
Hrdý Vltavan 
12. 7. 2012, Vladimír Zápotocký  
Náš Region       
 
 
DAVLE - Když vyslovíte tohle tradiční a oblíbené místo našeho regionu, ozvěnou jsou dva 
pojmy s více jak stoletou tradicí a oním místem spojené. Totiž spolek Vltavan a Řeznictví a 
uzenářství Dolejší. Co je spojuje mimo tu úctyhodnou tradici? Jméno MVDr. Františka 
Dolejšího. Muž uznávaný pro své cechovní mistrovství v celém našem regionu je hrdým 
předsedou hrdého spolku. Označení „hrdý Vltavan“ je jistě na místě. Pro spolek, i pro jeho 
předsedu. Byl nám průvodcem oslav 115. výročí založení spolku v Davli v pátek 6. července.  
 
7.00 hodin: budíček Vltavské hudby a vztyčení vlajky spolku u památníku davelských 
„plavců“ (vztyčovali rodilí Daveláci, urostlý vlajkonoš Zdeněk Petrák s postavou klasického 
šífáka a premiérově i jedenáctiletý Radek Slanec), následoval krátký pietní průvod k poctě 
minulým generacím. Ve 13.30 hodin: slavnostní průvod městysem. Neuvěřitelný zájem davů. 
V době postupující globalizace jako by se vracela renesance vlasteneckých spolků podobných 
Vltavanu. A nejde jen o generace „zasloužilých“. Jsou tu husté řady mladých. V průvodu i na 
chodníku. Vlajkonoši Zdeněk Petrák a Jaroslav Klika:„Historicky nejmladším členem spolku 
je určitě syn nedávného ligového fotbalisty Viktorie Žižkov a Sparty Tondy Mlejnského. 
Známý fotbalista a zdejší rodák ho nechal do spolku zapsat, když mu byly pouhé dva měsíce.“ 
21.30 hodin: slunce už zmizelo „u Kiliána“ za obzorem, drobně poprchává a na břehu řeky 
Vltavy ještě zní šífařská melodie… my pluli dál a dál…oslavy Vltavanu v Davli končí.  
 
*** 
 
MVDr. Dolejší: „Čas ubíhá rychle jako voda ve Vltavě a náš spolek slaví již 115 let svého 
založení. Hodně se za tu dobu nejen vykonalo, ale také se mnoho změnilo. Změnila se řeka 
Vltava, jiné je poslání a zaměření činnosti našeho spolku, ale jedno zůstává - hrdost na historii 
a tradici spolku Vltavan, který více jak sto let dokázal udržet svou existenci, rozvíjet činnost 
a najít nové zaměření působnosti. Stále více se stáváme součástí života v naší obci, vždyť celé 
generace davelských občanů byly a jsou členy Vltavanu.“  
 
Foto popis| Dvě poslední desítky let, po legendárním Václavu Štěpánkovi, stojí v čele spolku 
MVDr. František Dolejší. Jen s malou nadsázkou o něm blízké okolí šíří, že uzenářské 
výrobky jeho firmy už jsou tak známé jako původní davelský most.  
 
 
Regionální mutace| Náš region - jihovýchod 
 


