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Výroční zpráva za rok 2019 

Třiatřicet, z. s. 

(k 31. prosinci 2019) 

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 2019 k žádným změnám. 

 

  



Od 1. ledna do 31. prosince 2019 

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

Spolek se v roce 2019 soustředil na čtyři hlavní projekty, jimiž bylo dokončení vydání katalogu z výstavy Gabiny Fárové, spoluorganizace 

výstavy ke 100. výročí Fotoklubu Čáslav, spoluorganizace odborného kolokvia a vzpomínkové akce spojená s udělením čestného občanství 

města Čáslavi in memoriam gen. Františku Moravcovi a organizace společné výstavy fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka a vydání 

katalogu z této výstavy. 

Všechny zmíněné projekty se podařilo zrealizovat v plánovaných termínech. 

  



V roce 2019 byl spolek Třiatřicet, z. s. výhradním či hlavním pořadatelem těchto akcí: 
 

Vydání publikace ŽENA-OBRAZ-AKT 

Dne 25. ledna 2019 byla ve foyer Dusíkova divadla Čáslav 

slavnostně ukončena výstava fotografií Gabiny Fárové, a to 

veřejnou prezentací katalogu z této výstavy, který byl vydán 

nákladem spolku Třiatřicet, z. s. coby druhý svazek sešitů 

krásných umění v edici Picturis. Autorem katalogu je kurátor 

výstavy Petr Svoboda. Akce proběhla pod záštitou starosty 

města Čáslav JUDr. Vlastislava Málka ve spolupráci s 

Dusíkovým divadlem, za organizační a finanční podpory města 

Čáslav, firmy HOKA Interier, pražské tiskárny INDIGOPrint a 

soukromých mecenášů. 

Odkaz: https://www.triatricet.cz/news/spolek-triatricet-vydal-

obsahly-katalog-z-caslavske-vystavy-gabiny-farove/  
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Výstava Terezy z Davle a Hynka Čermáka 

„Průměty do ženské postavy“ 

Výstava fotografií Terezy z Davle a Hynka Čermáka 

nazvaná Průměty do ženské postavy byla instalována 

v Dusíkově divadle Čáslav od října do prosince 2019. 

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, Venture Club, Maso Čáslav, 

SlowShop a INDIGOPrint, a také individuální dárci, 

kteří si přáli zůstat nepoznáni. Na akci se organizačně 

podílelo Dusíkovo divadlo Čáslav a ZUŠ J. L. Dusíka. 

Pozn: Veškerý výtěžek ze svých prodaných fotografií 

věnoval Hynek Čermák projektu Bellis – Young and 

Cancer na podporu mladých žen s rakovinou. 

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

projekty/tereza-z-davle-hynek-cermak/ 
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Vydání katalogu z výstavy Terezy z Davle a Hynka 

Čermáka „Průměty do ženské postavy“ 

V pátek 6. prosince proběhla ve foyer Dusíkova 

divadla veřejné prezentace katalogu Terezy z Davle a 

Hynka Čermáka, vydaného k jejich probíhající 

společné výstavě fotografií nazvané „Průměty do 

ženské postavy“. Autorem katalogu, který vyšel jako 

třetí svazek edice uměleckých publikací – sešitů 

krásných umění Picturis, je kurátor výstavy, emeritní 

ředitel Galerie výtvarných umění v Mostě, pan Petr 

Svoboda. Slavnostního „křtu“ objemné publikace se 

ujal starosta města Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek. 

Ke vzniku katalogu významně přispěli fotografové 

Ota Palán a Miroslav Lepeška.  

Odkaz: https://www.triatricet.cz/news/video-krest-

katalogu-terezy-z-davle-a-hynka-cermaka-tv-caslav/  
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Další činnost spolku Třiatřicet, z. s. v roce 2020: 

 

1. Spolek Třiatřicet, z. s. zorganizoval dne 25. ledna 2019 neveřejné setkání fotografky Gabiny Fárové se studenty čáslavského Gymnázia a 

SOPgŠ , při kterém představila ukázky z celé své dosavadní tvorby.  

