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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 2019 

 

                                              Obsah :    1. Zpráva o činnosti v r. 2019 
2. Zpráva o hospodaření za r. 2019 
3. Zápis z valné hromady 19.1.2020 
4. Návrh rozpočtu na r. 2020 
5. Usnesení z Valné hromady   19.1. 2020 
6. Zápis z revize za r. 2019 
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. 2019 

 

       Na počátku roku jsme se tradičně účastnili bohoslužby při příležitosti úmrtí 

krále Vratislav II, zakladatele Vyšehradské kapituly. Valná hromada spolku se 

tentokrát konala v restauraci „U Karla IV“ 19.1edna za přítomnosti 34 členů spolku 

a 20 hostů. 

       Po zahájení a přivítání přítomných, schválení programu schůze, volební a 

návrhové komise, byla minutou ticha uctěna památka členů, kteří nás opustili od 

minulé Valné hromady. Byly přečteny zprávy funkcionářů o činnosti  a hospodaření 

spolku v roce 2019. Během přestávky vyzvedli členové volební komise hlasovací 

lístky a po přestávce seznámili členy s výsledky voleb. Následovaly příspěvky 

bratrských spolků a hostů a na závěr Valné hromady bylo přijato usnesení.  

       Ustavující schůze se konala 21.ledna v restauraci na Výtoni, při které byli 

určeni další funkcionáři spolku. 

        Poslední pátek v měsíci lednu je vyhrazen tradičnímu spolkovému plesu, 

kterého se zúčastnili i sestry a bratři z Davle a Štěchovic. Ples ve Smíchovském 

pivovaře navštívil za omluvenou starostku MČ Prahy 2 Janu Černochovou i radní 

Michal Zuna. 

       Na začátku února navštívila spolková delegace ples ve Štěchovicích a díky 

Vltavanu Davle, který zajistil autobus i ples v Purkarci v Zahájí. Br. Chládek a br. 

Mlejnek, se účastnili pietního aktu k bombardování Prahy v roce 1945. V měsíci 

únoru jsme se ještě rozloučili se zesnulým br. Jiřím Lukovičem. Bylo také 

rozhodnuto o změně konání plesu. Místo tradičního pátku se příští ples bude konat 

v sobotu 25.ledna 2020. Uskutečnilo se také jednání s radním pro kulturu MČ Prahy 

2 Ing. Jaroslavem Šolcem. 

       Březen začal plesem v Davli i zde byla přítomna spolková delegace, rovněž tak 

na Valné hromadě a Valných hromadách v Purkarci, ve Štěchovicích a Řevnicích. 

Zúčastnili jsme se i Valné hromady Klubu za starou Prahu. V březnu jsme se 

rozloučili s čestným členem spolku bratrem Podrem, členem davelského Vltavanu. 

Spolková schůze vzala na vědomí žádost sestry Marty Tůmové o zrušení členství ve 

spolku. Uskutečnila se schůzka br. předsedy a prezidenta Vltavana Čechy br. 

Camplíka se starostkou MČ Prahy 2. Mezinárodní vorařská asociace udělí MČ 

Praha 2 při příležitosti 150.výročí založení spolku v r. 2021 titul „Vorařská obec".     

      Duben je klidnější, tak jako každoročně i v roce 2019 jsme byli pozváni do 

Yacht klubu na závody „O vorařskou houžev" a na závěr měsíce jsme se účastnili 

zahájení nové plavební sezony Pražské paroplavební společnosti.  

Květen byl ve znamení příprav na každoroční „Country parník“ v polovině května a 

s novou kapelou. Bohužel mše sloužená za patrona kominíků sv. Floriána v kostele 

U Jakuba se konala současně s parníkem i přesto byl zástupce spolku na mši 

přítomen. Delegace spolku se rozloučila se zesnulými, dlouholetým předsedou 

Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích br. Kutmanem a jednatelem br. Františkem 

Dusíkem. 
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            Na poslední květnové schůzi jsme přivítali prezidenta Vltavana Čechy  

br. Camplíka a br. Malého, Prezident Vltavana Čechy informoval o dohotovení šífu 

a poděkoval br. Hodrovi a br. Červenému, kteří mají velký podíl na dokončení a 

uvedení šífu do provozu. Vltavan Čechy udělil br. Červenému zlatý odznak. 

