
Výroční     
zpráva  
sedlická krajka 
výroční zpráva 

2 0 1 1 

 
2 0 1 1 



O b s a h  
      2 
sedlická krajka 
výroční zpráva 

2 0 1 1 
 

 
 
 
 
Úvodní slovo………………………………………………….3 
Představení společnosti-cíl a poslání……………………...4 
Činnost společnosti v roce 2011……………………….......5 
Akce…………………………………………………………6-8 
Regionální produkt…………………………………………..9 
Organizační uspořádání……………………………..........10 
Zpráva o hospodaření společnosti……………………11-12 
Kontakty…..……………………………………………..…..13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ú v o d n í 
s l o v o 
      3 
sedlická krajka 
výroční zpráva 

2 0 1 1 
 
 
 
 
Vážení a milý přátelé, 
 
  obecně prospěšná společnost „Sedlická krajka,o.p.s.“ byla založena v roce 2001 a činnost 
společnosti stavíme na několika-set leté tradici výroby krajek na Sedlicku. 
  I nadále se podílíme na rozvoji naší společnosti a díky usilovné práci našich krajkářek,  
jsme v roce 2011 uspokojili nejednoho zákazníka, který zavítal do naší vzorkové prodejny, či 
zakoupil naše výrobky prostřednictvím internetového obchodu. 
  Stále se podílíme na zaškolování a rozvíjení umění krajkářského našich kurzistek v kategorie 
„dospělí“ a nemalý důraz klademe i na mimoškolní aktivitu dětí ze ZŠ Sedlice, kde již od 
roku 2007 vedu osobně jako lektorka kroužek paličkování. 
  Podnikáme cesty do měst a obcí ČR, kde se na různých akcích, jako jsou trhy, jarmarky a 
výstavy prezentujeme našimi výrobky, ale zakoupit u nás můžete i pomůcky určené na výrobu 
krajek, pohlednice, brožury a ostatní předměty lidové tvořivosti. 
  I v tomto roce jsme zavítali například do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích na den 
plný řemesel a inspirací, kde bylo nepřeberné množství ručních prací. Dále pak musím 
vypíchnout výstavu uspořádanou v Senátu ČR, jejíž vernisáž jsme obohatili módní přehlídkou 
a co se týče zahraničních aktivit – krásnou vánoční výstavu v muzeu Selského nábytku 
v rakouském Hirschbachu.  
  Nesmím ani opomenout získání certifikátu „PRÁCHEŇSKO regionální produkt“. Tento 
certifikát opravňuje nás – výrobce, označovat certifikovaný výrobek touto ochrannou 
známkou.  
  Máme za sebou další úspěšný rok, plný aktivit a nemalých úspěchů a tak mě nezbývá nic 
jiného, než popřát společnosti Sedlická krajka, aby ten rok následující byl stejně plodný a 
inspirující. 
 
  Děkuji Vám všem, kteří nás podpořili a vážíme si každého daru, ať už je to krajková dečka, 
podvinek po babičce anebo podnět, dobrý nápad…. 
   
 
 
 

                                                                                           
                                                                                                       Martina Srbová 
                                                                                                       ředitelka společnosti                                                                                                                                                                                                                   
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Sedlická krajka byla založena jako obecně prospěšná společnost dne 16.11.2001 . 
Zakladatelé společnosti jsou město Sedlice a Svazek obcí Blatenska.  
Zakladatelem společnosti je nositel projektu Sedlická krajka, spolufinancovaného Evropskou 
unií v rámci programu SAPARD. 
Společnost je řízena Správní radou společnosti jmenovanou Zakladatelem a je kontrolovaná 
Dozorčí  radou společnosti. Běžný provoz společnosti je řízen Ředitelem společnosti.  
Činnost společnosti je zajišťována orgány společnosti, externími spolupracovníky a 
dobrovolnými spolupracovníky. 
Sedlická krajka,o.p.s. se zabývá výrobou a prodejem ručně paličkované krajky, pořádá 
výukové kurzy pro dospělé a zájmové kroužky paličkování pro žáky Základních škol, sbírá a 
archivuje dokumenty, historické vzory a provádí jejich rekonstrukci pomocí počítačové 
grafiky. 
 
