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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: 25 členů
Výkonný výbor:
Bc. Eliška Třísková (předsedkyně výboru a jednatel spolku)
Mgr. Jana Rajská (místopředsedkyně)
Ing. Martina Krumniklová (člen výboru)
Mgr. Dagmar Nováková (člen výboru)
Libuše Vokounová (člen výboru a pokladník)
Kontrolní a revizní komise:
Mgr. Jitka Hušková (předseda komise)
Simona Keltnerová (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.
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2.
Obecná zpráva
V roce 2016 byly realizovány tyto projekty a akce na podporu využití volného času mládeže
na Křivoklátsku – Tříkrálové koledování, Tříkrálový koncert, Vynášení Smrtky, Klub
maminek Želvička, Masopust v Roztokách, Český den proti rakovině, Vodácký výlet, Plavání
rodičů a dětí, Koncert žáků hudební školy Dagmar Pavlíčkové, Diskotéka a diskohrátky,
Bruslení rodičů a dětí. Závěrečnou akcí roku byl pak 4. Advent v podhradí. Některé akce byly
pořádány ve spolupráci s místními organizacemi, např. Roztocká drakiáda, kde je hlavním
pořadatelem Sbor dobrovolných hasičů Roztoky.
Naše projekty
Klub maminek Želvička spolu s Mateřským centrem Ohniváček sídlí v budově Mateřské
školy Městečko a rodiče s dětmi jej mohou navštěvovat pravidelně každé čtvrteční odpoledne
v měsíci. Ve vedlejších prostorech současně probíhá i výtvarný kroužek Barvínek pod
vedením Heleny Nedbalové, ke kterému se návštěvníci centra mohou dle zájmu přidat. Počet
návštěvníků Želvičky se průměrně pohybuje okolo pravidelných 5 rodičů s dětmi.
Obecnímu úřadu Městečko děkujeme za bezplatné poskytnutí prostor.
Děti Křivoklátska se po osmé zapojily do celostátní tradiční veřejné sbírky pořádané Ligou
proti rakovině Praha - Český den proti rakovině 2016. Účelem sbírky je preventivně působit
na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi a za nabízené kvítky měsíčku
lékařského získat prostředky na boj proti rakovině. Tematické zaměření sbírky byla prevence
onkologických onemocnění, konkrétně rakovina prsu u žen a mužů. Sbírka proběhla dne 11.
května na Křivoklátě, v Roztokách, Velké Bukové, Městečku a Karlově vsi. Celkem bylo
prodáno 292 kytiček za částku 5 999 Kč.
Děkujeme všem, kdo se podílel na organizaci této akce a hlavně všem milým žákůmdobrovolníkům z 9. třídy ZŠ Křivoklát.
V březnu se opět uskutečnilo v rámci podpory společných sportovních aktivit oblíbené
Plavání rodičů a dětí v tuchlovickém plaveckém bazénu. Zúčastnilo se jej 16 rodičů s dětmi
ve věku od 2 – 11 let.
Noc kostelů se stala v České republice již tradiční událostí. Prvně byl k spoluorganizování
přizván i náš spolek Děti Křivoklátska. V podvečer v pátek 10. června se veřejnosti otevřel i
kostel sv. Petra a Pavla na Křivoklátě. Na programu bylo vystoupení žáků soukromé hudební
školy Dagmar Pavlíčkové s cyklem Čtyři roční období od Antonia Vivaldi. Drobnými
skladbami k poslechu krásné hudby přispěly svou hrou na varhany také obě varhanice Libuše
Vokounová a Jana Rajská. Nechybělo ani duchovní slovo faráře Angela Scarana. Celý
program svým slovem skvěle provázela Alena Čechová. Po skončení koncertu byl kostel
volně přístupný. K individuálnímu rozjímání nadále hrála tichá varhanní hudba. Celkem
kostel v době jeho otevření navštívilo přibližně 100 lidí.
Tradiční „Vodácký výlet“ po řece Berounce se konal 18. června, a to již po desáté, tradičně
se startem na Zvíkovci. Volným stylem se posádky dostávaly ke všem občerstvovacím
zastávkám, kde se posilnily, aby mohly projet cílovou páskou v Roztokách, v hospodě U
Jezzu. Výletu se účastnilo rekordních 53 „vodáků“ včetně dětí, nejen s účastí místních, ale i
přespolních. Vodácký výlet je určen pro všechny milovníky Berounky, bez ohledu na členství
v našem spolku.
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Bruslení na zimním stadionu
V r. 2016 jsme se opět sešli na bruslení na Zimním stadionu v Rakovníku a to hned dvakrát,
poprvé 23. ledna a podruhé 12. listopadu. Přišlo rekordních 66 lidí velkých i malých
z Křivoklátu, Roztok, Branova i blízkého okolí. K dispozici jsme měli celou ledovou plochu,
jako zázemí jednu velkou vytápěnou šatnu, kde jsme se mohli převléknout, odpočinout i
ohřát. Každý si mohl zabruslit dle své libosti i tempa, méně zkušení se mohli jistit o zapůjčené
hrazdičky a trénovat tak své schopnosti a dovednosti. Ani zkušenější bruslaři-hokejisti
nepřišli zkrátka a mohli si provětrat své hokejky. Dorazit mohlo klidně i více lidí, aby byl
stadion opravdu plně využit. Ale i tak ti, kteří přišli, si 2 hodinky bruslení maximálně užili.
4. Advent v Podhradí
Čtvrtý Advent v podhradí se konal v neděli 27. listopadu v sokolovně Křivoklát. Na tradičním
trhu místních řemeslníků bylo k nabídce spoustu nádherných vánočních i jiných výrobků.
Návštěvníci si též mohli poslechnout 45 minutové pásmo vánoční hudby, které zazpívali žáci
hudební školy paní Dagmar Pavlíčkové, Křivoklátští Hudci, děti z MŠ Roztoky a Křivoklát a
pěvecký sbor Borůvky ze ZUŠ Rakovník. Na adventní trh navazovalo slavnostní rozsvěcení
vánočního stromečku u kostela s hudebním vystoupením Křivoklátských Hudců a koncertem
ženského pěveckého sboru Smetana Kladno v kostele sv. Petra a Pavla na Amalíně.
Dětská diskotéka a diskohrátky
V pátek 19. února 2016 se konala diskotéka pro školáky. Tentokrát nám byl panem Lubošem
Matějovičem poskytnut prostor v hospodě „U křížku“ v Roztokách u Křivoklátu.
Diskotéka byla nazvaná „šílenou“ a podstatou bylo, aby všichni, kdo se jí účastní, měli něco
šíleného na hlavě, ať je to účes, klobouk, čepice, zkrátka fantazii se meze nekladly. Byla to
výzva hlavně pro mladé slečny, které se na svých účesech opravdu vyřádily.
Díky sponzorům (obec Roztoky u Křivoklátu a p. Luboš Matějovič) bylo pro děti zdarma
zajištěno občerstvení, hudba i sladké odměny.
Diskotéka byla po celé dvě hodiny doprovázena diskohrátkami, při kterých byla výborná
zábava, děti si užívaly jak soutěže, tak i samotné tancování. Zábavu společně zajišťovaly Jana
Rajská, Vendula Mikulenková, Lenka Peterková a Lucka Zikmundová. Luboš Matějovič, se
svým šíleným kloboučkem jako DJ, hrál vybrané hity, především na přání dětí.

