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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 2018 

 

Obsah :    1. Zpráva o činnosti v r. 2018 
                  2. Zpráva o hospodaření za r. 2018 
                  3. Zápis z valné hromady 19.1.2019 
                  4. Návrh rozpočtu na r. 2019 
                  5. Usnesení z Valné hromady   19.1. 2019 
                  6. Zápis z revize za r. 2018 
                  7. 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. 2018 

             

               Začátkem roku 2018 jsme se zúčastnili bohoslužby při příležitosti 
výročí úmrtí krále Vratislava II, zakladatele Vyšehradské kapituly. Valná 
hromada se konala 20. ledna v restauraci ,,U Libuše“ za přítomnosti 34 členů 
spolku a 15 hostů. Po zahájení a odsouhlasení  programu Valné hromady byla 
minutou ticha uctěna památka členů, kteří nás opustili v minulém období. 
Poté přivítal br. předseda hosty a byla schválena volební a návrhová komise.             
             Během zpráv funkcionářů vyzvedli členové volební komise hlasovací 
lístky od členů spolku a ještě před přestávkou seznámili členstvo s výsledkem 
voleb. Došlo ke změně a to : předseda Václav Hodr, místopředseda Jaroslav 
Červený, jednatelka ses. Bohunka Štěpánková a členové Zdeněk Kanta a 
Karel Mikšovský. Kontrolní komise zůstala bez změny,  ses. Helena Lexová-
předsedkyně, br. Jan Novák-místopředseda a členové, Kateřina Vaníčková, 
br. Eugen Michněvič a Jan Mintora.  
           První spolková schůze výboru se konala 22. ledna 2018 v restauraci na 
Výtoni, kde byly rozděleny funkce členům výboru. 
           Poslední pátek v měsíci lednu se tradičně konal spolkový ples v tomto 
roce již 147 ,na kterém byli přítomni i bratři a sestry z vltavanských spolků 
Davle, Štěchovic a přijela i delegace z Purkarce. Potřetí jsme pořádali ples 
v sále Smíchovského pivovaru. Při kapacitě sálu se nám po několika letech 
podařilo ples vyprodat. Přítomnými byl ples hodnocen kladně i díky 
občerstvení, které bylo v rámci vstupného podáváno. 
          V lednu se rovněž dokončily úpravy nebytových prostor na Rašínově 
nábřeží, kam jsme přestěhovali některé archiválie z půdy na Výtoni. Velký dík 
patří všem členům, kteří se na úpravách a stěhování podíleli, ale zejména 
iniciativě ses. Štěpánkové, díky které se podařilo tyto prostory od Městské 
části Praha 2 získat.  
           V únoru jsme navštívili ples ve Štěchovicích. Na spolkové schůzi byl 
navržen a odsouhlasen pokladníkem spolku br. Václav Souček. Na ples do 
Purkarce zajistil Vltavan Davle autobus a tak se připojila i naše delegace, ples 
v Zahájí se vydařil, jen cesta zpět v promrzlém autobuse nebyla příjemná. 
V únoru rovněž došlo ke změně zástupce ve Vltavanu Čechy, stal se jím br. 
Jiří Mejstřík. Na závěr měsíce se ještě ve Smíchovském pivovaru konala 
slavnost všech vltavanských spolků při příležitosti zapsání vorařství na 
seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. 
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           V březnu se delegace zúčastnila plesu v Davli a následné Valné 
hromadě spolku i zde došlo ke změně předsedy. Pražskou paroplavební 
společností jsme byli pozváni na křest nové poštovní známky s motivem 
parníku Vltava. Při té příležitosti byla představena i kniha Jiřího Svobody 
„Historie voroplavby v Čechách“. Slavnostní křest této knihy, kterou připravil 
Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků se konal v knihovně Strahovského 
kláštera. V březnu se rovněž konaly Valné hromady v Purkarci, které jsme se 
nezúčastnili a ve Štěchovicích, kde došlo také k výměně vedení. 
           V dubnu uspořádal JUDr. Josef Veselý seminář funkcionářů 
vltavanských spolků na kterém nás seznámil se změnami zákonů a vyhlášek o 
spolkové činnosti. Pražská paroplavební společnost zahájila spolu s vltavany 
sezonu již 28. dubna. Odpoledne se konal koncert k 10. výročí založení 
Povltavských trubačů v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě i zde se 
účastnila delegace spolku. 
           V květnu jsme byli pozváni Yacht klubem Praha na závody plachetnic o 
„Vorařskou houžev“. Další květnovou akcí byly oslavy 150. let Jednoty 
kominíků. Slavnostní bohoslužba se konala ve Svatovítské katedrále na 
pražském hradě. Poté následoval za velkého vedra průvod na Kampu 
k odpolední veselici. Další akcí byl tradiční Country parník pro členy a 
příznivce spolku se skupinou Blankyt. 
          Červen je každoročně nejnáročnější, začal Podskalským setkáním, 
tentokrát ve spolupráci s Klubem českých turistů s podtitulem „100 let 
Československa a 130 let Českého svazu turistů“. V okolí Výtoně hrála kapela 
Třehusk, pekly se klobásy a na Vltavě se návštěvníci projížděli na kolesovém 
parníčku Sírius. V červnu se rovněž konalo 120 výročí založení spolku Vltavan 
Štěchovice, zde se spolek účastnil delegací v počtu dvaceti členů i zde 
panovalo velké vedro. Poslední akcí byla tradiční pouť sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě.   
          Poslední týden v srpnu jsme ukončili spolkové prázdniny a začali 
připravovat zářijové vítání prvňáčků ve škole Botičské a Vratislavově.   
          Na přelomu srpna a září se konala Valná hromada Mezinárodní 
vorařské asociace, kde došlo ke změně na postu prezidenta. Do funkce byl na 
tříleté období zvolen br. Jaroslav Camplík, prezident Vltavanu Čechy. 
V polovině září jsme se účastnili akce „100 let Československé republiky" 
pořádané Lékařskou fakultou UK a oslav 145výročí založení Obce baráčnické 
v Kolíně. Od 17. do 27. září vyvrcholil projekt vltavanských spolků pod 
názvem „Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“.    
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V průběhu desetidenní akce se představili členové spolků na náplavce u 
železničního mostu s ukázkovou stavbou voru. Do Prahy byla dopravena a 
spuštěna na Vltavu replika dřevěného šífu, který byl postaven podle původní 
dokumentace „První české loděnice Jan Šílený a synové“ z Týna nad Vltavou. 
Předchůdce této repliky na počátku dvacátého století vozil výletníky ve 
Svatojánských proudech nad Štěchovicemi. Šífu požehnal pražský arcibiskup 
Dominik kardinál Duka O.P. a slavnostní křest provedli za nepřítomného 
ministra dopravy, ředitelka plavební zprávy Klára Němcová a ředitel Povodí 
Vltavy Petr Kubala.         
         Na polovinu října připravil br. Mikšovský dvoudenní zájezd do okolí 
Jindřichova Hradce s názvem „Česká Kanada". Byl to velice pěkný a pohodový 
zájezd, který se všem velmi líbil.  