      V červnu oslavila Dělnická beseda Havlíček v Řevnicích 115.výročí svého 

založení za účasti velké spolkové delegace i s Křídlovankou o kterou se finančně 

podělily všechny spolky. Náhradou za Podskalské setkání se konalo setkání členů 

spolku s hudbou a malým pohoštěním v Yacht klubu Praha. Poslední akcí v červnu 

bývá účast spolku na pouti sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Navíc přišlo pozvání na 

otevření zrekonstruovaného sálu Všebaráčnické rychty. Také těchto akcí se 

účastnila spolková delegace. 

    Vltavan Čechy připravil na červenec výstavu ve spolupráci se Zemědělským 

muzeem „Historie vorařství a šífařství ve fotografii". Vernisáž se konala 8.července 

za přítomnosti krojovaných členů spolku. 

     První schůzí na konci srpna jsme zahájili poslední třetinu roku. V září tradičním 

vítání prvňáčků ve škole v Botičské a Vratislavově ulici. Poděkování patří členům, 

kteří se vítání prvňáčků zúčastnili. Na závěr měsíce se v Praze uskutečnily plavby 

repliky šífu na Vltavě. Velké poděkování patří bratrům, kteří si udělali čas a 

věnovali se provozování šífu pro veřejnost. Plavby pod Vyšehradem měly velký 

úspěch. Tradiční spolkový zájezd se nekonal. Na místo toho připravil br. 

Mikšovský zájezd vlakem na zámek do Blatné.  

    Každoroční mše za zesnulé členy v kostele Nejsv. Trojice v Trojické ulici se 

nekonala i tradiční tryzna z důvodu uzavření Smíchovské komory doznala změny. 

Smutečně vyzdobená loď Andante a šíf proplul komorou u Mánesa k soše Vltavy 

tentokrát z druhé strany. Spolková delegace se účastnila vzpomínky na zemřelé v 

Davli a Štěchovicích.  

     V prosinci jsme ještě pořádali posezení s Mikulášem, čertem a andělem. A 

před koncem roku tradiční Vánoční jarmark ve škole v Botičské, také zde patří 

poděkování členům, kteří se jarmarku zúčastnili. 

      Ráda bych ještě připomněla spolupráci s muzeem hlavního města Prahy, 
Městskou částí Praha 2, Magistrátem hl. m. Prahy, Vltavanem Čechy a ostatními 
vltavanskými spolky, Jednotou kominíků, obcemi Baráčníků a Dělnickou besedou 
Havlíček v Řevnicích. Akcí je po celý rok mnoho a členů kteří, se mohou účastnit a 
mají čas je málo. Kvapem se blíží významné výročí spolku. Při přípravě 150.výročí 

založení Spolku „Vltavan“ v Praze bude potřeba, aby se do příprav zapojil každý 
člen.     
 
                   
                                                                      Zprávu sestavila jednatelka spolku, 
                                                                                Bohunka Štěpánková       
 
 
 V Praze dne 18.ledna 2020. 
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2. Zpráva o hospodaření v r. 2019 

Příjem za rok 2019 …………………………………………………….. 266 625,83 
Výdaje za rok 2019 …………………………………………………….. 204 564,99 
Hospodářský výsledek za rok 2019                                          62 060,94 

 

         PŘÍJMY :  

Položka 1.  Členské příspěvky a dary                                                      36 429,-                           
Položka 2.  Kulturní činnost                                                                   158 982,-                                                                                                                      
Položka 3.  Prodej upomínkových předmětů                                        14 183,-    
Položka 4.  Dar městské části Praha 2 + 5                                             55 000,-                               
Položka 5.  Propagace                                                                                 1 995,-                                                                                                                   
Položka 6.  Úroky                                                                                              36,83  
                                                                                      ______________________                                                                                                                                             
                                                                                                Celkem   266 625,83 

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

                VÝDAJE : 

