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Vážení a milý přátelé,
Společnost Sedlická krajka,o.p.s. má za sebou již 11 let činnosti a mojí milou povinností je
zhodnotit uplynulý rok.
Společnost navázala na úspěšnou činnost a aktivity z let předchozích. Ty se dělí na
popularizaci, prezentaci a vlastní činnost, která se zakládá převážně na výrobě a prodeji ručně
paličkovaných krajek, výchovou mladých krajkářek z řad žákyň základních škol a na
spolupráci s takovými subjekty jako jsou galerie, muzea a pořadatelé kulturních akcí.
Rok 2014 probíhal již od samého začátku přípravami na další, již III.ročník Krajkářských
slavností, konaných za vydatné podpory a spolupráce s městem Sedlice. Tentokrát se měl nést
ve středověkém duchu a celý program včetně kostýmů všech zúčastněných, měl tuto iluzi
navozovat.
Naším cílem bylo vytvořit zajímavý, pestrý program, naplnit očekávání našich příznivců a
milovníků krajkové tradice a dosáhnout minimálně takové úrovně jako měl náš předchozí
ročník.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách a samotném průběhu
slavností.
Velké poděkování patří našim krajkářkám, řemeslníkům, účinkujícím a všem obětavým
dobrovolníkům a děkuji i všem návštěvníkům, kteří přijeli na naše slavnosti, strávili s námi
doufám, že příjemné odpoledne a svou přítomností nás podpořili. Děkuji všem partnerům a
sponzorům, kteří přispěli k realizaci našeho projektu.
Těším se, že se v takto milé atmosféře, sejdeme i při příštím ročníku v roce 2016.

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.

Činnost
společnosti

5-7

sedlická krajka

výroční zpráva

2 0 1 4
Obchod s krajkou – vzorkovou prodejnu najdete již od roku 2003 přímo na náměstí v
Sedlici. V naší nabídce najdete výrobky ručně paličkované krajky, pomůcky určené pro
výrobu krajek, propagační a informační materiály a různé produkty lidových řemesel.
Přehled tržby v roce 2014
Produkt

poćet prodanðch kusĩ

Vðrobky z palićkované krajky
Pomĩcky urćené k vðro bĎ krajek

utršená ćástka v Kć

254

74.433,-

2.458

62.664,-

102

14.220,-

Produkty lidovðch Ģemesel + ostatní
Vðukové kurzy / kroušky

31.590,-

Internetový obchod s krajkou - v roce 2008 jsme spustili, novou verzi
internetových stránek, kde si mohou zájemci objednat námi nabízené zboží pomocí e-shopu.
Tuto verzi jsme v roce 2013 vylepšili a na návštěvníky čekal nově vytvořený profil 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 lytic s
PĢehled návł tĎvnosti:
Návł tevy
Prĩ mĎrná doba trvání návł tĎvy

Zobrazení stránek
Poćet stránek na návł tĎvu

Návł tĎvnost v %
56,4 % novð návł tĎvníci
43,6 % vracející se
návł tĎvníci

11 182
00:02:27

54 055
4,83

Návł tĎvnost v % - ZemĎ

85,03%Ćeská republika
5,19%Slovensko
0,55%NĎmecko
0,43%Japonsko

1,20%Ł panĎlsko
0,74%Francie
Ostatní

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 2014 do kroužku paličkování při Sedlické krajce,o.p.s. docházelo celkem 29 dětí ve
věku od 6-15 let.
Žáci byli rozděleni do 2 skupin podle věku a znalostí.
22 děvčat navštěvovalo kroužek paličkování jednou týdně, v učebně Základní školy v Sedlici
pro tento účel vymezené.
7 dívek docházelo opět jednou týdně, do obchodu Sedlické krajky,o.p.s.
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 (viz.Bienále Sedlické krajky 2014).
Lektorka: Martina Srbová
RozdĎlení

vĎková kategorie

poćet šákĩ

I. skupina

6 - 11 let

22

II. skupina

12 - 15 let

7

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 18 kurzistek.
V kategorii dospělých k nám v roce 2014 docházelo do kurzu paličkování 7 žen.
Byl sestaven individuální plán docházky.
Lektorka: Martina Srbová
RozdĎlení

poćet kurzistek

Pracovní program - zaćátećník

2

Pracovní program - pokroćilð

1

Pracovní program - jednorázovð víkendovð

4

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 M.Srbové, E.Vrbové a
A.Šímové.

