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Ú v o d n í   s l o v o 
 
Vážení přátelé, 
předkládám Vám výroční zprávu obecně prospěšné společnosti Sedlická krajka,o.p.s., která 
prezentuje hlavní výsledky své činnosti a hospodaření za uplynulý rok 
Rok 2009, za kterým se právě ohlížíme, byl opravdu pestrý a doufám, že jsme se opět o 
krůček posunuli ke stanoveným cílům. 
Společnost se prezentovala nejen ve své vzorkové prodejně v Sedlici, ve městech našeho 
kraje, ale také za hranicemi Č eské republiky a to formou ř emeslnických trhů, jarmarků, 
prezenčních akcích a na odborných seminářech. 
Naše první zahraniční cesta vedla do Německého městečka Schönsee na kulturní a partnerské 
setkání a do Rakouského Möchdorfu na řemeslnický jarmark, kde jsme měli možnost 
seznámit naše rakouské partnery nejen s historií paličkování na sedlicku, ale také se 
současnou činností naší společnosti a předvést výrobu krajek. 
V tuzemsku jsme zavítali celkem do 13 měst v rámci prodejních a propagačních akcí. 
V roce 2007 jsme úspěšně odstartovali kurzy pro děti a dospělé v rámci udržení tradice 
krajkářství na sedlicku, v čemž jsme i v roce 2009 pro zájem všech zúčastněných, úspěšně 
pokračovali. 
Naše činnost se zakládá i na spolupráci s takovými subjekty jako jsou muzea, nadace a  
pořadatelé kulturních akcí. 
Chtěla bych opět 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 
paličkované krajky vyrábějí), anebo nám tyto předměty zapůjčili, jak už k vystavení, či 
k zdokumentování a tím přispěli k zachování našeho kulturního dědictví a rozšíření a doplnění 
našeho archivu.  
 
Děkuji všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na záchraně odkazu našich předků. 
                                                                                                        
 
 
                                                                                                         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 - historie 
Městečko Sedlice se nachází v Blatenské pahorkatině na cestě mezi Blatnou  
a Strakonicemi a je známo dlouholetou tradicí paličkování krajek.  
První písemné záznamy o sedlické krajce najdeme již ve starém spise o kraji prácheňském, 
kde se dovídáme, že výroba krajek v Sedlici se datuje již do 15 - 16 století. Jaký druh krajek 
se v té době vyráběl nevíme, neboť tyto staré krajky se nedochovaly díky četným požárům, 
nebo se stářím rozpadla.  
Další prameny nás zavádějí až do roku 1726, kdy polní robota žen byla nahrazena 
paličkováním krajek a to díky majitelce sedlického panství Marii Ludmile Č ernínové 
z Chudenic později provdané Lobkoviczové, která toto panství dostala darem od své babičky 
a krajky si velmi oblíbila. 
Dalším zásadním bodem ve vývoji paličkovaní bylo v roce 1899 zřízení první krajkářské 
školy. Zde svou důležitou roli sehrála další žena a to Vlasta Stránecká z nedalekých Čekanic, 
která školu nejenom zřídila, zakoupila veškeré vybavení, ale dokonce i výrobky od krajkářek 
vykupovala. 

         
Ukázky prací žákyň krajkářské školy v Sedlici (1901) 

Významnou událostí pro sedlické krajkářky, byla v roce 1954 zakázka na výrobu tří 
paličkovaných stór do prostor prezidentského salonku v Národním divadle v Praze. Stóry o 
velikosti 2 m x 4,5 m byly vypracovány podle návrhu paní prof. Emilie Paličkové a staly se 
oprávněnou chloubou místních krajkářek. 

             
                                                           Paličkovaná stóra 
Krajkářská škola se musela potýkat nejen z problémy finančními, ale i se svým umístěním a 
tak se často stěhovala z jednoho místa na druhé. Po mnoha ústrcích došlo ke kýženému 
obratu. V roce 1955 poskytlo ministerstvo školství 250.000,- Kč na brigádnickou stavbu 
samostatného pavilonu krajkářské školy. V únoru 1957 byla nová školička dostavěna a 
odevzdána svému účelu. 
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      Krajkářská škola 1957               Žákyně krajkářské školy             Krajkářská škola - dnes 
 
V roce 2000 byl zpracován projekt revitalizace sedlické krajky za podpory města Sedlice a 
Svazku obcí Blatenska v rámci programu SAPARD. Cílem projektu je zachování mnoha-leté 
tradice krajkářské výroby, vytvoření pracovních příležitostí a zajištění možnosti doplňkového 
příjmu pro místní obyvatele V této době vzniká Sedlická krajka – obecně prospěšná 
společnost.  

