Vltavan Čechy – svaz
vltavanských spolků, z. s.
IČ 701 06 495

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2017

Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s.

Výroční zpráva za rok 2017

Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s.,
zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu L, vložce 10488

předkládá

Výroční zprávu za rok 2017

Obsah: 1. Zpráva o činnosti v r. 2017
2. Přehled akcí v roce 2017 a jejich nákladů a výnosů
3. Zpráva dozorčí rady
4. Zpráva o hospodaření v roce 2017 ověřená dozorčí radou
5. Plán činnosti na r. 2018
6. Usnesení z valné hromady

Výroční zpráva byla schválena výborem spolku ve složení:
Jaroslav Camplík, president
Václav Hodr, vicepresident
Michal Bárta, člen výboru
Josef Bílek, člen výboru
Jaroslav Červený, člen výboru
Jiří Malý, člen výboru
Václav Sedlický, člen výboru

Výroční zpráva bude zveřejněna na portálu justice www.justice.cz a na webových
stránkách spolku http://vltavan.cz.
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1. Zpráva o činnosti v roce 2017
Výbor Vltavana Čechy pokračoval v roce 2017 v plnění úkolů vyplývajích z dlouhodobé koncepce Vltavana Čechy a vltavanských spolků.
Podařilo se nám úspěšně spolupracovat s odbornými školami ve Volyni a v Praze na
Žižkově a Jarově. Ve spolupráci s těmito školami jsme splnili vše, co vyplývalo ze získané dotace od ministerstva kultury. Škola ve Volyni vypracovala nové plány na stavbu
šífu v původním měřítku, dále na stavbu repliky šífu ve zmenšeném měřítku a na stavbu
modelu šífu o délce 1,24 m. Tato škola dále zpracovala plány na stavbu voru klasickou
původní metodou a také plány na stavbu voru jednodušší technologií, která umožní
rozebrání voru, jeho uskladnění a znovu použití. Volyňská škola rovněž zhotovila jeden
vzorový segment šífu pro přepravu osob, který bude využit při stavbě repliky šífu.
Škola na Žižkové zhotovila model šífu a stojan s vitrínou na tento model, který je
vystaven ve vorařském muzeu Vltavana Davle v Davli.
Studenti školy na Jarově se zúčastnili na stavbě tří tabulí voru ve Štěchovicích, kde
pracovali po celou dobu stavby tohoto voru; zvládli technologii stavby voru a nakonec
na tomto voru pluli ze Štěchovic do Davle. Čtyři ze studentů se stali členy Vltavana
Davle.
Zástupci Vltavana Čechy a ostatních vltavanských spolků se zúčastnili setkání vorařů
v Mariboru a bratři Camplík a Bílek se zúčastnili v Mariboru valné hromady MVA.
Vltavan Čechy se aktivně podílel na oslavách 120. výročí založení Vltavana Davle a
oslavách 115. výročí založení Vltavana Purkarec. Vltavan Čechy pomohl zajistit dřevo
na stavbu voru ve Štěchovicích.
Vltavan Čechy vydal ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT a
s finanční podporou Ministerstva kultury ČR knihu Jiřího Svobody „Historie voroplavby
v Čechách“ a získal k ní autorská práva.
Vltavan Čechy podal žádost na Národní ústav pro vzdělávání na zařazení řemesla
vorařství do kvalifikačního katalogu. Žádost byla přijata a nyní pracujeme spolu
s Hospodářskou komorou na realizaci zápisu.
Největším úspěchem v činnosti Vltavana Čechy v minulém roce pak bylo zapsání
vorařství do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR jako 22. položky
tohoto seznamu.
Vltavan Čechy zajistil zhotovení čestných odznaků Vltavana Čechy, které uděluje
osobám, jež významným způsobem pomáhají vltavanským spolků v jejich činnosti.
Vltavan Čechy projednal na zasedání MVA v Mariboru udělení titulu vorařská obec
městysi Štěchovice.
Vltavan Čechy zajistil propagaci Lesů ČR, s. p., a Povodí Vltavy, s. p., podle uzavřených smluv.
Lze konstatovat, že plán činnosti na rok 2017 byl splněn s vyjímkou úkolu zpracovat
vnitřní předpis Vltavana Čechy. Úkol byl přesunut do plánu činnosti na rok 2018.
Rovněž úkoly vyplývající z usnesení minulé řádné valné hromady byly splněny.
Spolek má čtyři řádné členy – spolky:
Spolek „Vltavan“ v Praze, IČ 005 52 429,
Spolek Vltavan Davle, IČ 659 99 860,
Vltavan pro Štěchovice na Vltavě a okolí, z. s., IČ 470 05 581,
Spolek Vltavan v Purkarci, IČ 466 82 082.
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2. Přehled akcí v roce 2017 a jejich nákladů a výnosů
Vypracování plánů na stavbu šífu v původním měřítku, na stavbu repliky šífu ve
zmenšeném měřítku a na stavbu modelu šífu o délce 1,24 m podle plánů historických.
Vypracování plánů na stavbu voru klasickou původní metodou a plánů na stavbu voru
jednodušší technologií, která umožní rozebrání voru, jeho uskladnění a znovu použití.
Zhotovení jednoho vzorového segmentu šífu pro přepravu osob. Zhotovení modelu šífu
včetně vitríny. Náklad 155 000,– Kč. Výnos 0,– Kč. Dotace MK ČR 79 000,– Kč.
Stavba voru ve Štěchovicích pro oslavy 120. výročí založení Vltavana Davle a jeho
splutí ze Štěchovic do Davle. Náklad 252 076,– Kč. Výnos 72 000,– Kč.
Spolupráce s Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT na vydání knihy Jiřího
Svobody „Historie voroplavby v Čechách“. Náklad 142 900,– Kč. Výnos 0,– Kč. Dotace
MK ČR 100 000,– Kč.
Účast na setkání vorařů a na valné hromadě Mezinárodní vorařské asociace v Mariboru. Náklady hradil každý účastník sám. Výnos 0,– Kč.
Zápis vorařství do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR.

3. Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada ve složení Václav Hodr, František Nedbal, MVDr. Eduard Slanec,
Antonie Jelínková a Jan Smíšek konstatovala, že všechny účty jsou vedeny v souladu
s předpisy a řádně doloženy doklady. Doporučila valné hromadě zprávu o hospodaření
v roce 2017 schválit.
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4. Zpráva o hospodaření v roce 2017
Příjmy za rok 2017 celkem ................................... 537 038,03 Kč
Výdaje za rok 2017 celkem .................................. 598 357,90 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2017....................... -61 319,87 Kč
PŘÍJMY:
Příjmy celkem ..................................................... 537 038,03 Kč
Dotace MK ČR .................................................... 179 000,– Kč
Propagace s. p. Lesy ČR ..................................... 230 000,– Kč
Propagace s. p. Povodí Vltavy ............................... 40 000,– Kč
Prodej dřeva z voru ................................................ 72 000,– Kč
Členské příspěvky ................................................. 14 000,– Kč
Ostatní příjmy ........................................................... 2 038,03 Kč
Dotace Ministerstva kultury ČR byly určeny a použity na pořízení nových plánů na
stavbu šífu v původním měřítku a plánů na stavbu repliky šífu ve zmenšeném měřítku,
oboje podle původních plánů z první poloviny 20. století; na stavbu modelu šífu o délce
1,24 m; na pořízení plánů na stavbu voru klasickou původní metodou i jednodušší
technologií; na zhotovení vzorového segmentu šífu (celkem 79 000,–). Dále pak na
vydání knihy Historie voroplavby v Čechách.
Ostatní příjmy jsou určeny na provoz spolku a na financování akcí spolkem pořádaných.
VÝDAJE :
Výdaje celkem ..................................................... 598 357,90 Kč
Náklady na stavbu voru ........................................ 252 076,– Kč
Náklady na dokumentaci a modely šífu a voru ..... 155 000,– Kč
Náklady na vydání knihy Historie voroplavby ...... 142 900,– Kč
Provozní náklady.................................................... 33 287,– Kč
Příspěvky MVA ........................................................ 2 761,60 Kč
Náklady na vedení účtu............................................ 1 259,– Kč
Ostatní výdaje ........................................................ 11 074,30 Kč
K 31. 12. 2017 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, pokladny a
stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu skutečnému.
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5. Plán činnosti na rok 2018
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zúčastnit se valné hromady MVA v Codisagu v srpnu 2018
Zúčastnit se oslav 120. výročí založení spolku Vltavana Štěchovice v červnu 2018
Zajistit druhé vydání knihy „Historie voroplavby v Čechách“ v květnu 2018
V rámci oslav 100 let vzniku ČSR realizovat projekt „Vodní doprava na řece Vltavě
před 100 lety“
Zajistit dotace na projekt „Vodní doprava na řece Vltavě před 100 lety“ od
Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Ministerstva dopravy a dalších
sponzorů
Realizovat stavbu šífu a voru pro uvedenou akci ke 100. výročí vzniku ČSR
Pokračovat v činnosti vedoucí k založení vorařské školy
Zajistit ve spolupráci se všemi vltavanskými spolky propagaci Lesů ČR a Povodí
Vltavy dle uzavřených smluv
Pokračovat ve spolupráci se školami ve Volyni a v Praze na Žižkově a Jarově.
Zúčastnit se udělení titulu vorařská obec městysu Štěchovice
Vypracovat ve spolupráci s voraři z Německa a Rakouska návrh na zápis vorařství
na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO
Uspořádat pro všechny vltavanské spolky besedu v knihovně Strahovského kláštera
na téma Altmanovo panorama Vltavy
Dokončit zařazení vorařství do národního kvalifikačního katalogu

