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Spolek „Vltavan“ v Praze 

zapsaný ve spolkovém v rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu L , vložce 731 
 
 
 

předkládá 

Výroční  zprávu za rok 2014 

 

Obsah :    1. Zpráva o činnosti v r. 2014 
                 2. Zpráva o hospodaření za r. 2014 
                 3. Zápis z valné hromady 17.1.2015 
                 4. Návrh rozpočtu na r. 2015    
                 5. Usnesení z Valné hromady   17.1. 2015 
                 6. Zápis z revize za r. 2014 
                 7. Závěr 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva byla schválena vedením spolku ve složení : 

Jaroslav Červený – předseda spolku 
Bohunka Štěpánková – jednatelka  
Václav Hodr – místopředseda spolku 
Zdeněk Kanta – člen výboru 
Helena Lexová – předsedkyně kontrolní komise 
 
 
 
 
 

Kontakty : 

Spolek ,,Vltavan “ v Praze, tel. 603 211 215, predseda-vltavan @seznam.cz 
Sídlo : 120 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 412/30, 
IČ 00552429,DIČ CZ2-00552429 
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s. Karlovo náměstí č.4 Praha 2 120 00 
Číslo účtu : 6123319/0800 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva bude zveřejněna 
                na portálu justice www.justice.cz  a na www.vltavan-praha.cz 
 

http://www.justice.cz/
http://www.vltavan-praha.cz/
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1. Zpráva o činnosti spolku „Vltavan“ v Praze za r.2014 

 

             Valná hromada se konala 25.ledna 2014 za přítomnosti 36 členů. Po odsouhlasení 

programu valné hromady, volební a návrhové komise byly předloženy zprávy jednotlivých 

funkcionářů, které byly schváleny. V přestávce mezi jednáním byly provedeny volby. 

Navrhovaná kandidátka byla zvolena beze změn. Došlo jen k jedné změně a to, že všichni 

členové spolku, pokud projeví zájem, se mohou zúčastňovat všech schůzí výboru. Výbor se 

schází v  pondělí jednou za čtrnáct dní a každý čtvrt rok  je svolaná členská schůze. 

            První akcí, kterou v novém roce pořádáme je tradičně reprezentační ples, v tomto 

roce již 143. Konal se v Národním domě na Smíchově. Ples se líbil i když, tak jako několik 

posledních let se nepodařilo ples vyprodat. Ustavující schůze po valné hromadě byla 10. 

února v restauraci na Výtoni za přítomnosti 22 členů spolku. Schůze byla tentokrát 

zkrácena, protože nás čekala oslava jubilea sestry Anny Otčenáškové, která slavila sté 

narozeniny.V průběhu oslavy jsme bohužel obdrželi zprávu, že nás opustila sestra 

Stanislava Štěpánková. Na ustavující schůzi poprvé padl i návrh na uspořádání výstavy z 

archivu spolku. V únor jsme se účastnili vltavanského plesu v Davli, valné hromady v Davli 

a v Řevnicích. Spolková delegace se také rozloučila s čestným členem spolku br. Dubinou 

ze Štěchovic. Byl předán dopis paní ředitelce Strnadové ohledně návrhu výstavy v muzeu 

na Výtoni. 

         V březnu jsme navštívili valnou hromadu Klubu za starou Prahu. Delegace byla 

přítomna i na valné hromadě Vltavanu v  Purkarci a ve Štěchovicích . 

Proběhla první jednání s muzeem ohledně výstavy. Předpokládaný termín otevření výstavy 

je měsíc červen. Navštívili jsme výstavu „Stará Vltava" v Chotilsku..  

       V dubnu proběhlo jednání a bylo rozhodnuto o vyhledání nových prostor pro  ples 2015. 

V Yacht klubu Praha jsme předávaly houžve při tradičním závodě plachetnic „O vorařskou 

houžev“ .  

