
 

Zápis z Valné hromady Vltavana Čechy konané 7. dubna 2016 v Davli. 

 

Přítomni dle prezenční listiny.  

 

Jednání zahájil prezident Vltavana Čechy přivítáním přítomných.  

Seznámil přítomné s programem Valné hromady. Program v příloze zápisu.  

Prezident Vltavana Čechy br. Camplík obdržel dopis od emeritního prezidenta MVA 

pana Àngela Porteta s kritikou nového vedení MVA. Nový prezident a výbor neudělali 

zatím vůbec nic. Navrhuje svolat setkání nebo valnou hromadu na 20. 5. Vyvolat 

regulérní volby a prezidentem zvolit protikandidáta stávajícího prezidenta MVA pana 

Martina Sprenga (Německo). Àngel Portet z pracovních důvodů nepřijede na Valnou 

hromadu MVA, která se bude konat v červnu.  

Pokladní zpráva: BÚ 6779,66 Kč, hotovost 1066,– Kč. Publikací o voroplavbě bylo 

prodáno za 1400,– Kč. 

Zpráva dozorčí rady – předseda br. Hodr: je nutné vystavovat pokladní doklady za 

prodej publikací. Bude zjednána náprava. Hospodaření v pořádku.  

Podle podkladů z valných hromad vltavanských spolků zvolen výbor a dozorčí rada 

Vltavana Čechy.  

Plán činnosti – nejbližší úkoly: Valná hromada MVA v Lenggries. Dokončit zápis 

Vltavana  Purkarec do Regionálního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové 

kultury Jihočeského kraje. Podat žádost o zápis do Seznamu nemateriálních statků 

tradiční lidové kultury České republiky. Dotáhnout do konce jednání s Povodím Vltavy. 

Zvážit možnost stavby voru při příležitosti 120. výročí založení spolku v Davli. Navázat 

spolupráci s Vyšší odbornou školou uměleckoprůmyslovou a střední uměleckoprů-

myslovou školou v Praze 3 a se Střední odbornou školou stavební a zahradnickou 

v Praze 9, eventuálně s dalšími podobnými zařízeními. Na tuto spolupráci se pokusit 

získat grant. Z jednání s řediteli škol pozitivní reakce.  

Diskuse:  

Br. Tůma: navrhuje pokusit se získat prostředky z EU. 

Br. Camplík: znamená to vést složité účetnictví. 

Br. Pöschl: rádi pomohou při stavbě voru, souhlasí s myšlenkou spolupráce 

s odbornými školami. V Purkarci připravili na 14. květen den vorařství s ukázkami ře-

mesla, které se používalo při stavbě voru, volný vstup do muzea a další. V Týně n. Vlt. 

nově otevřeno muzeum.  



Br. Nahlinger: pomůžeme rádi při stavbě voru v Davli. Purkarec staví vor často. 

Jednání s Vltava Open – chtějí postavit vor. Br. prezident: to je úžasné, možno využít 

při zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.  

Br. Dolejší: obec plánuje v parku vytvořit prostor pro zábavu, vor by se tam hodil.  

Br. Hodr: máme část dokumentace pana Šíleného, majitele loděnice pro stavbu šífů. 

Br. prezident: poptat se po dokumentaci pana Šíleného; možnost postavení makety šífu. 

Br. Pöschl se spojí s muzeem v Týně a poptá se.  

Br. Dolejší: mělo by se to týkat všech spolků.  

Výbor vyslovil souhlas br. prezidentovi k jednání s odbornými školami.  

Br. Pöschl nabízí pomoc při výrobě houžví, je třeba je vyrobit včas. 

Valná hromada MVA v Lenggries: 16. 6. přivítání v 18 hodin, 17. 6. celodenní 

plavba na voru, slavnostní večeře, 18. 6. jednání valné hromady, výlet autobusem, 

lanovkou. Volný den v Lenggries – vorařský trh. 19. 6. mše.  

Br. Hodr dostal informaci od br. JUDr Veselého, že nejsou spolky Davle a Štěchovic 

na stránkách justice.  

Br. Dolejší: hudba na 145. výročí spolku Vltavan v Praze bude jedna. Sraz spolků 

v 9 hodin u Palackého mostu, odtud průvodem s hudbou na Výtoň.  

Br. prezident: termíny schůzek s odbornými školami – 11. dubna odborná škola na 

Jarově, 13. 4. ve škole na Žižkově náměstí. 

Ses. Jelínková: zápis na Regionální seznam nemateriálních statků tradiční lidové 

kultury Středočeského kraje dostali na vědomí emailem.  

Br. prezident: je potřeba dát do pořádku webové stránky Vltavana Čechy. Připravit 

provozní řád.  

Na závěr bylo přijato usnesení z jednání valné hromady.  

 

 

Příští schůze výboru Vltavana Čechy ve středu 4. května v 15 hodin ve Vltavance.  

 

 Zapsala ses. Štěpánková 



 

Příloha – program valné hromady 

 

1) Zahájení 

2) Zpráva o činnosti za uplynulé období 

3) Zpráva o hospodaření 

4) Zpráva dozorčí rady 

5) Volba nového výboru a dozorčí rady 

6) Plán činnosti na období 2016–2017 

7) Diskuse 

8) Usnesení 

9) Závěr 


