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Vážení a milý přátelé,
v roce 2013 jsme oslavili 10 let úspěšné realizace programu „revitalizace sedlické krajky“ a
s tím spojené otevření vzorkové prodejny v Sedlici. Naši zákazníci slavili s námi a každý si
v tomto období odnesl k nákupu i pěkný dárek, jako poděkování za podporu a loajalitu
k našemu regionu – tradici.
Prvořadým cílem je pro nás spokojenost našich zákazníků a proto klademe velký důraz na
kvalitu našich výrobků a námi poskytovaných služeb.
Doufám, že i roky budoucí, budou stejně úspěšné jako ty předchozí a naši zákazníci nám
zachovají svoji přízeň i v této nelehké době.
Děkuji Vám všem, kdo stejně jako já, dává přednost originálnímu ručnímu výrobku
s tradicí, před neosobními lacinými cetkami s krátkou dobou záruční, dovezených se zemí
zcela odlišných od té naší a děkuji všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na
záchraně odkazu našich předků.

Martina Srbová
ředitelka společnosti

Představení

společnosti

4

sedlická krajka

výroční zpráva

2 0 1 3
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.

Činnost
společnosti
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Obchod s krajkou

– vzorkovou prodejnu najdete již od roku 2003 v Sedlici, v místě
našeho působení. V nabídce najdete výrobky ručně paličkované krajky, pomůcky určené pro
výrobu krajek a různé propagační materiály.
Přehled tržby v roce 2013
Produkt

poćet prodanðch kusĩ

Vðrobky z palićkované krajky
Pomĩcky urćené k vðro bĎ krajek

utršená ćástka v Kć

369

103.630,-

2.871

67.191,-

119

9.613,-

Produkty lidovðch Ģeme sel + ostatní
Vðukové kurzy / kroušky

19.807,-

Internetový obchod s krajkou - v roce 2008 jsme spustili, novou verzi
internetových stránek, kde si mohou zájemci objednat námi nabízené zboží pomocí e-shopu.
V tomto roce s příchodem jara, přivítal návštěvníky nově vytvořený profil našich stránek.
Stránky jsou modernější, dynamičtější s větší nabídkou aktualit, odkazů a fotografií.
Nákupy vedené prostřednictvím internetového obchodu, tvoří zhruba 10% z celkového
prodeje.
Přehled návštěvnosti na www.krajky-sedlice.cz

Ana lytics
PĢehled návł tĎvnosti:
Návł tevy

14 155

Unikátní návł tĎvníci

8 324

Zobrazení stránek

69 560

Poćet stránek na návł tevu

Návł tĎvnost v %
55,12 % Novð návł tĎvníci
44,88 % Vracející se návł tĎvníci

6,01

Návł tĎvnost v % - ZemĎ

Ćeská republika
Slovensko
NĎmecko
Japonsko

Ł panĎlsko
Francie
Ostatní

Verze aktivní od roku 2008-2013

Nová verze spuštěná v březnu 2013

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 2013 do kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s. docházelo celkem 24 dětí ve
věku od 6-15 let.
Žáci byli rozděleni do 2 skupin podle věku a znalostí.
24 děvčat 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
RozdĎlení

vĎková kategorie

poćet šákĩ

I. skupina

6 - 13 let

21

II. skupina

13 - 15 let

3

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 2013 docházelo do kurzu paličkování 5 žen.
Byl sestaven individuální plán docházky.
Lektorka: Martina Srbová
RozdĎlení

poćet kurzistek

Pracovní program - zaćátećník

3

Pracovní program - pokroćilð

2

Zachování a rozvoj tradice - sbírání a archivace vzorů a jejich případná
rekonstrukce pomocí počítačové grafiky je jednou z hlavních náplní společnosti. Dochází také
k neustálému rozšiřování nabídky vzorů nových a to z autorské dílny Martiny Srbové a Emilie
Vrbové.

Obchod Sedlické krajky,o.p.s.

Kroužek paličkování

Archivace historických vzorů a krajek

Akce
společnosti
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Sedlická krajka,o.p.s. se 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 krátkodobétématické (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
16. 3.
Velikonoční jarmark – Zámek Hradiště v Blovicích
22. 6.
Den řemesel – Středověký vodní mlýn v Hoslovicích
13. 7.
Jarmark - Telč
11.-12.8. Chodské slavnosti – Domažlice
24. 8
Městská zámecká slavnost - Vimperk
7.12.
Advent - Zámek Hradiště v Blovicích

Velikonoce v Blovicích

Chodské slavnosti

Den řemesel v Hoslovicích

slavnost na hradě ve Vimperku

Jarmark v Telči

Advent v Blovicích

PRODEJNÍ AKCE V SEDLICI
Akce a slavnosti konané v Sedlici:
27.-28.7. „Svatojakubská pouť“, Vzorková prodejna Sedlické krajky,o.p.s., Sedlice
Tradiční představení výrobků a činnosti společnosti v rámci konané akce.

30.11. „Adventní setkání“ , Vzorková prodejna Sedlické krajky,o.p.s., Sedlice
V rámci akce pořádané městem Sedlice, jsme návštěvníkům nabídli v naší prodejně novou
kolekci výrobků převážně s vánoční tématikou, ukázky krajek historických, ukázky výroby
krajek.
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.
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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 13 :
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 13 :
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 13 :
Ředitelka společnosti: Martina Srbová
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Výkaz příjmů a výdajů
Firma: Sedlická krajka,o.p.s. Sedlice
Období: od 1.1. 2013 až 31.12. 2013
Příjmy za účetní období
Součty sloupců peněžního deníku

Výdaje za účetní období

Prodej zboží
Prodej výrobků, služeb
Ostatní příjmy

100.291,-Kč
27.675,-Kč
137.500,-Kč

Nákup materiálu,zboží
Mzdy zaměstnance
Zdrav. a sociál. pojistné
Provozní režie ostatní

Příjmy celkem

265.466,-Kč

Základ daň

- 76.014,-Kč

Výdaje celkem

42.733,-Kč
185.735,-Kč
90.886,-Kč
22.126,-Kč
341.480,-Kč

Kontakty
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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 15.3.2014
Zprávu vypracovala :
Martina Srbová, ředitelka společnosti
Kontrolu zprávy provedl: ing.Petr Koutenský, předseda správní rady

