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Spolek „Vltavan“ v Praze 

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

předkládá 

Výroční  zprávu za rok 2017 

 

Obsah :    1. Zpráva o činnosti v r. 2017 
                  2. Zpráva o hospodaření za r. 2017 
                  3. Zápis z valné hromady 21.1.2018 
                  4. Návrh rozpočtu na r. 2018 
                  5. Usnesení z Valné hromady   21.1. 2018 
                  6. Doplňující usnesení 19.2.2018 
                  7. Zápis z revize za r. 2017 
                  8. Závěr 
 
 

Výroční zpráva byla schválena vedením spolku ve složení : 

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

Kontakty : 

           Spolek ,,Vltavan “ v Praze, tel. 728 561 154, predseda-vltavan @seznam.cz 
           Sídlo : 120 00 Praha 2, Rašínovo nábřeží 412/30, 
           IČO : 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. 2017 

             

               Rok 2017 jsme začali tradičně přítomností na bohoslužbě při příležitosti 
výročí úmrtí krále Vratislava, zakladatele Vyšehradské kapituly. 
Valná hromada se konala 21. ledna v restauraci ,,U Libuše“ za přítomnosti 32 
členů spolku a 19 hostů. Po zahájení a odsouhlasení  programu Valné hromady 
byla minutou ticha uctěna památka členů, kteří opustili naše řady v uplynulém 
roce . Poté přivítal br. předseda hosty a byla ustanovena volební a návrhová 
komise. Následovaly zprávy funkcionářů, které jsou přílohou zápisu z Valné 
hromady.   
             O přestávce pak byla provedena volba výboru podle navržené kandidátky 
ve složení: předseda bratr Jaroslav Červený, místopředseda bratr Václav Hodr, 
jednatelka sestra Bohunka Štěpánková a členové výboru bratr Zdeněk Kanta a 
bratr Karel Mikšovský. Kontrolní komise, která je také 5 členná tak jak požadují 
nové stanovy byla zvolena ve složení: předsedkyně sestra Helena Lexová, 
místopředseda bratr Jan Novák a členové sestra Kateřina Vaníčková, br. Eugen 
Michněvič a br. Jan Mintora. 
             První spolková schůze staronového výboru se konala 23.ledna 2017 v 
restauraci na Výtoni. Poslední pátek v měsíci lednu se tradičně konal spolkový 
ples, letos již 146 na kterém byli přítomni i bratři a sestry z vltavanských spolků 
Davle a Štěchovic. Potřetí jsme pořádali ples v sále Smíchovského pivovaru. Při 
nižší kapacitě sálu se nám po několika letech podařilo ples vyprodat a pokud by se 
členové řídili povinností zakoupit si na spolkovou akci vstupenku, byl by zisk z 
plesu výraznější. Přítomnými byl ples hodnocen kladně i díky občerstvení, které 
bylo v rámci vstupného podáváno. 
            V únoru jsme se naopak zúčastnili plesu v Davli a i druhý den na Valné 
hromadě byla přítomna delegace spolku. Zástupce spolku byl přítomen na Valném 
hodnotícím zasedání XXIV. župy Baráčníků. Rovněž v únoru se na stránkách MČ 
Prahy objevila 2 fota z návštěvy zastupitelů u ses. Otčenáškové při příležitosti 
jejich 103. narozenin. 
          V březnu navštívila delegace Valnou hromadu Dělnické besedy Havlíček 
v Řevnicích a  Valnou hromadu Klubu za starou Prahu. Valná hromada v Purkarci 
byla bohužel bez naší účasti. Rovněž v měsíci březnu se členové spolku zúčastnili 
mše v plaveckém kostelíčku v Trojické ulici při příležitosti osmdesátin pátera 
Šplíchala, kterému bylo předáno „Čestné uznání“ za dlouholetou spolupráci se 
spolkem. I na Valnou hromadu do Štěchovic přijela spolková delegace. 
             V polovině dubna jsme se dozvěděli bohužel velice smutnou zprávu, že nás 
opustila dlouholetá členka Anička Otčenáškova se kterou jsme v únoru  
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oslavili její 103. narozeniny. Její nezdolný humor a optimismus nám bude chybět. 
Poslední rozloučení s Aničkou se uskutečnilo v bazilice  sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě.  
           Tradicí se stala účast spolku na závodech plachetnic „O vorařskou houžev", 
