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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)
Žaneta Krycnerová (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.
Akce, které proběhly v roce 2019
V roce 2019 byly realizovány tyto projekty a akce na podporu využití volného času mládeže
na Křivoklátsku:
Leden
Tvořivé podvečery
Tříkrálové koledování spolku
Únor
Dětský maškarní karneval
Staročeský Masopust ve Velké Bukové
Březen
Plavání dětí a rodičů v Tuchlovicích
Tvořivé podvečery
Duben
Smrtná neděle
Koncert žáků hudební školy Dagmar Pavlíčkové
Výlet do Tiských stěn
Tvořivé podvečery
Květen
Tvořivé podvečery
Český den proti rakovině, sbírka pořádaná Ligou proti rakovině Praha.
Tvořivé podvečery – potisk triček pro rodiče s dětmi
Červen
Výlet do Mirákula
Vodácký výlet - sjezd Berounky v úseku Zvíkovec - Hospoda U Jezzu Roztoky.
Ukončení školního roku v restauraci „Pohoda“.
Srpen
Tvořivé podvečery – výroba mýdel pro děti
Křivoklátský „Boyard“
Září
Výlet do Legolandu
Tvořivé podvečery – lapače snů
Říjen
Plavání dětí a rodičů v Tuchlovicích
Listopad
Bruslení na Zimním stadionu v Rakovníku
Tvořivé podvečery – adventní věnec
Prosinec
7. advent v podhradí, konaný v křivoklátské Sokolovně.
Tvořivé podvečery – dekorace na Štědrovečerní stůl
Plovoucí naděje
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Tvořivé podvečery
I v letošním roce jsme navázali na „Tvořivé podvečery, které nám zpříjemňovaly většinou
pondělní odpoledne. Celkem jsme se potkaly 7krát, vždy v ženském kolektivu, párkrát s
dětmi.
18.1. jsme tvořily šperky z korálků a děti zažehlovaly obrázky z korálů
18.3. probíhaly přípravy na jaro a vyráběly jsme věnce, závěsné ozdoby a dekorace na stůl
15.4. miska na velikonoční stůl
13.5. malování a zdobení triček
29.8. jsme s dětmi vyráběly přírodní mýdla, zúčastnilo se 14 dětí
23.9. výroba lapačů snů
25.11. adventní věnce
22.12. vánoční květinové misky
Doufám, že i v příštím roce bude zájem o tvoření, a přibydou noví účastníci našich
„Tvořivých podvečerů“. Také bychom uvítali nové zájemce, kteří by se s námi podělili o to,
co pěkného umí a naučili něco i ostatní.
Dětský maškarní karneval
V sobotu odpoledne 9. února pořádal spolek Děti Křivoklátska tradiční Dětský maškarní
karneval. Akce se opět konala v Sokolovně na Křivoklátu od 15:00 hodin. Již druhým rokem
byl karneval plně v režii našeho spolku. Členky, členové a přátelé spolku zajistili celý
odpolední program, občerstvení, odměny pro každou masku i doplňkovou činnost v přísálí
pro ty, kteří si chtěli odpočinout od tance. Malí tanečníci si mohli přímo na sále na dekách
pohrát s kostkami a různými skládačkami. Celým odpolednem děti provázel Krteček se svými
kamarády a samozřejmě nechyběly ani různé soutěže.
Velké poděkování patří sponzorům akce a v neposlední řadě maminkám, které dodaly
vlastnoručně připravené dobroty na občerstvení.
Shodně, jako v loňském roce, se karnevalu zúčastnilo necelých 200 lidí a díky lepší
organizaci neměl nikdo problém s místem k sezení.
Ještě jednou bychom chtěli jmenovitě poděkovat našim sponzorům: Spolku Křivonet, Řízení
letového provozu České republiky, s.p., Jednotě, spotřební družstvo Rakovník, LČR, s.p,
Lesní správě Křivoklát, Potřebám pro domácnost – Karel Breník a maminkám z Křivoklátska,
kteří na tuto akci finančně a materiálně přispěli. A samozřejmě všem, kteří nám s touto akcí
pomáhali.
Plavání dětí a rodičů v Tuchlovickém bazénu proběhlo v neděli 17. března a v pátek
18.října. V příjemně teplé vodě si rodiče s dětmi užili mokré hrátky i plavání podle vlastního
výběru a chuti. Celkem se ho zúčastnilo 29 rodičů a dětí.
Dne 13.dubna 2019 se uskutečnil celodenní výlet do Tiských stěn. Celkem nás bylo 32
dospělých a 14 dětí. Skalami nás provázela paní Drahuška Žákovská, která zasvěceně mluvila
nejen o skalách, ale i o obci Tisá, kterou jsme z hřebenové cesty měli jak na dlani. Na
Turistické chatě, kam jsme došli za hodinku, jsme měli předem zajištěné obědy. Pak jsme si
prošli druhý okruh, který si užívaly hlavně děti, neboť vlezly do každé díry, či škvíry, k
"nemalé radosti" rodičů. Paní Žákovská nás ještě přemluvila k cestě na Děčínský Sněžník s
rozhlednou. I tuto trasu všichni absolvovali, i když počasí nám zrovna nepřálo. Byla mlha a
začal poletovat sníh. I tak ale myslím, že byli všichni s výletem spokojeni.
Děti Křivoklátska se i v tomto roce zúčastnily celostátní květinové sbírky, kterou organizuje
