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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 2015 

 

Obsah :    1. Zpráva o činnosti v r. 2015 
                 2. Zpráva o hospodaření za r. 2015 
                 3. Zápis z valné hromady 17.1.2016 
                 4. Návrh rozpočtu na r. 2016    
                 5. Usnesení z Valné hromady   17.1. 2016 
                 6. Zápis z revize za r. 2015 
                 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.2015 

              V roce 2015 se konala Valná hromada 17.ledna zde v restauraci,,U Libuše“ za 
přítomnosti 38 členů spolku a 15 hostů. 

             Po odsouhlasení programu, volební a návrhové komise byly předloženy zprávy 
jednotlivých funkcionářů. Oproti minulým Valným hromadám (dále jen VH) byla 
změna v tom, že na programu bylo schválení nových stanov spolku tak, jak ukládá 
nový Občanský zákoník. Velký dík za spolupráci na přípravě a vlastním sestavení 
stanov patří JUDr Veselému. Velmi nápomocen mu k tomu byl i I.místopředseda 
spolku br.Václav Hodr, na kterém zůstala v součinnosti s br.Veselým a magistrem 
Vítem registrace stanov a spolku u městského soudu v Praze. O přestávce byla 
provedena volba výboru, který byl podle nových stanov pouze 5 členný ve 
složení:předseda br.Jaroslav Červený,místopředseda br.Václav Hodr,jednatelka 
ses.Bohunka Štěpánková,členové výboru br.Zdeněk Kanta a br.Karel Mikšovský. 
Kontrolní komise, která je také 5 členná jak požadují nové stanovy byla zvolena ve 
složení: předsedkyně ses.Helena Lexová, místopředseda br.Jan Novák a členové 
ses.Kateřina Vaníčková, br.Eugen Michněvič a br.Jan Mintora. I přes to, že je výbor a 
kontrolní komise desetičlenná, mají i ostatní členové možnost se schůzí účastnit. 
Spolkové schůze se konají každých 14 dní a jednou za čtvrt roku jsou zasílány členům 
pozvánky na členské spolkové schůze.  
            Poslední pátek v měsíci lednu se tradičně konal spolkový ples za účasti   
vltavanských spolků Davle a Štěchovic. I zde došlo ke změně. Po několika letech jsme 
opustili Národní dům na Smíchově a přesunuli jsme se blíže k Vltavě do Smíchovského 
pivovaru. Bohužel ani při nižším počtu míst se nepodařilo ples vyprodat. Přesto, že 
stále připomínáme povinnost každého člena podpořit spolek zakoupením vstupenky  
na jakoukoli akci spolku,nestává se tak. Přítomnými byl ples hodnocen kladně i díky 
občerstvení, které bylo v rámci vstupného podáváno. V měsíci lednu jsme byli 
přítomni na hodnotícím zasedání XXIV. župy Baráčníků. 
             V únoru  delegace spolku navštívila spolkové v Davli a Štěchovicích.  
Díky br. Mikšovskému se podařilo přetočit spolkové filmy 8mm formátu na DVD.   
Muzeem hl. m. Prahy požádalo o prodloužení naší výstavy v muzeu na Výtoni do 
konce roku 2015. Začalo se pracovat na přeměně a zprovoznění webových stránek 
spolku. Dva členové spolku byli přítomni instalace nového probošta Vyšehradské 
kapituly mons. Aleše Opatrného.             
            V březnu jsme byli na besedě v Chotilsku k 60. výročí napuštění Slapské 
přehrady a zúčastnili jsme se VH ve Štěchovicích. Začali jsme pracovat na sestavení 
jednacího řádu spolku, který by měla dnešní VH (16.ledna 2016), odsouhlasit.  PPS 
oslavila v roce 2015  150. výročí založení a k připravované výstavě v Národním 
technickém muzeu jsme byli požádáni o zapůjčení exponátů z našeho archivu. Byli 
jsme také pozváni na VH Klubu za starou Prahu a Dělnické besedy Havlíček 
v Řevnicích.  
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            Měsíc březen bývá vždy naplněn mnoha akcemi spřátelených spolků. Patří 
k nim i zasedání veleobce baráčníků a bohužel  na VH v Purkarci se nikdo nedostavil. 
            V dubnu je tradičně první závod s účastí našich členů, závod plachetnic  
 ,,O vorařskou houžev“, který pořádá Český Yacht klub. Zde se patří poděkovat  
br.Kantovi, který houžve pro soutěž připravil. Navštívili jsme výstavu ,,Kámen 
v pravěku“.V měsíci dubnu se  konala také VH Vltavana Čechy. 
