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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 2016 

 

Obsah :    1. Zpráva o činnosti v r. 2016 
                 2. Zpráva o hospodaření za r. 2016 
                 3. Zápis z valné hromady 21.1.2017 
                 4. Návrh rozpočtu na r. 2017 
                 5. Usnesení z Valné hromady   21.1. 2017 
                 6. Zápis z revize za r. 2016 
                 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, 
           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.2016 

 

       V roce 2016 se konala Valná hromada 16.ledna v restauraci ,,U Libuše“ za 
přítomnosti 41 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 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. 
      Ustavující schůze se konala 25.ledna 2016 Kromě obvyklých povinností 
spolku se rozjel i kolotoč podávání žádostí a povolení k blížícím se oslavám 
145.výročí trvání spolku.Toto měl na starosti jubilejní výbor.  
      Poslední pátek v lednu se konal 145. Jubilejní spolkový ples, za účasti bratrů 
a sester z vltavanských spolků Davle a Štěchovic. Podruhé jsme pořádali ples ve 
Smíchovském pivovaře. I při nižší kapacitě sálu se nám nepodařilo ples 
vyprodat.   Přítomnými byl ples hodnocen kladně i díky občerstvení, které jsme 
v rámci plesu podávali. 
      V únoru jsme opětovali návštěvy plesů v Davli a ve Štěchovicích. Také na 
valné hromadě v Davli byla přítomna delegace spolku. Na ples do Purkarce jeli 
bratrské spolky z Davle a Štěchovic autobusem a volná místa nabídli našim 
členům. V únoru jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že odešel z tohoto světa 
bratr Ivan Wasgestian, bývalý protektor spolku.Uskutečnilo se fotografování na 
tablo ke 145.výročí založení spolku. Valné volební zasedání konala XXIV.župa za 
přítomnosti spolkové delegace.   
V březnu jsme byli pozváni do Chotilska na výstavu ,,Zaniklá řeka Vltava“,toto 
pozvání jsme nevyužili. Byli jsme na valných hromadách ve Štěchovicích a 
v Purkarci, i na hodnotícím zasedání obcí a žup baráčníků.  
V měsíci dubnu se stává  tradicí účast našich členů na závodech ,,O vorařskou 
houžev“,které pořádá Český Yacht klub. Zde se patří poděkovat za přípravu 
houžví br. Kantovi. V dubnu jsme ještě navštívili výstavu v muzeu hl. m. Prahy 
,,Pražské biografy“. 
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        První květen je vždy ve znamení zahájení plavební sezony PPS, které se 
vždy účastní vltavanské spolky. V loňském roce byla omezena účast členů a tak 
se někteří členové vydali na Slapy parníkem již v sobotu 30.dubna. Mše za 
patrona kominíků sv.Floriána se konala jako vždy v kapli kostela sv.Jakuba 
tradičně za účasti spolkové delegace s praporem. Také jsme pořádali tradiční 
„Country parník“, který má u veřejnosti velký ohlas. Purkarecký Vltavan pořádal 
pro děti ,,Den s voraři“. Za spolek byl přítomen br. Hodr. Perfektně připravený a 
poučný program se velice líbil. Obdrželi jsme i DVD z této akce. Oslavy 85. 
výročí trvaní VI.župy v Soběslavi byly bez naší účasti. 
         Restaurací ,,U Šemíka“ jsme byli požádáni, zda bychom při příležitosti 
setkání flašinetářů nemohli předvést spolkový flašinet. Úlohy se zhostili 
manželé Michněvičovi. Rovněž v měsíci květnu jsme byli pozváni do TV Óčko, 
kde v pořadu Rapsody bratr předseda a sestra kontrolorka představili spolek. 
Byl  založen jubilejní fond ke 150.výročí trvání spolku ,,Vltavan“ v Praze. Bratři 
opravili ,,Památník plavců“ v parku u Výtoně, za to jim patří velký dík. 
       Měsíc červen byl pro spolek náročný. V předvečer oslav spolku byla na 
Výtoni v muzeu otevřena nová stálá expozice o Podskalí. Spolek byl požádán o 
účast při vernisáži. V pátek 10.června v předvečer oslav trvání spolku byla 
v plaveckém kostelíku Nejsvětější Trojice v Trojické ulici sloužena mše, kterou 
celebroval čestný člen spolku kardinál Dominik Duka. Při této příležitosti byl 
spolkem kardinálu Dukovi udělen zlatý spolkový odznak. 11. června, slavnostní 
den založení spolku, začal tradičně budíčkem. Po uvítání hostů se seřadil 
průvod, který dovedl účastníky se zastávkou u pomníku padlích z 1.světové 
války, kde jsme položili věnec, na Valnou hromadu do sálu Benediktínského 
opatsví v Emauzích. Při  příležitosti oslav 145.výročí založení bylo spolkem 
uděleno 15 čestných uznání, 24 čestných členství a 18 zlatých odznaků. Přes 
některé nedostatky patří velké poděkování členům, kteří se přípravám a 
průběhu oslav věnovali. Velké díky patří také dárcům a partnerům, kteří 
finančně přispěli na oslavy. 
       V následujícím týdnu po oslavách se konala valná hromada Mezinárodní 
vorařské asociace v bavorském  Lenggries. Zasedání byli přítomni i členové 
spolku ,,Vltavan“ v Praze. Ve druhé polovině měsíce pořádalo oslavy 50 let od 
založení firmy také Povodí Vltavy. Delegace spolku byla pozvána na jízdu lodí po 
Vltavě. Tradičně poslední akcí před prázdninami je pouť sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě,  kam jsme každoročně zváni Vyšehradskou kapitulou. 
První poprázdninová schůze spolku  v srpnu se zabývala přípravou vítání 
prvňáčků ve škole v Botičské a Vratislavově ulici. Rozloučili jsme se s čestnou 
členkou spolku a dlouholetou kostelnicí v plaveckém kostelíku v Trojické  
s. Marií Prcínovou. 



