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Ú v o d n í   s l o v o 
 

Vážení přátelé, 
paličkování na Sedlicku se těší více jak 500-leté tradici a já doufám, že na rozvoji a rozkvětu 
tohoto řemesla má Sedlická krajka,o.p.s nemalou zásluhu. 
Společnost se prezentovala nejen ve své vzorkové prodejně v Sedlici, ve městech našeho kraje 
a to formou řemeslnických trhů a jarmarků, ale také za hranicemi České republiky. 
Navštívili jsme celkem dvakrát Německé městečko Schönsee na kulturním a partnerském 
setkání a Švýcarské Roggwil na „Dorffest 2008“, kde jsme přítomné seznámily nejen 
s historií paličkování na Sedlicku, ale také se současnou činností naší společnosti a předvedli 
ukázky krajek současných i historických a jejich výrobu.  
V rámci rozšíření dosahu naší působnosti jsme vytvořili nové, myslím, že zajímavější a 
daleko pružnější internetové stránky, kde široká veřejnost nalezne informace o společnosti, 
různé zajímavosti, akce a v neposlední řadě aktualizovaný e-shop. 
Již v roce 2007 se nám podařilo odstartovat v rámci udržení tradice kurzy paličkování pro děti 
a dospělé a již v loňském roce nám velkou radost udělala děvčata z kroužku paličkování, která 
se zúčastnila „ 5.ročníku soutěžní přehlídky krajkářské bienále mladých“ na téma „Šperk a 
oděvní doplňky“ v kategorii do 15 let. Děvčata získala první a druhé místo v této kategorii, za 
což jim ještě jednou gratuluji. 
Naše činnost se zakládá i na spolupráci s takovými subjekty jako jsou muzea, nadace a  
pořadatelé kulturních akcí. V roce 2008 jsme se podíleli jako partner na předvánoční akci       
„Do Betléma z jižních Čech“,  kterou pořádalo Prácheňské muzeum v Písku a také jsme 
uzavřeli spolupráci (nefinančního charakteru) s Městským muzeem v Horažďovicích, kde se 
budeme podílet na provozu „ Interaktivní dílny“. Zde budeme veřejnost seznamovat s krásami 
tohoto uměleckého řemesla a předvádět paličkování krajek. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat představitelům města Sedlice, kteří nás finančně 
podporují, obyvatelům města Sedlice a vůbec všem příznivcům umění krajkářského, kteří 
nám darovali staré krajky, či oděvy takto zdobené, podvinky (vzory podle kterých se 
paličkuje) anebo nám tyto předměty zapůjčili a tím přispěli k zachování našeho kulturního 
dědictví a rozšíření a doplnění našeho archivu.  
 
Díky všem, kterým naše úsilí není lhostejné. 
 
                                                                                                        
 
 
                                                                                                         Martina Srbová 
                                                                                                          ředitelka společnosti 
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P ř e d s t a v e n í   o r g a n i z a c e 
Naši organizaci stavíme na několika set-leté tradici paličkování na Sedlicku. První zmínka o 
zdejším krajkářství se nachází ve starém spise, pojednávajícím o kraji prácheňském, kde se 
datuje výroba krajek již do 15 století. Proto velice citlivě vnímáme odkaz našich předků a 
snažíme se všemi dostupnými prostředky o jeho zachování. 
 

          
  Sedlické krajkářky (1954-55)           Pohled (1900)                   Krajkářka škola (1960) 
 
V roce 2000 byl zpracován projekt revitalizace sedlické krajky v rámci programu SAPARD. 
Cílem projektu je zachování tradice krajkářské výroby, vytvoření pracovních příležitostí a 
zajištění možnosti doplňkového příjmu pro místní obyvatele. Vzniká nový právní subjekt 
Sedlická krajka – veřejně prospěšná společnost. Dochází k převedení původního majetku 
bývalé krajkářské školy na nový právní subjekt : Sedlická krajka.  
 

