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Vážení a milý přátelé, 
 
máme za sebou další úspěšný, i když poměrně náročný rok a mojí milou povinností je 
představit Vám naši společnost a zbilancovat naše aktivity. 
 
Rok 2012 se již od svého samého počátku táhl v duchu příprav na již  II.ročník Krajkářských 
slavností Sedlice-2012.  
Proto bych tomuto tématu ráda věnovala následující řádky, abychom si tuto kulturně 
společenskou akci připomněli a trochu zavzpomínali. 
 
Již s ročním předstihem se na tuto významnou akci vytvářely návrhy vzorů (ve slovníku 
krajkářek je to podvinek nebo mustr) na výrobu krajkových oděvů a oděvních doplňků na 
oblíbenou módní přehlídku. 
Naše milé krajkářky strávily nejednu hodinku nad těmito vzory a pilně vyráběly překrásné 
krajky, aby návštěvníci našich slavností měli co obdivovat . 
 
Naším cílem bylo vytvořit zajímavý, pestrý program, naplnit očekávání našich příznivců a 
milovníků krajkové tradice a dosáhnout minimálně takové úrovně jako měl náš I.ročník. 
 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách a samotném průběhu 
slavností.  
Velké poděkování patří našim krajkářkám, řemeslníkům, účinkujícím a našim obětavým 
dobrovolnicím a děkuji i všem návštěvníkům, kteří přijeli na naše slavnosti, strávili s námi 
doufám, že příjemné odpoledne a svou přítomností nás podpořili.  
 
Těším se, že se v takto milé atmosféře, sejdeme i při příštím ročníku v roce 2014. 
 
 
 

                                                                                            
                                                                                                      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. 
 
Hlavní aktivity společnosti: 
Obchod s krajkou – vzorková prodejna, internetový obchod 
Organizovaná výroba krajky postavená na komerčním základě je dobrým předpokladem 
k udržení a rozvíjení několika set leté tradice. 
 
Vzdělávací činnost – kurzy paličkování, publikační činnost 
Udržení a rozvoj tradice formou výukových kurzů a zájmových kroužků. 
 
Zachování a rozvoj tradice – archiv vzorů a vývoj vzorů nových 
Shromažďovaní archivních dokumentů a původních vzorníků krajek, jejich restaurování, 
katalogizace a zveřejňování formou muzejních sbírek, výstavních expozic a odborných 
publikací. 
 
Doplňkový obchod – produkty lidových řemesel 
Široká nabídka produktů přispívá ke zvýšenému zájmu o návštěvu města a propagaci 
společnosti. 
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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. 

         
         Přehled  tržby v roce 2012                  

          
              
         
         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, přidali jsme nové odkazy, kde jsou různé  
         zajímavosti, akce, aktuality. 
          
         Přehled  návštěvnosti na www.krajky-sedlice.cz                  

          
                         
 



Vzdělávací činnost - výukové kurzy pro dospělé, zájmové kroužky pro děti.  
   Kroužek paličkování při Sedlické krajce,o.p.s. pro žáky Základních škol. 
   Činnost kroužku pro děti byla zahájena 17.9.2007. 
   V roce 2012 do kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s. docházelo celkem 33 dětí    
    ve věku od 6-15 let.  
    Žáci byli rozděleni do 3 skupin podle věku a znalostí. 

          32 děvčat a 1 chlapec navštěvovalo kroužek paličkování jednou týdně, v učebně    
    Základní školy v Sedlici pro tento účel vymezené. Zde se učili nové techniky, podle  
    předem daných osnov.  

          Své nabité znalosti si mohli vyzkoušet na obrázcích, což už jsou plnohodnotné krajky   
          odpovídající věku a zručnosti dítěte. Jako motivace slouží různé akce a soutěže. 
          Lektorka: Martina Srbová 

            
 
         Výukový kurz paličkování při Sedlické krajce,o.p.s. pro dospělé. 

    Kurz paličkování pro dospělé byl zahájen 15.3.2007. 
          Od zahájení kurzu až po současnost navštěvovalo kurz celkem 13 kurzistek.  
          V kategorii dospělých k nám v roce 2012 docházelo do kurzu paličkování 7 žen. 
          U všech byl sestaven individuální plán docházky – dle časových možností každé   
           z nich. 
          Lektorka: Martina Srbová 

           
 
