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1. 

Základní údaje 
 

 

Děti Křivoklátska, z. s. 
 

Založeno a registrováno 13. 07. 2000 u MV ČR pod č. j. VS/1-1/44255/00-R 

 

Číslo účtu u Poštovní spořitelny, a.s. – č. ú. 215141599 / 0300 

 

E-mail: deti.krivoklatska@krivoklat.net 

web: www.detikrivoklatska.cz 

 

 

Valná hromada: 28 členů 

 

 

Výkonný výbor: 

Mgr. Dagmar Nováková (předsedkyně výboru a jednatel spolku) 

Bc. Adéla Roubíčková (místopředsedkyně) 

Ing. Martina Krumniklová (člen výboru) 

Mgr. Jana Rajská (člen výboru) 

Libuše Vokounová (člen výboru a pokladník) 

 

Kontrolní a revizní komise: 

Mgr. Jitka Hušková (předsedkyně komise) 

Martina Šímová (člen komise) 

Ing. Jana Povolná (člen komise) 

 

 

 

 

Poslání spolku 

 

Předmětem činnosti je podpora využití volného času mládeže na Křivoklátsku a to zejména: 

1.  Rozvoj aktivit zaměřených na vzdělání, kulturu a sport pro děti, mládež a dospělé. 

2.  Pomoc talentovaným dětem a dospívající mládeži v oblasti sportu, vzdělání a umění. 

3.  Účast v národním programu boje proti drogám a její prevenci. 

4.  Přispívat k obnovení a udržování regionálních kulturních slavností spojených s ročními  

     obdobími a obdobími lidského života. 

5.  Rozvíjet kulturní a historické vědomí obyvatel regionu. 

6.  Pomáhat rozvoji tradičních řemesel v regionu a jejich propagaci. 

7.  Spolupracovat se všemi organizacemi, obecními zastupitelstvy, spolky, nadacemi, hnutími 

v regionu při rozvoji výše uvedených aktivit. 

8.  Spolupracovat s obdobnými organizacemi v České republice i v zahraničí. 



 4 

2. 

Akce, které proběhly v roce 2022 
 

 

V roce 2022 byla činnost spolku stále do jisté míry omezena kvůli pandemii Covid-19, proto 

byly realizovány pouze tyto projekty a akce na podporu využití volného času mládeže na 

Křivoklátsku: 

 

Leden 

Tříkrálové koledování 

 

Únor 

Masopust na Křivoklátě 

 

Březen 

Dětský karneval 

 

Duben 

Smrtná neděle 

Výroční schůze 

 

Květen 

Den proti rakovině 

 

Červen 

Vodácký výlet - sjezd Berounky v úseku Zvíkovec - Hospoda U Jezzu Roztoky. 

18.6. Promítání dokumentu „30 let mezi notovými linkami“ + koncert bývalých žáků Dagmar 

Pavlíčkové v sokolovně 

 

Září 

Sportovní akce pro děti Spolu v pohybu ve spolupráci se Sokolem Křivoklát, KSK Křivoklát 

a W-Arlet 

 

Říjen 

Výlet do Liberce 

 

Prosinec 

Adventní výlet do Drážďan 

Vánoční potravinová sbírka ve spolupráci se spolkem DRAK 

Plovoucí naděje ve spolupráci s SDH Roztoky a W-Arlet 

Pomoc na půlnoční v kostele  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tříkrálové koledování 

V pátek 7. ledna se konala na Křivoklátě Tříkrálová pochůzka členů spolku Děti Křivoklátska. 

Tato pochůzka probíhala v lidovém duchu. Jejím smyslem je společné zpívání a obchůzka 

našich přátel a sponzorů. Zpívání pro ně je poděkováním za jejich spolupráci. Při této 

pochůzce se nevybírá na charitu a děti v tříkrálovém průvodu jsou odměňovány za 

své zpívání a přání sladkostmi. Dospělí zakončili svoje novoroční zpěvy v hospůdce Pohoda. 
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Masopust se v loňském roce konal po dvouleté covidové přestávce v sobotu 26. února v 

městysu Křivoklát. Protože se ještě v lednu nevědělo, jak se bude epidemie vyvíjet, rozhodlo 

se, že masopust nebude zakončen v sokolovně, nýbrž před ní. Téma byla starostenská svatba, 

které se zúčastnili starostové všech čtyř okolních obcí, coby ženich s nevěstou a družičky. 

Členové našeho spolku tvořili veselý svatební hippie průvod. Protože nás všechny zarmoutila 

počínající válka na Ukrajině, tak i nápisy Pies a modrožluté malování na tvářích průvodu byly 

namístě. Členky spolku Dáša a Jana sehrály na úvod hádku Půstu a Masa a následně hrály 

celou cestu na harmoniku a kytaru. Členové spolku pomohli dětem z MŠ Křivoklát s tancem. 

