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

VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2020

Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s.

Výroční zpráva za rok 2020

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 2020

Obsah: 1. Zpráva o činnosti v roce 2020
2. Přehled akcí v roce 2020 a jejich nákladů a výnosů
3. Zpráva dozorčí rady
4. Zpráva o hospodaření v roce 2020 ověřená dozorčí radou
5. Plán činnosti na rok 2021
6. Usnesení z valné hromady

Výroční zpráva byla schválena výborem spolku ve složení:
Jaroslav Camplík, president
Václav Hodr, vicepresident
Jaroslav Andrle, člen výboru
Michal Bárta, člen výboru
Josef Bílek, člen výboru
Jiří Mejstřík, člen výboru
Zdeněk Novotný, člen výboru
Jan Pöschl, člen výboru
Marcela Soldánová, 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 2020
Činnost Vltavana Čechy byla v roce 2020 negativně ovlivněna covidem. Přesto se
podařilo splnit většinu bodů z plánu činnosti.
– Především se nám ve spolupráci s vorařskými asociacemi z Lotyšska, Německa,
Polska, Rakouska a Španělska podařilo úspěšně dokončit podání nominace
vorařství na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva
UNESCO. Za naši stranu bychom chtěli poděkovat za pomoc paní Mgr. Ditě
Limové (Ministerstvo kultury ČR) a paní PhDr. Vlastě Ondrušové (Národní ústav
lidové kultury) a také bratru Malému, bez něhož bychom nominaci nedokončili.
Naše poděkování patří rovněž všem kolegům z ostatních vorařských asociací,
kteří se na nominaci podíleli. Podání nominace bylo završením dvouleté usilovné
práce a věříme, že se nám podaří nominaci získat.
– Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem jsme připravili k vydání knihu
dr. Jiřího Svobody „Stavba a plavba šífů na Vltavě“.
– Ve spolupráci se spolkem „Vltavan“ v Praze jsme vydali pamětní medaile k 150.
výročí jeho založení.
– Pokračovali jsme ve spolupráci se školami ve Volyni a na Jarově, i když byla
omezena proticovidovými opatřeními.
– Zařazení vorařství do Národní soustavy kvalifikací je již téměř dokončeno.
– Výstavu historických vorařských fotografií z ČR, Evropy i světa se nám podařilo
uspořádat pouze v muzeu v Jindřichově Hradci; ostatní plánované výstavy jsme
v souvislosti s covidem odložili.
– Pokračovali jsme v kompletaci šífu; získali jsme trvalé povolení k plavbě. Za značného zájmu veřejnosti jsme provozovali jízdy šífem v Davli, Praze a Štěchovicích,
byť v omezeném rozsahu.
– Plné využití finančních prostředků se nám podařilo využít; pouze dotaci na vydání
již zmíněné knihy „Stavba a plavba šífů na Vltavě“ jsme využili jen částečně,
protože NZM nezajistilo včasné vydání knihy.
– Dokončili jsme přípravu výstavy k 150. výročí založení Vltavana v Praze.
– Navázat kontakt s voraři v Koločavě se s ohledem na nemožnost cestování
nepodařilo.
Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků má čtyři členy: 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.
Usnesení valné hromady z roku 2020 bylo splněno.
Máme za to, že výše uvedený přehled činnosti je důkazem toho, že Vltavan Čechy
udržuje tradice vorařství a šífařství v naší zemi a stará se o to, aby tyto tradice a
znalosti těchto řemesel zůstaly zachovány i pro příští generace.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na úspěšné činnosti Vltavana
Čechy podíleli a požádat je o pomoc i spolupráci v činnosti Vltavana Čechy i v dalších
letech.
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2. Přehled akcí v roce 2020 a jejich nákladů a výnosů
Příprava nominace vorařství na zápis do Reprezentativního seznamu nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO. Náklad 71 445,– Kč. Výnos 0,– Kč. Dotace
Ministerstva kultury 52 000,– Kč.
Vydání pamětní medaile k 150. výročí založení spolku „Vltavan“ v Praze. Náklad
36 300,– Kč. Výnos 0,– Kč. Dotace hl. m. Prahy 36 300,– Kč.
Příprava vydání knihy dr. Jiřího Svobody „Stavba a plavba šífů na Vltavě“. Náklad
15 268,– . Výnos 0,– Kč. Dotace hl. m. Prahy 15 268,– Kč.
Instalace výstavy historických vorařských fotografií z ČR, Evropy i světa v Městském
muzeu Jindřichův Hradec. Náklad 0,– Kč. Výnos 0,– Kč.
Plavby šífu na Vltavě ve Štěchovicích, Davli a v Praze. Náklad 0,– Kč. Výnos 0,– Kč.

3. Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada ve složení Antonie Jelínková (předseda), Vladimír Brabec a Jan Smíšek
konstatuje, že
– Vltavan Čechy stanovil své cíle ve 13 bodech plánu své činnosti, podařilo se splnit
10 bodů, z nichž jeden částečně; ostatní nebylo možné realizovat, protože činnost
spolků podstatně ochromil nouzový stav v ČR a pandemická opatření proti Covid-19;
opatření uložená usnesením valné hromady byla splněna s velkým nasazením;
– výbor Vltavana Čechy se schází každý měsíc, v případě nutnosti v užší sestavě i
častěji; zápisy ze schůzí jsou zakládány; zákaz shromažďování byl pro schůze VČ
řešen formou on-line konferencí;
– pokladní deník je veden velmi přehledně v elektronické podobě; jednotlivé pohyby
jsou doloženy doklady; pokladní doklady příjmové a výdajové jsou v souladu se zápisy
v pokladním deníku a s bankovními výpisy; ve vedení účetnictví nebyly zjištěny závady
a dozorčí rada nemá výhrady;
doporučuje
– valné hromadě Vltavana Čechy schválit zprávu o hospodaření v roce 2020 včetně
předložených dokumentů o finančním hospodaření spolku za rok 2020 vč. daňového
přiznání za rok 2020.
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4. Zpráva o hospodaření v roce 2020
Příjmy za rok 2020 celkem ................................................ 136 643,02 Kč
Výdaje za rok 2020 celkem ............................................... 122 813,46 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2020 ..................................... 13 829,56 Kč
PŘÍJMY:
Příjmy celkem Kč............................................................... 136 643,02
Dotace MK ČR .................................................................... 37 000,–
Dotace hl. m. Prahy ............................................................. 51 568,–
Služby pro MVA .................................................................. 31 918,–
Členské příspěvky ................................................................ 8 000,–
Ostatní příjmy ........................................................................ 8 157,02

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Dotace Ministerstva kultury ČR byla určena a použita na přípravu nominace do
Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO), a to
na konzultace, překlady a úpravy filmu.
Dotace hlavního města Prahy byla určena a použita na přípravu k vydání knihy „Stavba
a plavba šífů na Vltavě“ (15 268,–) a na vydání pamětní medaile k 150. výročí založení
spolku „Vltavan“ v Praze (36 300,–).
Ostatní příjmy jsou určeny a použity na provoz spolku a na financování akcí spolkem
pořádaných.
VÝDAJE :
Výdaje celkem .................................................................. 122 813,46
Příprava nominace do seznamu UNESCO ........................ 61 816,–
Příprava k vydání knihy „Stavba a plavba šífů na Vltavě“ ... 15 268,–
Vydání pamětní medaile k výročí Vltavana Praha ............... 36 300,–
Příspěvky MVA ..................................................................... 2 785,40
Služby pro MVA ................................................................... 6 000,–
Náklady na vedení běžného účtu ............................................ 438,–
Ostatní výdaje ......................................................................... 206,06