 
 
V rámci tohoto projektu byla v létě roku 2003 otevřena vzorková prodejna Sedlické krajky. 
Zde, či prostřednictvím internetového obchodu, si může každý zakoupit jak výrobky 
ručně paličkované krajky, tak pomůcky určené na její výrobu. 
 

     
Vzorková prodejna Sedlické krajky,o.p.s. 

 
Pro zájemce pořádáme kurzy výuky paličkované krajky a to pro děti i dospělé. 
Sbíráme a archivujeme staré nákresy krajek a pomocí počítačové grafiky provádíme 
rekonstrukce zapomenutých, či poškozených vzorů, čímž přispíváme k zachování a oživení 
tohoto překrásného řemesla. 
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C í l   a   p o s l á n í   o r g a n i z a c e 
Naším cílem je zachování  a předání této tradice i dalším generacím.  

                       Vytvoření technických, organizačních a ekonomických podmínek pro zachování a rozvoj více 
jak 500-leté krajkářské tradice paličkování na Sedlicku a záchranu kulturního dědictví pro 
příští generace. Vychovat si plnohodnotné nástupce, schopné předávat poselství našich 
předků.  

                         

                               
                                                                     Ručně paličkované krajky - ukázky 

 
Naší cílovou skupinou jsou děti – naším zájmem je celoroční nábor do kroužku paličkování -  
probudit v dětech a mládeži zájem o krajkářství a podílet se na jejich mimoškolní aktivitě. 

     
V kategorii krajkářek – bychom rádi dosáhli jejich průběžného doškolování – čímž bychom 
také přispěli k oživení společenského života městečka . 
Výroba krajek byla v minulosti spojujícím zájmem obyvatel a její výroba příležitostí 
k vzájemné komunikaci mezi obyvateli. 
Atraktivita tradiční lidové výroby by mohla přivést do regionu nové turisty a návštěvníky. 
Dalším naším cílem je mapování historie paličkování na Sedlicku, s čím je spojené sbírání a 
archivování starých vzorů (podvinků) a jejich případná rekonstrukce, aby tyto vzory byly 
zachovány i pro příští generace. 
 

        



Rekonstrukce historických vzorů pomocí počítačové grafiky 
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O r g a n i z a č n í   u s p o ř á d á n í 
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 obec 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 0 8 : 
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 0 8 : 
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 0 8 : 
Ředitelka společnosti:        Martina Srbová   
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Č i n n o s t   o r g a n i z a c e   v   r o c e   2 0 0 8 
Hlavní aktivity naší organizace jsou: zachování a rozvoj tradice, což zahrnuje archivaci vzorů 
(podvinků) a jejich případnou rekonstrukci pomocí počítačové grafiky. Díky zájmu 
spoluobčanů se nám opět podařilo náš archiv o něco rozšířit a přidat další dílky do mozaiky 
historie paličkované krajky na Sedlicku. Naši nabídku nových podvinků jsme i v loňském 
roce rozšířily a to díky Emilii Vrbové a Martině Srbové (které jsou autorkami většiny z nich). 
 
Další hlavní a zásadní aktivitou je vzdělávací činnost. Jedná se o kurzy paličkování pro děti a 
dospělé. V loňském roce se nám do kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s. přihlásilo 
celkem 15 dětí ve věku od 7-12 let. Děvčata dochází jednou týdně, do učebny v prostorách 
Základní školy v Sedlici, kde se učí nové techniky, které si pak zkoušejí na obrázcích, což už 
jsou plnohodnotné krajky odpovídající věku a zručnosti dítěte. Jako motivace slouží různé 
akce a soutěže. 

 

     
Děvčata z kroužku paličkování 2008 

 
V kategorii dospělých k nám v loňském roce docházelo do kurzu paličkování 6 kurzistek, 
z toho kurz v roce 2008 řádně dokončila jedna žena, ostatní stále dochází . 
 
