TISKOVÁ ZPRÁVA
8. června 2011

Oslavy 140. výročí založení spolku Vltavan v Praze
Vltavan v Praze je nejstarším existujícím profesním spolkem.
Byl založen 11. června 1871 v pražském Podskalí s názvem
„Vzájemně se podporující spolek plavců, rybářů a pobřežných
Vltavan v Praze“.
Rok 2011 bude prostoupen vzpomínáním na událost z 11. června 1871, kdy byl spolek v
pražském Podskalí založen. Spolek původně sdružoval lidi pracující na Vltavě při plavení
dříví a jeho zpracování, dále ledaře, plavčíky i zaměstnance rozvíjející se nákladní a osobní
paroplavby. Z vybraných příspěvků poskytoval v případě nouze, nemoci a úmrtí materiální
podporu členům, jejich rodinám, příp. pozůstalým.
Mezi zakládajícími členy Vltavanu byli i někteří pokrokově smýšlející zástupci české šlechty,
jež v oblasti plavby podnikali, a to Adolf a Karel Schwarzenbergové a Jiří Kristián Lobkowitz.
Jedním ze zakládajících členů spolku Vltavan byl rovněž pražský primátor František Dittrich.
Život pražského spolku byl ovlivněn asanací pražského Podskalí spojenou s výstavbou
vltavského nábřeží koncem 19. a počátkem 20. století. Z původní osady se zachoval pouze
plavecký kostel Nejsvětější Trojice v Trojické ulici a budova bývalé celnice na Výtoni, kde se
nachází muzejní expozice Muzea hlavního města Prahy o životě ve starém Podskalí,
voroplavbě a lodní dopravě na Vltavě a kde má dnes spolek Vltavan v Praze také své
zázemí.
Dějiny a význam tohoto nejstaršího českého profesního spolku jsou shrnuty v jubilejní
publikaci „VLTAVAN a PODSKALÍ – 140 LET STARÉ POUTO“, která bude v prodeji
v pokladně pobočky Muzea hlavního města Prahy v Podskalské celnici na Výtoni.

Kontakt pro bližší informace:
Spolek Vltavan
Rašínovo nábřeží 412
128 00 Praha 2
Bohunka Štěpánková
e-mail: jednatel.vltavan@centrum.cz
PaedDr. Jan Novák
T+ 420 728 113 593
www.vltavan-praha.cz

:

Program oslav 140. výročí založení spolku Vltavan v Praze
Pátek 10. června 2011
18.00 hod. Slavnostní bohoslužba v kostele Nejsvětější Trojice v Podskalí v Trojické ulici. Mši bude
celebrovat arcibiskup pražský a primas český Mons.ThLic. Dominik Duka OP

Sobota 11. června 2011
7.00 hod. Sraz vybraných členů spolku na Výtoni
7.30 hod. Budíček s hudbou v Podskalí a na Vyšehradě. Trasa: Vratislavova, Neklanova,
Vyšehradská, Trojická, Podskalská, Rašínovo nábř., Podskalská, Výtoň
8.00 hod. Otevření restaurace na Výtoni a stánku na náplavce
8.15 hod. Vztyčení státní vlajky na Výtoni se státní hymnou
8.30 – 9.30 hod. Vítání hostů před budovou na Výtoni v parku, produkce dechové hudby, prodej
upomínkových předmětů
9.30–10.00 hod. Řazení průvodu v Podskalské ulici
10.00–11.00 hod. Slavnostní průvod – Trasa: Podskalská, Plavecká, Vyšehradská, Emauzy,
Na Moráni, Palackého nám., vltavská náplavka
11.00–12.30 hod. Slavnostní zasedání ke 140. výročí založení spolku Vltavan v Praze v klášteře
v Emauzích
Program:
- nástup praporů, slavnostní fanfára, přivítání hostů
- vzpomínka na zemřelé – odchod s věnci na hřbitovy
- výročí zpráva jednatelky o činnosti za poslední období
- udělení vyznamenání a diplomů
- odhalení jubilejního tabla
- projevy hostů a zdravice
- ukončení slavnostní schůze – odchod s prapory
13.00 hod. Společný oběd účastníků schůze. Odpolední veselice na náplavce, k tanci a poslechu hrají
tři dechové hudby. Projížďka parníkem. Občerstvení zajištěno. Veřejnost vítána.
21.00 hod. Rozloučení s hosty – závěr