       Květen byl zahájen plavbou parníky Vltava a Vyšehrad na Slapy při zahájení plavební 

sezony PPS. Také jsme se účastnili křtu nové lodi PPS  Grand  Bohemia  Pozvání od 

Jednoty kominíků na každoroční mši za patrona kominíků sv. Floriána přišlo na poslední 

chvíli i přesto byli vltavani na mši přítomni.  V květnu pořádaný country parník se povedl. 

Návštěva byla pěkná. Při odhalení pamětní desky obětem komunismu na Praze 2 kvitoval 

čestný člen spolku bratr kardinál Dominik Duka účast spolku. Také paní starostka MC Prahy 

2 poděkovala za účast spolku. Na spolkovou schůzi byl pozván čestný člen Jiří Bouda, kdy 

mu spolek popřál k životnímu jubileu 80 let. Br. Bouda předal spolku obraz lodě při 

tankování na Františku. 

         V měsíci červnu jsme byli pozváni na oslavy11O.výročí založení Dělnické besedy 

Havlíček v Řevnicích. Kapela Křídlovanka provázela oslavy v Řevnicích po celý den. Také 

baráčnická akce „Setkání s baráčkem" se konala s přítomností malé delegace spolku. 

Oslavy 65.výročí trvání XXIV. župy podpořila delegace spolku i se spolkovým praporem. 

Průvod se poklonil památce prezidenta TGM, do archivu jsme obdrželi pamětní list. V 

červnu bylo rozhodnuto o konání plesu ve Smíchovském pivovaru. 
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            Pořádali jsme pro školy ve Vratislavově a Botičské ulici dětský parník. Zájem měla 

jen škola ve Vratislavově ulici. Zúčastnila se celá škola i přesto, že akce byla původně 

pořádána jen pro I. stupeň. 

           V podvečer jsme využili pronajatého parníku a uspořádali druhý country parník. 

Nebyl tak úspěšný jako květnový, ale dobře jsme se pobavili. V červnu byl městysu Davle 

udělen, Mezinárodní vorařskou asociací, titul „vorařská obec“. Titul předával starostovi obce 

Jiřímu Prokůpkovi, prezident asociace pan Anchel Portet, mši na ostrově celebroval kardinál 

Dominik Duka, který byl jmenován čestným členem Vltavanu Davle. Tentýž den se ještě 

konala pouť sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Na obou akcích byl spolek zastoupen. Přijali 

jsme nového člena Oldřicha Kouřimského. Červenec obvykle bývá prázdninovým měsícem, 

ale pro spolek byl náročný. Vrcholila příprava výstavy „Vltava a Podskalí z archivu spolku 

Vltavan", která byla spolkem připravována v součinnosti s muzeem hl. m. Prahy. Záštitu nad 

výstavou převzala starostka MČ Prahy 2. Vernisáž výstavy se konala 22. července v muzeu 

na Výtoni. Je na místě poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i dokončení a 

úspěšném zahájení výstavy. Setkání MVA v Lotyšsku se nikdo z našeho spolku nezúčastnil. 

V srpnu pořádal Vltavan Čechy výlet parníkem ze Slap do Solenice. Zájem byl velký. 

Poslední týden v srpnu se sešla spolková schůze. Hlavním úkolem byla příprava vítání 

prvňáčků škol v Botičské a Vratislavově ulici.  

         Z měsíce června, bylo Podskalské setkání přesunuto na září, aby bylo možno navštívit 

novou výstavu na Výtoni. Zájem členů i veřejnosti byl malý. Koncem měsíce byly ještě dvě 

akce a to udělení titulu „Čestný občan Prahy 2" a jednodenní výlet do Krasoňova za 

houbami a protektorem spolku br. Vopravilem. Výlet se povedl, sice nebyly houby, ale 

navštívili jsme Haškovu Lipnici a výlet jsme zakončili u příznivce pana Martínka v Dívčích 

Kopech.   