Položka     01. Provozní náklady                                                              51 318,-  
Položka     02. Kulturní činnost                                                              142 303,- 
Položka     03. Upomínkové předměty                                                     1 608,- 
Položka     04. Nákup inventáře                                                                      0 
Položka     05. Ostatní náklady                                                                   7 411,- 
Položka     06. Náklady na vedení účtu                                                     1 924,99 
                                                                                                        _______________ 
                                                                                                   Celkem   204 564,99 

 
 

K 31. 12. 2019 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, pokladny a 
stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 

 

 

Sestavil k 31.12.2019 

Václav Souček-pokladník 
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3.Zápis z Valné hromady Spolku,,Vltavan" v Praze 

konané 18.ledna 2020 

 

     Jednání Valné hromady spolku „Vltavan“ v Praze bylo svoláno v souladu se 
stávajícími stanovami a zúčastnilo se jí 32 členů a14 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 za uplynulý rok.       

 Po seznámení s programem Valné hromady následovaly zprávy funkcionářů, 
jednatelská zpráva, zpráva o hospodaření spolku i zpráva o stavu archivních sbírek, 
které byly schváleny. Členové a členky byly seznámeny s navrhovanou kandidátkou 
správního výboru a dozorčí rady spolku. V průběhu přestávky byly provedeny volby 
nového správního výboru. 

 Po přestávce seznámila předsedkyně volební komise sestra Lexová přítomné s 
průběhem voleb. Navržená kandidátka byla přítomnými schválena tak jak byla 
sestavena. Byla zvolena kontrolní komise a zástupci do svazu vltavanských spolků-
Vltavanu Čechy. Rovněž byl předložen plán kulturní činnosti spolku pro letošní rok. 
Byla přijata nová členka s. Danuše Růžičková. Zvolili jsme také předsedu Jubilejního 
výboru pro přípravu oslav 150.ývročí založení spolku br. Jar. Červeného. 

 Následovaly zdravice hostů, br. Pöschl zdraví z Purkarce a zve na ples 22.února 
a Valnou hromadu 14.března a těší se na setkání spolků na Kvildě při padesátém 
výročí odhalení pamětní desky k pramenům řeky Vltavy. I Štěchovice zvou na svůj 
ples 1.února na Peškově a na Valnou hromadu 21.března do klubovny. Předseda br. 
Bílek z Davle omlouvá prezidenta Vltavana Čechy br. Camplíka, který děkuje za práci 
ve Vltavanu Čechy. Předává zlatý odznak Vltavana Čechy br. Mikšovskému a 
Mintorovi za provozování šífu na Vltavě v Praze. Provoz šítu bude pokračovat i v 
letošním roce. Pravděpodobně pouze ve Štěchovicích, Davli a Praze. Doprava šífu do 
Purkarce a zpět je finančně náročná. Pracujeme společně na přípravě zápisu 
„Vorařství na Evropských řekách“ do seznamu UNESCO. Příprav se účastní Polsko, 
které bude zápis podávat, Německo, Rakousko, Lotyšsko a na poslední chvíli i 
Španělsko. Br. předseda rovněž pozval na spolkový ples 29.února a na Valnou 
hromadu 1.března do Davle. 

 Předseda Miroslav Cvancingr děkuje za účast na oslavách 115.výročí trvání 
spolku a na rozloučení s br. Kutmanem dlouholetým předsedou spolku a br. 
Dusíkem jednatelem spolku. Zve na Valnou hromadu 7.března 2020 do Řevnic. 

 Čestný člen br. Josef Veselý vyřizuje pozdravy od Domova Ráček, Handicap 
Lyceum Praha a Organizace mentálně postižených. Vzpomíná na začátek 
spolupráce, kdy 13.1.2001 složili Bocmani slib za přítomnosti spolku. Předává do 
spolku publikaci k 50.výročí trvání Organizace mentálně postižených. Bratr předseda 
děkuje za publikaci. Br. Veselý připomíná seminář 4.4.2020 pro všechny vltavanské 
spolky. Skripta budou pro účastníky připravena. Náklady uhradí Vltavan Čechy. 
Poděkování patří Vltavanu Štěchovice za propůjčení klubovny pro konání semináře.  
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       Br. Michněvič předává pozdrav z Českého Yacht Klubu a zve na Valnou hromadu 
5.února. 

