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Obsah: 1. Zpráva o činnosti v r. 2016
2. Zpráva revizní komise
3. Zpráva o hospodaření v roce 2016 ověřená revizní komisí
4. Plán činnosti na r. 2017
5. Zápis z valné hromady
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Výroční zpráva byla schválena výborem spolku ve složení:
Ing. Jaroslav Camplík, president
Bohunka Štěpánková, vicepresident
Michal Bárta, člen výboru
Jaroslav Červený, člen výboru
MVDr. František Dolejší, 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 2016
Zástupci Vltavana Čechy z vltavanských spolků se zúčastnili setkání evropských
vorařů v Lenggries (Německo). Bratři Jaroslav Camplík a Josef Bílek se současně
zúčastnili Valné hromady MVA. Na této Valné hromadě byl president Vltavana Čechy
bratr Camplík zvolen II. vicepresidentem MVA.
V roce 2016 dokončily všechny členské spolky v souladu se zákonem 89/2012
Sb., občanským zákoníkem, registrace do veřejného rejstříku u rejstříkových soudů
v Praze a Českých Budějovicích a přijaly nové stanovy.
Díky skutečnosti, že všechny vltavanské spolky jsou zapsány na příslušných Krajských seznamech nemateriálního kulturního dědictví, mohli jsme podat na Ministerstvo kultury ČR návrh na zapsání vorařství na řece Vltavě do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
V září loňského roku jsme uspořádali pro všechny vltavanské spolky Seminář
funkcionářů vltavanských spolků na téma Organizační minimum. Seminář vedl a
skripta k němu připravil bratr JUDr. Josef J. Veselý, čestný člen Spolku ,,Vltavan“
v Praze, a to bez požadavku honoráře. Tisk skript financoval Vltavan Čechy, prostor
pro konání semináře zapůjčil a občerstvení zajistil Vltavan Štěchovice.
Vltavan Čechy obdržel od pana Jiřího Svobody nabídku na vydání jeho knihy
„Historie voroplavby“: zajistí-li Vltavan Čechy vydání, pan Svoboda přenechá
Vltavanu Čechy autorská práva. Na vydání knihy pracujeme, měla by vyjít v příštím
roce.
Vltavan Čechy ve spolupráci se všemi vltavanskými spolky uspořádal přednášky o
spolcích, jejich tradicích a poslání a o vorařství a šífařství na školách, se kterými
máme uzavřeny dohody o spolupráci. Jednalo se o přednášku s prezentací ve škole
ve Volyni a dvě přednášky ve škole na Jarově.
Zástupci Vltavana Čechy byli přítomni na oslavách 145. výročí založení Spolku
,,Vltavan“ v Praze.
Vltavan Čechy uskutečnil řadu jednání, z nichž uvádíme následující:
- se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou v Praze na Jarově –
uzavřena dohoda o spolupráci
- s Vyšší školou uměleckoprůmyslovou a Střední uměleckoprůmyslovou školou
v Praze na Žižkově – uzavřena dohoda o spolupráci
- s Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Volyni – uzavřena
dohoda o spolupráci
- se Střední školou lodní dopravy – uzavření smlouvy o spolupráci je v jednání
- s generálním ředitelem Povodí Vltavy, s. p., RNDr. Petrem Kubalou – uzavřena
smlouva o zajištění propagace
- s ředitelkou Státní plavební správy o podpoře plavby voru a schvalování plánů
repliky šífu
- opakovaně s paní poslankyní Kovářovou, která nám pomohla v jednáních s Lesy
ČR a Ministerstvem kultury ČR
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- s vedoucí odboru kultury Středočeského kraje o možnosti získání dotace pro
Vltavan Davle a Štěchovice
- s generálním ředitelem Lesy ČR, s. p., o uzavření smlouvy o propagaci a reklamě
- s Mgr.Skopovou z Ministerstva kultury o možnosti zápisu na Národní seznam
nemateriálního kulturního dědictví.
Jednání představenstva MVA ve Stuttgartu byli přítomni bratr Camplík a bratr
Bílek.
Vltavan Čechy zpracoval dokument Koncepce – plán činnosti vltavanských spolků
Vltavan Praha, Davle, Štěchovice, Purkarec a Čechy na léta 2016 až 2020, který byl
schválen všemi vltavanskými spolky a je již naplňován.
Vltavanu Čechy se podařilo zajistit dřevo na stavbu vorů u příležitosti 120. výročí
založení Vltavana Davle. Na stavbě vorů se budou rovněž podílet studenti škol
z Jarova a Žižkova. Obě školy pak obdrží dřevo z rozebraných vorů pro další použití;
jedna vorová tabule bude vystavena v Davli u vodárny v rámci vorařského muzea.
Studenti školy na Jarově se již zúčastnili prací na stavbě vorů v Davli a Štěchovicích
a v práci dobrovolně pokračují.
Vltavanu Čechy se podařilo získat dotaci 79.000 Kč, která bude použita na zaplacení plánů šífu, vorů, zhotovení modelu šífu a zhotovení vzorového dílu šífu partnerskými školami. Vltavan Čechy zajistil rovněž částku 34.000 Kč na spolufinancování
tohoto projektu.

