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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 2021 

 

Obsah :    1. Zpráva o činnosti v r. 2021 
                  2. Zpráva o hospodaření za r. 2021 
                  3. Zápis z valné hromady 19.1.2021 
                  4. Návrh rozpočtu na r. 2022 
                  5. Usnesení z Valné hromady   19.1. 2022 
                  6. Zápis z revize za r. 2021 
                  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. 2021 
 

 
     V roce 2021 se Valná hromada ze známých epidemiologických důvodů 
neuskutečnila. Proběhla jen formou elektronické komunikace. První spolková 
schůze se konala až 26.dubna za přítomnosti 19 členů spolku v klubovně. Díky 
za tyto prostory jinak nebyla možnost se scházet. Od této první schůze se začaly 
připravovat oslavy 150.výročí založení spolku. Bratři Mikšovský, Mintora a 
Tůma přišli s návrhem na obnovení památníku Potahové stesky a umístit na její 
začátek na Císařské louce kotvu, kterou máme v archivu. Po korespondenci s 
příslušnými orgány, vlastníky pozemku byla naše žádost zamítnuta. Na této 
první schůzi bylo rovněž odsouhlaseno přesunutí oslav 150.výročí založení 
spolku z června na 24.-25. září. Důvodem byl díky omezením nedostatek času 
na přípravu. 
 Br. Mejstříkem byla připravena v Musailonu Národního muzea v Kinského 
sadech výstava ke 150.výročí založení spolku. Na výstavě se podílely svými 
exponáty i ostatní vltavanské spolky a v současnosti je výstava po dvojím 
prodloužení až do konce roku, ukončena. Tradičního květnového zahájeni 
plavební sezony PPS se uskutečnilo za přítomnosti spolků z Prahy, Davle a 
Štěchovic. Také jsme se účastnili akce „Navalis“ a slavnostního průvodu. V 
měsíci květnu se uskutečnilo fotografování na tablo ke 150. výročí. 
      Byla potvrzena účast čestného člena kardinála Dominika Duky na slavnostní 
mši 24.září v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, kterou bude celebrovat. 
Jako připomínka založení spolku, byla v den výročí 11. června položena kytička 
k pamětní desce na Rašínově nábřeží. V červnu se nám podařilo uspořádat 
tradiční country parník, o který byl po dlouhé době půstu bez kulturních akcí 
velký zájem. Ke konci měsíce června došlo ke schůzce na radnici Prahy 2 se 
zástupci starostky, na které jsme je seznámili se stavem příprav na oslavy 150. 
výročí založení spolku a podrobnostmi k převzetí titulu „Vorařská obec“ pro 
Městskou část Prahy 2, který jí udělila Mezinárodní vorařská asociace IATR. 
Závěr měsíce června patřil tradičně mši v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 
Rovněž spřátelené spolky pořádaly akce, kde jsme se snažili zajistit účast. 
Jednalo se o Den s Purkareckými voraři a vorařský den Vltavana Davle v Jílovém.  
Konala se také VH v Davli a VH Klubu za starou Prahu, kde došlo ke změně na 
místě předsedy. Novým předsedou klubu je pan Richard Biegel. 
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       Vzhledem k blížícímu se výročí jsme zrušili prázdniny a schůze probíhaly i 
v letním období. Intenzívně se pracovalo na přípravách trvání. Za zajištění 
parníku Vyšehrad na hlavní oslavy patří poděkování PPS, která nám nabídla 
pronájem parníku i zajištění stravování. Byly zajištěny upomínkové předměty, 
jubilejní odznaky k výročí zajistila ses. Tušlová. Poděkování patří také členům, 
kteří zajišťovali přípravu taštiček pro hosty výročí pamětní list, mince, 
propisovací tužky, program oslav a další.  
      Měsíc září začal také tradičně, a to vítáním prvňáčků ve škole v Botičské a 
Vratislavově. Na začátku září, (3. a 4.) se konala v Praze valná hromada ke 
třicátému výročí založení Mezinárodní vorařské asociace IATR ve Smíchovském 
pivovaru. Při té příležitosti se 4. září uskutečnila slavnost k odhalení 
zrenovovaných soch sv. Jána a obnoveného do původního stavu, Ferdinandova 
sloupu ve Třebenicích, které posvětil opat Strahovského kláštera.  
Při oslavách 150. výročí založení spolku kromě slavnostního průvodu, slavnostní 
schůze, odhalení tabla byl v provozu také šíf, který dostal povolení pro provoz 
s větším počtem lidí na palubě. Dík za obsluhu šífu patří našim bratrům 
Mikšovskému, Mintorovi, Tůmovi a také panu Houškovi, který se stane členem 
spolku. Oslava 150. výročí se vydařila, byl velký zájem veřejnosti a počasí nám 
neskutečně přálo. Zde je na místě poděkovat také za sponzorské dary 
manželům Kubalovým, Vondráčkovým, br. Brzákovi, MČ Praha 2, Vyšehradské 
kapitule a také členkám a členům, kteří se podíleli na přípravách a zasloužili se 
o důstojný průběh oslav. 
       Na konci října se uskutečnila tryzna za utonulé na českých řekách u sochy 
Vltavy na Smíchovské komoře a také vzpomínka na zemřelé v Davli a 
Štěchovicích. V prosinci Mikulášská více méně pro dospělé, děti nebyly 
přítomné. Na závěr roku vánoční posezení v klubovně.  
      Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat členům za práci ve spolku i když 
v podmínkách, které nastavil covid-19 a popřát Vám všem hlavně pevné zdraví, 
zlepšení podmínek pro práci ve spolku a spolkům, které budou v letošním roce 
slavit své založení mnoho úspěchů při přípravách i samotných oslavách. Děkuji 
Vám za pozornost a 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. 2021 

