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Výroční zpráva za rok 2021 
 
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. 
 
Věříme, že se nám společně daří naplňovat hlavní cíle Společnosti jízdy králů, tedy 
přispívat svou činností a konkrétními aktivitami k uchování jízdy králů ve Vlčnově, 
podporovat oblékání a pořizování krojů a vyvíjet publikační činnost, zejména se zaměřením 
na jízdu králů, její historii a tradiční lidovou kulturu v obci. 
 
K 31. 12. 2021 měla společnost 150 členů. 
 
Rok 2021 byl pro Společnost Jízdy králů významný, uplynulo 30 let od založení a 10 let od 
zapsání jízdy králů do Seznamu nehmotného dědictví lidstva UNESCO. 
 
Podpora jízdy králů 
Rok 2021 byl pro nás všechny náročný kvůli přetrvávajícím omezení života covidovou 
pandemií. Jízda králů se jela 30. května. Ročník, který v roce 2020 nemohl jet se domluvil s 
královskými rodiči a jízdu uskutečnil. Společnost podpořila finančně rodiče krále. 
 
Publikační činnost 
Společnost vydala velký kalendář z jízdy králů o rozměru 42 x 31 cm. Vydání 
reprezentativního kalendáře ve velkém formátu mělo být připomenutím a oslavou obou 
výročí. Zároveň se nabízela možnost nafotit jízdu králů v komornějším prostředí, bez davů 
diváků a navíc, vzhledem k poloze královského domu, s pozadím vlčnovských búd. Oslovili 
jsme několik fotografů, o kterých jsme věděli, že na jízdě určitě budou, protože mají osobní 
vztah k rodině krále nebo k Vlčnovu. Kromě Rostislava Pijáčka, který nám své 
fotografie nezištně poskytuje každý rok do malého kalendáře, také dva 
profesionální fotografy Tomáše Slavíka a Vojtěcha Pavelčíka. Fotografií se nám sešlo 
několik set, ze kterých první výběr udělala Miroslava Vráblíková. Na konečném rozhodnutí, 
kterých 13 fotografií bude v kalendáři, se podíleli všichni členové výboru. Pro úspěch 
kalendáře je zásadní také zajištění dostatečného počtu odběratelů z řad firem i 
soukromých osob. Oslovili jsme naše stálé partnery a postupně získali objednávky od 21 
firem. Nakonec se tisklo 1250 kusů kalendářů. Kromě členů výboru se do propagace a také 
distribuce hotových kalendářů velmi aktivně zapojil i otec krále Josef Pavelčík. 
 
Pořizování a půjčování krojů 
V tomto roce nebyl pořízen žádný nový kroj. 
 
Projekt „Pamětníci pro budoucnost jízdy králů II“ 
Podařilo se realizovat projekt Pamětníci pro budoucnost jízdy králů, který podpořilo 
Ministerstvo kultury ČR. V jeho rámci byl natočen rozhovor s PaeDr Jiřím Jilíkem, 
dlouholetým programovým pracovníkem jízdy králů a také celý postup přípravy 
jednotlivých komponentů ke zdobení koní a vlastní postup při mašlení koně.  



 

 
 
Společnost Jízdy králů ve Vlčnově 
687 61 Vlčnov 186 
sjk.zs@seznam.cz 
www.spolecnostjizdykralu.cz 

Postup předvedla paní Pavla Kučerová, Barbora Chvilíčková, Jiří Ulčík a Marta Kondrová 
mladší. Komentář namluvila a rozhovor vedla Miroslava Vráblíková. Natočení a zpracování 
videí provedla firma Raichman. Součástí projektu byla i nová podoba webových stránek 
Společnosti. 
 