 

 

Dětský karneval na téma „Vzhůru do oblak“ 

Letošní karneval se konal kvůli pandemii až 20. března odpoledne. Díky zvolenému tématu 

program zahájil Modelářský klub Rakovník svým vystoupením akrobatických letadel. Na 

karneval přišlo 104 dětí v maskách a ani pořadatelky nezahálely a měly kostýmy k tématu. O 

všechny na baru se starala paní plameňáková, celou akci moderovala beruška, dál tam bylo 

Slunce, čarodějnice, letuška a pilot i andělé. Řady dětí ještě rozšířily děti z taneční školy Elis 

Dance school, které nás potěšily svým streetdancovým vystoupením. Program byl opravdu 

nabitý, nechyběla balónková šou, ani židličkovaná. Celým odpolednem nás provázel DJ pan 

Matějovič a jako tradičně bylo k dispozici občerstvení od hodných maminek. Na karnevale se 

prodávala i tombola, výtěžek z ní šel na obnovu křivoklátské sokolovny. Každé dítě si domů 

odneslo zvířátkový balónek a polystyrenové letadélko. Akci podpořili spolek Křivonet, 

Jednota, spotřební družstvo Rakovník a Breník – Potřeby pro domácnost. Všem sponzorům 

děkujeme. 

 

 

Smrtná neděle 

Vynášení Smrtky se konalo v neděli 3. dubna v takové komorní sestavě. Letos se poprvé 

nezúčastnili Křivoklátští hudci. Protože již paní Pavlíčková neučí, nebyli ani její žáci. 

Převážně se tedy zúčastnily členky spolku se svými dětmi. Dáša a Jana hrály cestou na 

hudební nástroje a Jana, s kolegyní ze školky, zapojovaly děti do her, tance a zpěvu. 

Zakončení bylo v hospůdce Pohoda a celá slavnost byla i v malém počtu lidí velmi pěkná. 

 

 

Den proti rakovině 

Sbírka se konala 11. 5. 2022,  na pevných prodejních místech až do 15.5. 

Tematické zaměření sbírky byla prevence nádorů děložního čípku a varlat. 

Účel sbírky: Získání prostředků na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života 

onkologických pacientů, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických 

pracovišť. 

Ve spolupráci s paní učitelkou Jitkou Svobodovou, která zajistila čtyři dvojice deváťáků z  

křivoklátské školy, žáků zbečenské školy a dalších dobrovolníků na pevných místech, se 

vybralo: 8 017,- Kč. 

 

 

Vodácký výlet 

Dne 12. 6. 2022 se konala tradiční akce "SJEZD BEROUNKY". Účastnilo se 26 dospělých a 

6 dětí. Počasí bylo jak na objednání a zábava na vodě parádní. Dokonce se i na kánoích 

zpívalo. Dáša Pavlíčková hrála na flétnu, Lukáš Hušek na kytaru a občas se přidali i 

kolemplující :) Sjezd byl tradičně od Zvíkovce k Ludmile do Roztok. Velký dík patří 

především půjčovně lodí ASK. Jsou to samí příjemní lidé, kteří bez problémů reagovali na 

všechny věčné laické dotazy hlavního organizátora, a hlavně na veškeré změny v objednávce 

lodí a příslušenství, které bylo potřeba do poslední chvíle upravovat. 
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Koncert k 30. výročí výuky hudby Dagmar Pvlíčkové a k jejímu zakončení. 

Ve spolupráci se Sokolem Křivoklát uspořádal náš spolek 18. června v sokolovně koncert 

žáků a rodičů a promítání DVD 30 let mezi notovými linkami. Vše se chystalo celý školní 

rok. Dotočení filmu a ofocení fotografií, které mapovaly ve velké míře činnost Dagmar 

Pavlíčkové a našeho spolku, bylo dokončeno koncem dubna. Vše zpracovali bratři Milan a 

Tomáš Bednaříkovi. Na toto DVD přispěl značnou finanční částkou náš spolek a obce 

Křivoklát, Roztoky, Velká Buková, Městečko, a také obce Sýkořice, Všetaty a Pustověty. 

Sponzorsky se podíleli i Lesnické učiliště Píska, zvukař Luboš Matějovič a Sokol Křivoklát. 

Dagmar Pavlíčková tímto definitivně ukončila svoji činnost vyučování hudby. Ale i nadále se 

bude podílet na akcích spolku a přispívat k udržení lidových tradic. Tímto jí moc děkujeme za 

její práci a těšíme se na další akce s ní. 