 

 
Logo: Sedlická krajka,o.p.s. 

 
Jako součást tohoto projektu byla v létě roku 2003 otevřena prodejna Sedlické krajky. 
Zde, či prostřednictvím internetového obchodu, si může každý zakoupit jak výrobky 
ručně paličkované krajky, tak pomůcky určené na její výrobu. 
Pro dospělé zájemce pořádáme výukové kurzy a pro děti je tu zájmový kroužek paličkování. 
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 . 
K nahlédnutí tu máme i některé zajímavé kousky z našeho archivu – staré podvinky, části 
oděvů, historické krajky. 
Vzorková prodejna Sedlické krajky je otevřena všem návštěvníků celoročně (viz. otevírací 
doba na www.krajky-sedlice.cz). 
 
 

           
   Vzorková prodejna Sedlické krajky,o.p.s. 
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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 
Cílem naší společnosti je zachování a předání tradice výroby paličkovaných krajek i dalším 
generacím.  

                       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. Vychovat si plnohodnotné nástupce, schopné předávat poselství našich 
předků.  

                       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. 
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Č i n n o s t   o r g a n i z a c e  -  2 0 0 9 
Hlavní činností naší organizace je zachování a rozvoj tradice. Jde o archivaci starých vzorů 
(podvinků) a jejich případnou rekonstrukci pomocí počítačové grafiky. Díky zájmu našich 
spoluobčanů se náš archiv zase o něco rozšířil o vzory, krajky, články a publikace o sedlické 
krajce.  
Stále pracujeme na  nových vzorech, které jsou prodejné a to i nadále díky Emilii Vrbové a 
Martině Srbové (které jsou autorkami většiny z nich). 
 
Další naší hlavní a zásadní aktivitou je vzdělávací činnost. Jsou to kurzy paličkování pro děti 
a dospělé.  
V loňském roce se nám do kroužku paličkování pro děti při Sedlické krajce,o.p.s., přihlásilo a 
kroužek navštěvovalo celkem 26 dětí ve věku od 6-13 let. Děvčata docházela jednou týdně, 
do učebny v prostorách Základní školy v Sedlici. Zde se naučily nové techniky, které si pak 
měly možnost vyzkoušet na obrázcích, což už jsou plnohodnotné krajky odpovídající věku a 
zručnosti dítěte. Jako motivace slouží různé výstavy a soutěže. 

 

     
Děvčata z kroužku paličkování 2009 

 
V kategorii dospělých, docházelo do kurzu paličkování celkem 7 žen, z toho kurz v roce 2009 
řádně dokončily dvě dívky. Jedna z kurzistek navštěvuje Sedlickou krajku již od roku 2007 a 
v současné době pracuje na replice historické dečky z poloviny 19 století. Ostatní ženy stále 
dochází v pravidelných (1x týdně) intervalech.  

 

                 
Osnovy pro kurz  v kategorii - dospělý 

 
Další aktivitou naší organizace je obchod s paličkovanou krajkou. V místě našeho působení, 
v Sedlici, máme již od roku 2003 otevřenou vzorkovou prodejnu, kde nabízíme výrobky ručně 
paličkované krajky, pomůcky určené pro výrobu krajek a různé propagační materiály. 
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Širší veřejnosti jsme připravili a v roce 2008 jsme úspěšně 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 

 
 
Jako v loňském roce, tak i v tom předchozím, jsme se zájmem a zapálením sbírali další 
informace o paličkování na sedlicku. Jde o hlavně o staré výtisky knih, časopisů, 
dokumentovali jsme slovní výpovědi pamětníků a tím neustále doplňovali náš archiv. 
Opět jsme získali několik překrásných částí oděvů, záclon, polštářů a to vše zdobeno krajkami 
s pravděpodobným původem ze sedlicka. 
Opomíjeny nezůstaly ani vzory (podvinky), které jsou důležitou součástí historie paličkování 
u nás. 
Případně poničené, či již málo znatelné vzory se snažíme zachránit jejich konzervací a 
následným překreslením a to vše díky počítačovému grafickému programu, který nám tuto 
práci částečně usnadní. 
 