Lidové slavnosti, tradice a hudební akce
Tříkrálové koledování po obci Křivoklát
V úterý 5. ledna ve večerních hodinách členové i nečlenové našeho sdružení (dospělí i děti)
obcházeli přátele, příznivce a sponzory spolku Dětí Křivoklátska. Tři krále doprovázela již
tradiční improvizovaná kapela.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Petra a Pavla
V neděli 10. ledna se tradičně konal v kostele sv. Petra na Křivoklátě Tříkrálový koncert
zakončený charitativní sbírkou. Na koncertě vystoupili Křivoklátští hudci, Křivoklátští
trubači, žáci hudební školy Dagmar Pavlíčkové a dětí z MŠ Křivoklát a Roztoky, které
vytvořili v druhé části programu živý Betlém, se kterým jim pomáhaly všechny paní učitelky
ze školek. Svatou rodinu a tři krále tvořili bývalí žáci a rodiče. Celková částka, která se
vybrala, činila 6 169Kč.
5

Masopust
Masopust se konal v sobotu 13. února v Roztokách. Proběhl tradiční průvod se zastaveními,
při kterých se uskutečnilo vystoupení jednotlivých obcí a spolků. Úvodní scénky a přivítání
starostky se zúčastnily starší žákyně a členky spolku přestrojené za selky. Žáci hudební školy
též pomáhali s vystoupením dětí MŠ Roztoky. Zahájení bylo ve 14.00 hod U Křížku a
zakončení v Hotelu Roztoky.
Vynášení Smrtky
Slavnost vítání jara, spojená s vynášením Smrtky, se konala na Smrtnou neděli 13. března.
Akce byla pořádána spolu s Křivoklátskými Hudci, kteří zajistili i zábavnou hru pro děti.
Celou akci hudebně a pěvecky doprovázely starší žákyně a členky našeho sdružení. Na
několika stanovištích vystupovaly děti z MŠ Křivoklát pod vedením Jany Rajské a žáci
hudební školy pod vedení Dáši Pavlíčkové. Obě členky si vzájemně vypomáhaly. Průvod byl
zakončen společným vhozením všech Smrtek do Rakovnického potoka.
Koncert všech žáků hudební školy
Koncert všech žáků se konal ve středu 27. dubna a podíleli se na něm členové Dětí
Křivoklátska a zaměstnanci ZŠ Křivoklát tím, že malovali kulisy, vyzdobili a připravili
koncertní sál, hlídali děti, uklízeli tělocvičnu a nazvučili koncert, jmenovitě Jitka Rajnišová,
Jitka Hušková, Petr Krumnikl, Pavel Procházka a Simona Keltnerová. Koncert je přehlídkou
toho, co se žáci soukromé hudební školy za rok naučili, a aby měl stávající úroveň, je
spolupráce s naším spolkem nezbytná. Poděkování patří i škole Křivoklát a jejím žákům za
zapůjčení, přípravu a úklid tělocvičny.
Táborák na Aljašce
Tradičně byl zakončen školní rok ve čtvrtek 30. června společným zpíváním žáků a rodičů v
restauraci na Aljašce u manželů Renaty a Václava Kohoutových. Dětem byly rozdány ke
konci roku zpěvníčky, ze kterých nacvičily společný repertoár od lidových až po trampské
písně a společně je zahrály a zazpívaly přítomným rodičům a hostům, mezi které patří i bývalí
žáci. Členka sdružení Jana Rajská pomáhala tanečky zabavit malé děti, drobné občerstvení
přinesla Miluše Svobodová. Dále se přidali s hudebními nástroji někteří rodiče a poté
následovalo opékání buřtů a společné hraní a zpívání všech zúčastněných až do zavírací doby.
Plovoucí naděje
byla uspořádána Sborem dobrovolných hasičů Roztoky. Přestože členové sdružení se vzdali
spoluúčasti na Plovoucí naději, v roce 2016 vznikla hudební skupina Naděje, která dosahovala
počtu 23 členů a zpestřila svou hudbou celý čas této akce, která se koná tradičně 23. 12. v
Roztokách nad jezem. Ve skupině byli současní i bývalí žáci Dáši Pavlíčkové a několik členů
a přátel občanského sdružení.
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3.
Akce, které proběhly v roce 2016
Leden
Klub maminek Želvička.
Tříkrálové koledování spolku.
Tříkrálový koncert v kostele sv. Petra a Pavla na Křivoklátě - účinkovaly děti z MŠ Křivoklát.
