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Vážení a milý přátelé, 
 
je mojí milou povinností zhodnotit uplynulý rok. 
 
  Společnost navázala na úspěšnou činnost z let předchozích.  
Zaměřili jsme se především na popularizaci a prezentaci naší společnosti a na neméně 
důležitou práci s mládeží a to především náborem do námi organizované mimoškolní aktivity 
dětí. Do kroužku paličkování, jsme začátkem školního, roku přivítali velkou řadu malých 
prvňáčků. 
 
  Naše činnost se zakládá převážně na výrobě a prodeji ručně paličkovaných krajek a i tam 
jsme pro naše zákazníky připravili spoustu novinek-rozšířili jsme sortiment. V dnešní době 
najdete v nabídce společnosti více jak na sto různých bytových a oděvních doplňků a stále 
přidáváme další a další. 
 
  Velkou odezvu jsme také v loňském roce zaznamenali na námi uspořádané výstavě 
v Plzeňském Pivovarském muzeu. Konala se ve spolupráci s městem Sedlice, která celou akci 
finančně zaštítila a dodala i kulturní program v podobě vystoupení tanečního souboru Sedlice. 
Výstava byla průřezem historie krajkářství na sedlicku a představila návštěvníkům jaké 
kraječky se vyráběly před sto lety a jaké jsou v oblibě v dnešní době.  
 
 
  Děkuji Vám všem, kteří nás podpořili při naší činnosti jakýmkoliv způsobem 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. 
 
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 – vzorková prodejna se již od roku 2003 nachází přímo na náměstí v 
Sedlici. V nabídce jsou výrobky ručně paličkované krajky, pomůcky určené pro výrobu 
krajek, propagační a informační materiály a různé produkty lidových řemesel. 
 
Přehled  tržby v roce 2015                  

Výrobky z paličkované krajky                                           366                           85.319,-

Pomůcky určené k výrobě krajek                                  2.930                           63.073,-

Výukové kurzy / kroužky                                                                                   31.525,-

Produkty lidových řemesel + ostatní                                266                           35.784,-

Produkt                                               počet prodaných kusů      utržená částka v Kč

   
 
Internetový obchod s krajkou - v roce 2008 byla spuštěná nová verze 
internetových stránek, kde si mohou zájemci objednat nabízené zboží pomocí e-shopu. Tato 
verze byla v roce 2013 vylepšená a byl vytvořený nový profil stránek. Stránky jsou 
modernější, dynamičtější s větší nabídkou aktualit, odkazů a fotografií. 
 
Nákupy vedené prostřednictvím internetového obchodu, mají lehkou stoupající tendenci a 
tvoří zhruba 14% z celkového prodeje.       
 
Přehled  návštěvnosti na www.krajky-sedlice.cz                  
 

Návštevy                                                                      17 621                                

Průměrná doba trvání návštěvy                                00:02:01

Zobrazení stránek                                                        66 259

Počet stránek na návštěvu                                              4,05

                                                             Přehled návštěvnosti:                                         

Ana lytics

48,1 % nový návštěvníci
51,9 % vracející se 
             návštěvníci 

81,00%Česká republika
6,15%Slovensko
1,25%Německo
0,39%Japonsko

1,99%Španělsko
1,21%Francie
Ostatní

Návštěvnost v % - ZeměNávštěvnost v %

 



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 žáky ZŠ byla zahájena 17. 9. 2007. 
V roce 2016 do kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s. docházelo celkem 25 dětí ve 
věku od 6-13 let.  
Žáci byli rozděleni do 2 skupin podle věku a znalostí. 
18 děvčat navštěvovalo kroužek paličkování jednou týdně, v učebně Základní školy v Sedlici 
pro tento účel vymezené.  
7 dívek docházelo jednou týdně, do obchodu Sedlické krajky,o.p.s.  
Žákyně navštěvující kroužek se učily nové techniky, podle předem daných osnov. Své nabité 
znalosti si mohly vyzkoušet na obrázcích, které jim byly vybrány lektorkou a odpovídaly 
věku a zručnosti dítěte. Motivací pro malé krajkářky jsou různé výstavy a soutěže. 
Naším hlavním cílem a zájmem je celoroční nábor do kroužku paličkování -  
probudit v dětech a mládeži zájem o krajkářství a podílet se na jejich mimoškolní aktivitě. 
Lektorka: Martina Srbová 

I. skupina                                                                  6 - 10 let                                   18

II. skupina                                                                11 - 13 let                                     7

                                                             Rozdělení                                           věková kategorie               počet žáků

 
 

 
 