 

Příjmy za rok 2021 činily celkem …………………………………………  298 690,60 
Výdaje za rok 2021 činily celkem…………………………………………  246 527,26 
Hospodářský výsledek za rok 2021 ………………………………………   52 163,34 

PŘÍJMY : 

Položka    1.  Členské příspěvky a dary                                                   78 104,-    
Položka    2.  Kulturní činnost                                                                   84 180,-       
Položka    3.  Prodej upomínkových předmětů                                     27 985,-  
Položka    4.  Dar městské části Prahy 2 dary k výročí                         90 000,-    
Položka    5.  Propagace                                                                            18 255,- 
Položka    6.  Úroky                                                                                              2,60 
Položka    7.  Přeplatek za služby Rašínovo nábřeží 48                             164,- 
Příjem celkem                                                                                          298 690,60 

           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                                                                  55 006,67 
Položka  02.  Kulturní činnost                                                                  118 733,60    
Položka  03.  Upomínkové předměty                                                       49 870,50 
Položka  04.  Nákup inventáře                                                                        250,-    
Položka  05.  Ostatní náklady                                                                    20 768,-    
Položka  06.  Náklady na vedení účtu                                                         1 898,49 

Výdaje celkem                                                                                            246 527,26 

 
K 31.12.2021 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, 
pokladny a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému. 
                                                                                                                        
                                                                                                             Václav Souček  - pokladník 
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3. Zápis z Valné hromady spolku „Vltavan“ v Praze 
konané 15.1. 2022 

 
  