kde jsou vítězům předávány ceny v podobě houžve, které připravuje již po několik 
let br. Kanta. Zahájení plavební sezony PPS se uskutečnilo již  29. dubna normální 
linkovou jízdou parníku Vltava. 
           Květen sice nezačal tradičně zahájením plavební sezony, ale i tak bylo 
mnoho akcí, kterých se spolek účastnil. Tradiční mše za sv. Floriána, pořádaná 
Jednotou kominíků, otevření nové plavební komory v Hněvkovicích, staročeské 
máje OB Kněževes, které se konaly jako vzpomínka na předčasně zesnulého 
rychtáře obce. Tradiční květnová akce spolku „Country parník“ se opět vydařila a 
dá se říci, že je pro spolek jedna z mála akcí, která přináší zisk do spolkové kasy. 
V červnu nás požádal děkan Vyšehradské kapituly páter Němeček o pomoc při 
organizaci „Noci kostelů“ na pontonu František. Místo Podskalského setkání se 
tentokrát uskutečnilo posezení v klubovně Yacht klubu s hudbou Josefa 
Štědroňského. Posezení předcházelo položení kytičky k památníku na Výtoni jako 
připomínka založení spolku. Dále jsme navštívili akci spolku „Hraběnka z Podskalí", 
která se konala na Výtoni. Začala také příprava výstavy o spolku na úřadu MČ 
Prahy 2. Rovněž byl v červnu natočen rozhovor pro časopis „Lidé a země“. Dětský 
parník se konal pouze se základní školou Vratislavova, byl perfektně připraven, ale 
zradilo nás počasí. Poslední akcí před prázdninami byla tradiční pouť sv. Petra a 
Pavla na Vyšehradě.  
           V tomto roce jsme měli v době prázdnin dvě akce. Dva vltavanské spolky 
oslavovaly své výročí založení a tak se spolek sešel v červenci při 120.výročí v Davli 
a v polovině srpna při 115.výročí v Purkarci. Poslední týden v srpnu jsme ukončili 
spolkové prázdniny a začali připravovat zářijové vítání prvňáčků ve škole Botičské 
a Vratislavově. Přišla nabídka od Klubu českých turistů abychom v roce stého 
výročí vzniku Československé republiky v roce 2018 pořádali společně Podskalské 
setkání. V září byla oficiálně zahájena probíhající výstava v prostorách MČ Prahy 2. 
Také tradiční Vinobraní pořádané MČ Praha 2 se konalo za účasti krojované 
spolkové delegace. V říjnu Yacht klub Praha uspořádal závody „O primátorský štít" 
kam byli přizváni i členové spolku. Poslední říjnový pátek jsme se sešli 
v plaveckém kostelíku Nejsv. Trojice v Trojické ulici, abychom vzpomněli 
zemřelých a utonulých při bohoslužbě, kterou celebroval páter Veselý. Den poté 
se konala vzpomínka na zesnulé v Davli a Štěchovicích za přítomnosti členů spolku 
a v neděli tradiční tryzna za utonulé na smíchovské komoře u sochy Vltavy. Pro 
silný vítr nepovolila Plavební zpráva plavbu lodí a tak jsme věnec museli odnést 
přes most a za zvuku fanfár umístili k soše Vltavy. V prosinci jsme uspořádali 
Mikulášskou a poslední akcí v tomto roce byl tradiční Vánoční jarmark ve škole v 
Botičské. 
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         Před vánocemi se nám podařilo získat od MČ P2 nebytové prostory na 
Rašínově nábřeží, protože musíme vyklidit půdní prostory na Výtoni, mimo 
vestavěnou buňku, takže po nutných úpravách tam přestěhujeme trojrozměrné 
exponáty našich sbírek a dobový nábytek. Všem, kteří se na těchto úpravách a 
úklidu podíleli, děkujeme. 
Musíme také připomenout spolupráci s muzeem hlavního města Prahy.  
         Sledujeme i dění ve Vltavanu Čechy, svazu vltavanských spolků, o kterém 
jsme pravidelně informováni. V prosinci Vltavan Čechy obdržel sdělení 
z Ministerstva kultury, že se podařilo vltavanským spolkům dotáhnout do konce 
úsilí o zápis „Tradice vorařství na řece Vltavě“ do Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury České republiky.  
         Na rok 2018 připravuje Vltavan Čechy z.s. velký projekt ke 100 výročí 
republiky pod názvem „Vodní doprava na Vltavě před 100 lety“ 
         Akcí je po celý rok mnoho a členů, kteří mají čas a chuť ve spolku pracovat 
mnoho není.  
 