 

„Spolu v pohybu“ 

V neděli 25. září ve spolupráci se Sokolem Křivoklát jsme spolupořádali akci Spolu v pohybu 

v areálu U kolečka. Sešlo se necelých 30 dětí, které si mohly projít celkem 9 stanovišť 

s různými aktivitami. Náš spolek zajistil 3 stanoviště a odměny pro soutěžící. Všechny děti 

byly odměněny cenami dle vlastního výběru a mohly si opéct špekáček. 

 

 

Na výlet do Liberce jsme se vypravili sobotu 8. 10. 2022 v 8.00hod. Jeli jsme autobusem 

Petra Sada do centra Babylon, kde se pod jednou střechou najde velké množství zábavy. 

Každý si mohl vybrat, zda navštíví iQPARK, iQLANDII, FUNPARK, LUNAPARK, 

AQUAPARK anebo kousek dál nejstarší českou zoologickou zahradu. Kdo s námi vyrazil, 

jistě nelitoval a užil si s dětmi různých věkových kategorií pár hodin zábavy v několika 

patrech, kde bylo možno vyzkoušet si nejen své smysly, ale i vědomosti ve všech možných 

oborech. V zoologické zahradě se slavil Den zvířat a byl připraven pro širokou veřejnost 

bohatý a zajímavý program - jako jsou komentované prohlídkové okruhy a setkání s 

odborníky na chov zvířat a se všemi možnými zvířecími druhy. Škoda jen, že kapacita 

autobusu nebyla zcela využita a kromě pár tatínků, maminek a babiček, kteří vyrazili se svými 

dětmi a vnoučaty, by se jich ještě pár vešlo. Moc jsme si to všichni užili a budeme se těšit zase 

na další výletování. 

 

Adventní výlet do Drážďan se konal 3. 12. 2022. Celkem bylo 50 účastníků. Podařilo se 

nám naplnit celý autobus, který řídil p. Míra Krob, kterému patří velké díky za pomoc, při 

organizování této akce. Odjezdová místa byla z Roztok a z Křivoklátu v 10 hodin dopoledne, 

cesta trvala cca 2 hodiny. Na cestu domů jsme vyrazili ve 20:00 hodin z Drážďan. Všichni tak 

měli dostatek času obejít obchody, památky a náležitě si pak užít vánoční trhy plné velkolepé 

výzdoby a světel, ochutnat spoustu místních dobrot a v neposlední řadě se zahřát svařákem 

nebo punčem. 

 

Vánoční potravinová sbírka 

Spolek Děti Křivoklátska oslovila paní starostka Křivoklátu. Na setkání starostů se dozvěděla, 

že v Rakovníku vznikl projekt pro rakovnický okres "Pomoc pro vás", který se soustředí na 

potravinovou pomoc. Tento projekt zaštiťuje rakovnický spolek DRAK. Tuto sbírku 

organizoval spolek Děti Křivoklátska jako pomoc pro maminky a tatínky samoživitele s 

malými dětmi. Od 18. do 20. 12. každý den v době od 13 do 16 hodin se uskutečnila 

potravinová sbírka pro rodiny s dětmi. Tato sbírka byla bohužel uskutečněna na poslední 

chvíli. Proto jsme ani nepočítali s moc velkou účastí. Termín byl šibeniční, ale i přesto se 

vybralo dost. Vždy je lepší pomoci alespoň málo, než vůbec. Vybíraly se trvanlivé potraviny 

na faře na Křivoklátě. Velké díky patří všem, kteří přispěli a udělali tím hezčí svátky některé 

rodině. 
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Plovoucí naděje 23.12. 

Plovoucí naděje, která má tradiční datum 23. 12., se konala letos již po třiadvacáté. V roce 

2016 vznikla hudební skupina Naděje, která dosahuje počtu kolem 25 členů a zpestřila svou 

hudbou a zpěvem celý čas této akce. Ve skupině jsou členové i přátelé našeho spolku, přátelé 

i bývalí žáci Dáši Pavlíčkové. 

Spoluúčast na akci mají Hasiči Roztoky, šermířská skupina W -Arlet a obec Roztoky. Dík 

patří Petru Krumniklovi, který si s námi nejen zahrál, ale opět naše zpívání nazvučil.  

 

Půlnoční v kostele sv. Petra. 

Členové spolku a jejich přátelé již pátým rokem zajištují hudební účast na Půlnoční mši v 

kostele sv. Petra. Bylo tomu tak i letos 24.12. od 22.00 hodin. 

 

 

3. 