        První pátek v listopadu se konala mše za zemřelé členy spolku 
v podskalském kostelíku Nejsvětější Trojice v Trojické ulici. Následující den se 
delegace spolku účastnila vzpomínky na zemřelé v Davli a Štěchovicích. 
Tryzna v roce 2018 byla ve spolupráci s PPS zaměřena k 100 letům 
Československé republiky. Smutečně vyzdobený parník VLTAVA, za 
přítomnosti vedení PPS a delegací spřátelených spolků přistál u sochy Vltavy. 
Za zvuků fanfár z Libuše položili členové spolku věnec k soše Vltavy. 

     V prosinci jsme ještě pořádali posezení s Mikulášem, čertem a andělem. 
Poslední akcí před koncem roku byl tradiční Vánoční jarmark ve škole 
v Botičské ulici.  

     Ráda bych ještě připomněla spolupráci s muzeem hlavního města Prahy, 
Městskou částí Praha 2, Magistrátem hl.m. Prahy, Vltavanem Čechy a 
ostatním spolky, Jednotou kominíků, Obcemi baráčníků a Dělnickou besedou 
Havlíček v Řevnicích. 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 19. ledna 2019 
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2. Zpráva o hospodaření za r. 2018 

Příjmy za rok 2018 činily celkem …………………………………………  243 783,41  
Výdaje za rok 2018 činily celkem…………………………………………  259 589,13   

Hospodářský výsledek za rok 2018 ……………………………………… - 15 805,72 

 

PŘÍJMY : 

Položka    1.  Členské příspěvky a dary                                                   29 972,-     
Položka    2.  Kulturní činnost                                                                138 243,-       
Položka    3.  Prodej upomínkových předmětů                                     23 535,-  
Položka    4.  Dar  městské části Prahy 2                                                45 000,-    
Položka    5.  Propagace                                                                              7 000,- 
Položka    6.  Úroky                                                                                            33,41  
Příjem celkem                                                                                          243 783,41 

           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                                                                  44 690,- 
Položka  02.  Kulturní činnost                                                                  164 758,-    
Položka  03.  Upomínkové předměty                                                       33 200,-    
Položka  04.  Nákup inventáře                                                                        242,-    
Položka  05.  Ostatní náklady                                                                    14 751,-    
Položka  06.  Náklady na vedení účtu                                                         1 948,13 

Výdaje celkem                                                                                            259 589,13 
 
 
K 31.12.2018 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, 
pokladny a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 
 
 
 
Sestavil k 31.12.2018 
Václav Souček  - pokladník 
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3. Zápis z Valné hromady spolku „Vltavan“ v Praze 
                                            konané dne 19. Ledna 2019  