          V říjnu natáčela ČT v muzeu na Výtoni  pořad „Tajemství rodu Matěje Ruperta" jehož 

prapředek byl jedním ze zakládajících členů spolku Vltavan.  Účastnili jsme se závodů      

„O Primátorský štít “ v Yacht clubu Praha. Koncem října byla smuteční mše v plaveckém 

kostelíčku Nejsv. Trojice v Trojické ulici. Mše se konala v den posledního rozloučení s 

čestným členem spolku páterem Václavem Veselým. V sobotu 1.listopadu jsme uctili 

památku zesnulých ve Štěchovicích a Davli. V neděli pak vyplula smutečně ozdobená loď 

Odra k tradiční tryzně za utonulé na českých řekách u sochy Vltavy. Přítomni byli zástupci 

PPS, baráčníků a také kanovník Vyšehradské kapituly páter Jan Kotas. Ve druhé polovině 

listopadu se uskutečnila ve škole ve Vratislavově ulici přednáška br.Jana Nováka. Škola 

projevila zájem, aby se v těchto přednáškách pokračovalo i na jaře. V prosinci byla 

připravena Mikulášská zábava a také účast na vánočním jarmarku, který pořádala škola v 

Botičské.  

          Důležitým bodem práce spolku v tomto roce byla i příprava a následné schválení 

nových stanov spolku  Konečný návrh byl doporučen ke schválení na schůzi 20.října. 

          První schůzi v roce 2015 jsme začali smutnými zprávami o úmrtí br. Mandlíka a br. 

Černíka. Tradičně první akcí v Novém roce a poslední před VH je účast na mši při výročí 

úmrtí krále Vratislava v bazilice na Vyšehradě. 

          Závěrem se patří poděkovat všem členům a příznivcům, kteří pro spolek nezištně 

pracují. 

                                  Jednatelka spolku 

                                            Bohunka Štěpánková 
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2. Zpráva o hospodaření za rok 2014  

 
 

Příjmy za rok 2014 činily celkem     ……………………….                   301 587,13  Kč 
Výdaje za rok 2014 činily celkem     ……………………….                  281 829,-     Kč    
Hospodářský výsledek za rok 2014  ……………………….                   19 758,13   Kč 
 
 
 
PŘÍJMY : 
Příjmy celkem                                                                                     301 587,13   Kč 
 
           Položka    1. Členské příspěvky a dary                                     27 478,-     Kč                                                       
           Položka    2. Kulturní činnost                                                   195 694,-     Kč 
           Položka    3. Prodej upomínkových předmětů                           11 854,60  Kč 
           Položka    4. Dar MČ Prahy 2                                                    45 000,-     Kč 
           Položka    5. Propagace                                                            20 000,-     Kč 
           Položka    6. Úroky                                                                      1 560,53  Kč    
 

   Příjmy na výše uvedených položkách jsou určeny na provoz Spolku“ Vltavan“   
   v Praze a na financování akcí pořádaných touto organizací. 

 
 
VÝDAJE : 
Výdaje celkem                                                                                    281 829,-       Kč 
 
           Položka  01. Provozní náklady                                                  35 532,50    Kč 
           Položka  02. Kulturní činnost                                                   205 071,-       Kč 
           Položka  03. Upomínkové předměty                                          18 568,-      Kč 
           Položka  04. Nákup inventáře                                                      9 352,-      Kč 
           Položka  05. Ostatní náklady                                                     10 820,-      Kč 
           Položka  06. Náklady na vedení účtu                                          2 485,50    Kč 
 
 
 
 
 
K 31.12.2014 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, pokladny a 

stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 
 
 
Sestavil k 31.12.2014 
Václav Hodr 
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3. Zápis z Valné hromady konané 17.ledna 2015    

 

             Jednání valné hromady bylo svoláno v souladu se stávajícími stanovami a 

zúčastnilo se jí 38 členů spolku. Po zahájení a přivítání hostů seznámil br. předseda  

členy s programem valné hromady, se složením volební a návrhové komise, tyto návrhy 

byly následně schváleny.                                                                                                     

             Minutou ticha jsme uctili památku členů, kteří nás opustili od minulé valné 

hromady.  