Akce proběhla ve spolupráci s Křivoklátskými Hudci.
Bruslení na Zimním stadionu.
Únor
Klub maminek Želvička.
Staročeský Masopust v Roztokách.
Diskotéka a diskohrátky v roztockých Chaloupkách.
Březen
Klub maminek Želvička.
Smrtná neděle - slavnost vítání jara spojená s vynášením smrtky.
Plavání dětí a rodičů v Tuchlovicích.
Duben
Klub maminek Želvička.
Valná hromada z.s.
Koncert žáků hudební školy Dagmar Pavlíčkové v ZŠ Křivoklát - nástrojová hra jednotlivců a
skupinek.
Květen
Klub maminek Želvička.
Český den proti rakovině, sbírka pořádaná Ligou proti rakovině Praha.
Červen
Klub maminek Želvička.
Noc kostelů.
Vodácký výlet - sjezd Berounky v úseku Zvíkovec - Hospoda U Jezzu Roztoky.
Ukončení školního roku v lesní restauraci "Na Aljašce"- společné hraní a zpívání pokročilých
žáků a rodičů.
Září
Klub maminek Želvička.
Říjen
Klub maminek Želvička.
Roztocká Drakiáda – soutěžní pouštění draků. Hlavní pořadatel Sbor dobrovolných hasičů
Roztoky, ve spolupráci s Dětmi Křivoklátska, z.s. a Obcí Roztoky.
Listopad
Klub maminek Želvička.
4. Advent v podhradí, konaný v křivoklátské Sokolovně.
Bruslení na Zimním stadionu.
Prosinec
Klub maminek Želvička.
Účinkování žáků hudební školy na vánoční besídce pro seniory na Křivoklátě.
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4.
Připravované akce a projekty v roce 2017
V roce 2017 se konalo dne 6. ledna Tříkrálové koledování s improvizovanou kapelou,
Tři Králové hráli pro své přátele a příznivce spolku. Dne 15. ledna proběhl tradiční Tříkrálový
koncert v kostele sv. Petra a Pavla na Křivoklátě s charitativní sbírkou. Akce byla pořádána
naším spolkem ve spolupráci s Křivoklátskými hudci. Další akcí, která se uskutečnila, byl dne
4. února Dětský maškarní karneval, 25. února Masopust, tentokrát v Křivoklátě. V letošním
roce také již proběhla Přednáška „Školní zralost“, a to dne 15. března a 17. března jsme s
Klubem maminek Želvička navštívili s rodiči a dětmi opět tuchlovický bazén. V neděli 2.
dubna bylo přivítáno jaro s vynášením Smrtky.
Na 22. dubna je naplánován „Celodenní výlet do Liberce“ s možností návštěvy ZOO, IQ
parku, IQlandia či Aquaparku. A 26. dubna se bude opět konat v ZŠ Křivoklát Koncert všech
žáků hudební školy Dagmar Pavlíčkové.
Náš spolek se poosmé zapojí do celostátní akce pořádané Ligou proti rakovině Praha - Český
den proti rakovině 2017 (21. květinový den). Tematické zaměření sbírky je Nádorové
onemocnění hlavy a krku. Sbírka proběhne ve středu 10. května na Křivoklátě, v Roztokách,
Městečku, Zbečně. V sobotu 17. června se uskuteční tradiční vodácký výlet po řece Berounce
ze Zvíkovce do Roztok a školní rok děti zakončí v Hospůdce Pohodě společným hraním
a zpíváním s rodiči.
V sobotu 2. září budou moci děti v Naučném lesním areálu na Křivoklátě opět shlédnout
šermířské vystoupení skupiny W-Arlet, projít stezkou soutěží a opéci si vuřtíka při akci
Rozloučení s prázdninami. V měsíci listopadu plánujeme Bruslení rodičů s dětmi na
rakovnickém zimním stadionu. První adventní neděli ve spolupráci s Městysem Křivoklát
proběhne již 5. Advent v podhradí, tj. 3. prosince v Sokolovně Křivoklát. Po ukončení
jarmarku bude rozsvícen vánoční stromeček u kostela sv. Petra na Amalíně, zazpívají se
koledy a uskuteční se koncert v kostele. Další prosincovou akcí je vystoupení dětí z MŠ
Křivoklát na setkání křivoklátských seniorů.
V březnu proběhla oprava dětského hřiště, kde byly vyměněny vyhnilé trámy, ve spolupráci
s Městysem Křivoklát a SOUL Písky. Sdružení uvolnilo na tuto opravu 4.000 Kč.
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5.
Zpráva o hospodaření