 
Rekonstrukce historických vzorů pomocí počítačové grafiky 
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A k c e   v   Č R   v   r o c e   2 0 0 9 
Naše společnost se prezentovala a své výrobky představila v prodejním stánku a to na akcích 
zaměřených na umělecká řemesla, jako jsou trhy a jarmarky, na území naší republiky. 
Na těchto akcích jsme nabízeli naše výrobky, pomůcky určené k výrobě krajek, propagační 
materiály a po celou dobu akce, mohli návštěvníci zhlédnout názornou ukázku paličkování 
krajek. 
 
Za loňský rok jsme navštívili devět českých měst: Blovice, Příbram, Horažďovice, 
Chanovice, Čimelice, Protivín, Plzeň, Karlštejn, České Budějovice.  
 
Celkem proběhlo v těchto městech 10 prodejních akcích.  

 

     
Velikonoce v Blovicích                                          Jarní trhy v Příbrami 

 

     
   Slavnosti Kaše v Horažďovicích   Chanovice-Den řemesel      Čimelice – Výstava květin 

 

      
       Protivín – Slavnosti města                 Plzeň ZOO – Den řemesel      Karlštejnské vinobraní 
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                              Blovice – Adventní trhy                                  České Budějovice–Advent 
V samém městečku Sedlice jsme pořádali dvě prodejní akce, z nichž jedna byla  
tradiční „Svatojakubská pouť“ a na podzim „Dny otevřených ateliérů“, což byla akce do které 
se zapojily kulturně zaměřené subjekty v celém Jihočeském kraji. 
Tradiční Svatojakubská pouť: 
Vzorková prodejna Sedlické krajky měla své dveře otevřené pro širokou veřejnost po celý 
víkend od 9.00 – 17.00 hod. Návštěvníci se mohli zakoupit naše výrobky a pomůcky, k vidění 
tu byly i krajky a vzory historické. Děvčata z kroužku paličkování tu předváděla své umění. 

     
Pouť v Sedlici 

 Dny otevřených ateliérů : 
Prodejna Sedlické krajky byla v jednom říjnovém víkendu přístupna široké veřejnosti a to od 
9.00 – 16.00 hod. Návštěvníci mohli obdivovat jak současnou nabídku krajek, tak zde byly 
vystaveny exponáty z archivu Sedlické krajky, jako jsou historické krajky, vzory, různé části 
oděvů a praktických doplňků z domácnosti minulého století.  

                
Dny otevřených ateliérů 
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Akce prezenčního 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.  Byly zde k vidění ukázky krajek, uložené v prosklených vitrínách. 

       ¨  
                                              Výstava na hradě ve Strakonicích 
V první polovině prosince jsme naše krajky předvedli na předvánoční výstavě Betlémů, 
kterou pořádal Památník Mikoláše Alše a Matěje Kopeckého v Miroticích. Výstava byla 
přístupná návštěvníkům po dobu 14 dní. 
 

                    
Výstava betlémů v Miroticích 

V měsíci prosinci proběhla také další předvánoční výstava pod názvem: „České vánoce a 
řemeslo Blatenska“. 
Sedlická krajka představila v prostorách Městského muzea v Blatné své současné výrobky 
s vánoční tematikou a byly zde k vidění i historické krajky z našeho depozitáře. 

       
Výstava České vánoce v Blatné 
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Odborné semináře: 
V září 2009 proběhl za naší účasti seminář – „Jihočeský lidový textil“, pořádaný Muzeem 
Jindřichohradecka. Tento seminář byl zaměřený na jihočeský lidový textil – používané 
materiály, techniky vypracování zdobných částí oděvů a jejich součástí. 
Sedlická krajka přispěla  přednáškou „Krajkářství na sedlicku“ seznamující přítomné s historií 
paličkování na sedlicku, vznikem a současnou činností Sedlické krajky,o.p.s. 
Přednášku sepsala a přednesla Martina Srbová. 
Součástí semináře byla i výstava lidových oděvů a krajek (použity krajky ze současné tvorby i 
historické exempláře). 
Po dobu semináře pí Vrbová předváděla výrobu krajek. 