     Jednání Valné hromady spolku „Vltavan“ v Praze bylo svoláno v souladu se 
stávajícími stanovami a zúčastnilo se jí 31 členů a 7 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 čestného člena spolku br. Josefa Veselého, br. Václava Pospíšila 
dlouholetého člena spolku a čestného člena Antonína Širokého z Vltavanu 
Štěchovice.  
    Následovaly zprávy funkcionářů za rok 2021: jednatelská zpráva, zpráva o 
hospodaření spolku i zpráva o stavu archivních sbírek, které byly schváleny. Br. 
Mikšovský přednesl plán činnosti pro rok 2022 a br. Souček návrh rozpočtu na 
tento rok. Br. předseda poděkoval za přednesené zprávy a všem členů a členkám 
za zvládnutou přípravu a uspořádání oslav 150.výročí spolku. Členové a členky 
byly rovněž seznámeny s navrhovanou kandidátkou správního výboru a dozorčí 
komise spolku. Poté následovalo přijetí nových členů spolku, s. Danuše Růžičkové 
a bratrů Stanislava Vondráčka ml. a Davida Houšky, kteří složili slavnostní slib. 
V průběhu přestávky byly provedeny volby nového správního výboru a kontrolní 
komise. 
     Po přestávce seznámila předsedkyně volební komise ses. Helena Lexová s 
výsledky voleb. Navržená kandidátka byla přítomnými členy odsouhlasena beze 
změny. Byla zvolena kontrolní komise i zástupci do Vltavanu Čechy. 
     Následovaly zdravice hostů br. předseda Jan Poschl děkuje za pozváni na 
valnou hromadu, vyřizuje pozdravy od členů spolku z Purkarce. Zve na valnou 
hromadu do Purkarce, která se bude 19.března. Den s purkareckými voraři se 
uskutečni 21. května a oslavy 120.výročí založení spolku se budou konat 
20.srpna. Součástí oslav bude možnost prohlídky zříceniny Karlův hrádek.  
Za Vltavan Štěchovice poděkoval br. Novotný za pozvání na Valnou hromadu, 
popřál do Nového roku. Pořádání pIesu 5. února je ohroženo. Valnou hromadu 
bude spolek pořádat 26.března v klubovně ve Štěchovicích a letní taneční zábavu 
7. srpna. Davle se omluvila. Br. Cvanciger z Dělnické besedy Havlíček z Řevnic 
poděkoval za pozvání na valnou hromadu. Oslavy 150.výročí založení pražského 
spolku byly nádherné. Popřál vše nejlepší do roku 2022, hlavně pevné zdraví. 
Valná hromada v Řevnicích se uskuteční 12.března.  
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     Za Klub za starou Prahu se představil nový předseda Richard Biegel, líbí se mu 
naše kroje. Snažil se v Klubu za starou Prahu prosadit alespoň klobouky, ale 
nepodařilo se. Předal do archivu spolku publikace o Praze „Město a řeka“. 
Br. Michněvič vyřizuje pozdravy od představitelů ČYKu a poděkovaní za 
spolupráci při závodech „O vorařskou houžev“ s přáním na další spolupráci. 
Br. předseda předává informace z Vltavanu Čechy. Byly přepracovány webové 
stránky. 
Zjednoduší se přístup k webovým stránkám a zlepší se informovanost o různých 
akcích.  
Připravuje se publikace „Vorařský slovník“, který by měl sjednotit význam slov 
vorařského řemesla. Bude vydán překlad publikace o plavení na evropských 
řekách v českém jazyce. Je potřeba na webových stránkách jednotlivých spolků 
více zdůraznit plavení dřeva a podpořit tak snahu šesti národních asociací o 
uznání vorařského řemesla na UNESCO. V letošním roce se uskuteční setkání 
Mezinárodní vorařské asociace v Sarajevu, v roce 2023 bude v Německu, v roce 
2024 ve Finsku a v roce 2025 se setkání uskuteční ve Španělsku. 
Na závěr Valné hromady přednesl br. Červený návrh usnesení Valné hromady. 
Usnesení přítomnými schváleno. 
Br. předseda přeje všem příjemnou zábavu a zástupcům spolků šťastnou cestu 
domů. 

                                                                                                   

                                                                                      zapsala i do protokolu  
 
                                                                                       Štěpánková Bohunka 
                                                                                          jednatelka spolku 
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4. Návrh rozpočtu na r. 2022  
 

 

 

PŘÍJMY :                                                                                                175 100,-  Kč 

 

  z členských příspěvků a darů členů                                                   35 000,-  Kč 

  z kulturní činnosti                                                                               100 000,-  Kč 

  z prodeje upomínkových předmětů                                                  10 000,-  Kč 

  sponzorské příspěvky a dotace                                                          30 000,-  Kč 

  úroky                                                                                                            100,-  Kč 

 

VÝDAJE :                                                                                                167 000,-  Kč 

 

  provozní náklady                                                                                   45 000,-  Kč 

  kulturní činnost                                                                                   100 000,-  Kč  

  nákup upomínkových předmětů                                                          5 000,- Kč 

  nákup inventáře                                                                                      5 000,-  Kč  

  ostatní náklady                                                                                      10 000,-  Kč 

  náklady na vedení účtu                                                                          2 000,-  Kč   

 

Plánovaný rozdíl je plus 8 100,-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 

v jubilejním roce 150. výročí založení na finanční podpoře spolku „Vltavan" v Praze a to 

zejména: 

Městské části Praha 2, která v letošní roce získala od Mezinárodní vorařská asociace 

IATR titul „Vorařská obec“ a která nám poskytla příspěvek na kulturní a spolkovou 

činnost ve výši 35 000,-Kč. 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, Vyšehradská kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla a 

samozřejmě všem členkám a členům, kteří přispěli finančními dary na důstojnou oslavu 

150. výročí založení našeho spolku a 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 evropskými vorařskými asociacemi, které se podílely na přípravě a dokončení 

návrhu 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 2022      
 
 
                                                                            
                                                                                               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 2022 
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