 
Webové stránky 
Od ledna jsme pokračovali v přípravě nových webových stránek ve spolupráci s SUPŠ 
Uherské Hradiště, obor Multimédia. Vybrali jsme návrh Ondřeje Mikuše, který byl originální 
a také student byl schopný dopracovat návrh do konečné podoby podle našich i 
odborných připomínek profesorky Niké Silné. Protože nebylo možné se setkávat, proběhlo 
v dubnu, květnu a červnu asi 10 videokonferencí. Museli jsme si upřesnit, čím konkrétně 
chceme veřejnost seznámit, připravit nové texty, vybrat fotografie … Stránky byly spuštěny 
18. října a jsou aktuálním a funkčním nástrojem pro prezentování činnosti Společnosti a 
vlčnovských tradic. Technickou stránku výroby webu zajistil Bc. Pavel Žmolík. 
 
Hospodaření 
V roce 2021 bylo hospodaření vyrovnané, vlastně mírně přebytkové. Je to i tím, že všichni 
členové výboru vykonávají svoji práci bez nároku na mzdu a neúčtují si ani služební cesty. 
 
Příjmy: 
Členské příspěvky      14 600,00 
Prodej kalendářů                166 380,00 
Prodej knih           1 115,00 
Dotace Ministerstva kultury ČR          35 000,00 
Příspěvek na kroje od členů        1 800,00 
Úroky                  1,61 
Celkem        218 896,61 
 
Výdaje: 
Projekt Pamětníci pro budoucnost II.    64 375,00 
Tisk kalendářů 2022      123 308,00 
Dar pro rodiče krále       10 000,00 
Ostatní – režije         12 985,00 
Srážková daň za rok 2020           180,00 
Poplatky banky             970,00 
Celkem        211 818,00 
 
Zůstatek z roku 2020      225 736,46 
Příjmy        218 896,61 
Výdaje        211 818,00 
Zůstatek k 31. 12. 2021      232 815,07 
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Revizní zpráva 
K revizi byly předloženy následující doklady: pokladní kniha, výpisy z účtu, přijaté a 
vydané faktury, smlouvy o provedení práce. V roce 2021 bylo vydáno 47 příjmových a 16 
výdajových dokladů. Bylo vystaveno 23 faktur v celkové výši 182 200,- Kč a dvě dohody o 
provedení práce. Položky na výpisech z banky jsou doloženy odpovídajícími doklady. 

Stav hotovosti k 31. 12. 2021 je 29 994,00 Kč 
Stav na účtu k 31. 12. 2021 je 202 821,07 Kč 
 
Ve vedení účetních záznamů a záznamů o stavu majetku nebyly shledány žádné závady. 
 
Z důvodů rekonstrukce budovy KSK musel být vystěhován sklad za bývalou kanceláří. 
Dočasné přístřeší našel u předsedy Jana Pijáčka. Při stěhování byl přítomen i člen revizní 
komise. 
 
Revizní zprávu zpracovala Marie Schubertová  dne 20. 3. 2022. 
 
 
 
Výroční zpráva byla schválena na členské schůzi dne 30. 4. 2022. 
 
 
 
 
Jan Pijáček v. r., 
předseda Společnosti Jízdy králů, z. s. 



  

  
   

Výroční zpráva za rok 2020  

  
Výroční zpráva je zpracována za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.  
  
Věříme, že se nám společně daří naplňovat hlavní cíle Společnosti jízdy králů, tedy přispívat svou 
činností a konkrétními aktivitami k uchování jízdy králů ve Vlčnově, podporovat oblékání a pořizování 
krojů a vyvíjet publikační činnost, zejména se zaměřením na jízdu králů, její historii a tradiční lidovou 
kulturu v obci.  
  
K 31. 12. 2020 měla společnost 210 členů.  
  
Vedení Společnosti  
Dne 11 1. 2020 se konala výroční členská schůze Společnosti v Klubu sportu a kultury Vlčnov. Na 
této schůzi byl zvolen nový výbor ve složení:  
Josef Kužela  
Marie Schubertová  
Zdeňka Brandysová  
Jan Pijáček  
Miroslava Vráblíková  
Marie Podškubková 
Otto Holeček Marta 
Kondová ml..  
  