            Květen začíná zahájením plavební sezony PPS, které se vždy účastní vltavanské 
spolky. Zemřel náš dlouholetý člen br. Jiří Frost. Zúčastnili jsme se mše v kapli kostela 
sv. Jakuba za patrona kominíků sv. Floriána se spolkovým praporem. Plavecký 
kostelíček v Trojické ulici pořádal benefiční koncert pro obnovu kostelních varhan. 
Spolek přispěl částkou 5.000,-Kč. Také jsme byli pozváni PPS na křest nové lodi 
Bohemia. Podvečernímu country parníku předcházel dopolední výlet parníkem pro 
děti ze školy ve Vratislavově ulici. Díky ses. Vaníčkové, která měla režii dětského 
parníku na starost se výlet dětí vydařil. I večerní country parník se vydařil, tombola 
byla rychle rozebrána a všichni se spokojeně bavili. Završením měsíce května bylo 
doručení usnesení soudu o úspěšné registraci spolku a nových stanov. Ještě jednou 
díky těm, kteří se o registraci zasloužili. 
           V červen se podařilo zprovoznit nové webové stránky spolku Vltavan v Praze.  
V muzeu na Výtoni natáčela ČT pořad ,,Folklorika“. Uspořádali jsme zájezd na Kvildu 
k pamětní desce u pramenů řeky Vltavy, živitelky plavců a vorařů. Došlo i na úpravu a 
doplnění naší výstavy v muzeu na Výtoni. Poděkování patří br.Daňkovi a Mejstříkovi.  
Podskalské setkání, kterým se snažíme vytvořit novodobou tradici, však není pro velké 
množství akcí v okolí, přínosem do spolkové kasy. Byli jsme pozváni na vernisáž 
výstavy ke 150.výročí založení Pražské paroplavební společnosti do Národního 
technického muzea. Zúčastnili jsme se i na ,,Poctě Janu Husovi“ , kterou přádala 
veleobce baráčníků. Na závěr června jsme každoročně zváni Vyšehradskou kapitulou 
na pouť sv. Petra a Pavla. 
             V červenci se konalo setkání Mezinárodní vorařské asociace. Bylo rozhodnuto, 
že Vltavan Čechy si připraví vlastní program a účastní se pouze jednání VH MVA nikoli 
doprovodného programu. 
Závěrem prázdnin pořádala Pražská paroplavební společnost oslavu 150.výročí svého 
založení za účasti vltavanů. Na poslední srpnové schůzi spolku jsme se zabývali 
přípravou vítání prvňáčků ve škole v Botičské a Vratislavově ulici.  
            Byl zvolen jubilejní výbor pro přípravu oslav 145.výročí založení spolku.Oslavy 
se budou konat 11.června 2016, v den kdy byl spolek v restauraci ..U Hejduků“ 
založen. Na první zářijové schůzi jsme uctili památku čestného člena spolku 
akademického malíře Jiřího Boudy. Byli jsme pozváni na vinobraní v Grébovce  i na 
vernisáž muzea hl.m.Prahy  ,,Husova Praha“. 
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              V měsíci říjnu se konaly oslavy 100 let založení kostela ve Štěchovicích. I zde 
byl spolek zastoupen. Spolková delegace navštívila hrob spoluzakladatele spolku a 
pražského primátora Františka Dittricha.  
          Poslední pátek v měsíci říjnu byla sloužena mše za zemřelé v plaveckém 
kostelíčku v Trojické ulici za přítomnosti členů spolku. Navštívili jsme i vzpomínku na 
zemřelé v Davli a Štěchovicích. 
             Listopad jsme zahájili smuteční tryznou za utonulé na českých řekách za 
spoluúčasti bratří a sester z Davle a Štěchovic. Dozvěděli jsme se také, že byl spolek 
Vltavan v Praze 29.5.2015 ,jako první spolek, zapsán na Krajský seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury hl. m. Prahy . 
         V prosinci jsme pořádali Mikulášskou zábavou. Dětí moc nebylo. Vánoční jarmark 
v Botičské podpořili 4 členové spolku. Závěrem roku jsme se prvně sešli v týdnu mezi 
vánočními a novoročními svátky.Byli jsme překvapeni účastí členů ve sváteční době. 
Toto byla zpráva o činnosti spolku v roce 2015. Možná jsem na některou akci 
zapomněla, ale chci poděkovat všem členům, kteří obětují svůj čas pro to, aby spolek 
reprezentovali. Spolek, který v roce 2016 bude slavit 145 let od založení prvním 
pražským primátorem Františkem Dittrichem. Mnoho díků všem, kteří mají Vltavan 
v srdci. Těšíme se na setkání s Vámi 11.června 2016 při 145.výročí trvání spolku 
Vltavan v Praze. 
 
