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Městys Davle ve spolupráci s tradičním spolkem Vltavan Davle založeným v roce 1897 byl 

oceněn Evropskou vorařskou asociaci titulem „Vorařská obec“ za dlouholetou  podpůrnou a 

kulturní činnost mezi členy Vltavanů a spoluobčany. Jde o mezinárodní ocenění jediné 

v Praze a Středočeském kraji, třetí v České republice a 26 ocenění v rámci Evropské unie.. 

Slavnostní předání  této standardy  prezidentem  panem Angelem Portetem se uskutečnilo 

29.června 2014 u příležitosti svatokiliánské pouti na Ostrově Svatého Kiliána. Proč právě 

tam? Ostrov Svatého Kiliána je významnou historickou památkou Davle a okolí. První 

historické zprávy o této lokalitě pochází z roku 999, když v blízkosti  Davle byl českým 

knížetem Boleslavem II. založen na ostrově třetí klášter v Čechách. Podrobnější písemná 

zmínka o obci Davle je z roku 1310 v bulle papeže Klimenta V. Jejím hlavním spojením se 

světem, s okolím a Prahou byla řeka Vltava. Řeka Vltava se stala po řadu staletí živitelkou 

místních lidí. Proto zastupitelstvo Davle a spolek Vltavan spolu s farností ve Štěchovicích obě 

významné události, svatokiliánskou pouť a předání titulu Evropské vorařské asociace „ 

Vorařská obec“  uskutečnily na tomto  Ostrově. Po krátkém přivítání více jak 300 hostů 

panem farářem Adamem Debekem a starostou Městyse Davle v 10,15 hodin byla celebrována 

mše kardinálem Dominikem Dukou. V závěru mše Angel Portet předal do rukou starosty 

Mgr. Jiřího Prokůpka prapor Evropské vorařské asociace, který  s požehnáním občanů a 

členům spolků Vltavana pan kardinál posvětil. Příprava celé akce, počínaje přípravou a 

částečným zkulturněním některých částí Ostrova, zajištěním přepravy  účastníků parníkem 

Vltava na Ostrav a zpět a následně autobusem do prostor v okolí kostela Svatého Kiliána 

vyžadovaly značné úsilí  všech zainteresovaných . Zde bychom chtěli poděkovat  zejména  

výboru Vltavana Davle, pracovníkům  Městyse Davle a  věřícím z bezprostřední blízkosti 

farnosti ve Štěchovicích. Společná akce se vydařila ke spokojenosti všech účastníků. Počasí  

bylo přívětivé, přeprava parníkem na Ostrov a zpět díky  Pražské paroplavební společnosti 

a.s.příjemná. Rovněž  pobyt v okolí anebo přímo v kostele Svatého Kiliána po ukončení mše 

na Ostrově  mělo důstojný rámec včetně pohoštění a výkladu o historii kostela a za účasti 

zástupců obce, spolků Vltavanu a církevních hodnostářů. V odpoledních hodinách se poté  

v Hotelu Pivovar slavnostně ukončily oslavy titulu Vorařská obec předáním darů panu 

prezidentovi Angelu Portetovi za účasti členů Vltavanu Davle, spřátelených spolků z Prahy, 

Štěchovic, Purkarce ,  Dělnické besedy Havlíček v Řevnicích a občanů. Ještě před zahájením 

odpoledního programu mezi účastníky zavítal s pozdravem kadinál Dominik Duka, kterému 

na rozloučenou zahrála solo na trubku  naše mladá členka Simonka Šmejkalová.. K tanci a 

poslechu hrála kapela Týnečanka.. 

Že se jednalo o organizačně náročnou akci několika organizací lze posoudit i  z poděkování 

pana prezidenta Angela Porteta, který po příjezdu domů zaslal děkovný email, kde říká: 

..Chtěl bych  mimořádně poděkovat za pozornost, kterou jste nám věnovali a jež byla nad 

rámec toho, s čím jsem se kdy jako prezident mezinárodní vorařské asociace setkal. Pečovali 

jste o nás mimořádným způsobem. Měli jsme fantastický hotel, k dispozici auto, jedli jsme ve 

vašich typických restauracích. Ukázali jste nám krásné kouty Prahy a Vltavy se všemi detaily 



od kytice růží, kterou dostala moje manželka při příletu až po titul čestného člena Vltavanu 

Davle. Doufám, že obdržený titul bude pro obec Davli k užitku“. 

Za zdárný průběh těchto oslav chceme všem, kteří se na nich podíleli, z celého srdce 

poděkovat. Oprávněnost obdržení modré stuhy v rámci soutěže Vesnice roku tuto skutečnost 

ještě potvrzuje. 