 
Zachování a rozvoj tradice - Díky zájmu spoluobčanů se opět podařilo náš archiv rozšířit o    
          originální dokumenty, fotografie, články, historické vzory, historické krajky a některé    
          části oděvů spadající do historie krajkářství na Sedlicku.  
          Sbírání a archivace vzorů a jejich případná rekonstrukce pomocí počítačové grafiky je     
          jednou z hlavních náplní společnosti. Dochází také k rozšířování nabídky vzorů nových   
          z autorské dílny Martiny Srbové a Emilie Vrbové. 
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Společnost Sedlická krajka,o.p.s. se v loňském roce prezentovala a své výrobky nabízela 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 především 
finančním přínosem pro naši společnost. 
Na těchto akcích jsme nabízeli výrobky z  paličkované krajky, pomůcky určené k výrobě 
krajek, propagační materiály a po celou dobu akce, mohli návštěvníci zhlédnout názornou 
ukázku výroby krajek. 
Dále pak jsme naši prezentaci zaměřili na výstavy, ať už to byly výstavy krátkodobé- 
tématické (velikonoce, vánoce), tak výstavy dlouhodobé.  
Další naší aktivitou jsou kulturně společenské akce konané v Sedlici . 
 
PRODEJNÍ AKCE  
Tradiční řemeslnické trhy a jarmarky v České republice - přehled 
17. 3.           Velikonoční jarmark – Zámek Hradiště v Blovicích 
  9. 6.           Rybářské slavnosti – Blatná 
23. 6.           Slavnosti Kaše 2012 – Horažďovice 
24. 8.-26.8.  Mezinárodní dudácký festival – Strakonice 
 1.12.           Advent -  Zámek Hradiště v Blovicích 

   
          Velikonoce v Blovicích                    Rybářské slavnosti v Blatné             Slavnosti Kaše v Horažďovicích 

                     
                    Dudácký festival ve Strakonicích                                                               Advent v Blovicích                     



Tradiční řemeslnické trhy a jarmarky v zahraničí – přehled 
7.12.-9.12.  „Advenmarkt“ – OÖ Kulturquartier Linz, Rakousko 
Tradiční trhy zaměřené pouze na ruční řemesla a ruční práce. Účastnilo se více jak 50 
výrobců z Rakouska a České republiky. Sedlická krajka nabídla návštěvníkům široký 
sortiment výrobků od vánočních přání a dekorací až po ukázky z nové kolekce oděvů.  

       
 
 
PREZENTAČNÍ AKCE NEZISKOVÉHO CHARAKTERU 
Výstavy v České republice: 
30.5.-20.6.     „Výstava regionálních umělců a projektů“  Studio stage: jitex, Písek 
Výstava zaměřená na regionální umělce, dílny, projekty. Tato akce měla návštěvníky 
seznámit s těmito subjekty a představit jejich tvorbu. 

     
 
23.10.-18.12. „Sedlická krajka včera i dnes“  Návštěvnické centrum pivovaru Plzeňský   
                      Prazdroj, Plzeň 
Vernisáž výstavy byla součástí cyklu koncertů kytarového virtuosa s názvem: 
„Hudební setkání s Lubomírem Brabcem“. 
Program večera: 
Sonety Williama Shakespeara v překladu prof. Martina Hilského, recitovali Pavel Soukup a 
Natálie Urválková 
Skladby Johna Dowlanda hrál Lubomír Brabec 

     
 
27.11.-6.1.     „Poklady Prácheňska“  Muzeum Blatná 
Výstava představila návštěvníkům vánoční zvyky, tradiční řemesla, koledy, pohádkové 
příběhy. Své zastoupení zde měla i tradiční výroba paličkované krajky ze Sedlice a okolí. 



14.12.  "Jihočeská folklórní abeceda"  Prácheňské muzeum, Písek. 
Výstava spojená s prezentací Sedlické krajky a krajkářství v rámci projektu „Jihočeská 
folklorní abeceda“ zaměřená na žáky základních a středních škol. 

      
 
 
 
 
PRODEJNÍ AKCE V SEDLICI 
Akce a slavnosti konané v Sedlici: 
28.-29.7.  „Svatojakubská pouť“, Vzorková prodejna Sedlické krajky,o.p.s., Sedlice 
Tradiční představení výrobků a činnosti společnosti v rámci konané akce. 

       
 
 
 
11.8. „Krajkářské slavnosti Sedlice-2012“ ,  Sedlice (viz str.10) 
 
 
1.12. „Adventní setkání“ , Vzorková prodejna Sedlické krajky,o.p.s., Sedlice 
V rámci akce pořádané MÚ Sedlice jsme návštěvníkům nabídli v naší prodejně novou kolekci 
výrobků převážně s vánoční tématikou, ukázky krajek historických, ukázky výroby krajek. 
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Krajkářské slavnosti Sedlice-2012 
 
11.8. 2012 se konal již II.ročník slavností, pořádaných městem Sedlice a Sedlickou 
krajkou,o.p.s. za finanční podpory poskytnuté z dotačního programu Jihočeského kraje. 
Místní akční skupina LAG  STRAKONICKO,o.s., zapůjčila stánky ve stylu „Jihočeská 
vesnička“ . 
Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr.Jiřího Zimoly . 
 
