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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)
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 2021
V roce 2021 byla činnost spolku omezena kvůli pandemii Covid-19, proto byly realizovány
pouze tyto projekty a akce na podporu využití volného času mládeže na Křivoklátsku:
Červen
Vodácký výlet - sjezd Berounky v úseku Zvíkovec - Hospoda U Jezzu Roztoky.
Srpen
Křivoklátský „Boyard“
Září (náhradní termín místo tradičního května)
Český den proti rakovině, sbírka pořádaná Ligou proti rakovině Praha.
Říjen
Bruslení na Zimním stadionu v Rakovníku
Vodácký sjezd Berounky
Tradiční akce pro rodiny s dětmi i pro všechny milovníky vodních sportů se konala již
po patnácté v sobotu 12. 6. 2021 a to se startem na Zvíkovci. Posádky dopluly nejprve do
kempu ve Skryjích, kde se posilnily. Poté ochutnaly výbornou kávu v nové kavárně V mechu
a kapradí v Luhu a okolo 15 hod projely cílovou páskou v Roztokách, v hospodě U Jezzu.
Výletu se zúčastnilo 30 „vodáků“ včetně dětí, nejen s účastí místních, ale i přespolních.
Český den proti rakovině
25.ročník veřejné sbírky se konal 29.9.2021. Tematické zaměření tento rok bylo „Nádory
ledvin, močového měchýře a prostaty – možnosti prevence“. Účelem sbírky je vždy nádorová
prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora onkologických pracovišť.
Vybíralo se na několika místech v obcích Křivoklát, Městečko, Zbečno a Roztoky. Sbírky se
zúčastnilo 8 dobrovolníků ze škol v Křivoklátě a Zbečně. Dohromady se vybralo 5 827,-Kč.
Bruslení na Zimním stadiónu v Rakovníku 31.10.2021
Již po několikáté jsme se sešli jedno říjnové nedělní dopoledne od 9:30 - 11:00 na zimním
stadiónu v Rakovníku. Vloni se bohužel bruslení z důvodu koronavirové pandemie nekonalo,
a tak jsme chtěli nalákat zájemce tím, že vstupné platí pouze dospělí a děti jsou zdarma.
Celkem přijelo bohužel jen kolem 40 bruslařů, zhruba polovina malých z Křivolátu, Roztok,
Branova a okolí. Zřejmě počasí, které se zdálo být spíše jarní a lákalo k procházce venku
rozhodlo o tak malém počtu. Ale kdo přijel, myslím, že nelitoval. Na 1,5 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 opět 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.
Křivoklátský Boyard
V neděli 29.8. od 15,00 hod proběhl v Rekreačně naučném areálu LČR na Křivoklátě další
ročník soutěže ,,Křivoklátský Boyard“. Odpolední akci plné netradičních soutěží pro děti i
dospělé přálo počasí i účast. I když počasí nás v závěru dne trochu potrápilo s přívalovým
deštěm. Děti si po zdolání náročných úkolů mohly jít vybrat svou odměnu. K dispozici byl po
dobu akce zajištěn i pitný režim a malá svačinka v podobě sušenky. Celkem se zúčastnilo 74
soutěžících. Akci podpořily LČR,s.p. Lesní správa Křivoklát a spolek Křivonet.
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3.
Připravované akce a projekty v roce 2022
Situace ohledně pandemie se uklidňuje, proto doufáme, že budeme moci v tomto roce
uspořádat tyto plánované akce:

Leden
Tříkrálové koledování
Únor
Masopust tentokrát opět na Křivoklátě
Březen
Dětský maškarní karneval (kvůli pandemii v netradičním termínu)
Květen
11.5. Český den proti rakovině, sbírka pořádaná Ligou proti rakovině Praha.
Červen
Vodácký výlet - sjezd Berounky v úseku Zvíkovec - Roztoky.
18.6. Promítání dokumentu „30 let mezi notovými linkami“ + koncert bývalých žáků
Dagmar Pavlíčkové v sokolovně
Srpen
Křivoklátský Boyard
Září
Plavání dětí a rodičů
Listopad
26. nebo 27.11. Bruslení na Zimním stadionu Rakovník.
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4.
Zpráva o hospodaření

A. Rozvaha (tis. Kč)

1. 1. 2021

AKTIVA
Zboží - CD Silentium
Pokladna
Účet v bance

113
3
10
100

99
3
2
94

PASIVA
Fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného roku

113
25
88
*

99
9
88
2

31. 12. 2021

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

18
6
12

VÝNOSY
Prodej služeb
Zúčtování fondů
Prodej zboží
Členské příspěvky
Ostatní příspěvky

20
0
17
0
3
0

Rozdíl (+ zisk / - ztráta)

2

C. Doplňující údaje
V roce 2020 byl spolku poskytnut dar od Eberspacher Gruppe Gmbh ve výši 1 tis EUR na
činnost v roce 2021 (eq. 26 tis. Kč). V roce 2021 bylo vyčerpáno 17 tis. Kč na kulturní a
sportovní akce.
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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 2021. Potřebné doklady byly předány dne
9. 1. 2022. Revizi provedla revizní komise ve složení Mgr. Jitka Hušková a 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

Jana Povolná

6.
Návrh rozpočtu na rok 2022
(v tis. Kč)
Finanční hotovost k 1. 1. 2022

96

Plánované příjmy
Hudební činnost
Tvořivé podvečery
Členské příspěvky
Sport a kultura

52
40
2
3
7

Plánované výdaje
Hudební činnost
Tvořivé podvečery
Sport a kultura
Režie

70
46
2
20
2

Finanční hotovost k 31. 12. 2022

78
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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
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 8. 4. 2022 ji předložila místopředsedkyně Děti Křivoklátska, z.s.
Adéla Roubíčková.
Zpráva je zveřejněna na www.detikrivoklatska.cz
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