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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 2020 

 

Obsah :    1. Zpráva o činnosti v r. 2020 
                  2. Zpráva o hospodaření za r. 2020 
                  3. Zápis z valné hromady 19.1.2020 
                  4. Návrh rozpočtu na r. 2021 
                  5. Usnesení z Valné hromady   19.1. 2021 
                  6. Zápis z revize za r. 2020 
                  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. 2020 

             

 

         Začátkem roku 2019 jsme se zúčastnili bohoslužby při příležitosti výročí 
smrti krále Vratislava II, zakladatele Vyšehradské kapituly. Následovala Valná 
hromada spolku 18.ledna v restauraci ,,U Libuše“ za přítomnosti 31 členů 
spolku,14 hostů a 1 čestného člena spolku.  
       Jednání zahájil předseda spolku br. Václav Hodr přivítáním přítomných členů 
i hostů. Po schválení programu Valné hromady byla minutou ticha uctěna 
památka členů zesnulých od minulé valné hromady. Byla navržena a schválena 
volební a návrhová komise. 
       Během čtení zpráv funkcionářů vyzvedli členové volební komise hlasovací 
lístky od členů spolku. Ještě před přestávkou seznámila předsedkyně volební 
komise členstvo s výsledkem voleb. Správní výbor i kontrolní komise byly 
schváleny beze změn na další roční volební období.  
      Ustavující spolková schůze se konala 20.ledna v klubovně spolku na Rašínově 
nábřeží za přítomnosti 24 členů spolku, při které byli rozděleny funkce členům 
výboru a další funkcionáři. Proběhly také poslední přípravy na tradiční spolkový 
ples, který se konal poslední lednovou sobotu a to 25.ledna v sále Smíchovského 
pivovaru. Plesu v pořadí již 149 se zúčastnili členové bratrských spolků ze 
Štěchovic a Davle, přítomni byli i zástupci MČ Prahy 2.  
      Únor jsme zahájili plesem bratrského spolku ve Štěchovicích. Na ples do 
Purkarce zajistil Vltavan z Davle autobus a tak jsme se připojili a delegace spolku 
byla také přítomna i baráčnického plesu na Všebaráčnické rychtě byla účastna 
delegace spolku. 
      Pozvolna se začala připravovat oslava 150.výročí založení spolku v roce 2021. 
V březnu jsme se sešli na spolkové schůzi pouze jednou, poté byl vyhlášen 
nouzový stav v republice a došlo k zákazu shromažďování. Na dlouhou dobu jsme 
se neviděli. Po uvolnění omezení jsme na květnové schůzi byli nuceni zrušit akci 
k 50.výročí odhalení pamětní desky u pramenů řeky Vltavy na Kvildě s tím, že 
bude přesunuta na září. Také každoroční akce spolku ,,Country parník“ byla 
zrušena. Akce, které byly plánovány a připraveny v první polovině roku 2020 byly 
zrušeny nebo přesunuty na druhou polovinu roku. 
   Těsně před prázdninami se podařilo najít náhradní termín na tradiční Country 
parník, který měl velký úspěch a byl přivítán posunutý termín na měsíc červen.  
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Na konci června se ještě delegace zúčastnila slavnostní mše při příležitosti 950 
let založení Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě. 
       Tak jako v minulém roce i v roce 2020 jsme provozovali plavby replikou šífu 
po řece Vltavě. Poděkování patří všem, kteří provoz šífu zajišťovali.  
       Po prázdninách jsme nezačali tak jako každoročně vítáním prvňáčků ve škole 
v Botičské a Vratislavově ulici, protože vzhledem k situaci, která opět nastala 
v zemi díky epidemii koronaviru nebyl ze strany škol zájem. 
       Uskutečnilo se jen odložené setkání na Kvildě bez účasti pana starosty a také 
s menší účastí zástupců ze všech spolků díky epidemické situaci. Konala se 
společná akce Českých drah a Pražské paroplavební společnosti za účasti 
spolkové delegace. 
        Při poslední zářijové schůzi se řešila příprava výstavy ke 150.výročí spolku, 
přípravy trvání pokračují. Hledá se vhodné místo pro konání oslav, vše je v řešení. 
V měsíci říjnu nebyla opět možnost konat spolkové schůze a tak další setkání 
členů spolku bylo až na konci listopadu. Finišuje příprava výstavy, která by měla 
být zahájena v únoru. 
V prosinci byla poslední schůze v roce 2020. Došlo ke zrušení 150.spolkového 
plesu, k oddálení konání Valné hromady každoročně konané týden před plesem. 
       Na závěr bych ráda Vám i Vaším rodinám popřála do roku 2021 hlavně pevné 
zdraví, také trochu štěstí, ale hlavně chuť do spolkové práce. 
Končím slovy Podskaláků: ,,Ať to jak chce v Čechách chodí, Podskalák vlasti své 
se neodrodí nikterak“. 
 