Obrazová příloha:

Obchod Sedlické krajky,o.p.s.

Kroužek paličkování

Archivace historických vzorů

Výukový kurz pro dospělé

Vzory současné

Akce
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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
12. 4.
Velikonoční jarmark – Zámek Hradiště v Blovicích
25.10.
Slavnost plodů - Chelčice
22.11.
Podzimní inspirace – Pivovarské muzeum v Plzni
4. 12.
Advent - Zámek Hradiště v Blovicích

Velikonoce v Blovicích

Podzimní inspirace v Plzni

Slavnost plodů v Chelčicích

Advent v Blovicích

PRODEJNÍ AKCE V SEDLICI
Akce a slavnosti konané v Sedlici:
26.-27.7. „Svatojakubská pouť“, Vzorková prodejna Sedlické krajky,o.p.s., Sedlice
Tradiční představení výrobků a činnosti společnosti v rámci konané akce.

9.8. „Krajkářské slavnosti Sedlice-2014“ (viz. strana 11-14)
29.11. „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:
2.4.-29.6. „SEDLICKÁ KRAJKA“ prostory Mytologické chodby, Senátu parlamentu ČR
ve Valdštejnském paláci v Praze.
Sedlická krajka,o.p.s. a město Sedlice uspořádalo pod záštitou senátora Miroslava Krejči
výstavu ručně paličkované krajky v prostorách Mytologické chodby, Senátu parlamentu ČR
ve Valdštejnském paláci v Praze.

Vernisáž výstavy proběhla 2.4. v 17.00 hod. v Audienční, Rytířské síni a Mytologické
chodbě. V rámci vernisáže proběhlo představení společnosti Sedlická krajky,o.p.s. - její
historie a současnou činnost. Se svojí "Českou besedou" vystoupil v doprovodném programu
Taneční soubor Sedlice.

Slavnostní zahájení vernisáže

Ukázka z výstavy

Ukázky výroby-děvčata z kroužku paličkování

Taneční soubor Sedlice

4.-5.-6.7. „Výstava paličkované krajky“ Velká Turná
Sedlická krajka,o.p.s. se jako partner podílela na výstavě paličkované krajky z tvorby paní
Jany Kalinovské, absolvoventky Krajkářské školy v Sedlici. U příležitosti této výstavy zde
byla představena historie této školy.
25.9. Seminář „Sedlická krajka-krajka Sedlice-Expozice-Muzeum-Vize“
Sedlická krajka,o.p.s. ve spolupráci s městem Sedlice uspořádala pod záštitou Jihočeského
muzea České Budějovice ředitele Štangla seminář „Sedlická krajka-krajka Sedlice-ExpoziceMuzeum-Vize“.
Z pozvaných hostů vystoupila paní Červená z Muzea Horažďovice na téma „Zlaté čepce“. Za
Sedlickou krajku,o.p.s. Martina Srbová s příspěvkem o historii a současném dění krajkářství
na sedlicku a starosta města Sedlice Ing.Jiří Rod o plánovaném zřízení Kulturního centraMuzea krajek v Sedlici.

K r a j k ář s k é
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Krajkářské slavnosti Sedlice-2014
9.8. 2014 uspořádalo město Sedlice a Sedlická krajka,o.p.s. již III.ročník Krajkářských
slavností, za finanční podpory poskytnuté z dotačního programu Jihočeského kraje.
Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr.Jiřího Zimoly .
Pořádáním těchto slavností bychom chtěli oživit a zachovat tradici krajkářství na sedlicku.
Akce měla přitáhnout pozornost široké veřejnosti, zvýšit turistickou atraktivitu našeho městaregionu , medializovat tradici krajkářství a představit činnost společnosti.
Letošní III.ročník se nesl ve středověkém duchu a tak jste mohli vidět - skupinu historického
šermu, dobové tance, dobové kostýmy.......a to vše bylo protkáno sedlickými krajkami.
Dopolední program slavností:
10.00 – 13.00 hod.
- zahájení – otevření řemeslnického jarmarku – otevření výstavy „Soutěžní přehlídky v oboru
paličkovaná krajka Sedlice-2014“
- skupina historického šermu strakonická Vendetta
- dětský taneční soubor ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Sedlice.
- tradiční irské tance v podání Taneční skupiny La Quadrilla z Brna
- taneční skupina Rozálie ze Strakonic
- středověká kapela Holba
Hlavní odpolední program:
13.00 – 17.00 hod
- odpolední program zahájil dětský taneční soubor ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Sedlice.
- netradiční módní přehlídka nazvaná "Obrazy minulosti"- v podání Ochotnického spolku
Vavřinec z Kraselova
- hudební těleso Osečanka
- taneční soubor Sedlice
- skupina historického šermu strakonická Vendetta
- středověká kapela Holba
- tradiční irské tance v podání Taneční skupiny La Quadrilla z Brna
- vyhlášení výsledků „Soutěžní přehlídky v oboru paličkovaná krajka Sedlice-2014“ – ocenění
Na letošní slavnosti jsme připravili velice netradiční módní přehlídku nazvanou "Obrazy
minulosti"- v podání Ochotnického spolku Vavřinec z Kraselova. Na scéně se objevily
historicky nebo literárně známe postavy, které formou krátkých scének vtahovaly diváky do
své doby. Krajkové doplňky na dobových kostýmech vyrobila a dodala Sedlická krajka.
Viděli jste:Romeo a Jůlie, Tři mušketýři, Strakonický dudák, Osudy dobrého vojáka Švejka.