Krajkářské slavnosti měly být oslavou všech krajkářek a příznivců tohoto překrásného 
řemesla a tím bychom jako organizátoři této akce, chtěli podpořit oživení a zachování tradice 
krajkářství na sedlicku. 
Akce měla přitáhnout pozornost široké veřejnosti, zvýšit turistickou atraktivitu našeho města- 
regionu , zmedializovat tradici krajkářství  a představit činnost společnosti. 
 
Dopolední program slavností: 
10.00 – 13.00 hod. 
- zahájení – otevření řemeslnického jarmarku – otevření výstavy „Soutěžní přehlídky v oboru    
  paličkovaná krajka Sedlice-2012“ 
- duo MAMI ochutnávka rybích specialit 
- dopolední vystoupení folklorního souboru Sedličan ze Slovenska 
- hudební doprovod v podání skupiny  Z Vršku 
 
Hlavní odpolední program: 
13.00 – 17.00 hod 
- taneční skupina Sedlice 
- módní přehlídka krajkových oděvů a doplňků z dílny Sedlické krajky 
- Taneční klub Čížová  
- mažoretky Prezioso z Blatné 
- kadeřnická šou aneb proměna v podání kadeřnického salónu Symfonie z Blatné 
- folklorní soubor Sedličan ze Slovenska  
- vyhlášení výsledků „Soutěžní přehlídky v oboru paličkovaná krajka Sedlice-2012“ – ocenění  
- hudební doprovod v podání skupiny  Kudrnáči 
 
Krajkářky ze Sedlice a okolí předváděly po celou dobu trvání akce výrobu paličkovaných 
krajek.  Nezapomněli jsme ani na naše nejmenší - děti zde měly k dispozici dětské dílny, 
skákací hrad, divadélko Táta a Máma a spoustu dobrot a laskomin. 
Host slavností: moderátorka, herečka, malířka Iva Hüttnerová 



 

    
Slavnostní zahájení  /   Řemeslnický jarmark 

    
Hudební vystoupení - kapela Z Vršku /  Kudrnáči                                           Duo MAMI 

            

      
Taneční vystoupení-folklorní soubor Sedličan/Taneční skupina Sedlice/Taneční klub Čížová/Mažoretky Prezioso 

  
Módní přehlídka krajkových oděvů a doplňků z dílny Sedlické krajky,o.p.s. 
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Soutěžní přehlídka v oboru paličkovaná krajka Sedlice-2012 
 
V rámci konaných Krajkářských slavností vyhlásila Sedlická krajka,o.p.s.  
I. ročník soutěžní přehlídky v oboru paličkovaná krajka . 
Téma pro tento ročník: Architektonické zajímavosti z Vašeho města/obce. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích -  I.kategorie  do 15 let 
                                                       - II.kategorie  od 15 - do 100 let 
Zvláštní cena návštěvníků - "O nejmilejší kraječku " (udělena v každé kategorii ) svými 
hlasy vybrali návštěvníci výstavy  
Zvláštní cena poroty - " Originální zpracování daného tématu " 
 
Sedlická krajka,o.p.s. děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na ceny do této soutěže: 
Poštovní spořitelna ERA 
Sklářská huť Bělčice, Václav Vlasák 
Dagmar Hálová, Lažánky 
Kadeřnictví Symfonie, Blatná 
 
Ocenění získali: 
I.kategorie  do 15 let 
1.místo - Michaela Polánková (14 let) ze Sedlice – kroužek paličkování při Sedlické 
krajce, lektorka: Martina Srbová 
Panna Maria Lurdská - z kaple na hřbitově v Sedlici. 
2.místo - Eliška Kozáková (14 let) z Oseka – kroužek paličkování při Sedlické krajce, 
lektorka: Martina Srbová 
Kostel sv. Jana Křtitele v Radomyšli 
3.místo - Adéla Krejčová (11 let) ze Sedlice – kroužek paličkování při Sedlické krajce, 
lektorka: Martina Srbová 
Kostel sv. Jakuba v Sedlici 
 
II.kategorie  od 15 do 100 let 
1.místo - Jana Hrubá ze Sedlice 
Domek č.103 v původní podobě v Sedlici 
2.místo - Jaroslava Patočková ze Starého Plzence 
Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci 
3.místo - Marie Šavrdová z Liberce 
Kříž na rozcestí v Sedlici 



