil pouze dětství, ale silný vztah k rodnému městu si, dle veřejných prohlášení i 

vzpomínek rodiny, zachoval po celý život. Město Čáslav chce tímto způsobem vyjádřit čest, 

že tato světová osobnost, držitel Oscarů za filmy Amadeus a Přelet nad kukaččím hnízdem, 

má své kořeny právě zde. Naváže tak na květnové slavnostní odhalení busty sochaře Jana 

Padyšáka, nacházející se na rodném domě v Čáslavi, které proběhlo v květnu loňského roku. 

Jednofázová otevřená projektová výtvarná soutěž 

Termín vyhlášení  24. 03. 2022   

Termín odevzdání  30. 05. 2022  do 12:00 

Předpokládaná hodnota 2 000 000, 00 Kč bez DPH 

 

Vyhlašovatel   Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav 

 

Nabídky lze podávat prostřednictvím elektronického nástroje CENT naleznete zde 

 

Podmínky na profilu zadavatele: https://caslav.profilzadavatele-vz.cz/ 

 

Kontakt pro média  Mgr. Petra Kleinová  

Více informací  Ing. Iveta Motyčková  tel.: +420 725 376 618 

 

Mgr. Petra Kleinová 

Odbor vnějších vztahů a komunikace 

tel.: +420 602 646 299, e-mail: kleinova@meucaslav.cz 
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