2. Zpráva dozorčí rady
Revizní komise 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 2016 schválit.
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3. Zpráva o hospodaření v roce 2016
Příjmy za rok 2016 celkem ....................................... 6 400,32 Kč
Výdaje za rok 2016 celkem ...................................... 5 739,40 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2016............................. 660,92 Kč
PŘÍJMY:
Příjmy celkem ......................................................... 6 400,32 Kč
Členské příspěvky ................................................... 6 000,– Kč
Ostatní příjmy .............................................................. 400,32 Kč
Tyto příjmy jsou určeny na provoz spolku a na financování akcí
spolkem pořádaných.
VÝDAJE :
Výdaje celkem ......................................................... 5 739,40 Kč
Provozní náklady...................................................... 2 185,– Kč
Příspěvky MVA ........................................................ 2 754,40 Kč
Náklady na vedení účtu............................................... 500,– Kč
Ostatní výdaje ............................................................. 300,– Kč
K 31. 12. 2016 byla provedena inventura majetku, závazků, pohledávek, pokladny a stavu běžného účtu. Účetní stav se rovná stavu
skutečnému.
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4. Plán činnosti na rok 2017
1) Zúčastnit se Valné hromady MVA v Mariboru v červnu 2017
2) Dokončit zápis vltavanských spolků do Seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky
3) Zúčastnit se oslav 120. výročí založení spolku Vltavan Davle v červenci
4) Spoluprací s Vltavanem Davle a Purkarec zajistit stavbu voru a jeho plavbu ze
Štěchovic do Davle dne 22. července 2017
5) Zúčastnit se oslav 115. výročí založení spolku Vltavan Purkarec v srpnu
6) Zajistit ve spolupráci se všemi vltavanskými spolky propagaci Povodí Vltavy,
s. p., dle uzavřené smlouvy
7) Zajistit ve spolupráci se všemi vltavanskými spolky propagaci Lesů ČR, s. p.,
dle uzavřené smlouvy
8) Připravit k vydání knihu pana Svobody „Historie voroplavby“ a uzavřít s ním
smlouvu o autorských právech
9) Pokračovat v naplňování dlouhodobé koncepce Vltavana Čechy a vltavanských
spolků v Praze, Davli, Štěchovicích a Purkarci
10) Zajistit splnění akcí vyplývajících ze získání dotace Ministerstva kultury ČR
včetně vyúčtování
11) Pokračovat ve spolupráci s partnerskými školami ve Volyni, Praze-Žižkově,
Praze-Jarově a v Děčíně
12) Předložit na Valné hromadě MVA v Mariboru návrh na založení mezinárodní
vorařské školy
13) Zajistit zhotovení čestných odznaků Vltavana Čechy
14) Pomoci vltavanským spolkům v Praze a Štěchovicích k získání titulu Mezinárodní vorařská obec
15) Zpracovat vnitřní předpis Vltavana Čechy do 31. 10. 2017
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5. Zápis z valné hromady, konané 19. dubna 2017 v Davli
Přítomni dle prezenční listiny.
Valnou hromadu zahájil president Vltavana Čechy bratr Camplík. Přivítal přítomné
členy a hosty.
Přednesl zprávu o činnosti, je přílohou tohoto zápisu. Poděkoval členům za činnost v uplynulém období. Plán činnosti na období od minulé valné hromady do dnešní je splněn. Je předložen návrh plánu činnosti na období 2017–2018.
Bratr Malý podává zprávu o hospodaření v roce 2016. K 31. 12. 2016 bylo na
běžném účtu 3.225,58 Kč, v pokladně 10.541 Kč.
Dozorčí rada – revize provedena, vše v pořádku.
Br. Camplík podává návrh zvolit bratra Bílka (Davle) tajemníkem. Br. Dolejší připomíná, že je již dost vytížen v domovském spolku.
Čestný / zlatý odznak: návrh provední zpracoval bratr Nedbal. Br. Prokůpek navrhuje vytvořit a udělovat i stříbrný a bronzový odznak. Br. Smíšek navrhuje udělovat
čestné členství. Br. Bárta: papírová ocenění nezaujmou, odznak vhodnější. Závěr:
bude ustanoven Zlatý odznak Vltavana Čechy jako jediné udělované ocenění. Br.
Camplík navrhuje, aby valná hromada k udělování odznaku pověřila výbor.
Diskuse. Bratr Veselý připomíná zapsat do zprávy o činnosti, že všem spolkům se
podařilo vypracovat nové stanovy a provést zápis do spolkového rejstříku.
Bratr Camplík informuje o výsledcích jednání s paní poslankyní Kovářovou,
generálním ředitelem Povodí Vltavy, s. p., panem Kubalou, paní Skopovou a dalšími.
Mimo jiné je třeba upravit návrh na zápis vorařství do Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury České republiky, provede br. Malý.
Dále br. Camplík informuje o dění v Mezinárodní vorařské asociaci. Není jasné,
jaké stanovy platí. Výbor MVA by se měl sejít před valnou hromadou MVA. Je snaha
přenést sídlo MVA do Rakouska. Špatná komunikace se stávajícím výborem.
Šíf by se snad dal vyrobit v Purkarci, umístěn by pak snad mohl být v Týně nad
Vltavou; pan Kostelecký domluví schůzku se starostou.
Purkarec postavil vor v Jindřichově Hradci.
Studentům, kteří se zúčastní stavby voru ve Štěchovicích resp. Davli, budou
zaplaceny obědy.
Přečten návrh usnesení valné hromady, přijat jednomyslně.