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

K 31. 12. 2020 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 2021
1. Uspořádat ve dnech 3. 9.–4. 9. 2021 v Praze mezinárodní vorařskou konferenci
k 30. výročí založení Mezinárodní vorařské asociace.
2. Spolupracovat aktivně na restaurování památek v Třebenicích: pamětního sloupu
zvaného Ferdinandův a sochy sv. Jana Nepomuckého.
3. Uspořádat 4. 9. 2021 v Třebenicích za účasti všech vltavanských spolků, starosty
obce Slapy, účastníků mezinárodní vorařské konference v Praze a veřejnosti
slavnostní odhalení restaurovaných památek.
4. Vydat prospekty ke konání mezinárodní vorařské konference a k akci v Třebenicích
5. Pokračovat ve spolupráci se školami ve Volyni a na Jarově
6. Dokončit ve spolupráci se školou na Jarově úpravy šífu a zajistit na podzim roku
nátěr dna šífu.
7. Uspořádat výstavu vorařských fotografií v prostorách Povodí Vltavy.
8. Zabezpečit propagaci s. p. Povodí Vltavy dle uzavřené smlouvy.
9. Uskutečnit plavby šífem v Praze, Štěchovicích a Davli
10. Zúčastnit se oslav 150. výročí založení Vltavana v Praze
11. Zajistit překlad a vydání české mutace Knihy o evropských řekách
12. Pokusit se navázat kontakt a spolupráci s voraři v Koločavě

6. Usnesení ze zasedání valné hromady 2. 7. 2021.
Valná hromada byla svolána podle stanov spolku a v souladu se zákonem 89/2012 Sb.,
občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo 10 členů z celkového počtu 13 delegátů.
Valná hromada byla usnášeníschopná.
Valná hromada konstatuje,
že usnesení Valné hromady z 27. 5. 2020 bylo splněno s výjimkou zařazení vorařství do
Národního kvalifikačního katalogu Národní soustavy kvalifikací a vydání knihy „Stavba a
plavba šífů na Vltavě“; oba úkoly byly přesunuty do plánu činnosti na rok 2021.
Valná hromada schvaluje
− zprávu o činnosti za rok 2020
− zprávu o hospodaření za rok 2020
− plán činnosti na rok 2021
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 Jaroslav Andrle – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s.
bratr Michal Bárta – Spolek Vltavan v Purkarci
bratr Josef Bílek – Spolek Vltavan Davle
bratr Jiří Mejstřík – Spolek „Vltavan“ v Praze
bratr Zdeněk Novotný – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s.
bratr Jan Pöschl – Spolek Vltavan v Purkarci
sestra Marcela Soldánová – Spolek Vltavan Davle
− dozorčí radu ve složení:
předseda dozorčí rady bratr Petr Voráč – Spolek Vltavan Davle
členové dozorčí rady br. Jaroslav Červený – Spolek „Vltavan“ v Praze
ses. Antonie Jelínková – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s.
br. František Nedbal – Spolek Vltavan v Purkarci
br. Jan Smíšek – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s.
Valná hromada pověřuje
bratra Jiřího Malého – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s., funkcí pokladníka
bratra Jana Richtera – Vltavan pro Štěchovice a okolí, z. s., funkcí poradce
Valná hromada potvrzuje
– praporečníky: bratr Hans Ortner – Spolek Vltavan Davle
bratr Josef Bílek – Spolek Vltavan Davle
– čestné členy: bratr František Dolejší – Spolek Vltavan Davle
bratr Eduard Slanec – Spolek Vltavan Davle
sestra Bohunka Štěpánková – Spolek „Vltavan“ v Praze
Valná hromada ukládá
výboru Vltavana Čechy
zveřejnit na webových stránkách
− zprávu o činnosti za rok 2020
− plán činnosti na rok 2021
− usnesení Valné hromady ze dne 2. 7. 2021
provést aktualizaci zápisu ve Spolkovém rejstříku
vytvořit výroční zprávu za rok 2020
zařídit založení příslušných dokumentů do Sbírky listin
\

presidentovi, výboru a dozorčí radě Vltavana Čechy zajistit plnění úkolů vyplývajících
z plánu činnosti na rok 2021.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými delegáty.
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