Liga proti rakovině Praha - Český den proti rakovině 2019. Hlavní téma letošní sbírky bylo
nádorové onemocnění plic. Účelem sbírky je preventivně působit na veřejnost prostřednictvím
letáků s informacemi a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti
rakovině. Sbírka proběhla dne 15.5.2019 na Křivoklátě, v Roztokách, v Městečku, Branově a
v Karlově Vsi. Celkem bylo prodáno 289 kytiček za částku 6.257 Kč. Děkujeme všem, kdo se
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podílel na organizaci této akce a hlavně všem žákům dobrovolníkům z 9.třídy ZŠ Křivoklát.
Výlet do Mirákula
Jednu červnovou neděli jsme se vydali autobusem Petra Sada z Broum do naučně zábavného
parku v Milovicích nad Labem. Na celodenní výlet s námi vyrazilo celkem 46 lidí velkých i
malých. Počasí bylo příznivé, dopoledne se sluníčko schovávalo za mraky, takže se daly
v klidu využít všechny skákací, klouzací, houpací a prolézací atrakce a odpoledne se děti
mohly vyřádit ve vodním světě plném jezírek, vodotrysků, fontánek, pumpiček a klouzaček.
Občerstvovacích možností je v celém areálu dostatek, takže hlady ani žízní rozhodně nikdo
trpět nemusí. Pro děti je také odpoledne vždy připraven nějaký kulturní program, tentokrát byl
v podobě kouzelníků, kteří pobavili malé i velké. I když areál byl opět dosti plný návštěvníků,
každý si mohl přijít na své. Po vyhlášení zájezdu byl autobus okamžitě naplněn, ale v den
odjezdu se bohužel pár účastníků nedostavilo.
Vodácký sjezd Berounky
Dne 15.6. jsme jeli jako tradičně vodu. Start byl opět v kempu ve Zvíkovci, kam nás dopravil
autobus firmy Kohout. Tentokrát jelo 33 lidí v 7 kanoích a 3 raftech. Bylo krásné počasí, po
cestě jsme se koupali, občerstvovali a také zpívali a v pomalém tempu dojeli až do cíle, k
hospodě U Jezzu.
V sobotu 31.8. od 15,00 hod proběhl v Rekreačně naučném areálu LČR na Křivoklátě druhý
ročník soutěže ,,Křivoklátský Boyard“. Odpolední akci plné netradičních soutěží pro děti i
dospělé přálo počasí i účast. Děti i jeden odvážný dospělý si po zdolání náročných úkolů
mohly jít vybrat svou odměnu a v závěru si opéct špekáček. Celkem se zúčastnilo 52
soutěžících. Akci podpořily LČR,s.p. Lesní správa Křivoklát.
Legoland
Do Legolandu jsme vyjeli v brzkých ranních hodinách a po necelých 6 hodinách jsme úspěšně
dojeli do cíle. Po příjezdu jsme se v samovolných skupinách rozešli po areálu Legolandu.
Čekal na nás jednak zmenšený model světových měst (samosebou postavených z lega) a
mnoho atrakcí. Největší úspěch sklidila “hradní horská dráha” nebo “pohyblivé robotické
rameno”. K našemu štěstí a překvapení se v den naší návštěvy pohybovali cosplaye různých
pohádkových a filmových postav. Zpáteční cesta už pro nás byla po náročném dni lehce
zdlouhavá, ale v pozdních hodinách jsme se plní zážitků úspěšně vrátili. Akce se zúčastnilo
23 dospělých a 32 dětí.
Bruslení na Zimním stadiónu v Rakovníku 16.11.2019
Již po osmé jsme se sešli opět jedno listopadové sobotní dopoledne od 11:15-12:15 na zimním
stadiónu v Rakovníku. Celkem přijelo bohužel pouze 44 bruslařů malých i velkých z
Křivoklátu, Roztok, Skryj a okolí. Zřejmě počasí, které se zdálo být spíše jarní a lákalo k
procházce venku rozhodlo o tak malém počtu. Ale kdo přijel, myslím, nelitoval. Na 2 hodiny
nám patřila celá ledová plocha, a tak jsme si mohli do sytosti užít bruslařských radovánek.
Jako zázemí jsme měli velkou šatnu, kde jsme se mohli zahřát, nasvačit a odpočinout
znaveným údům. Ti méně zkušení si mohli zapůjčit hrazdičky, se kterými to jde mnohem lépe
a cítí se jistější. Doufejme, že zájemců o tento zimní sport bude přibývat a opět se v pěkném
počtu za rok sejdeme.
Advent
Sedmý advent v podhradí se konal v neděli 1.12. v sokolovně Křivoklát. Program zahájilo 12
vybraných žáků, kteří zahráli 4 vánoční písně pod vedením Dagmar Pavlíčkové. V letošním
roce se navíc mohli návštěvníci, mimo jiné, podívat na ukázku výroby vánočních floristických
dekorací, které připravila paní Žaneta Krycnerová. Celé akci předcházela pečlivá příprava
sálu i jeho následný úklid.
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Lidové slavnosti, tradice a hudební akce
Tříkrálové koledování po obci Křivoklát
V předvečer svátku Tří králů se v sobotu 5. ledna 2019 opět sešla skupinka členů i nečlenů
našeho sdružení, aby svým zpěvem potěšila přátele, příznivce a sponzory spolku Děti
Křivoklátska. Hudební doprovod třem králům tradičně zajistila improvizovaná kapela z řad