6. Usnesení ze zasedání valné hromady 19. 4. 2017.
Valná hromada byla svolána podle stanov spolku a v souladu se zákonem
89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Jednání se zúčastnilo 12 členů z celkového
počtu 14 členů a 1 čestný člen. Valná hromada byla usnášeníschopná.
Valná hromada konstatuje,
že usnesení VH z 7. 4. 2016 bylo splněno.

Strana 7 z 8

Vltavan Čechy – svaz vltavanských spolků, z. s.

Výroční zpráva za rok 2016

Valná hromada schvaluje
 zprávu o činnosti za rok 2016
 zprávu o hospodaření za rok 2016
 plán činnosti na období 2017–2018
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady
Valná hromada zvolila z delegátů zvolených valnými hromadami vltavanských
spolků do orgánů Vltavana Čechy
 výbor ve složení:
president
br. Jaroslav Camplík – Vltavan Davle
vicepresident
ses. Bohunka Štěpánková – Vltavan v Praze
členové výboru br. František Dolejší – Vltavan Davle
br. Jaroslav Červený – Vltavan v Praze
br. Jiří Malý – pokladník – Vltavan pro Štěchovice a okolí
br. Michal Bárta – Vltavan Purkarec
br. Václav Sedlický – Vltavan Purkarec
 dozorčí radu ve složení:
předseda dozorčí rady br. Václav Hodr – Vltavan v Praze
členové dozorčí rady br. František Nedbal – Vltavan Purkarec
br. Eduard Slanec – Vltavan Davle
br. Jan Smíšek – Vltavan pro Štěchovice a okolí
ses. Antonie Jelínková – Vltavan pro Štěchovice a okolí
Praporečníky byli jmenováni br. Hanns Ortner a br. Josef Bílek – oba Vltavan Davle
Čestným členem zůstává br. Jan Šlemr – Vltavan pro Davli a okolí
Valná hromada jmenuje bratra Josefa Bílka (Vltavan Davle) čestným členem Vltavana Čechy a pověřuje ho funkcí tajemníka
Valná hromada pověřuje výbor Vltavana Čechy k udělování Zlatého odznaku
Vltavana Čechy.
Valná hromada ukládá
výboru Vltavana Čechy zveřejnit na webových stránkách
 zprávu o činnosti za uplynulé období
 plán činnosti na období 2017–2018
 usnesení Valné hromady ze dne 19. 4. 2017
presidentovi, výboru a dozorčí radě Vltavana Čechy zajistit plnění úkolů vyplývajících
z plánu činnosti na období 2017–2018.
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy.
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