Doplňkovou aktivitou naší organizace je obchod s krajkou. V místě našeho působení máme 
již od roku 2003 otevřenou vzorkovou prodejnu, kde nabízíme výrobky ručně paličkované 
krajky, pomůcky určené pro výrobu krajek a různé propagační materiály. 
Širší veřejnosti jsme připravili a v loňském roce jsme spustili, novou verzi internetových 
stránek, kde si mohou zájemci objednat námi nabízené zboží pomocí e-shopu. 
Nabídku krajek jsme rozšířili, přidali jsme nové odkazy, kde jsou různé zajímavosti, akce, 
aktuality . 
 

 
www.krajky-sedlice.cz 
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S o u t ě ž  –  k r a j k á ř s k é   b i e n á l e   m l a d ý ch 
Děvčata z kroužku paličkování při Sedlické krajce jsme chtěli motivovat a naladit u nich větší 
chuť do práce, proto jsem je jako jejich lektorka,  přihlásila do soutěže:  

      5. ročník soutěžní přehlídky krajkářské bienále mladých 
na téma: Šperk a oděvní doplňky 

I.kategorie – do 15 let 
Soutěže se zúčastnilo sedm děvčat a dvě z nich se umístila na prvních pozicích: 

1.místo Kristýna Mišiaková 12 let 
2. místo Miroslava Šindelářová 12 let 

  

  
 

   
 

Čestné uznání a pamětní listy získala: 
Markéta Matějovská 
Michaela Polánková 

Klára Flanderová 
Vendula Flanderová 

Eliška Kozáková 
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A k c e   v   Č R   v   r o c e   2 0 0 8 
Naše společnost se prezentovala a své výrobky představila v prodejním stánku a to na akcích 
zaměřených na umělecká řemesla, jako jsou trhy a jarmarky, ve městech Jihočeského kraje a 
dokázali jsme se prosadit i v zahraničí. 
Na těchto akcích nabízíme naše výrobky, pomůcky určené k výrobě krajek, propagační 
materiály a po celou dobu akce, mohou návštěvníci zhlédnout názornou ukázku paličkování 
krajek. 
Za loňský rok jsme navštívili devět měst:  Blovice, České Budějovice, Horažďovice, 
Chanovice, Tábor, Strakonice, Písek z toho byla dvě za hranicemi České republiky  a to: 
Schönsee (Německo), Roggwil (Švýcarsko) a to na celkem 12 akcích.  
Z celkového počtu 12 akcí jich bylo 8 prodejních . 
 

     
Advent v Blovicích 

 

     
Velikonoce                   -  České Budějovice -                      Vánoce 

 

     
Den řemesel v Chanovicích 
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Slavnosti Kaše v Horažďovicích 

 

         
Staročeský jarmark - Tábor 

 
Tradiční svatojakubská pouť v Sedlici: 
Vzorková prodejna Sedlické krajky měla své dveře otevřené pro širokou veřejnost po celý 
víkend - děvčata z kroužku paličkování tu předváděla své umění. 
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4 akce byli prezentačního charakteru: 
V Jihočeských Strakonicích to byla „Výstava neziskových organizací na Strakonicku“, kde 
jsme naši společnost představili na prezentačním panelu v prostorách Šmidingerovi knihovny 
na hradě, kde byly i k vidění ukázky krajek, uložené v prosklených vitrínách. 
 

    
                                              Výstava na hradě ve Strakonicích 
 
 
Na závěr roku 2008 jsme se podíleli jako partner na předvánoční výstavě betlémů pod názvem 
„Do Betléma z jižních Čech“, které pořádalo Prácheňské muzeum v Písku a kde byl vystaven 
paličkovaný betlém pod hlavičkou Sedlické krajky, jehož autorem byla Martina Srbová. 
 