 

   Zprávu sepsala jednatelka spolku, 

Bohunka Štěpánková 

 

 

 

 

 
 
 

V Praze dne 20.1edna 2018.    
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2. Zpráva o hospodaření za r. 2017 

Příjmy za rok 2017 činily celkem …………………………………………  225 716,65  

Výdaje za rok 2017 činily celkem…………………………………………  273 565,56   

Hospodářský výsledek za rok 2017 ……………………………………… - 47 848,91 

 

PŘÍJMY : 

Položka    1.  Členské příspěvky a dary                                            21 818,-      
Položka    2.  Kulturní činnost                                                          157 705,-       
Položka    3.  Prodej upomínkových předmětů                              16 156,50  
Položka    4.  Dar  městské části Prahy 2                                         30 000,-    
Položka    5.  Propagace                                                                           - 0 - 
Položka    6.  Úroky                                                                                    37,15  
Příjem celkem                                                                                     225 716,65 

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

VÝDAJE : 

Položka  01.  Provozní náklady                                                                  40 770,50 

Položka  02.  Kulturní činnost                                                                  173 792,-    

Položka  03.  Upomínkové předměty                                                       30 170,-    

Položka  04.  Nákup inventáře                                                                     5 094,-    

Položka  05.  Ostatní náklady                                                                     21 284,-    

Položka  06.  Náklady na vedení účtu                                                          2 455,06 

Výdaje celkem                                                                                             273 565,56  

K 31.12.2017 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, pokladny a 
stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 
 
 
Sestavil k 31.12.2017  
Václav Hodr t. č. pokladník 
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3. Zápis z Valné hromady spolku „Vltavan“ v Praze 

konané dne 20.1edna 2018 
  
 

 

          Jednání Valné hromady bylo svoláno v souladu se stávajícími stanovami  a 
zúčastnilo se jí 34 členů spolku a 15 hostů. 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. V 
průběhu zpráv funkcionářů volební komise provedla volby a to tak, že obešla 
přítomné členy s volební urnou. 
          Po složení slibu nové členky sestry Marty Tůmové vyhlásila předsedkyně 
volební komise sestra Lexová výsledky voleb. Členové odevzdanými lístky 
rozhodli, že novým předsedou spolku se stal bratr Václav Hodr. Byla zvolena 
kontrolní komise a zástupci do svazu vltavanských spolků, do Vltavanu Čechy.   
            Byl předložen návrh plánu kulturní činnosti pro letošní rok a návrh 

rozpočtu na rok 2018. Dále byl předložen návrh na zvýšení členských příspěvků 

na r. 2019 z 200,-Kč na 300,-Kč a pro osvobozené členy dobrovolný příspěvek ve 

výši 100,-Kč. Oba návrhy byly přítomnými členy schváleny. 

            Br.Camplík, prezident Vltavanu Čechy, oznámil velice dobrou zprávu, že se 
podařilo vltavanským spolkům dotáhnout do konce úsilí o zápis „Tradice vorařství 
na řece Vltavě“ do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury  České 
republiky, kde je vorařství zapsáno jako 22 v pořadí. Vltavan Čechy plánuje v roce 
2018 postavit repliku šífu. Podporu tomuto projektu vyjádřil ministr dopravy p. 
Dan Ťok a také p. R. Vojta majitel PPS s přáním, aby byl šíf vystaven na náplavce u 
Palackého mostu s možností občasného vyplutí na vodu. Plánuje se taká oslava 
zápisu ve Smíchovském pivovaru a uvedení nové knihy p. Jiřího Svobody „Historie 
voroplavby v Čechách“, o kterou se významnou měrou zasloužil právě Vltavan 
Čechy, ve Strahovském klášteře.  
            Davelští vltavané poděkovali za účast na oslavách spolku a štěchovičtí 
pozvali členy na oslavy 120. let od založení spolku v letošním roce. Zástupci 
Vltavanu Purkarec se omluvili. 
            Br.Veselý vyřizuje pozdravy od Domova Ráček a také od sdružení Handicap 
lyceum Praha. Zástupce Klubu českých turistů navrhl spolupráci při oslavách 100 
let republiky společným pořádáním Podskalského setkání 9 .června   letošního 
roku. 
       Na závěr valné hromady bylo přijato usnesení a schváleno 33hlasy, které je 

součástí této výroční zprávy. 
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4. Návrh rozpočtu na r. 2018 

 

 

 

 

PŘÍJMY :                                                                                               191 000,-  Kč 

 

  z členských příspěvků a darů členů                                                   25 000,-  Kč 

  z  kulturní činnosti                                                                              130 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                                  15 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                                          20 000,-  Kč 

  úroky                                                                                                         1 000,-  Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                            252 500,-  Kč 

 

  provozní náklady                                                                                  50 000,-  Kč 

  kulturní činnost                                                                                   170 000,-  Kč  

  nákup upomínkových předmětů                                                          5 000,-  Kč 

  nákup inventáře                                                                                      5 000,-  Kč  

  ostatní náklady                                                                                      20 000,-  Kč 

  náklady na vedení účtu                                                                           2 500,-  Kč   

 

Plánovaný schodek 61 500,-Kč 

 

 

 

            Předpokládané příjmy závisí na výši poskytnuté dotace, které jsou 

v současné době ještě v jednání a výsledek není znám. I výše nákladů je jen 

odhad.     
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5. Usnesení 
 

ze zasedání valné hromady Spolku „Vltavan“ v Praze 
dne 20. ledna 2018 

 
Valná hromada byla svolána podle stanov spolku, v souladu se zákonem 

89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo…35...členů (z 
celkového počtu…70...řádných členů) a 1 čestný člen.  Valná hromada byla 
usnášeníschopná.  