             Následovaly zprávy jednotlivých funkcionářů, které byly  schváleny.  

             Byly představeny a následně schváleny nové stanovy spolku „Vltavan“ v Praze, 

které budou součástí nové registrace podle občanského zákoníku a uloženy  

ve sbírce listin u Městského soudu v Praze.  

             Byla provedena volba nového vedení spolku, kontrolní komise a zástupců 

do svazu vltavanských spolků, do Vltavanu Čechy.  

             Byl předložen návrh plánu kulturní činnosti na rok 2015 a návrh rozpočtu. 

             Současně byl podán návrh, aby Spolek „Vltavan“ v Praze a Městská část 

Praha 2 zvážili  podání návrhu k Mezinárodní vorařské asociaci,  aby městské části 

„Podskalí“ byl udělen titul „Vorařská obec“. Případné udělení tohoto titulu by bylo 

součástí oslav 145. výročí založení spolku „Vltavan “ v Praze v r. 2016. 

             Na závěr valné hromady bylo přijato usnesení, které je součástí této výroční 

zprávy. 

   

 

4. Návrh rozpočtu na r. 2015 

 

PŘÍJMY :                                                                                             256 500,-  Kč 

  z členských příspěvků a darů členů                                                     25 000,-  Kč 

  z  kulturní činnosti                                                                              200 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                                      10 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                                            20 000,-  Kč 

  úroky                                                                                                       1 500,-  Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                            257 500,-  Kč 

  provozní náklady                                                                                  30 000,-  Kč 

  kulturní činnost                                                                                   200 000,-  Kč  

  nákup upomínkových předmětů                                                           10 000,-  Kč 

  nákup inventáře                                                                                      5 000,- Kč  

  ostatní náklady                                                                                     10 000,-  Kč 

  náklady na vedení účtu                                                                          2 500,-  Kč        
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5. Usnesení 
ze zasedání valné hromady Spolku „Vltavan“ v Praze 

dne 17. ledna 2015 
 
Valná hromada byla svolána v souladu s občanským zákoníkem, zákonem 89/2012 

Sb.,. Jednání se zúčastnilo 39 členů (z celkového počtu 76 členů).  Valná 
hromada byla usnášeníschopná.  

 
1. Valná hromada schvaluje  
 
1.1. Nové úplné znění stanov, zpracované v souladu se zákonem 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, které dnem 17. ledna 2015 nabývá účinnosti a nahrazuje 
všechna znění předchozí.  

1.2. Zprávu o činnosti a účetní závěrku za rok 2014. 
1.3. Rozpočet na rok 2015. 
1.4. Zaměření spolku a plán činnosti na rok 2015. 
 
2. Valná hromada zvolila  
 
2.1. Správní výbor ve složení:  
a) předseda Jaroslav Červený, 
b) místopředseda Václav Hodr,  
c) jednatelka Bohunka Štěpánková, 
d) člen výboru Zdeněk Kanta, 
e) člen výboru Karel Mikšovský. 
 
2.2. Kontrolní komisi ve složení:                
a) předsedkyně Helena Lexová, 
b) místopředseda Jan Novák,  
c) člen komise Kateřina Vaníčková   
d) člen komise Eugen Michněvič       
e) člen komise Jan Mintora                
 
2.3. Do čestných funkcí:  
a) kmotry praporů: Dagmar Pohanová, Eva Tůmová, Anna Michněvičová, Bohunka 

Štěpánková. 
b) čestná kmotra praporů Věra Borovková. 
c) matka praporů Helena Lexová. 
d) protektor spolku Michael Vopravil. 
 
2.4. Do funkcí praporečníků Eugen Michněvič, Oldřich Břinda, Jan Mintora, Bohuslav 

Mlejnek, Filip Houdek, František Tůma.  
 