   Spolek „Vltavan“ v Praze                                                                                     Výroční zpráva 4 z 12 
       
        V září připravil čestný člen spolku JUDr  Josef Veselý seminář k proškolení 
spolkových funkcionářů. Seminář se konal v klubovně ve Štěchovicích. Vltavanu 
Štěchovice i br. J. Veselému patří poděkování za uskutečnění tohoto semináře.  
Starostkou MČ Prahy 2 jsme byli pozváni na vinobraní na nám. Míru a 
v Havlíčkových sadech.  
       V měsíci říjnu jsme uskutečnili zájezd na Lipno. Zájezd byl opět dobře 
připraven bratrem Mikšovským, patří mu velké poděkování. Yacht klub Praha 
pořádal závody ,,O primátorský štít“ kam byli přizváni i členové spolku. 
Spolupráce přetrvává již několik let. Poslední pátek v říjnu jsme se sešli 
v plaveckém kostelíku Nejsvětější Trojice v Trojické ulici. Bohoslužba, kterou 
celebroval páter Veselý, byla nejen vzpomínkou na zemřelé členy spolku, ale i  
na utonulé na českých řekách. Den poté se konala vzpomínka na zesnulé v Davli 
a Štěchovicích za přítomnosti členů spolku. V neděli pak spolek pořádal  tradiční 
tryznu za utonulé. V listopadu bylo předáno čestné členství primátorce 
hl.m.Prahy paní Adrianě Krnáčové. V prosinci jsme se pobavili na Mikulášské 
s Mikulášem, čertem a andělem. Dětí  bylo málo, ale přesto jsme se dobře 
pobavili.   
        Starostkou MČ Prahy 2 jsme byli pozváni na odhalení pamětní desky 
k nedožitým 95. narozeninám Joe Kadlečkové. Vánoční jarmark v Botičské jsme 
opět podpořili svojí účastí. Před vánocemi přišla smutná zpráva, že 19. prosince 
nás navždy opustila sestra Jana Osbornová. 
       Toto byla zpráva o činnosti spolku v jubilejním roce 145. výročí od založení 
spolku v 1871. Akcí je po celý rok mnoho a členů, kteří mají čas  a chuť ve 
spolku pracovat  mnoho není. Pokud jsem zapomněla podat informaci o tom, 
kde jsme se na pozvání účastnili, omlouvám se.  