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 23 kurzistů, většina z 
těchto absolventů kurzů se opakovaně vrací, aby si své znalosti prohloubili a doplnili o nové 
poznatky. 
V kategorii dospělých v roce 2016 docházelo do kurzu paličkování 2 ženy. 
Byl sestaven individuální plán docházky. 
Lektorka: Martina Srbová 

Pracovní program - jednorázový víkendový                                                                 0                                 

Pracovní program - začátečník                                                                                    2

Pracovní program - pokročilý                                                                                       0

                                                             Rozdělení                                                          počet kurzistů

 



 
Zachování a rozvoj tradice – spočívá ve sběru a archivaci vzorů a jejich případné 
rekonstrukci pomocí počítačové grafiky. Případně poničené, či již málo znatelné vzory jsou 
zachráněny jejich konzervací a následným překreslením a to vše díky počítačovému 
grafickému programu, který tuto práci částečně usnadní. 
Tato činnost je jednou z hlavních náplní společnosti, aby tyto vzory byly zachovány jako 
kulturní a historický odkaz našich předků. 
Současně také probíhá neustálé rozšiřování nabídky vzorů nových, moderních, zaměřených 
převážně na skupinu „začátečník“ a „středně pokročilý“ a to vše z autorské dílny M. Srbové, 
E. Vrbové. 
Dalším bodem je sběr dat a artefaktů týkající se historie krajkářství na sedlicku, který probíhá 
průběžně od založení společnosti. Díky několika dárcům, bylo získáno velké množství 
překrásných starých fragmentů krajek – převážně páskových, různé části oděvů, a to vše 
bohatě zdobeno krajkami s původem ze sedlicka. 
 
Výroba krajek byla v minulosti spojujícím zájmem obyvatel a její výroba příležitostí 
ke vzájemné komunikaci mezi obyvateli. 
 
Atraktivita tradiční lidové výroby by mohla přivést do regionu nové turisty a návštěvníky. 
 
Obrazová příloha: 

    
                               Obchod Sedlické krajky,o.p.s., kurzy pro děti a dospělé 

        
                                           Archivace historických krajek a podvinků 
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Sedlická krajka,o.p.s. se během roku prezentuje a své výrobky nabízí na akcích zaměřených 
na umělecká řemesla - trhy a jarmarky. Cílem této činnosti je nejenom představit 
společnost a její zaměření, ale také její výrobky a to široké veřejnosti. Tyto akce by měly být 
především finančním přínosem pro společnost. 
Na akcích tohoto typu jsou prezentovány a nabízeny návštěvníkům paličkované krajky, 
pomůcky určené k výrobě krajek, propagační materiály a po celou dobu akce, je předváděna 
názorná ukázka výroby. 
Prezentaci výrobků a archiválií zaměřujeme na výstavy, ať už krátkodobé - tématické 
(velikonoce, vánoce), nebo dlouhodobé.  
Další naší aktivitou jsou kulturně společenské akce konané v Sedlici. 
 
PRODEJNÍ AKCE V ČR 
 
Tradiční řemeslnické trhy a jarmarky konané v České republice - přehled 
13. 3.   Zámek Hradiště v Blovicích, muzeum Jižního Plzeňska –  „Velikonoční  jarmark“ 
19. 3.   Panský dům na náměstí v Bavorově – „Farmářské trhy velikonoční“ 
10.12.  Zámek Hradiště v Blovicích, muzeum Jižního Plzeňska - „Adventní trhy“ 
 

    
Velikonoce v Blovicích                                           Farmářské trhy v Bavorově  

                     
                                                                             Advent v Blovicích          



PRODEJNÍ AKCE V SEDLICI 
 
Akce a slavnosti konané v Sedlici - přehled: 
 
30.-31.7.  „Svatojakubská pouť „  
6.8.            KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI 
26.11.     „Adventní setkání“   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Sedlice – „Svatojakubská pouť „                                                                                              - 
sobota, neděle 30.-31.7.,Sedlice: společnost Sedlická krajka měla po celý víkend od 9.00 – 
16.00 hod. dveře otevřené pro veškeré návštěvníky sedlické pouti., tak pro náhodné 
návštěvníky města Sedlice. Každý si zde mohl zakoupit paličkované krajky, pomůcky 
k výrobě krajek, byly k vidění historické vzory a krajky, staré fotografie.                       
 
 
 

   
Sedlice – „Adventní setkání“   
- sobota 26.11. Sedlice: Sedlická krajka se zapojila do předvánoční akce pořádané městem 
Sedlice. 
Sedlická krajka měla po celou dobu adventního trhu otevřeno a představila ve svém krámečku 
nabídku výrobků s vánoční tématikou. 
 