Obchod s krajkou – vzorková prodejna, internetový obchod 
 
Vzdělávací činnost – kurzy paličkování 
 
Zachování a rozvoj tradice – archiv vzorů  
 
Velice citlivě vnímáme odkaz našich předků a snažíme se všemi dostupnými prostředky o 
jeho zachování. 
Naším cílem je zachování tradice krajkářské výroby, vytvoření pracovních příležitostí, 
zajištění možnosti doplňkového příjmu pro místní obyvatele. Atraktivita tradiční lidové 
výroby by měla přivést do regionu nové turisty a návštěvníky.  
Výroba krajek byla v minulosti spojujícím zájmem obyvatel a její výroba příležitostí 
k vzájemné komunikaci mezi obyvateli. 
Naší snahou je vytvoření technických, organizačních a ekonomických podmínek pro 
zachování a rozvoj více jak 450-leté krajkářské tradice paličkování na Sedlicku a záchranu 
kulturního dědictví pro příští generace.  
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Hlavní aktivity naší organizace jsou:  

- Obchod s krajkou – vzorková prodejna, internetový obchod 
obchod s krajkou - v místě našeho působení (Sedlice u Blatné) máme již od roku 2003   

      otevřenou vzorkovou prodejnu, kde nabízíme výrobky ručně paličkované krajky,   
      pomůcky určené pro výrobu krajek a různé propagační materiály. 

            V roce 2008 jsme spustili, novou verzi internetových stránek, kde si mohou zájemci  
            objednat námi nabízené zboží pomocí e-shopu. 
            Nabídku našich výrobků jsme rozšířili a přidali nové odkazy. 

 
- Vzdělávací činnost – kurzy paličkování 

vzdělávací činnost, jako jsou kurzy paličkování pro děti a dospělé.  
      V roce 2011 se nám do kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s. přihlásilo    
       celkem 25 dětí ve věku od 7-13 let. Děvčata dochází do kroužku jednou týdně, do    
       učebny v prostorách Základní školy v Sedlici. Zde se učí nové techniky, podle  
       předem daných osnov, které si pak mohou vyzkoušet na obrázcích, což už jsou   
       plnohodnotné krajky odpovídající věku a zručnosti dítěte. Jako motivace slouží různé   
       akce a soutěže. 

          V kategorii dospělých k nám v loňském roce docházelo do kurzu paličkování 5 žen. 
             U všech byl sestaven individuální plán docházky – dle časových možností každé   
             z nich. 

 
- Zachování a rozvoj tradice – archiv vzorů  

sbírání a archivace vzorů (podvinků) a jejich případná rekonstrukce pomocí 
počítačové grafiky. Díky zájmu spoluobčanů se nám opět podařilo náš archiv o něco 
rozšířit. 

      Nabídku nových podvinků jsme i v roce 2011 rozšířily a to díky Emilii Vrbové,      
      Martině Srbové a Anetě Šímové (které jsou autorkami většiny z nich). 

 

       
Podvinek z roku  1900                    Kroužek paličkování-děti                   Prodejna Sedlické krajky 
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Společnost Sedlická krajka,o.p.s. se v loňském roce prezentovala a své výrobky představila na 
akcích zaměřených na umělecká řemesla, jako jsou trhy a jarmarky, kde bylo naším 
cílem nejenom představit naší činnost a výrobky široké veřejnosti, ale měli být také finančním 
přínosem pro naši společnost. 
Na těchto akcích jsme nabízeli paličkované výrobky, pomůcky určené k výrobě krajek, 
propagační materiály a po celou dobu akce, mohli návštěvníci zhlédnout názornou ukázku 
paličkování krajek. 
Dále pak jsme naši prezentaci orientovali na výstavy, ať už to byly výstavy krátkodobé- 
tématické (velikonoce, vánoce), tak výstavy dlouhodobé.  
V roce 2011 jsme uspořádali celkem 3 výstavy. 
 