 

  

                                                                                   Zprávu podává jednatelka spolku 

                                                                                                Bohunka  Štěpánková 

 

 

  

V Praze dne 21.ledna 2017 
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2. Zpráva o hospodaření za rok 2016  

 
 

Příjmy za rok 2016 činily celkem     ……………………….         427 498,21  Kč 
Výdaje za rok 2016 činily celkem     ……………………….        366 164,99  Kč    
Hospodářský výsledek za rok 2016 ……………………….          61 333,22  Kč 
 
 
 
           PŘÍJMY : 
 
           Položka    1. Členské příspěvky a dary                                  18 927,-   Kč                                                       
           Položka    2. Kulturní činnost                                               214 333,-    Kč 
           Položka    3. Prodej upomínkových předmětů                       20 151,40 Kč 
           Položka    4. Krojové součásti                                                 3 550,-    Kč 
           Položka    5. Dary MČ Prahy 2, Magistrátu hl.m.Prahy 
                                a Vyšehradské kapituly                                  135 000,-    Kč 
           Položka    6. Propagace                                                        35 000,-    Kč 
           Položka    7. Úroky                                                                     536,81 Kč  
 
           Příjmy celkem                                                                     427 498,21  Kč 
 
   
 
      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                                              18 077,-    Kč 
           Položka  02. Kulturní činnost                                               254 287,-    Kč 
           Položka  03. Upomínkové předměty                                      32 185,-    Kč 
           Položka  04. Nákup inventáře                                                24 556,-    Kč 
           Položka  05. Ostatní náklady                                                 34 484,-    Kč 
           Položka  06. Náklady na vedení účtu                                     2 575,99  Kč 
          Výdaje celkem                                                                     366 164,99  Kč 
 
  
         K 31.12.2016  byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek,  
          pokladny a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 
 
 
Sestavil k 31.12.2016 
Václav Hodr 
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                                  3.  Zápis Valné hromady konané 16.ledna 2017 

 

           Jednání valné hromady bylo svoláno v souladu se stávajícími stanovami 

a zúčastnilo se jí 41 členů spolku a 19 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.            

      Valná hromada ocenila za 50.ti-leté členství ve spolku ses. Helenu Lexová 

pamětním diplomem , čestný člen br. Josef Veselý obdržel zlatý spolkový 

odznak, za přípravu stanov a registrace spolku u soudu a br.František Nedbal za 

33.ti-letou vzájemnou spolupráci dárkovým balíčkem. 

       Přijali jsme nového člena br.Jiřího Lukoviče. 

O přestávce byla provedena volba nového vedení spolku, kontrolní komise a 

zástupců do svazu vltavanských spolků, do Vltavanu Čechy, kandidáti byli 38 

přítomnými schváleni do funkcí. Byl předložen návrh plánu kulturní činnosti 

na rok 2016 a návrh rozpočtu na letošní rok. Organizační výbor předložil návrh 

jednacího a organizačního řádu spolku, který byl následně valnou hromadou 

přijat a schválen všemi přítomnými.  

       Br.Camplík, prezident Vltavan Čechy, blahopřál k zapsání spolku na Krajský 

seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury hl. m. Prahy. Po zapsání 

všech 4 spolku bude Vltavan Čechy usilovat o zapsání na národní seznam a 

následně na UNESCO. Ses. Lexová informuje o návrhu Povodí Vltavy oslavit 

společně jubilea 145.spolku a 50.let Povodí Vltavy a.s. Br.Veselý informuje o 

15.ti-leté spolupráci s Domovem Ráček a Handicap Lyceem Praha. 

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

výroční zprávy. 
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4. Návrh rozpočtu na r. 2017 

 

 

 

 

PŘÍJMY :                                                                                             181 000,-  Kč 

 

  z členských příspěvků a darů členů                                                     25 000,-  Kč 

  z  kulturní činnosti                                                                              100 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                                      15 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                                            40 000,- Kč 

  úroky                                                                                                       1 000,- Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                            240 500,-  Kč 

 

  provozní náklady                                                                                  35 000,-  Kč 

  kulturní činnost                                                                                   150 000,-  Kč  

  nákup upomínkových předmětů                                                             5 000,-  Kč 

  nákup inventáře                                                                                   10 000,-  Kč  

  ostatní náklady                                                                                     40 000,-  Kč 

  náklady na vedení účtu                                                                          2 500,-  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 21. ledna 2017 

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

89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo  29  členů (z 
celkového počtu 71. řádných členů) a 1 čestný člen.  Valná hromada byla 
usnášeníschopná.  

Valná hromada konstatuje, že usnesení z minulého jednání dne 16 ledna 
2016 bylo splněno až na úkol: 

 č.4.1. a ukládá jeho dodatečné splnění ( zveřejnění  ve sbírce listin 
výroční zprávy za roky 2014 a 2015 do 31.3.2017 .  
 

   1. Valná hromada schvaluje  
 

1.1. Výroční zprávu z roku 2016. 
1.2. Zprávu o činnosti a účetní závěrku za rok 2016. 
1.3. Rozpočet na rok 2017. 
1.4. Zaměření spolku a plán činnosti na rok 2017. 