                                                                                    
                                                                                  jednatelka spolku 
                                                                                 Bohunka Štěpánková 
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2. Zpráva o hospodaření za r. 2020 

 

Příjmy za rok 2020 činily celkem …………………………………………  233 796,28 
Výdaje za rok 2020 činily celkem…………………………………………  181 560,11 
Hospodářský výsledek za rok 2020 ………………………………………   52 236,17 

 

PŘÍJMY : 

Položka    1.  Členské příspěvky a dary                                                   47 113,-    
Položka    2.  Kulturní činnost                                                                137 925,-       
Položka    3.  Prodej upomínkových předmětů                                     13 715,50  
Položka    4.  Dar městské části Prahy 2                                                 35 000,-    
Položka    5.  Propagace                                                                                  - 0,- 
Položka    6.  Úroky                                                                                            42,78  
Příjem celkem                                                                                          233 796,28 

           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                                                                  44 045,97 
Položka  02.  Kulturní činnost                                                                  107 445,-    
Položka  03.  Upomínkové předměty                                                            - 0,-    
Položka  04.  Nákup inventáře                                                                        - 0 -    
Položka  05.  Ostatní náklady                                                                    28 073,-    
Položka  06.  Náklady na vedení účtu                                                         1 996,14 

Výdaje celkem                                                                                            181 560,11 
 
 
K 31.12.2020 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, 
pokladny a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 
 
Sestavil k 31.12.2020 
Václav Souček  - pokladník 
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3. Zápis z Valné hromady spolku „Vltavan“ v Praze 
konané v průběhu měsíce února 2021 

elektronicky 
 
 

   
        Jednání Valné hromady bylo svoláno v souladu se stávajícími stanovami, 
které určují správnímu výboru každoročně svolat valnou hromadu spolku 
Vltavan v Praze. V důsledku vzniklé situace, kdy se nemohli členové a členky 
spolku zúčastnit řádné valné hromady fyzicky, rozhodl správní výbor oslovit 
členy a členky elektronickou formou a seznámit je se stavem hospodaření spolku 
jeho činností v uplynulém roce a s výhledem na jubilejní rok 2021. 
       V průběhu měsíce února dostali členové a členky zprávy jednotlivých 
funkcionářů a k těmto zprávám mohli vznést případné dotazy a připomínky  
anebo je odsouhlasit. Připomínky a návrhy byly zapracovány do této Výroční 
zprávy. Správní výbor navrhl, aby se prodloužil mandát členů správního výboru 
a kontrolní komise o jeden rok, tedy do roku 2022, kdy doufáme, že proběhne 
již řádná valná hromada s novými volbami do správního výboru a kontrolní 
komise. Bylo osloveno 39 členů a členek a 31 jich vyslovilo souhlas se zprávami i 
s návrhem na prodloužení mandátu správního výboru a kontrolní komise. 
Návrhová komise a volební komise souhlasila s tímto řešením a vydala z této 
neobvyklé valné hromady následující usnesení, které je součástí této výroční 
zprávy. 
       V březnu tohoto roku se podařilo dotáhnou do konce společně 

připravovaný návrh vorařských asociací z Německa, Rakouska, Polska, Lotyšska, 

Španělska a České republiky na zápis vorařství pod názvem „Timber rafting“ na 

Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO.       

Na závěr mi dovolte ještě poděkovat za důvěru, poděkovat všem členkám a 

členům za obětavou práci ve spolku v nelehké situaci uplynulého roku a přeji 

všem hodně zdraví v roce 2021. 

Návrh usnesení z Valné hromady předložený br. Červeným a byl 31 členy a 
členkami přijat a je přílohou zápisu z Valné hromady. 
 
Březen 2021 
 



 Spolek „Vltavan“ v Praze                                                                               Výroční zpráva     6 z 10 
 
 

4. Návrh rozpočtu na r. 2021  
 

 

 

 

PŘÍJMY :                                                                                                210 100,-  Kč 

 

  z členských příspěvků a darů členů                                                   35 000,-  Kč 

  z kulturní činnosti                                                                               125 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                                  15 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                                          35 000,-  Kč 

  úroky                                                                                                             100,-  Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                                267 000,-  Kč 

 

  provozní náklady                                                                                   45 000,-  Kč 

  kulturní činnost                                                                                   150 000,-  Kč  

  nákup upomínkových předmětů                                                         40 000,- Kč 

  nákup inventáře                                                                                       5 000,-  Kč  

  ostatní náklady                                                                                      25 000,-  Kč 

  náklady na vedení účtu                                                                          2 000,-  Kč   

 

Plánovaný schodek 56 950,-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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7. Závěrečné ustanovení  
 
 

Závěrem této výroční zprávy 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, ale i možnost získání pronájmu nebytových prostor kam jsme 

mohli přestěhovat část našich archivních sbírek z půdy na Výtoni, hlavně trojrozměrných 

exponátů. 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 

jeho spolupráci s ostatními vorařskými asociacemi, které se podílely na přípravě a 

dokončení návrhu nominace na zapsání vorařství na Reprezentativní seznam 

nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Návrh na zápis byl podán 30. března 

roku 2021. 

Sestaveno na základě podkladů jednatelky, pokladníka a kontrolní komise spolku 

„Vltavan" v Praze. 
 
 

Praha - Duben 2021      
 
                                                                            
                                                                                               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 2021 
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