 

  
Konferenční sál muzea 

 

  
Vystavené krajky ze Sedlice 
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A k c e   v   z a h r a n i č í  -  2 0 0 9 
Sedlickou krajku jsme představili našim sousedům v Německém Schönsee, kde jsme se 
setkali s partnery na kulturním setkání bbkult.net v Centru Bavaria Bohemia na semináři. 
Na tomto kulturním a partnerském setkání se představilo na 40 pořadatelů kulturních akcí a 
osob zodpovědných za kulturu z bavorských a českých  regionů. Sedlická krajka se zde 
představila  pomocí prezenční plochy,  kde byla formou plakátů, fotografií a tištěného textu 
v němčině i v češtině představena činnost naší organizace s kontakty k navázání možné 
spolupráce. 
Sedlická krajka se také prezentovala na veřejném diskusním foru s přednáškou na téma: 
„Sedlická krajka,o.p.s.“ (přednesla pí Srbová) a „Sedlické zlaté paličkované čepce“(přednesla 
pí Vrbová) . Obě přednášky byly doplněny bohatou obrazovou dokumentací 

   
Schönsee – konferenční sál 

Naše další zahraniční cesta vedla do rakouského Mönchdorfu. Zde jsme se účastnili 
dvoudenního  ř emeslnického jarmarku ve spolupráci se strakonickým sdružením MASKA, 
který tuto akci pořádal spolu s rakouskými partnery. Na této prodejní akci jsme předvedli 
současnou tvorbu a případným zájemcům nabídli propagační materiály, jak v českém, tak 
v německém jazyce. Ukázku výroby zajistila pí Vrbová a pí Srbová. 

              
 

  
Řemeslnický jarmark v Mönchdorfu 
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O c e ň e n í  -  S p o k o j e n ý   z á k a z n í k 
Naší oprávněnou hrdost vzbudilo vyhlášení a předání Ceny Sdružení českých spotřebitelů:  
„Spokojený zákazník Jihočeského kraje“. Toto ocenění, které se uděluje na následující dva 
roky (2010-2011) jsem převzala, jako zástupce za Sedlickou krajku,o.p.s., společně se 
starostou města Sedlice p. Františkem kopáčkem. Ocenění nám předal hejtman Jihočeského 
kraje Mgr. Jiří Zimola. Ocenění Sdružení českých spotřebitelů vyjadřuje, že firma, která ho 
získala, trvale poskytuje služby v oboru svého podnikání v souladu s očekáváním spotřebitele. 
Subjekt, který toto ocenění získá, naplňuje nejenom požadavky dané obecně závaznými 
platnými právními předpisy, ale při poskytování služeb, či uvádění výrobků na trh, má 
srozumitelně deklarovanou jakost a spolehlivost, poskytuje své služby s odpovídající úrovní 
prodejce a poskytuje potřebné informace spotřebitelům. Při udělování ceny, bylo také komisí 
přihlédnuto i tomu, jaký image firma má mezi spotřebiteli, tak i u místní a podnikatelské 
samosprávy. 

    
Předávání ocenění Spokojený zákazník 
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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 ř ízena 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 9 : 
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 9 : 
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 9 : 
Ředitelka společnosti:        Martina Srbová   
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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. 2009 až 31.12. 2009 
 
 
Příjmy za účetní období                                                Výdaje za účetní období 
Součty sloupců peněžního deníku                                  
 
Prodej zboží                      104 883,-Kč                         Nákup materiálu,zboží         32 297,-Kč 
Prodej výrobků, služeb     199 670,-Kč                         Mzdy zaměstnance             141 960,-Kč 
Ostatní příjmy                     50 000,-Kč                         Zdrav. a sociál. pojistné       60 707,-Kč 
                                                                                       Provozní režie ostatní           21 121,-Kč 
                                   
Příjmy celkem                  354 553,-Kč                      Výdaje celkem                    256 085,-Kč 
 
Základ daň                           98 468,-Kč                                                      
 
 
 
 
 

Sedlická krajka,o.p.s - tržba za rok 2009
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Graf tržeb v jednotlivých měsících za rok 2009 
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Přehled - prodej sortimentu v roce 2009
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Sedlická krajka,o.p.s.-tržby-srovnání                           
2004-2009
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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 26.4.2010 
Zprávu vypracovala :             Martina Srbová, ředitelka společnosti 
Kontrolu zprávy provedl: ing.Petr Koutenský, předseda správní rady 
                                   


