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Výroční zpráva za rok 2020 

Třiatřicet, z. s. 

(k 31. prosinci 2020) 

Spolek zahájil svou oficiální činnost dne 9. listopadu 2011, kdy byl zapsán u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 23575. 

IČO 22766871, DIČ CZ22766871 

Sídlo: Dr. K. Tesaře 845/9, Čáslav – Nové Město, 286 01 

Účelem spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti organizace, podpory a propagace kultury, podpory a propagace vybraných 

českých umělců a uměleckých skupin či sdružení, ochrany památek a kulturních hodnot a podpory vědy a vzdělávání zejména v oblasti kultury a 

historie. 

Název nejvyššího orgánu: členská schůze 

Statutární orgán – předseda 

Předseda: David Novák 

Pozn: Předseda byl zvolen členskou schůzí z 22. prosince 2015 (viz spisová značka L 23575/SL1/MSPH), a to v souladu se stanovami spolku na 

dobu sedmi let (viz spisová značka L 23575/SL2/MSPH), tedy do prosince roku 2022.  

V členské základně ani statutárních orgánech nedošlo v roce 2020 k žádným změnám. 



 

 



Od 1. ledna do 31. prosince 2020 

proběhla v souladu se stanovami jedna oficiální členská schůze a řada interních pracovních jednání členů spolku. 

Spolek se v roce 2020 soustředil na dva hlavní projekty, jimiž byla výstava Jana Pištěka v Dusíkově divadle Čáslav a vydání knihy R. I. Malého 

o F. X. Šaldovi. Realizaci obou projektů negativně ovlivnil vývoj pandemické situace a s ní související vládní restriktivní opatření; stanovené 

termíny se však podařilo splnit.  

Spolek Třiatřicet, z. s. rovněž navázal spolupráci s nově zřízeným spolkem Formanova Čáslav, z. s., jehož se stal předseda Třiatřicet, z. s. David 

Novák v lednu 2020 zakládajícím členem. 



 

 



V roce 2020 byl spolek Třiatřicet, z. s. výhradním či hlavním pořadatelem těchto akcí: 
 

Víkendový workshop s Terezou z Davle 

 

Ve dnech 20. – 21. června 2020 zorganizoval spolek Třiatřicet, 

z. s. v Čáslavi a okolí víkendový fotoworkshop s Terezou z 

Davle, jehož se zúčastnilo osm fotografů. Na akci se organizačně 

podílel pan Martin Slanina (Hotel Grand Čáslav), paní Alena 

Losenická (Slévárna Losenický), Jan Jiskra (starosta obce 

Starkoč) a kurátor Petr Svoboda. 

Pozn: Z akce měl být nákladem spolku Třiatřicet, z. s. do konce 

roku 2020 vydán drobný bibliofilský tisk obsahující výběr 

reprodukcí fotografií všech účastníků, nicméně v důsledku 

pandemie byla publikace této tiskoviny odložena na rok 2021. 

Odkaz: https://www.triatricet.cz/realizovane-

projekty/vikendovy-workshop-s-terezou-z-davle/ 

 

 

     

https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/vikendovy-workshop-s-terezou-z-davle/
https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/vikendovy-workshop-s-terezou-z-davle/


Výstava Jana Pištěka „Kosmologické theatrum-

terra“ 

 

Výstava obrazů a kreseb Jana Pištěka nazvaná 

Kosmologické theatrum-terra byla instalována v 

Dusíkově divadle Čáslav a bez účasti veřejnosti 

zahájena dle plánu dne 6. listopadu 2020. Záštitu nad 

výstavou, jejímž kurátorem se stal již tradiční 

spolupracovník spolku Třiatřicet, z. s. pan Petr Svoboda, 

převzal starosta města JUDr. Vlastislav Málek. Akci 

finančně podpořilo Město Čáslav, Středočeský kraj, 

společnosti hotel Grand Čáslav, ista, HOKA interier a 

INDIGOPrint, a také individuální dárci, kteří si přáli 

zůstat nepoznáni. Na akci se organizačně podílelo 

Dusíkovo divadlo Čáslav a proběhla jako součást 

doprovodného programu festivalu Formanova Čáslav 

2020. 

Pozn: Vzhledem k nedostupnosti výstavy pro veřejnost 

během plánované doby jejího trvání, tedy od 6. listopadu 

do 31. prosince 2020, byla tato prodloužena do  

28. března 2021. Z výstavy bude v průběhu roku 2021 

vydán katalog coby čtvrtý sešit krásných umění v edici 

Picturis; tvůrcem katalogu je Petr Svoboda. 

Odkaz: https://www.triatricet.cz/realizovane-

projekty/jan-pistek/ 

 

 

 

 

https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/jan-pistek/
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Kniha Rudolfa Ina Malého „S F. X. Šaldou tehdy i nyní: Dopisy – 

Dílo – Evokace“ 

 

Rozšířené bibliofilské vydání knihy Rudolfa Ina Malého S F. X. 