 
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.  
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2.3. Do čestných funkcí:  
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. 

 
2.4. Do funkcí praporečníků: Eugena Michněviče, Oldřicha Břindu, 

                       Jana Mintoru, Bohuslava Mlejnka  a Františka Tůmu.  
 
2.5. Valná hromada jmenovala  

a) zapisovatelky Ludiši Součkovou a Dagmar Pohanovou. 
b) druhým pokladníkem Zdeňka Kantu. 

 
3. Valná hromada zvolila 

 
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. Založit do sbírky listin Městského soudu a zveřejnit na webu spolku       
                  výroční zprávu za rok 2016  s účetní závěrkou.                                    
                                                                                               Termín do 30.06.2017.  

4.2. Ukládá správnímu výboru sladit vnitřní předpis se stanovami a  
                 odstranit obsahové a administrativní chyby. Zpracovat a předložit  
                 ke schválení valné hromadě v r. 2018                                                                      
                                                                                                Termín do 31.12.2017 

4.3. Opravit změny adres funkcionářů a změny zanést do rejstříku  
                soudu.                                                                    Termín do 31.3. 2017 

5. Valná hromada bere na vědomí že: 
5.1. Ke 145. Výročí založení spolku 11. 6. 2016  bylo uděleno :  

                             „Čestné uznání“ … 10-ti. členům bratrských spolků  
                                                               5-ti. členům Vltavanu Praha 
                             „Čestné členství“… 10-ti. členům bratrských spolků 
                                                              7-ti.  členům Vltavanu Praha 
                                                              6-ti.  nečlenům - příznivcům a dlouholetým   
                                                                      spolupracovníkům 
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                         „Zlaté odznaky“ …  11-ti.  členům bratrských spolků 
                                                               6-ti. členům Vltavanu Praha 
                                    a čestnému členu – Diminiku Kardinálovu Dukovi  
                     jmenný seznam v příloze.       
 
  Dodatečně bylo ještě uděleno  v září „Čestné členství“ primátorce   
                      hl.m.Prahy paní Adrianě Krnáčové 
 

6. Valná hromada přijímá za řádného člena  br. Petra Kubalu  
 

7. Valná hromada v souladu se stanovami čl. 3.8. a 3.9. stanov vylučuje z řad 
členů spolku pro nesplnění slavnostního  slibu p. Poláška, Tomeše a Karlického  
 

8. Valná hromada bere na vědomí 
8.1. Zprávu kontrolní komise spolku za rok 2016. 
8.2. Zprávu zástupců Spolku „Vltavan“ v Praze o činnosti spolku Vltavan     
           Čechy, kam byli delegováni.  

9. Usnesení bylo schváleno __ 28  __ přítomnými členy 3 se zdrželi hlasování 
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                                                 7. Závěrečné ustanovení 

 

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

spolku „Vltavan“ v Praze v roce 2016 a to zejména :  

               Magistrátu hl. m. Prahy, který v rámci partnerství přispěl na uspořádání 

oslav 145. výročí založení spolku částkou 75 000,-Kč, Městské části Praha 2, která 

nám poskytla dar na kulturní a spolkovou činnost ve výši 50 000,-Kč, Povodí Vltavy 

s.p. za propagaci ve výši 20 000,-Kč, Pražská vodohospodářské společnosti a.s., za 

propagaci ve výši 15 000,-Kč a Vyšehradské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla za 

dar ve výši 10 000,-Kč a všem drobným dárcům, z řad členů spolku a to zejména: 

sestrám  Štěpánkové 1 400,-Kč, Tušlové 1 000,-Kč,  ale i dalším dárcům, kteří se 

podíleli svými příspěvky na úspěšném „Jubilejním fondu 145“, kde jsme v průběhu 

pěti let nastřádali částku 60 631,-Kč. Dále je nutné  poděkovat  Muzeu hl. m. Prahy, 

zastoupené  paní ředitelkou PhDr. Zuzanou Strnadovou, kde máme v prostorách 

Podskalské celnice na Výtoni archiv spolku a své zázemí. Na závěr bych ještě 

poděkoval všem vltavanským spolkům za dobrou spolupráci  a Vltavanu Čechy za 

prezentaci u Mezinárodní vorařské asociace.                                                            

 

            Sestaveno na základě podkladů jednatelky, pokladníka a kontrolní komise 

spolku „Vltavan“ v Praze.    

 

  Praha   -  Březen  2017                                            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  
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