6. Usnesení ze zasedání valné hromady 11. 4. 2018.
Valná hromada byla svolána podle stanov spolku a v souladu se zákonem 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo 9 členů z celkového počtu 12 členů a 2
další zástupci členských spolků. Valná hromada byla usnášeníschopná.
Valná hromada konstatuje,
že usnesení Valné hromady ze dne 19. dubna 2017 bylo splněno.
Valná hromada schvaluje
 zprávu o činnosti za rok 2017
 zprávu o hospodaření za rok 2017
 plán činnosti na rok 2018
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
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Valná hromada zvolila z delegátů zvolených valnými hromadami vltavanských
spolků do orgánů Vltavana Čechy
 výbor ve složení:
president
bratr Jaroslav Camplík – Spolek Vltavan Davle
vicepresident bratr Václav Hodr – Spolek „Vltavan“ v Praze
členové výboru bratr Josef Bílek – Spolek Vltavan Davle
bratr Jiří Malý – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s.
bratr Jaroslav Červený – Spolek „Vltavan“ v Praze
bratr Michal Bárta – Spolek Vltavan v Purkarci
bratr Václav Sedlický – Spolek Vltavan v Purkarci
 dozorčí radu ve složení:
předseda dozorčí rady br. Jiří Mejstřík – Spolek „Vltavan“ v Praze
členové dozorčí rady br. František Nedbal – Spolek Vltavan v Purkarci
br. Eduard Slanec – Spolek Vltavan Davle
br. Jan Smíšek – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s.
ses. Antonie Jelínková – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s.
Valná hormada pověřuje bratra Jaroslava Obermajera – Vltavan Davle funkcí tajemníka výboru Vltavana Čechy.
Valná hormada potvrzuje
– praporečníky: bratr Hans Ortner – Spolek Vltavan Davle
bratr Josef Bílek – Spolek Vltavan Davle
– čestné členy: bratr Jan Šlemr – Spolek Vltavan Davle
bratr František Dolejší – Spolek Vltavan Davle
Valná hromada uděluje čestné členství Vltavana Čechy sestře Bohunce Štěpánkové –
Spolek „Vltavan“ v Praze
Valná hromada ukládá
výboru Vltavana Čechy
zveřejnit na webových stránkách
 zprávu o činnosti za rok 2017
 plán činnosti na rok 2018
 usnesení Valné hromady ze dne 11. 4. 2018
provést aktualizaci zápisu v Spolkovém rejstříku
vytvořit výroční zprávu za rok 2017
zařídit založení příslušných dokumentů do Sbírky listin
zpracovat vnitřní předpis Vltavana Čechy
\

presidentovi, výboru a dozorčí radě Vltavana Čechy zajistit plnění úkolů vyplývajících
z plánu činnosti na rok 2018.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.
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