-PRODEJNÍ AKCE VE MĚSTECH NAŠEHO REGIONU    
V tomto roce jsme zavítali do pěti českých měst: 
Blovice (6.4.2011) – „Velikonoční jarmark“  
České Budějovice (7.5.2011) – v Jihočeském muzeu inspirativní setkání „ Sobota s jehlou, 
paličkami, háčkem a člunkem“ 
Chanovice (2.7.2011) – „Den řemesel“ 
Praha (18.9.2011) – setkání regionálních řemesel „Kampský krajáč“ 
Hoslovice u Strakonic (24.9.2011) – ukázky řemesel „Domácnost paní mlynářky“ 
Blovice (3.12.2011) – „Adventní trhy“  

    
 Blovice-velikonoce        Č.Budějovice-setkání v muzeu            Chanovice-Den řemesel 

   
      Praha-Kampská krajáč                  Hoslovice-mlýn                         Blovice-Advent 



-PRODEJNÍ AKCE V SEDLICI 
V místě našeho působení v Sedlici se konali celkem dvě akce. 
30.-31.7.2011 – „Tradiční Svatojakubská pouť“ 
11.12.2011 – „Adventní setkání v Sedlici“ 

   
      Pouť-ukázky výroby krajek                             Adventní setkání 
 
-PREZENČNÍ AKCE NEZISKOVÉHO CHARAKTERU – VÝSTAVY 
8.-15.3.2011 Praha – Předsálí Jednacího sálu Senátu ČR ve Valdštejnském paláci 
„Sedlická krajka“ 
Pod tímto názvem uspořádala naše společnost výstavu ve spolupráci s městem Sedlice pod 
záštitou senátora Miroslava Krejči. 
Výstava představila průřez a vývoj krajkářství na Sedlicku a byly zde zastoupeny jak krajky 
historické, tak novodobé. 
Výstava byla slavnostně zahájena 8.3.2011 a v jejím rámci proběhla módní přehlídka. 
Program: 
Módní přehlídka se skládala ze tří bloků: 

- z truhly našich babiček 
- využití krajky při běžném nošení 
- večerní a společenské šaty 

Přestávky mezi jednotlivými bloky byly vyplněny příspěvky: 
„Představení Sedlické krajky,o.p.s., její historie a současné dění“ – příspěvek přednesla 
ředitelka společnosti Martina Srbová 
„Město Sedlice – město krajek“ – příspěvek přednesl starosta města Sedlice Ing. Jiří Rod  
 
21.3.-4.4.2011 Písek – Hotel Bílá růže 
„Sedlická krajka“ 
Výstava se opět konala ve spolupráci s městem Sedlice pod záštitou senátora Miroslava 
Krejči.  
Výstava, která navazovala na prezentaci ve Valdštejnském paláci byla shodná i svým 
programem. 
Vernisáž  – módní přehlídka – příspěvky o krajkářství v Sedlici.  

         
                                               Vernisáž výstavy – módní přehlídka 



27.11.2011 – 6.1.2012 Hirschbach u Fraistadtu (Rakousko) – Muzeum selského nábytku 
„Adventní výstava jihočeské paličkované krajky“ 
Výstava představila jak krajky historické, tak užití krajky v současnosti. 
V rámci této výstavy se Sedlická krajka představila přímo na místě v jednom z adventních 
víkendů a to: 10.-11.12.2011 předváděním výroby krajek v podání M.Srbové a E.Vrbové. 
Návštěvníci mohli obdivovat nejenom krajky vystavené, ale měli možnost si naše výrobky 
převážně s vánoční tématikou přímo na místě zakoupit. 
 