Odkaz: https://www.triatricet.cz/news/spolek-triatricet-vydal-obsahly-katalog-z-caslavske-vystavy-gabiny-farove/  

    
 

2. Spolek Třiatřicet, z. s. se spolu s ředitelkou Dusíkova divadla v Čáslavi Evou Albrechtovou organizačně podílel na druhé čáslavské přednášce 

MUDr. Radkina Honzáka, která z důvodu mimořádného zájmu veřejnosti proběhla dne 26. března 2019 v hlavním divadelním sále. Téma 

přednášky bylo tentokrát „Jak se dívat na emoce“. 

Odkaz: https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/radkin-honzak/  
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3. Spolek Třiatřicet, z. s. se podílel na organizaci celodenní vzpomínkové akce a odborného kolokvia František Moravec a čs. vojenské 

zpravodajství před rokem 1948, které proběhly dne 15. března 2019 v Dusíkově divadle Čáslav. Předseda spolku vystoupil v rámci kolokvia 

s příspěvkem Čáslavský udavač ve službách gestapa. 

Odkazy:  

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/  

 

4. Spolek Třiatřicet, z. s. se podílel na obsáhlé výstavě pořádané k příležitosti 100. výročí založení Fotoklubu Čáslav, která v květnu a červnu 

2019 proběhla v Dusíkově divadle Čáslav. Kurátorem výstavy byl Petr Svoboda. Záštitu nad celým projektem přijal JUDr. Vlastislav Málek, 

starosta města Čáslav. 

Pozn.: Na rok 2020 plánoval spolek Třiatřicet, z. s. vydání reprezentativního almanachu obsahujícího nejen veškeré dokumenty a fotografie 

vystavené v Dusíkově divadle, ale mnoho dalších dokumentů týkajících se bohaté historie čáslavského fotoklubu a současných aktivit místních 

fotografů. Realizace projektu však byla z důvodu restriktivních fiskálních opatření státu vůči obcím v souvislosti s koronavirem odložena na 

neurčito.  

Odkaz: https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/a100-let-fotoklubu-caslav/  

 

5. Průběžně byla doplňována databáze čáslavských osobností na Wikipedii. 

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

6. Průběžně byla aktualizována webová prezentace Vladimíra Franze. 

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

7. 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/ 

https://www.triatricet.cz/realizovane-projekty/frantisek-moravec-a-cs-vojenske-zpravodajstvi-pred-rokem-1948/
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_osobnost%C3%AD_%C4%8C%C3%A1slavi
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https://www.triatricet.cz/causa-odvolani-reditelu-kulturnich-instituci-v-usteckem-kraji/


 

 
  



Spolupracovníci spolku Třiatřicet, z. s. v roce 2019 
 

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 

http://www.divadlocaslav.cz/   

Gabina Fárová, fotografka 

http://www.gabinafarova.com/  

Tereza z Davle, fotografka 

https://www.terezazdavle.net/ 

Hynek Čermák, herec a fotograf 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hynek_%C4%8Cerm%C3%A1k 
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Poskytovatelé dotací a mecenáši 

Město Čáslav 

Středočeský kraj 

Ista 

HOKA interier 

hotel Grand Čáslav 

Venture Club  

Maso Čáslav 

SlowShop 

J. M.  

M. P. 

K. D. 

J. N. 

přispěvatelé crowdfundingové kampaně na webu Startovač.cz 

 

Zvláštní poděkování 

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

Martin Slanina (hotel Grand Čáslav) 

Filip Velímský (archeolog, historik, starosta Včely Čáslavské) 

tým Dusíkova divadla Čáslav 

Partnerské subjekty 

Město Čáslav 

Dusíkovo divadlo Čáslav 

ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 

TV Čáslav 

Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská"“ 

Vojenské zpravodajství ČR 

Městské muzeum a knihovna Čáslav 

Fotoklub Čáslav 

 

  

 



 