                                                                                                        jednatelka spolku 
                                                                                                     Bohunka  Štěpánková 
 
 
V Praze dne 16.ledna 2016 
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2. Zpráva o hospodaření za rok 2015  

 
 

Příjmy za rok 2015 činily celkem     ……………………….               197 189,25  Kč 
Výdaje za rok 2015 činily celkem     ……………………….              204 787,63  Kč    
Hospodářský výsledek za rok 2015 ……………………….               – 7 598,38  Kč 
 
 
 
           PŘÍJMY : 
 
           Položka    1. Členské příspěvky a dary                                     31 715,-    Kč                                                       
           Položka    2. Kulturní činnost                                                   141 966,-    Kč 
           Položka    3. Prodej upomínkových předmětů                           11 920,70 Kč 
           Položka    4. Dar MČ Prahy 2                                                    10 000,-    Kč 
           Položka    5. Propagace                                                                     -0-    Kč 
           Položka    6. Úroky                                                                      1 587,55 Kč  
 
           Příjmy celkem                                                                         197 189,25   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                                                  39 340,-   Kč 
           Položka  02. Kulturní činnost                                                   137 126,-   Kč 
           Položka  03. Upomínkové předměty                                           1 593,-    Kč 
           Položka  04. Nákup inventáře                                                     5 000,-    Kč 
           Položka  05. Ostatní náklady                                                    19 652,-    Kč 
           Položka  06. Náklady na vedení účtu                                         2 076,63  Kč 
 
          Výdaje celkem                                                                         204 787,63   Kč 
 
 
 
  
         K 31.12.2015  byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, pokladny       
         a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 
 
 
Sestavil k 31.12.2015 
Václav Hodr 

 

 



Spolek „Vltavan“ v Praze                                                                                                     Výroční zpráva 6 z 11 
 

                             

                                   3.  Zápis Valné hromady konané 16.ledna 2016  

 

           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. 2016 

 

 

V roce 145.výročí založení spolku Vltavan v Praze 

 

 

 

PŘÍJMY :                                                                                             391 500,-  Kč 

 

  z členských příspěvků a darů členů                                                     25 000,-  Kč 

  z  kulturní činnosti                                                                              250 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                                      15 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                                          100 000,-  Kč 

  úroky                                                                                                       1 500,-  Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                            372 500,-  Kč 

 

  provozní náklady                                                                                  35 000,-  Kč 

  kulturní činnost                                                                                   250 000,-  Kč  

  nákup upomínkových předmětů                                                           35 000,-  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.       