Šaldou tehdy i nyní: Dopisy – Dílo – Evokace. Kniha představuje 

unikátní svědectví o českém intelektuálním prostředí v posledních 

letech Rakouska-Uherska i počátcích první republiky. V roce 1948 byl 

celý již vytištěný náklad knihy odvezen od nakladatele přímo k 

likvidaci. Dílo bylo považováno za ztracené, ale víceméně náhodou se 

členům spolku podařilo objevit jeden její kompletní výtisk. Spolek 

Třiatřicet, z. s. knihu vydává v nové typografické úpravě, doplněnou o 

fotografie a nové kratší texty – původní i převzaté –, v bibliofilském 

nákladu 333 výtisků. Za účelem shromáždění dostatečných prostředků 

byla na podzim roku 2020 zorganizována – úspěšná – veřejná sbírka 

formou virtuální crowdfundingové kampaně na webu Startovač.cz. 

Záštitu nad vydáním knihy převzal starosta města JUDr. Vlastislav 

Málek, editory publikace jsou Tomáš Bandžuch, Petr Svoboda a 

David Novák; vydání knihy finančně podpořilo Město Čáslav a 

několik mecenášů, kteří si přáli zůstat v anonymitě. Kniha je vydána 

jako první svazek edice Ultima Thule (ISBN 978-80-907031-4-8). 

Odkazy: https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/edice-ultima-

thule, a https://www.startovac.cz/projekty/takniha/ 
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Další činnost spolku Třiatřicet, z. s. v roce 2020: 

 

1. Spolek Třiatřicet, z. s. přímým oslovením sochaře Jana Padyšáka přispěl k výsledku soutěže o sochařský portrét Miloše Formana, která 

proběhla v lednu 2020, a v níž Jan Padyšák zvítězil. 

Odkazy: 

https://www.meucaslav.cz/vernisaz-vystavy-socharsky-portret-milose-formana/d-15724 

http://www.svoboda.info/zpravy/caslav/video_soutez-o-socharsky-portret-milose-formana-zna-sveho-viteze/ 

https://www.meucaslav.cz/dum-milose-formana-bude-zdobit-socharsky-portret-z-dilny-jana-padysaka/d-16244 

 

2. V únoru 2020 vyšel coby 4. číslo Zpráv Včely Čáslavské sborník z kolokvia a vzpomínkové události František Moravec a čs. vojenské 

zpravodajství před rokem 1948, které proběhly v Dusíkově divadle Čáslav dne 15. března 2019 a na nichž se spolek Třiatřicet, z. s. organizačně 

spolupodílel. Autorem jednoho z příspěvků ve sborníku, nazvaného Václav Píša: Čáslavský udavač ve službách gestapa, byl předseda spolku 

Třiatřicet, z. s. David Novák. 

Odkazy: 

https://www.triatricet.cz/news/vcela-caslavska-vydala-publikaci-o-generalu-frantisku-moravcovi/ 

https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/frantisek-moravec-a-cs-vojenske-zpravodajstvi-pred-rokem-1948/ 

https://www.triatricet.cz/news/vaclav-pisa-caslavsky-udavac-ve-sluzbach-gestapa/ 

 

3. V období leden – březen 2020 došlo distribucí katalogu z výstavy fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka (tento katalog vyšel nákladem 

spolku coby třetí sešit krásných umění v rámci edice Picturis; ISBN 978-80-907031-2-4) k dokončení příslušného výstavně-publikačního 

projektu realizovaného v roce 2019. 

Odkaz: https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/tereza-z-davle-hynek-cermak/ 
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4. V březnu 2020 se spolek podílel na organizaci třetí přednášky Radkina Honzáka v Dusíkově divadle Čáslav; měla se konat 3. března, byla 

však odložena z důvodu nemoci vystupujícího a poté byla kvůli protipandemickým opatřením v roce 2020 zcela zrušena.  

Pozn: O případném náhradním termínu přednášky v roce 2021 se zatím kvůli nezměněné pandemické situaci s Radkinem Honzákem nejednalo. 

Odkaz: https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/radkin-honzak/ 

5. Ve spolupráci s Včelou Čáslavskou a Vojenským zpravodajstvím ČR byly zahájeny přípravy odborné vojenskohistorické konference nazvané 

Boj o srdce Evropy s podtitulem České země a zpravodajské služby. Konference je plánována na čtvrtek 7. října 2021 a měla by se uskutečnit na 

Nové scéně Dusíkova divadla Čáslav. 