Br. Mejstřík, v září letošního roku se uskuteční výstava Vltavanu Čechy v Paříži 
v Českém domě. Obrovská prestiž pro všechny. V rámci 150.výročí trvání spolku se 
za rok otevřena výstava v muzeu v Kinského sadech. 

Předseda návrhové komise br. Červený předkládá návrh usnesení Valné 
hromady spolku ,,Vltavan" v Praze. Usnesení jednohlasně přijato. Závěrem jednání 
br. předseda Václav Hodr děkuje za práci v roce 2019. Děkuje členům spřátelených 
spolků za spolupráci v loňském roce. V letošním roce je stěžejním programem 
setkání všech spolků k padesátému výročí odhalení pamětní desky na Kvildě a 
2.plavební sezona šífu na Vltavě. 

Bratr předseda přeje příjemnou zábavu a spolkům šťastnou cestu domů. 
 

 

 

                                                                                  Zapsala i do protokolu  

                                                                                   Bohunka Štěpánková 
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4. Návrh rozpočtu na rok 2020 
 

 

PŘÍJMY :                                                                                      210 500,-  Kč 

 

  z členských příspěvků a darů členů                                        35 000,-  Kč 

  z kulturní činnosti                                                                    130 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                       15 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                               30 000,-  Kč 

  úroky                                                                                                 500,-  Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                       212 000,-  Kč 

 

  provozní náklady                                                                         50 000,-  Kč 

  kulturní činnost                                                                         130 000,-  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 1 500,-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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4. Návrh rozpočtu na r. 2020 

 

 

 

 

PŘÍJMY :                                                                                                210 500,-  Kč 

 

  z členských příspěvků a darů členů                                                   35 000,-  Kč 

  z  kulturní činnosti                                                                              130 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                                  15 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                                          30 000,-  Kč 

  úroky                                                                                                            500,-  Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                                212 000,-  Kč 

 

  provozní náklady                                                                                   50 000,-  Kč 

  kulturní činnost                                                                                   130 000,-  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 1 500,-Kč 
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              6. Zpráva o činnosti kontrolní komise pro výroční zprávu spolku 

 

                                 Kontrolní komise zvolená pro rok 2019 pracovala ve složení: 

                          Předseda komise: s. Helena Lexová 

                          Místopředseda a revizor: br. Jan Novák 

                          Člen komise: s. Kateřina Vaníčková 

                          Člen komise: br. Eugen Michněvič 

                          Člen komise: br. Jan Mintora 

                Kontrolní činností zjistila, že záležitosti spolku jsou řádně vedeny a spolek 
          vykonává činnost v souladu se stanovami a předpisy. 
               Komise se scházela podle potřeby. O výsledku své práce informovala na 
          spolkových schůzích. 
               Revizi účetnictví komise prováděla jedenkrát měsíčně a zjistila, že všechny 
          příjmové a výdajové doklady byly ověřeny statutárním orgánem a byly řádně 
          zaúčtovány. 
                Kontrolní komise ověřila účetní uzávěrku za účetní rok 2019 a přezkoumala 
         výroční pokladní zprávu. 
 
           Dne 6. 1.2020 byla provedena inventarizace majetku, které se zúčastnili: 

          s. Helena Lexová 

          s. Bohunka Štěpánková 

          br. Václav Hodr 

          br. Kare! Mikšovský 

          br. Zdeněk Kanta 

 

              Tito členové potvrzují, že evidenční stav odpovídá skutečnosti. Komise nezjistila 
        žádné pochybení oproti zákonu a účetnictví čísIo 563l1990 Sb. ve znění pozdějších    
        předpisů a k vedení účetnictví nemá výhrad. 
 
 
                                                                                                                 Helena Lexová 
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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 35 000,-Kč a Městské části Praha 5 za příspěvek ve výši 20 000,-Kč na 

uspořádání plesu a samozřejmě všem členkám a členů za drobné příspěvky. 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 tohoto 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 - Květen 2020                                                              
                                                                               
                                                                                                                                     Předseda spolku       

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

                                                                                                                                         
 
                                                                                 
                                                                                                    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 

© Spolek „Vltavan" v Praze 2020 

                                                    

http://www.vltavan-praha.cz/
mailto:predseda-vltavan@seznam.cz
mailto:¡ednatel-vltavan@seznam.cz