Cena návštěvníků "O nejmilejší kraječku" 
I.kategorie do 15 let 
Adéla Krejčová (11 let) ze Sedlice 
Kostel sv. Jakuba v Sedlici 
II.kategorie od 15 do 100 let 
Jana Hrubá ze Sedlice 
Domek č.103 v původní podobě v Sedlici 
 
Cena poroty "Originální zpracování daného tématu" 
Kroužek paličkování při ZŠ Mládežnická v Trutnově  - ELDORÁD 
Náměstí v Trutnově 
 
I.kategorie: 

    
  M.Polánková         E.Kozáková                           A. Krejčová                                slavnostní  předání cen                             
 
II.kategorie                                                                                                 Cena poroty: 

                          
                   J. Hrubá                             J. Patočková                    M. Šavrdová                    kroužek ELdorádo 

             
                                    Slavnostní předání cen                                                                         Výstava 
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*Společenský a odborný magazín BRÝLE a MÓDA 
Vyšlo:   18.5.2012 
Článek: „Krajkářka Martina Srbová – Z mého koníčka se stalo mé zaměstnání“ 
              „Historie Sedlické krajky – V malebném městečku Sedlice na Strakonicku   
                nezapomněli na tradice“ 
*Blatensko SOBĚ živě a nově 
Vyšlo:   červenec 2012 
Článek: „Žijí s námi“ aneb Lidé na Blatensku – krajkářky ze Sedlice 
*TÝDENÍK STRAKONICKO 
Vyšlo:   1.8.2012 
Článek: „Martina Srbová: Ručně vyrobená krajka je vždy originál“ 
*TÝDENÍK 
STRAKONICKO/PÍSECKÉPOSTŘEHY/TÁBORSKO/MILEVSKO/BUDĚJOVICKO 
Vyšlo:   8.8.2012 
Článek: „Přijďte zvolit Nejmilejší kraječku do Sedlice“ 
             ( článek u příležitosti konání Krajkářských slavností Sedlice-2012 )  
*STRAKONICKÝ DENÍK 
Vyšlo:   8.8.2012 
Článek: „Sedlice se zahalí do krajky“ 
             ( článek u příležitosti konání Krajkářských slavností Sedlice-2012 ) 
*TÝDENÍK STRAKONICKO 
Vyšlo:   15.8.2012 
Článek: „Krajkářky soutěžily v Sedlici“ 
             ( článek u příležitosti konání Krajkářských slavností Sedlice-2012 ) 
*Blatensko SOBĚ živě a nově 
Vyšlo: září 2012 
Článek: „V rámci Krajkářských slavností se konal I:ročník soutěžní přehlídky v oboru 
paličkovaná krajka Sedlice-2012“ 
*PLZEŇSKÝ DENÍK 
Vyšlo:   4.11.2012 
Článek: „Hosté Lubomíra Brabce přivezli Shakespearovy verše“ 
              ( článek k vernisáži Sedlické krajky v Plzeňském pivovaru ) 
*Blatensko SOBĚ živě a nově 
Vyšlo:   listopad 2012 
Článek: „Sedlické krajky včera i dnes“ 
             ( článek k vernisáži Sedlické krajky v Plzeňském pivovaru ) 
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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 12 : 
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 12 : 
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 12 : 
Ředitelka společnosti:   Martina Srbová   
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Výkaz příjmů a výdajů 
 
Firma: Sedlická krajka,o.p.s.  Sedlice 
Období: od 1.1. 2012 až 31.12. 2012 
 
Příjmy za účetní období                                                Výdaje za účetní období 
Součty sloupců peněžního deníku                                  
 
Prodej zboží                      151.797,-Kč                         Nákup materiálu,zboží         54.102,-Kč 
Prodej výrobků, služeb       28.795,-Kč                         Mzdy zaměstnance             183.955,-Kč 
Ostatní příjmy                   142.500,-Kč                         Zdrav. a sociál. pojistné       89.956,-Kč 
                                                                                       Provozní režie ostatní           33.353,-Kč 
                                   
Příjmy celkem                  323.092,-Kč                      Výdaje celkem                    361.366,-Kč 
 
Základ daň                        - 38.274,-Kč                                                      
 
 

Sedlická krajka,o.p.s.-tržby-srovnání                           
2004-2012
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Sedlická krajka,o.p.s - tržby za rok 2012 
v jednotlivých měsících
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Přehled - prodej sortimentu v roce 2012
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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  4.3.2013 
Zprávu vypracovala :             Martina Srbová, ředitelka společnosti 
Kontrolu zprávy provedl: ing.Petr Koutenský, předseda správní rady 
                                   

 