Odkazy:  

https://triatricet.webnode.cz/_files/200003646-1a1441a146/Boj%20o%20srdce%20Evropy2.pdf 

https://www.facebook.com/events/1044679416013756  

6. Průběžně byla doplňována databáze čáslavských osobností na Wikipedii. 

Odkaz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_osobnost%C3%AD_%C4%8C%C3%A1slavi  

7. Průběžně byla aktualizována webová prezentace Vladimíra Franze. 

Odkaz: https://vladimirfranz.webnode.cz/ 

8. Průběžně byla v rámci webu spolku Třiatřicet, z. s. monitorována kauza tzv. ústecké kulturní čistky. 

Odkaz: https://www.triatricet.cz/causa-odvolani-reditelu-kulturnich-instituci-v-usteckem-kraji/ 

9. Na jaře roku 2020 poskytl předseda spolku Třiatřicet, z. s. David Novák obsáhlý rozhovor Kamile Ženaté. 

Odkaz: https://www.triatricet.cz/rozhovor-pro-formanovu-caslav-2020/  

https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/radkin-honzak/
https://triatricet.webnode.cz/_files/200003646-1a1441a146/Boj%20o%20srdce%20Evropy2.pdf
https://www.facebook.com/events/1044679416013756
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_osobnost%C3%AD_%C4%8C%C3%A1slavi
https://vladimirfranz.webnode.cz/
https://www.triatricet.cz/causa-odvolani-reditelu-kulturnich-instituci-v-usteckem-kraji/
https://www.triatricet.cz/rozhovor-pro-formanovu-caslav-2020/


 
  



Spolupracovníci spolku Třiatřicet, z. s. v roce 2020 
 

Petr Svoboda, kurátor a emeritní ředitel GVU v Mostě  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Svoboda_(kur%C3%A1tor)  

PhDr. Mgr. Tomáš Bandžuch, Ph.D., historik, analytik a spisovatel 

https://www.facebook.com/TBandzuch/  

Oto Palán, fotograf 

Miroslav Lepeška, fotograf 

https://www.fotomirekle.cz/ 

Martin Louda, jednatel společnosti INDIGOprint 

https://www.indigoprint.cz/ 

†Eva Albrechtová, ředitelka Dusíkova divadla Čáslav 

https://www.meucaslav.cz/eva-albrechtova-29-let-v-divadle-730-000-divaku-a-2300-predstaveni/d-16243 

https://www.meucaslav.cz/smutna-zprava-zemrela-eva-albrechtova/d-17036 

Mgr. Lada Bartošová, ředitelka Dusíkova divadla Čáslav 

https://kutnohorsky.denik.cz/kultura_region/novou-reditelkou-dusikova-divadla-v-caslavi-se-stala-lada-bartosova-20200805.html 

Tereza z Davle, fotografka 

https://www.terezazdavle.net/ 

Hynek Čermák, herec a fotograf 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hynek_%C4%8Cerm%C3%A1k 

Jan Pištěk, výtvarník 

http://www.janpistek.com/ 
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https://www.meucaslav.cz/eva-albrechtova-29-let-v-divadle-730-000-divaku-a-2300-predstaveni/d-16243
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https://kutnohorsky.denik.cz/kultura_region/novou-reditelkou-dusikova-divadla-v-caslavi-se-stala-lada-bartosova-20200805.html
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http://www.janpistek.com/


 



Poskytovatelé dotací a mecenáši 

Město Čáslav 

Středočeský kraj 

Ista 

HOKA interier 

hotel Grand Čáslav 

J. M.  

M. P. 

K. D. 

J. N. 

přispěvatelé crowdfundingové kampaně na webu Startovač.cz 

 

Zvláštní poděkování 

Alena Losenická (Slévárna Losenický) 

Josef Opasek (tiskárna Label, s. r. o.) 

Martin Slanina (hotel Grand Čáslav) 

Jan Jiskra (starosta obce Starkoč) 

Filip Velímský (archeolog, historik, starosta Včely Čáslavské) 

Jiří Stránský (emeritní ředitel Muzea Kroměřížska) 

tým Dusíkova divadla Čáslav 

Partnerské subjekty 

spolek Formanova Čáslav, z. s. 

Město Čáslav 

Dusíkovo divadlo Čáslav 

ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 

TV Čáslav 

 

 



  



Finanční zpráva 

Základní údaje o hospodaření spolku za kalendářní rok 2020 v Kč  

Celkové příjmy   175 174,95,- 

z toho zůstatek z r. 2019 (účet + pokladna) 1 701,95,- 

 dotace 94 000,00,- 

 dary 43 000,00,- 

 crowdfunding 36 473,00,- 

 ostatní příjmy (sponzoring, reklama) 0,00,- 

Celkové výdaje   170 935,41,- 

z toho materiál, kancelářské potřeby 11 466,33,- 

 služby (poštovné, web, on-line databáze, smlouvy o dílo, typografické služby) 159 469,08,- 

Výsledek hospodaření   4 239,54,- 

 

Rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové 
 

 v Kč  v Kč 

Nedaňové příjmy  

osvobozené příjmy dle § 19 (dary, dotace, crowdfunding)  

175 174,95,- Daňové příjmy  

reklama, sponzoring 

0,00,- 

Nedaňové výdaje  

materiál  

11 466,33,- Daňové výdaje  

služby  

159 469,08,- 

Zisk  163 708,62,- ztráta  - 159 469,08,- 

Zisk celkem  4 239,54,-   

 

Finanční prostředky k 31. 12. 2020* 
 

 v Kč 

Běžný účet  997,09,- 

Hotovost v pokladně  3 242,45,- 

Celkem  4 239,54,- 

*Třiatřicet, z. s. nedisponuje žádným majetkem. 