 

Připravované akce a projekty v roce 2023 
  

 Leden 
 Tříkrálové koledování 

  

 Únor 

 4.2. Dětský cirkusový karneval 

 25.2.Masopust v Městečku 

  

 Březen 

 26.3. Smrtná neděle 

 

 Duben 

 Výlet do Plzně 

 

 Květen 

 10.5. Český den proti rakovině, sbírka pořádaná Ligou proti rakovině Praha. 

 

Červen 

17.6. Vodácký výlet - sjezd Berounky v úseku Zvíkovec - Roztoky. 

  

 Září 

 Akce pořádaná se Sokolem Křivoklát „Spolu v pohybu“ 

 

 Říjen 

 Drakiáda 

 

 Listopad 
 Tropical Island v Berlíně 

 

 Prosinec 

 Adventní trhy v sokolovně 

 Vánoční výlet do Karlových Varů 

 Plovoucí naděje 
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4. 

Zpráva o hospodaření 
 

 

 

 

A. Rozvaha (tis. Kč)    1. 1. 2022  31. 12. 2022 

 

AKTIVA       99   127 

Zboží - CD Silentium        3       3 

Drobný hmotný majetek       0     45 

Pokladna         2       8 

Účet v bance       94     71 

 

PASIVA       99    127 

Fondy          9      45 

Výsledek hospodaření minulých let    90      90 

Výsledek hospodaření běžného roku           - 8 

    

 

 

 

B. Výkaz zisků a ztrát (tis. Kč) 

 

NÁKLADY          80 

Spotřeba materiálu a drobný majetek        2 

Ostatní služby          78 

 

VÝNOSY          72 

Prodej služeb          19 

Zúčtování fondů         50 

Prodej zboží            0 

Členské příspěvky           3 

Ostatní příspěvky           0 

 

Rozdíl (+ zisk / - ztráta)        - 8 
 
 

 

C. Doplňující údaje 

 

V roce 2022 byl spolku poskytnut dar od firmy Oresi, s r. o. spočívající v sestavě 

kuchyňských skříněk v úhrnné hodnotě ve výši 44 627 Kč. 
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5. 

Zpráva kontrolní a revizní komise 
 

Byla provedena revize vedení účetnictví, účetních závěrek a hospodaření zapsaného spolku 

Děti Křivoklátska (dále jen spolek) za rok 2022. Potřebné doklady byly předány dne 

3. 3. 2023. Revizi provedla revizní komise ve složení Mgr. Jitka Hušková a Ing. Jana Povolná. 

 

 

 

HOSPODAŘENÍ SPOLKU 

 

Kontrolou hospodaření bylo zjištěno, že s finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu 

s právními předpisy a v souladu se stanovami spolku.  

 

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví. 

 

Směrnice pro nakládání s finančními prostředky je dodržována. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jitka Hušková                                                          Ing. Jana Povolná 

 

 

 

6. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 

(v tis. Kč) 

 
Finanční hotovost k 1. 1. 2023     79 

 

Plánované příjmy       43 

Hudební činnost         0 

Tvořivé podvečery         0 

Členské příspěvky         3 

Sport a kultura       40 

 

Plánované výdaje       43 

Hudební činnost         0 

Tvořivé podvečery         0 

Sport a kultura       41 

Režie           2 

 

Finanční hotovost k 31. 12. 2023     79 
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7. 

Spolupracují s námi nebo nás podporují 
 

 

Děkujeme všem, kteří s naší organizací spolupracují nebo nás podporují: 

Jmenovitě: 

 
Městys Křivoklát 

ZŠ a MŠ Křivoklát 

ZŠ a MŠ Zbečno 

Lesy ČR - Lesní správa Křivoklát  

OÚ Roztoky 

OÚ Velká Buková 

Svazek měst a obcí Rakovnicka 

TJ Roztoky 

MŠ Městečko 

ZŠ a MŠ Roztoky 

Křivoklátští hudci 

SDH Roztoky 

Domov Ráček, o.p.s. 

Společnost života středověkého W-Arlet 

NPÚ – Správa státního hradu Křivoklátu 

TJ Sokol Křivoklát 
Spolek Křivonet 

Obchod Potřeby pro domácnost - Karel Breník, Křivoklát 

Lukáš Vokurka 

Spolek Klíčava 

 

 

Za propagaci děkujeme týdeníku Raport a Rakovnickému deníku. 

 

 

Výroční zprávu zpracovaly členky výkonného výboru a další členové z.s. 

Na výroční schůzi z. s. dne 17.3.2023 ji předložila předsedkyně Dětí Křivoklátska, z.s. 

Dagmar Nováková. 

Zpráva je zveřejněna na www.detikrivoklatska.cz 

http://www.detikrivoklatska.cz/