Na následné výborové schůzi byl jednohlasně zvolen předsedou pan Jan Pijáček.  
Výbor Společnosti jízdy králů po celý rok 2020 nezahálel a společně se podařilo uskutečnit nebo 
rozpracovat projekty, které si naplánoval. Pokud to covidová opatření dovolovala, výbor se scházel, 
posléze komunikoval na dálku.  
Na členské schůzi byly přijati čestní členové:  
Ing. Antonín Pavelčík, zakladatel a dlouhodobý předseda společnosti  
Šimon Pešl, král roku 2016  
Martin Darek Franta, král roku 2018  
David Chaloupka, král roku 2019  
  

Podpora jízdy králů  
Rok 2020 byl pro nás všechny náročný a bohužel se stalo také to, co si nikdo z nás nedokázal 
představit - poprvé od roku 1965 se ve Vlčnově jízda králů nejela. Krojový ples s představení krále 
a ročníku se ještě uskutečnil 25. ledna. Jak již je zvykem, člen výboru daroval děvčatům ročníku růže. 
Ostatní aktivity už nebylo možné uskutečnit.  
  

Publikační činnost  
Podařilo se i letos vydat kalendář, který se vždy sestavuje z fotografií pořízených během jízdy králů. 
Z pochopitelných důvodů tomu tak nemohlo být, a proto jsme oslovili velké i malé Vlčnovjany, členy 
folklorních souborů a sborů, aby se nechali pro náš kalendář vyfotografovat. V předvánoční době 
byl rozeslán členům i s dopisem předsedy společnosti. Celkem se tisklo 1800 kalendáříků. Firmy si 
na propagaci objednali 1370 ks, drobný prodej - 120 ks, zdarma pro členy Společnosti a na propagaci 
– 310 ks.  
  
  



  

  
   

Pořizování a půjčování krojů  
Byl pořízen nový chlapecký kroj pro krále a ihned zapůjčen králi Pepíku Pavelčíkovi, který se v něm 
představil na krojovém plese.  
  

Projekt „Pamětníci pro budoucnost jízdy králů I“  
Podařilo se realizovat projekt Pamětníci pro budoucnost jízdy králů, který podpořilo Ministerstvo 
kultury ČR. V jeho rámci byl natočen rozhovor s Františkem Klabačkou, králem roku 1958 a také celý 
postup výroby růží ke zdobení koní. Postup předvedla paní Pavla Kučerová, komentář namluvila 
Miroslava Vráblíková, kameraman pan Snížek.  
  
Webové stránky  
V říjnu jsme ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti oborem  
Multimédia začali pracovat na nové podobě webových stránek Společnosti. Stránky získají nejen 
novou vizuální podobu, ale budou především aktuálním a funkčním nástrojem pro prezentování 
činnosti Společnosti a vlčnovských tradic.  
  
Zpráva o hospodaření  
  
Příjmy:  
  
Členské příspěvky            15 650,00 Prodej 
kalendářů            84 170,00  
Dotace Ministerstva kultury ČR               32 000,00  
Vrácený přeplatek daně               960,00  
Úroky                       18,88  
Celkem                132 798,88  
  
Výdaje:  
  
Projekt Pamětníci pro budoucnost I.         50 412,00  
Tisk kalendářů 2020, 2021           86 065,00  
Ušití chlapeckého kroje             10 000,00  
Ostatní – režije                6 762,00  
Silniční daň za rok 2019                  250,00  
Poplatky banky                    790,00  
Celkem                154 279,00  
  
Zůstatek z roku 2019            247 791,58  
Příjmy               132 798,88  
Výdaje               154 279,00  
  
Zůstatek k 31. 12. 2020            225 736,46  
  
  
  
  
Ve Vlčnově 30. 4. 2021  
  
Jan Pijáček v. r., předseda Společnosti Jízdy králů, z. s.  