Romeo a Jůlie

Strakonický dudák

Tři mušketýři

Osudy dobrého vojáka Švejka

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.

Pokus o rekord: „O nejdelší upaličkovaný řetízek největším počtem lidí“.
V rámci slavností jsme odstartovali pokus o vytvoření rekordu o nejdelší upaličkovaný řetízek
největším počtem lidí. Cílem bylo za dozoru komisaře z agentury Dobrý den s.r.o. (vydavetel
České knihy rekordů) v následujících 7 hodinách zapojit co největší počet lidí, z řad
návštěvníků a tím vytvořit co nejdelší řetízek (základní technika paličkované krajky). Každý
zájemce se musel zaregistrovat ve stánku Sedlické krajky,o.p.s. a díky zkušeným lektorkám se
mohli zapojit nejen krajkářky, ale i naprostí laici. Všechny náležitosti pro vytvoření rekordu
jsme splnili a návštěvníci našich slavností vyrobili: 26,62 m paličkovaného řetízku.

Výstava paličkovaných krajek z církevní tématikou
Další novinkou v letošním ročníku bylo uspořádání výstavy paličkovaných krajek z církevní
tématikou od bavorského partnera z obce Tienfenbach. Bavorské krajkářky tak přispěly svými
krásnými krajkami a náš program tím obohatily. Výstava byla opět přístupná po celý den a
shlédnout jste ji mohli zcela netradičně v prostorách místního kostela sv. Jakuba Většího.
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Soutěžní přehlídka v oboru paličkovaná krajka „Bienále sedlické krajky“
V rámci konaných Krajkářských slavností vyhlásila Sedlická krajka,o.p.s.
II. ročník soutěžní přehlídky v oboru paličkovaná krajka .
I. kategorie - do 15 let - Postavičky z večerníčků a pohádek
II. kategorie - od 15 - do 100 let - Díla slavných mistrů
Zvláštní cena návštěvníků - "O nejmilejší kraječku " (udělena v každé kategorii ) svými
hlasy vybrali návštěvníci výstavy
Sedlická krajka,o.p.s. děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na ceny do této soutěže:
Město Sedlice
Sklářská huť Bělčice, Václav Vlasák
Dagmar Hálová, Lažánky
Ocenění získali:

I.kategorie do 15 let
1.místo- Natálie Sýkorová ze Sedlice – kroužek paličkování při Sedlické krajce, lektorka:
Martina Srbová
Byla jednou jedna koťata
2.místo - Linda Polívková z Blatné– kroužek paličkování při DDM Blatná, lektorka: Emilie
Vrbová
Červená Karkulka
3.místo - Barbora Blovská ze Sedlice– kroužek paličkování při Sedlické krajce, lektorka:
Martina Srbová
Rákosníček

N.Sýkorová

L.Rybová

B.Blovská

II.kategorie od 15 do 100 let
1.místo - Helena Bělohlavová ze Strakonic – M.Aleš „Špalíček“
2.místo - Marie Maděrová z Bratislavy - G.Klimt „Strom života“
3.místo - Iva Šmídová z Kuřimi – A.Mucha „Odpočinek noci“

H.Bělohlavová

Marie Maděrová

Cena návštěvníků "O nejmilejší kraječku"
I.kategorie do 15 let

Adéla Krejčová ze Sedlice - Sněhurka
II.kategorie od 15 do 100 let

Iva Šmídová z Kuřimi – A.Mucha „Odpočinek noci“

Adéla Krejčová

Iva Šmídová

Iva Šmídová
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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.
Ředitel je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, jenž řídí činnost obecně
prospěšné společnosti a jedná jejím jménem. Ředitele jmenuje a odvolává správní rada.
Zakladatelem společnosti je město Sedlice a Svazek obcí Blatenska.