 

 

 

 

 

 

 

 



Spolek „Vltavan“ v Praze                                                                                                     Výroční zpráva 8 z 11 
 

 
5. Usnesení 

 
ze zasedání valné hromady Spolku „Vltavan“ v Praze 

dne 16. ledna 2016 
 

Valná hromada byla svolána podle stanov spolku, v souladu se zákonem 89/2012 
Sb., občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo 41 členů (z celkového počtu 76 řádných 
členů) a 1 čestný člen.  Valná hromada byla usnášeníschopná.  
 

Valná hromada konstatuje, že usnesení z minulého jednání dne 17 ledna 2014 bylo 
splněno až na úkol: 

 č.4.5.zahájit práce na získání statusu veřejné prospěšnosti spolku. Důvodem 
nesplnění  bylo to, že zákon o veřejné prospěšnosti nebyl vydán. 
 

1. Valná hromada schvaluje  
 
1.1. Výroční zprávu z roku 2014. 
1.2. Zprávu o činnosti a účetní závěrku za rok 2015. 
1.3. Rozpočet na rok 2016. 
1.4. Zaměření spolku a plán činnosti na rok 2016. 
1.5. Vnitřní předpis spolku Vltavan 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 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, Filipa Houdka a Františka Tůmu.  
 

2.5. Valná hromada jmenovala  
a) zapisovatelky Ludiši Součkovou a Dagmar Pohanovou. 
b) druhým pokladníkem Zdeňka Kantu. 
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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 2015 s účetní závěrkou. Do 30.06.2016.  
 
 

5. Valná hromada oceňuje 
 
5.1. sestru Helenu Lexovou za aktivní padesátiletou činnost ve Spolku „Vltavan“ 

v Praze a uděluje jí  čestný diplom spolku 
 

5.2. čestného člena JUDr Josefa J.Veselého za patnáctiletou spolupráci 
s neziskovými organizacemi HANDICAP LYCEUM a Domov Ráček a zejména 
za tvorbu nových stanov spolku a splnění požadavků zákona 89/2012 Sb. při 
registraci a uděluje mu nejvyšší ocenění spolku zlatý odznak . 

 
6. Valná hromada přijímá za řádné členy   br. Lukoviče  

 
7. Valná hromada v souladu se stanovami čl. 3.8. a 3.9. stanov vylučuje z řad členů 

spolku  Jiřího Veita pro neplacení členských příspěvků 
 

8. Valná hromada bere na vědomí 
8.1. Zprávu kontrolní komise spolku za rok 2015. 
8.2. Zprávu zástupců Spolku „Vltavan“ v Praze o činnosti spolku Vltavan Čechy, 

kam byli delegováni.  
8.3. Informaci o činnosti jubilejní výboru pro oslavy 145. výročí trvání ve složení 
 

9. Usnesení bylo schváleno 38 přítomnými členy  
 

 
10. Usnesení bylo vyhotoveno v jediném výtisku s podpisem předsedy.  
      Bude uveřejněno na webových stránkách spolku.  

 
 
 
                V Praze 16.ledna 2016                                                  Jaroslav Červený 
                                                                                                            předseda  
                                                                                                spolku Vltavan v Praze 
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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 10 000,-Kč, a všem drobným dárcům, z řad členů spolku a to zejména: sestrám 

Lexové 1 800,-Kč ,Štěpánkové 1150,-Kč, Tušlové 1 000,-Kč  a bratrům Hodrovi 6 040,-

Kč,Tichému 1 000,-Kč, Michněvičovi 760,-Kč  a Hermanovi,Michněvičová a Frasové za 

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, která byla prodloužena až do konce   

roku 2015. 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   -  Dubna  2016                                                                          

 

                                                                                    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 
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