   
 
Naše výstava měla veliký ohlas, což potvrzuje i zájem Hornorakouské televize ORF, která 
natočila (13.12.) z naší výstavy 3 minutový spot, který se vysílal v hlavním vysílacím čase ve 
čtvrtek 16.12. v 19.00 hod. jako součást televizních zpráv. V ukázce byly záběry na část 
výstavy, na výrobu krajky (předvedla M.Srbová) a Dana Ployer, která muzeum v Hirshbachu 
zastupovala, představila rakouským divákům historii sedlických krajek. 
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Naše společnost získala certifikát „PRÁCHEŇSKO regionální produkt“, kdy tento certifikát 
opravňuje výrobce, označovat certifikovaný výrobek touto ochrannou známkou.  
Certifikát nám byl udělen pro skupinu výrobků: Sedlická paličkovaná krajka a jeho platnost je 
od: 31.3.2011 - 18.5.2013. 
Certifikát uděluje: MAS Lag Strakonicko,o.s. ve spolupráci s MAS Svazku obcí 
Blatenska,o.p.s. a Asociací regionálních značek,o.s. 
 

     
                                                Slavnostní předávání certifikátu 
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Společnost je řízena Správní radou, jmenovanou Zakladatelem a je kontrolována Dozorčí 
radou společnosti. 
Činnost společnosti je zajišťována orgány společnosti, managementem, externími 
spolupracovníky a dobrovolnými spolupracovníky. 
 
Zakladatelem společnosti je město Sedlice a Svazek obcí Blatenska. 
 
 
Orgány společnosti a jejich pravomoci: 
 
Statutárním orgánem společnosti je Správní rada, která spravuje majetek společnosti, dohlíží 
na činnost a rozhoduje o všech záležitostech společnosti. 
S p r á v n í   r a d a   v   r o c e   2 0 11 : 
Předseda:                      Ing. Petr Koutenský 
Členové:                       Emilie Vrbová 
                                      Marie Šestáková 
 
 
 
 
 
Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada, která dohlíží na to, aby činnost veřejně 
prospěšné společnosti byla v souladu se zákonem, Zakládací listinou a Statutem společnosti. 
D o z o r č í   r a d a  v   r o c e  2 0 11 : 
Předseda:                       Ing. Jiří Rod 
Členové :                       Jitka Čabrádková 
                                       Pavel Šípek 
 
 
 
 
 
Z a m ě s t n a n c i   v   r o c e  2 0 11 : 
Ředitelka společnosti:   Martina Srbová   
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Výkaz příjmů a výdajů 
 
Firma: Sedlická krajka,o.p.s.  Sedlice 
Období: od 1.1. 2011 až 31.12. 2011 
 
Příjmy za účetní období                                                Výdaje za účetní období 
Součty sloupců peněžního deníku                                  
 
Prodej zboží                      123.752,-Kč                         Nákup zboží                         57.141,-Kč 
Prodej výrobků, služeb       77.132,-Kč                         Mzdy zaměstnance             143.318,-Kč 
Ostatní příjmy                     91.000,-Kč                         Zdrav. a sociál. pojistné       66.418,-Kč 
                                                                                       Provozní režie, ostatní          39.028,-Kč 
                                   
Příjmy celkem                  291.884,-Kč                      Výdaje celkem                    305.905,-Kč 
 
Základ daň                        - 14.021,-Kč      
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Společnost Sedlická krajka byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u 
Krajského soudu v Českých Budějovicích. 
 
Datum zápisu:        17.4.2002 
 
Název:                     Sedlická krajka,o.p.s. 
 
Sídlo:                       Nám.T.G.Masaryka 114, Sedlice 387 32 
 
Identifikační číslo:   26046024 
 
Zakladatelé:            1.Město Sedlice se sídlem nám.T.G.Masaryka 28, Sedlice 387 32,  
                                 IČ 00251755 
                                 2.Svazek obcí „BLATENSKA“ se sídlem J.P.Koubka 4, Blatná 388 01,  
                                 IČ 68538189 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Sedlici  31.3.2012 
Zprávu vypracovala :             Martina Srbová, ředitelka společnosti 
Kontrolu zprávy provedl: ing.Petr Koutenský, předseda správní rady 

 