A. Rozvaha (tis. Kč)

1. 1. 2016

31. 12. 2016

AKTIVA
Zboží - CD Silentium
Pokladna
Účet v bance

78
4
26
48

66
4
27
35

PASIVA
Fondy – hřiště
Zisk minulých let
Zisk běžného roku

78
4
79

66
4
73
-11

B. Výkaz zisků a ztrát (tis. Kč)
NÁKLADY
Spotřeba materiálu a drobný majetek
Ostatní služby
Poskytnuté příspěvky
VÝNOSY
Prodej služeb
Prodej zboží
Zúčtování fondů
Členské příspěvky
Ostatní příspěvky
Rozdíl (+ zisk / - ztráta)

13
0
12
1
2
0
0
0
2
0
-11
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6.
Zpráva kontrolní a revizní komise
Byla provedena revize vedení účetnictví, účetních závěrek a hospodaření zapsaného spolku
Děti Křivoklátska (dále jen spolek) za rok 2016. Potřebné doklady byly předány dne
5. 3. 2017. Revizi provedla revizní komise ve složení Mgr. Jitka Hušková a Simona
Keltnerová.

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

Simona Keltnerová

7.
Návrh rozpočtu na rok 2017
(v tis. Kč)
Finanční hotovost k 1. 1. 2017

62

Plánované příjmy
Hudební činnost
Želvička a tvořivé podvečery
Členské příspěvky
Sport a kultura

15
1
1
3
10

Plánované výdaje
Hudební činnost
Želvička a tvořivé podvečery
Hřiště
Sport a divadlo
Režie

25
1
1
4
15
4

Finanční hotovost k 31. 12. 2017

52
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8.
Spolupracují s námi nebo nás podporují
Děkujeme všem, kteří s naší organizací spolupracují nebo nás podporují:
Jmenovitě:
Městys Křivoklát
ZŠ a MŠ Křivoklát
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

Za propagaci děkujeme Křivoklátským novinám, týdeníku Raport, Rakovnickému deníku a
MF Dnes.
Výroční zprávu zpracovaly členky výkonného výboru.
Na výroční schůzi z. s. dne 21. dubna 2017 ji předložila předsedkyně Děti Křivoklátska, z.s.
Eliška Třísková
Zpráva je zveřejněna na www.detikrivoklatska.cz
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