Orgány společnosti a jejich pravomoci:
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 14 :
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 14 :
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 14 :
Ředitelka společnosti: Martina Srbová

Hospodaření

společnosti
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Výkaz příjmů a výdajů
Firma: Sedlická krajka,o.p.s. Sedlice
Období: od 1.1. 2014 až 31.12. 2014
Příjmy za účetní období
Součty sloupců peněžního deníku

Výdaje za účetní období

Prodej zboží
Prodej výrobků, služeb
Ostatní příjmy

96.732,-Kč
31.590,-Kč
209.500,-Kč

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

Příjmy celkem

337.822,-Kč

Základ daň

2.693,-Kč

Výdaje celkem

47.066,-Kč
176.589,-Kč
84.249,-Kč
27.225,-Kč
335.129,-Kč

Napsali
o nás……
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ČESKÁ TELEVIZE – pořad FOLKLORIKA – odvysíláno: 18.1.2014 - reportáž –
„Pavučinová krása - Příběh paličkované krajky z Pošumaví“. Připravila R. Šáchová. Natáčeno
v polovině listopadu 2013 v prostorách obchodu Sedlické krajky. Účastnili se: Martina
Srbová, Ing.Jiří Rod, Emilie Vrbová.
Blatensko SOBĚ – leden 2014 – „Vyhlášení II.ročníku soutěžní přehlídky v oboru
paličkovaná krajka“ (autor: Martina Srbová)
Blatensko SOBĚ – březen 2014 – článek – „Soutěž Miss Region Regina 2014“ – sedlická
krajka – krajový prvek (autor: Radka Vokrojová, manažerka SOB).
Blatensko SOBĚ – květen 2014 – Pozvánka – „Setkání s občany“, „Středověké krajkářské
slavnosti“, článek - „Sedlická krajka opět v senátu“ (autor: Martina Srbová).
Blatensko SOBĚ – červen 2014 – pozvánka – „III.ročník Krajkářských slavností“
(autor:Martina Srbová, Ing.Jiří Rod, Emili Vrbová)
článek – „Výstava v Senátu České republiky (autor:
PhDr.Marta Ulrychová, Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni,
článek – „Výstava paličkované krajky paní Jany
Kalinovské“ Sedlická krajka,o.p.s. – spolupořadatel výstavy.
Týdeník STRAKONICKO – červenec 2014 – článek – „Svět krajkářek ožije na slavnostech
v Sedlici“ (autor: Pavla Maradová).
Týdeník STRAKONICKO – červenec 2014 – článek + pozvánka – „Krajkářské slavnosti se
pokusí o zápis do knihy rekordů“ (autor: Martina Srbová).
Strakonický Deník – červenec 2014 – pozvánka - „Středověké krajkářské slavnosti“.
Týdeník STRAKONICKO – srpen 2014 – článek – „Sedlice ožila Krajkářskými slavnostmi
a rekordem“ (autor: Libuše Kolářová).
SETKÁNÍ (diecézní časopis pro křesťanské společenství) – září 2014 – článek – „Krajkářské
slavnosti v Sedlici“ (autor: Ludmila a František Jirsovi).
Blatensko SOBĚ – září 2014 –článek –„Krajkářské slavnosti 1.část“(autor: Martina Srbová),
článek -„Ještě ke krajkářským slavnostem….“(autor: Ing.Jiří
Rod),
článek - „Paličkování spojuje – delegace z Tienfenbachu
navštívila Krajkářské slavnosti v jihočeské Sedlici“ (přeloženo z Bavorských novin).
Blatensko SOBĚ - listopad 2014 – článek – „Krajkářské slavnosti 2.část“ (autor: Martina
Srbová)

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

23.2.2015
Zprávu vypracovala :
Martina Srbová, ředitelka společnosti
Kontrolu zprávy provedl: ing.Petr Koutenský, předseda správní rady