   
        Jednání Valné hromady bylo svoláno v souladu se stávajícími stanovami  a 
zúčastnilo se jí 34 členů spolku a 20 hostů.  Po zahájení a přivítání hostů 
seznámil br. předseda členy s programem valné hromady. Následně bylo 
navrženo a schváleno složení volební a návrhové komise. Minutou ticha jsme 
uctili památku členů, kteří nás opustili od minulé valné hromady. Br. předseda 
přečetl pozdrav z nemocnice od br. Františka Tůmy. Oproti předloženému 
programu došlo k přehození bodu přijímání nových členů. Slib do rukou br. 
předsedy složili: sestra Jiřina Tišáková, bratr Jakub Schuster, bratr Jozef Tišák.  
       Následovali zprávy jednotlivých funkcionářů, jednatelská zpráva, zpráva o 
hospodaření spolku i zpráva o stavu archivních sbírek, které byly schváleny.  
     Po přestávce ve které se uskutečnily volby  přečetla ses. Helena Lexová 
výsledky voleb. Předložená kandidátka byla přítomnými beze změny schválena.  
Byla zvolena kontrolní komise a zástupci do svazu vltavanských spolků - 
Vltavanu Čechy. Rovněž byl předložen návrh plánu kulturní činnosti pro letošní 
rok.  
      Br. Camplík prezident  Vltavanu Čechy děkuje za pozvání a přeje mnoho 
úspěchů všem zvoleným. Děkuje všem, kteří se podíleli na úspěšné akci „Lodní 
doprava na řece Vltavě před sto lety", která pomohla ke zviditelnění Vltavana v 
naší společnosti. Připravuje se zápis na seznam UNESCO. Jakmile se přidá motor 
na šíf a získáme povolení k plavbě chceme provoz šífu střídat mezi Prahou, 
Davlí a Štěchovicemi, případně i Purkarcem. Připravují se výstavy fotografií naše 
i evropské asociace. Připravuje se vydání knihy o historii a stavbě šífů.  
Br. Bílek potvrzuje účast na plese v Praze, zajistili autobus do Purkarce. Zve na 
ples i Valnou hromadu do Davle. Br. Novotný přeje mnoho úspěchů a zve 
rovněž na ples i Valnou hromadu do Štěchovic. Purkarecký předseda br. Jan 
Pešl blahopřál nově zvolenému výboru a zve na ples a Valnou hromadu do 
Purkarce.  Předseda br. Cvancinger zve na 115. výročí založení Dělnické besedy 
Havlíček, které se bude konat 15. června v Lidovém domě v Řevnicích a také na 
Valnou hromadu. Paní Turková z Klubu za starou Prahu omlouvá pí. K. 
Bečkovou a předává spolku 2 věstníky Klubu za starou Prahu. Termín Valné 
hromady bude ještě upřesněn. 
       Předseda br. Hodr děkuje za důvěru, děkuje všem členkám a členům za 
obětavou práci ve spolku v uplynulém roce a přeje hodně zdraví v roce 2019.                 
       Návrh usnesení z Valné hromady předložený br. Červeným a byl 34 
přítomnými přijat a je přílohou zápisu z Valné hromady. 
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4. Návrh rozpočtu na r. 2019 

 

 

 

 

PŘÍJMY :                                                                                                195 500,-  Kč 

 

  z členských příspěvků a darů členů                                                   25 000,-  Kč 

  z  kulturní činnosti                                                                              120 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                                  20 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                                          30 000,-  Kč 

  úroky                                                                                                            500,-  Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                                242 000,-  Kč 

 

  provozní náklady                                                                                   40 000,-  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                                                                          2 000,-  Kč   

 

Plánovaný schodek 46 500,-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 
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7. Závěrečné ustanovení 
 
 
 

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

„Vltavan" v Praze a to zejména: 

Městské části Praha 2, která nám poskytla nejen příspěvek na kulturní a 

spolkovou činnost ve výši 45 000,-Kč, ale i možnost získání pronájmu nebytových 

prostor kam jsme mohli přestěhovat část našeho archivu z Výtoně. Dále je nutné 

poděkovat za spolupráci Muzeu hl. m. Prahy, zastoupené paní PhDr. Zuzanou 

Strnadovou, kde máme v prostorách Podskalské celnice na Výtoni část archivu spolku a 

své zázemí a Pražské paroplavební společnosti za spolupráci při našich akcích a 

samozřejmě všem členkám a členům, kteří se podílejí na činnosti spolku a udržují 

tradici nejstaršího plaveckého spolku i v dnešní době stále živou. 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 2019          
                                                     
                                       
 
 
 
 
 
                                                                                 
                                                                                                    Kontakt: 

Spolek „Vltavan" v Praze       

Rašínovo nábřeží 412/30, 120 00 Praha 2 IČO 00552429, DIČ CZ2-00552429 

www.vltavan-praha.cz  

email: predseda-vltavan@seznam.cz, ¡ednatel-vltavan@seznam.cz 
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