členů sdružení a bývalých žáků hudební školy Dagmar Pavlíčkové. Tříkrálová pochůzka byla
opět zakončena společným zpěvem a hraním v hospůdce Pohoda v Budech.
Masopust se v loňském roce konal v sobotu 16. února v obci Městečko. Několik členů a
přátel spolku zde přispělo k zábavě parodií pankáčů. Zahajovalo se sehranou hádkou Půstu a
Masopustu, tancem dětí z MŠ z Městečka a Roztok a žáky Dagmar Pavlíčkové. Ta potom
hrála na harmoniku cestou a členové spolku pomáhali s rytmem a se zpěvem.
Vynášení Smrtky. Lidová slavnost vítání jara spojená s vynášením smrtky se konala v neděli
7. dubna 2019. U hasičské zbrojnice se sešlo zhruba 60 účastníků. Program zahájila tradičně
MŠ Křivoklát s pásmem jarních lidových básní a písní. Dětem Křivoklátska v letošním roce s
doprovodem dětí z MŠ i s lidovou hudbou a zpěvem v průvodu pomohla muzikantská složka
Rakovnického Folklórního souboru Borůvky. Průvod s krásnými Smrtkami či Moranami
zastavil na nádvoří hradu Křivoklát, kde si děti zahrály krátkou hru a zazpívaly hravé
písničky. Opět za doprovodu lidového zpěvu průvod pokračoval k Rakovnickému potoku u
hospůdky Pohoda. Zde, při společném odříkávání básně o utopení smrtky, všechny
vlastnoručně vyrobené loutky Moran skončily v proudu potoka. Všichni účastníci pak byli
pozváni do hospůdky Pohoda k opečení vuřtů či zakoupení jiných dobrot. Příjemné pozdní
jarní odpoledne v hospůdce mohli všichni podle své libosti strávit zpěvem, poslechem
lidových písní muzikantů z Borůvek, nebo jen povídáním s přáteli a sousedy. V letošním roce
se zdálo, že zimu z Křivoklátu vyženou pouze děti z MŠ se svými učitelkami, ale nakonec se
akce společnými silami a improvizací vydařila.
Koncert všech žáků se tentokrát konal již ve středu 10. dubna a podíleli se na něm členové
Dětí Křivoklátska, z.s. a zaměstnanci ZŠ Křivoklát tím, že malovali kulisy, vyzdobili a
připravili koncertní sál, asistovali u vchodu. Jmenovitě Jitka Svobodová, Jitka Hušková, Petr
Krumnikl, který celý den věnoval nazvučení tělocvičny a Miluše Svobodová. Položení
koberců tentokrát připravili žáci ZŠ s panem učitelem Tomášem Vostatkem a pan školník.
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 a zaměstnancům za zapůjčení, přípravu a úklid tělocvičny.
Závěrečné zpívání v Pohodě na konci školního roku
Školní rok byl zakončen ve středu 26. června společným zpíváním žáků a rodičů v Restauraci
Pohoda v Křivoklátě. Je zde udělané venkovní zastřešení, kde se dětem velmi dobře hraje.
Rodiče mohou sedět pod slunečníky a ve velkém horku je možno smočit se v potoce.
Výhodou je výborná obsluha a chutné jídlo a pití. Repertoár, který žáci hráli byl sestaven z
trampských písní, které společně zahráli a zazpívali přítomným rodičům a hostům. Cílem této
akce není jen společná hudební produkce, ale i navázání přátelství mezi rodiči a mezi žáky.
Plovoucí naděje se konala letos již po dvacáté. Přestože členové spolku se vzdali na jeden
rok spoluúčasti na Plovoucí naději, v roce 2016 vznikla hudební skupina Naděje, která
dosahuje počtu 25 členů a zpestřila svou hudbou celý čas této akce, která se koná tradičně 23.
12. v Roztokách nad jezem. Ve skupině jsou současní i bývalí žáci Dáši Pavlíčkové a několik
členů a přátel spolku. Z tohoto důvodu byl opět náš spolek uveden na plakátech. Výtěžek akce
půjde podle slov paní starostky L. Peterkové na zdravotní a cvičební pomůcky do škol a
školek v Roztokách a na Křivoklátě.
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3.
Připravované akce a projekty v roce 2020
Leden
Tříkrálové koledování Dětí Křivoklátska
Tříkrálový koncert v kostele sv. Petra na Křivoklátě
Výroční schůze.
Tvořivé podvečery
Únor
Dětský maškarní karneval
Staročeský masopust.
Tvořivé podvečery
Březen
Smrtná neděle.
Plavání dětí a rodičů.
Tvořivé podvečery.
Duben
Výlet na Pravčickou bránu
Koncert žáků hudební školy Dagmar Pavlíčkové.
Tvořivé podvečery
Květen
Květinový den.
Tvořivé podvečery.
Červen
Vodácký výlet - sjezd Berounky v úseku Zvíkovec - Roztoky.
Táborák a společné zpívání všech žáků s rodiči.
Srpen
Křivoklátský Boyard
Září
Tvořivé podvečery.
Klub maminek Želvička.
Říjen
Výlet do Tropical Island
Plavání dětí a rodičů.
Klub maminek Želvička.
Listopad
Bruslení na Zimním stadionu Rakovník.
Tvořivé podvečery.
Klub maminek Želvička.
Prosinec
Advent v podhradí v křivoklátské sokolovně.
Klub maminek Želvička.
Plovoucí naděje.
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4.
Zpráva o hospodaření