    
 



   
Výstava betlémů v Písku 
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A k c e   v   z a h r a n i č í   v   r o c e   2 0 0 8 
Sedlickou krajku jsme představili našim sousedům v Německém městečku  Schönsee, kde 
jsme se setkali s partnery na kulturním setkání bbkult.net v Centru Bavaria Bohemia. 
 

 
 
Opět nám byli k prezentaci propůjčeny panely, kde jsme mohli umístit naše propagační 
materiály. V rámci představení společnosti jsme vystoupili na diskusním foru s přednáškou na 
téma: „Vznik krajky a rozvoj krajkářství na území Čech“ – přednesla pí. Emilie Vrbová 
a „ Krajkářství na Sedlicku, vznik a činnost Sedlické krajky,o.p.s“ – přednesla pí. Martina 
Srbová, která obě přednášky připravila. 
 

   
           Budova Centra                                         Schönsee – letní trhy 

 
 
 

Naší další zahraniční cesta vedla do městečka Roggwil ve Švýcarsku. Zde jsme se účastnili 
slavností „Dorffest 2008“ – představili jsme zde naše výrobky, činnost naší organizace a 
nechyběla ani ukázka paličkování. 
 

 



 

    
                                                       Roggwil – slavnosti města 
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P ř i p r a v u j e m e  –   I n t e r a k t i v n í   d í l n a  
Oslovilo nás Městské muzeum v Horažďovicích, jestli bychom se nechtěli podílet jako 
partner na otevření Interaktivní dílny v prostorách muzea.  

 

 

Návrat k tradicím je výslednicí několika pracovních projektů, které už v muzeu fungují. Jde 
o etnografický průzkum v okolních vsích zaměřený na zpracování vlny, protože ještě 
v 50. letech 20. století se v okolí Horažďovic běžně spřádala ovčí vlna v domácnostech. Další 
činností muzea je pravidelné pořádání přednášek pro školy, kde si mezi mnoha jinými tématy 
mohou děti vyslechnout informace o historii a vývoji oděvu a seznámit se s podomáckou 
výrobou. Městské muzeum Horažďovice chce tedy zřídit dílnu, kde by byla možnost jednak 
přednášet teorii a  pak také umožnit všem zájemcům praktické vyzkoušení právě získaných 
vědomostí.  

Sedlická krajka zde bude několikrát do roka předvádět umění paličkované krajky pro širokou 
veřejnost, kde budou  zájemcům poskytnuty veškeré informace ohledně výroby paličkované 
krajky s možností vyzkoušet si, jak se s paličkami pracuje, některé techniky paličkování a vše 
co se paličkované krajky týče.  

Doufáme, že tím přispějeme k osvětě a šíření tradice paličkování. 
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H o s p o d a ř e n í   o r g a n i z a c e : 
 
Výkaz příjmů a výdajů 
 
Firma: Sedlická krajka,o.p.s.  Sedlice 
Období: od 1.1. 2008 až 31.12. 2008 
 
 
Příjmy za účetní období                                                Výdaje za účetní období 
Součty sloupců peněžního deníku                                  
 
Prodej zboží                        94 500,-Kč                         Nákup materiálu,zboží         13 120,-Kč 
Prodej výrobků, služeb       93 320,-Kč                         Mzdy zaměstnance             134 544,-Kč 
Ostatní příjmy                     60 000,-Kč                         Zdrav. a sociál. pojistné       67 283,-Kč 
                                                                                       Provozní režie ostatní           30 468,-Kč 
                                   
Příjmy celkem                  247 830,-Kč                      Výdaje celkem                    245 515,-Kč 
 
Základ daň                             2 315,-Kč                                                      
 
 
 
 
 



Sedlická krajka,o.p.s - tržba za rok 2008

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

tržba 2008

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
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Přehled - prodej sortimentu v roce 2008
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K o n t a k t y  
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 8.4.2009 
Zprávu vypracovala : Martina Srbová, ředitelka společnosti 



                                   