 
 



Sedlice – „KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI  SEDLICE - 2016“  
-sobota 6.8. Sedlice: město Sedlice a Sedlická krajka,o.p.s. uspořádali, již IV.ročník 
Krajkářských slavností. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího 
Zimoly, za finanční podpory z dotačního programu Jihočeského kraje a spolufinancováno 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj investice do vaší budoucnosti.  
Téma slavností: 20 léta 20. století aneb jak se žilo za první republiky. 

  
 

  
 

  
 

  



  
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 



PREZENTAČNÍ AKCE NEZISKOVÉHO CHARAKTERU V ČR 
Výstavy v České republice: 
 
Átrium Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze – VÝSTAVA - „ Sedlická krajka 
v proměnách času“ 
26.9.. – 10.10. Praha:  
Sedlická krajka,o.p.s. a město Sedlice pořádala pod záštitou místopředsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Jana Bartošky, výstavu ručně paličkované krajky. Vernisáž 
byla slavnostně zahájena 26.9. v 16.00 hodin a její součástí bylo také taneční vystoupení 
souboru Sedlice. 
Během zahájení krajkářky předváděly své umění. 
Výstava představila průřez a vývoj krajkářství na sedlicku. 
 

  
 

                                                
                                                   Slavnostní zahájení vernisáže 

  
Ukázka z výstavy 
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Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně 
prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Úkony týkající se vztahu ředitele k obecně 
prospěšné společnosti činí Správní rada. Kontrolním orgánem je Dozorčí rada. Ředitele 
jmenuje a odvolává správní rada. 
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: 
 
Správní rada dohlíží na činnost společnosti. 
S p r á v n í   r a d a   v   r o c e   2 0 16 : 
Předseda:                      Ing. Petr Koutenský 
Členové:                       Ing. Jiří Rod 
                                     Dana Vohryzková 
                                     Pavel Šípek 
                                     Bohuslava Kopalová 
 
 
 
 
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 16 : 
Předseda:                       Ing. Jiří Brožovský 
Členové                         Vladimíra Tomanová 
                                       Emilie Vrbová 
 
 
 
 
Z a m ě s t n a n c i   v   r o c e  2 0 16 : 
Ředitelka společnosti:   Martina Srbová   
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Výkaz příjmů a výdajů 
 
Firma: Sedlická krajka,o.p.s.  Sedlice 
Období: od 1.1. 2016 až 31.12. 2016 
 
Příjmy za účetní období                                                Výdaje za účetní období 
Součty sloupců peněžního deníku                                  
 
Prodej zboží                      108.667,-Kč                         Nákup materiálu,zboží     65.459,-Kč 
Prodej výrobků, služeb       19.160,-Kč                         Mzdy zaměstnance         169.239,-Kč 
Ostatní příjmy                   230.454,-Kč                         Zdrav. a sociál. pojistné   84.424,-Kč 
                                                                                       Provozní režie,ostatní       51.985,-Kč 
                                   
Příjmy celkem                  358.281,-Kč                      Výdaje celkem                 371.107,-Kč 
 
Základ daň                        -12.826,-Kč                                                      
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KRÁSNÝ VENKOV – leden 2016 – článek – „Malebnost sedlické krajky“ (autor: Petr 
Šlejmar) 

 
BLATENSKÉ LISTY – duben 2016 – článek – „Sedlická krajka na veletrhu v Pasově“ 
(autor: Vendula Hanzlíková) 
 
 
Blatensko SOBĚ – březen 2016 – pozvánka –„Krajkářské slavnosti – 2016“ 
 
 
Týdeník STRAKONICKO – červen 2016 – článek – „Tvoříte krajky? Máte ještě šanci 
soutěžit v Sedlici“  
 
 
Blatensko SOBĚ – červenec 2016 – pozvánka –„Krajkářské slavnosti – 2016“ 
 
Týdeník STRAKONICKO – srpen 2016 – článek+pozvánka – „Souboj bavorských a 
českých krajkářek na slavnostech v Sedlici“ 
 
Týdeník STRAKONICKO – srpen 2016 – článek – „Krajkářské slavnosti v duchu 20 let“ 
 
 
Týdeník STRAKONICKO – srpen 2016 – článek– „Výherci soutěžní přehlídky v oboru 
paličkovaná krajka“ 
 
  
Blatensko SOBĚ – září 2016 –článek –„Krajkářské slavnosti I.část “(autor: Martina Srbová). 
 
 
Blatensko SOBĚ – listopad 2016 –článek –„Krajkářské slavnosti II.část “(autor: Martina 
Srbová). 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
12.3. 2017 
Zprávu vypracovala :             Martina Srbová, ředitelka společnosti 
Kontrolu zprávy provedl: ing.Petr Koutenský, předseda správní rady 
                                   

 