A. Rozvaha (tis. Kč)

1. 1. 2019

31. 12. 2019

AKTIVA
Zboží - CD Silentium
Pokladna
Účet v bance

81
3
50
28

84
3
50
31

PASIVA
Zisk minulých let
Zisk běžného roku

81
81

84
83
1

B. Výkaz zisků a ztrát (tis. Kč)
NÁKLADY
Spotřeba materiálu a drobný majetek
Ostatní služby
Poskytnuté příspěvky

44
5
38
1

VÝNOSY
Prodej služeb
Členské příspěvky
Čerpání fondů

45
34
3
8

Rozdíl (+ zisk / - ztráta)

1

C. Doplňující údaje
Podstatná část příjmů a výdajů je spojena se zájezdem do Legolandu. Celkový zisk za
všechny činnosti činí 1 tis. 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 2019. Potřebné doklady byly předány dne
7. 1. 2020. 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

6.
Návrh rozpočtu na rok 2020
(v tis. Kč)
Finanční hotovost k 1. 1. 2020

80

Plánované příjmy
Hudební činnost
Tvořivé podvečery
Členské příspěvky
Sport a kultura

46
1
2
3
40

Plánované výdaje
Hudební činnost
Tvořivé podvečery
Sport a kultura
Režie

46
1
2
40
3

Finanční hotovost k 31. 12. 2020

80
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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
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
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. ledna 2020 ji předložila předsedkyně Dětí Křivoklátska, z.s.
Dagmar Nováková.
Zpráva je zveřejněna na www.detikrivoklatska.cz
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