Valná hromada konstatuje, že usnesení z minulého jednání dne 21 ledna 
2017 se podařilo splnit částečně, na webových stránkách výroční zprávy spolku 
jsou, ale ve sbírce listin Městského soudu stále ne to je bod: č.4.1. a ukládá jeho 
dodatečné splnění ( zveřejnění  ve sbírce listin výroční zprávy za roky 2014  až 
2017 do 31.6.2018 .  

 
1. Valná hromada schvaluje  

1.1. Výroční zprávu z roku 2017. 
1.2. Zprávu o činnosti a účetní závěrku za rok 2017. 
1.3. Rozpočet na rok 2018. 
1.4. Zaměření spolku a plán činnosti na rok 2018. 
 

2. Valná hromada zvolila  
2.1. Správní výbor ve složení:  

a) předseda Václav Hodr  
b) místopředseda Jaroslav Červený  
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 schválila :  

a) kmotry praporů: Dagmar Pohanovou, Evu Tůmovou, Annu 
Michněvičovou, Bohunku Štěpánkovou. 

b) čestnou kmotru praporů Věru Borovkovou. 
c) matku praporů Helenu Lexovou. 
d) protektora spolku Michaela Vopravila. 
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                                                                   Doplňující 
 

6. Usnesení 
 

ze zasedání mimořádné valné hromady Spolku „Vltavan" v Praze 
dne 19. února 2018 

 
 
          O uspořádání mimořádné valné hromady rozhodla spolková schůze, která jí 
předcházela a to v souladu se stanovami spolku. Jednání se zúčastnilo 26 členů  
(z celkového počtu 70 řádných členů) a 1 čestný člen. Mimořádná valná hromada byla 
tedy usnášeníschopná. 
 
          Mimořádná valná hromada vyšla vstříc žádosti sestry Bohunky Štěpánkové o 
odstoupení z pozice zástupce spolku ve výboru svazu Vltavana Čechy a tak revokovala 
část usnesení z valné hromady spolku konané 20. ledna 2018 takto: 

 
1. Valná hromada zvolila do výboru a dozorčí rady Vltavana Čechy - svazu 

vltavanských spolků z.s.: 
 
Jaroslava Červeného, 
Václava Hodra  
Ing. Jiřího Mejstříka. 

2. Mimořádná valná hromada tuto změnu schválila (se souhlasem bratra Ing. Jiřího 
Mejstříka) většinou 24 přítomných členů. 

3. Mimořádná valná hromada děkuje sestře Bohunce Štěpánkové za dlouholeté 
zastupování spolku ve výboru svazu Vltavana Čechy. 

4. Usnesení bylo vyhotoveno ve dvou výtiscích (pro dokumentaci spolku a pro Vltavan 
Čechy - svaz vltavanských spolků z.s.) a bude zveřejněno na webových stránkách 
spolku a ve výroční zprávě spolu. 

 
 

5. Příloha 1 presenční listina ze zasedání (pro dokumentaci spolku) 
 
 

V Praze 19. února 2018 
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                                                         7. Zápis 
 

Zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2017 pro výroční schůzi 
spolku. 
 
 

            Kontrolní komise zvolena pro rok 2017 pracovala ve složení: 
 
předseda komise-s. Helena Lexová  
místopředseda -br. Jan Novák 
člen komise - s. Kateřina Vaničková, br. Eugen Michněvič, br. Jan Mintora 
 
 

           Komise se scházela podle potřeby. O výsledcích své práce informovala na 
spolkových schůzích. 

           Revizi účetnictví prováděla jedenkrát měsíčně, příjmové a výdajové doklady 
byly ověřeny statutárním orgánem. 

           Svou kontrolní činností komise konstatuje, že záležitosti spolku jsou řádně 
vedeny a spolek vykonává činnost v souladu se stanovami a předpisy, žádné 
pochybení oproti zákonu nezjistila. 

            Z důvodů reorganizace a částečného stěhování z prostor Výtoně, se 
souhlasem spolkové schůze, bude inventarizace provedena až po uspořádání 
nastalé situace. 
 
 

V Praze dne 20.1.2018 
    Helena Lexová 
předsedkyně komise 
 

 
                                 

 

 

 

 

 



 

                                                  