2.5. Valná hromada jmenovala  
a) zapisovatele Dagmar Frausová, Ludiše Součková. 
b) druhým pokladníkem Zdeněk Kanta. 
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3. Valná hromada potvrzuje 
 
3.1. Zástupce do výboru a dozorčí rady Vltavana Čechy – svazu vltavanských 

spolků  z.s.: Jaroslava Červeného, Bohunku Štěpánkovou a Václava Hodra. 
 
4. Valná hromada ukládá správnímu výboru: 
 
4.1. Zajistit registraci spolku ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

u Městského soudu v Praze a založit stanovy do sbírky listin oddíl L vložka 731. Do 
31.03.2015. 

 
4.2. Zveřejnit na webových stránkách spolku nové stanovy, usnesení valné 

hromady. Do 31.03.2015. 
 
4.3. Založit do sbírky listin Městského soudu v Praze výroční zprávu za rok 2014 

s účetní závěrkou. Do 30.06.2015.  
 
4.4. Zpracovat do příští valné hromady vnitřní předpisy spolku zejména jednací a 

spisový řád, a stejnokrojový řád s popisem užívání čestných symbolů. Kontrolní termín 
květen 2015.   

 
4.5. Zahájit práce na získání statusu veřejné prospěšnosti spolku. Kontrolní termín: 

květen 2015. 
 
5. Valná hromada ukládá předsedům: 
 
5.1. Předsedovi správního výboru stanovit v souladu s vltavanskými tradicemi 

náplň činnosti jednotlivých členů výboru a rozdělení jejich úkolů a informovat o tom na 
příští spolkové schůzi. 

 
5.2. Předsedovi kontrolní komise stanovit v souladu s vltavanskými tradicemi náplň 

činnosti jednotlivých členů komise a rozdělení jejich úkolů a informovat o tom na příští 
spolkové schůzi. 

 
6. Valná hromada přijímá za řádného člena  Oldřicha Kouřimského.  
 
7. Valná hromada bere na vědomí 
 
7.1. Zprávu dosavadního dozorčího výboru spolku za rok 2014. 
7.2. Zprávu zástupců Spolku „Vltavan“ v Praze o činnosti spolku Vltavan Čechy, 

kam byli delegováni.  
 
8.   Usnesení  bylo schváleno všemi přítomnými členy .  
 
9.   Usnesení bylo vyhotoveno ve dvou výtiscích, jeden s ověřeným podpisem    
      pro Městský soud v Praze, druhý pro spis.  
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                                        6. Zápis revize archivu a pokladny za r 2014 
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7. Závěrečné ustanovení 

 

                   Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na finanční podpoře spolku 

„Vltavan“ v Praze v roce  2014 a to zejména :  

                    Městské části Praha 2, která nám poskytla dar na kulturní a spolkovou činnost 

ve výši 45 000,-Kč, dále pak Povodí Vltavy s.p., které nám přispělo na uspořádání výstavy 

„Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan “ částkou 20 000,-Kč a všem drobným 

dárcům, z řad členů spolku a to zejména: sestrám Štěpánkové 3 000,-Kč, Tušlové 1 000,-

Kč  a bratrům Červenému a Mikšovskému, kteří věnovali částku 500,- Kč, ale i dalším 

dárcům bez jejichž pomoci by spolek nemohl svoje akce uspořádat. Dále je nutné  

poděkovat  Muzeu hl.m. Prahy, zastoupené  paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Strnadovou, 

které nám umožnilo uspořádat výstavu z archivních sbírek spolku v prostorách Podskalské 

celnice na Výtoni . Na závěr bych ještě poděkoval všem vltavanským spolkům za dobrou 

spolupráci  a Vltavanu Čechy za prezentaci u Mezinárodní vorařské asociace.                                                                               

 

                                                                             Václav Hodr – místopředseda spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt : 

Spolek ,,Vltavan “ v Praze, tel. 603 211 215, predseda-vltavan @seznam.cz 
Sídlo : 120 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 412/30, 

IČ 00552429,DIČ CZ2-00552429 
www.vltavan-praha.cz 

©Spolek Vltavan v Praze  
2014 

http://www.vltavan-praha.cz/

