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předkládáme 
vám Výroční zprávu sdružení 

Roztoč za rok 2009, v pořadí již dvanáctou. Jsou 
v ní ve stručnosti představeny významné události sdružení 

i celoroční, často méně viditelná, mravenčí práce. Snažili jsme se, 
aby letošní výroční zpráva byla nejen souborem informací, ale i pěkným 

uměleckým dílem. Rok 2009 jsme zahájili nádhernou výstavou Svět Roztoky ve vý‑
stavních síních Středočeského muzea. Výstava portrétů osobností Roztok vytvořených 

dětmi z uměleckých výtvarných ateliérů JoE a Sýkorka významně podpořila dlohouletou sna‑
hu sdružení o vytváření jedinečné místní kultury navazující na tradice a kulturní odkazy Roztok. 

Těší nás trvalý zájem dětí i dospělých o naši pravidelnou činnost – umělecké kurzy, kroužky a víked‑
nové dílny. Bohužel nedostatek prostor nám v současné době neumožňuje přijmout všechny zájemce 

o kroužky a kurzy a zároveň rozšířit činnost sdružení v potřebné míře. Problém nedostatku zázemí pro vol‑
nočasové aktivity si uvědomuje i vedení města Roztoky. Spojenými silami města a sdužení Roztoč se v le‑

tošním roce významným způsobem posunula příprava výstavby domu volnočasových aktivit – na podzim 2009 
bylo vydáno územní rozhodnutí a začala intenzivní příprava projektu pro stavební povolení. Podařilo se 
nám získat potřebné finanční prostředky na po‑ kračování rekonstrukce objektu v Havlíčkově 
ulici. Po loňské vnitřní rekonstrukci prostor přišla na řadu úprava dvora, výstavba altánu, 
vybudování a úprava záhonů a vybavení kance‑ láře. Práce na dvorku probíhaly za vydatného 
přispění dobrovolníků. Za pomoci celých rodin vznikl nádherný mozaikový had sloužící jako 
sedátko, obrubník záhonu a zároveň sochařské dílo k potěše všech dětí a rodičů, kteří kolem 
něj i po něm chodí do ateliéru, do školky či do dětského zdravotního střediska. Významnou 
částí naší činnosti byla letos další etapa multikul‑ turního projektu „Buďte tu doma“, která byla nově 
rozšířena o program multikulturní výchovy na roztocké základní škole. Novou oblastí v aktivitách sdružení 
jsou řemeslné dílny pro školy. Dopolední program pro celou třídu zahrnuje jak část praktickou tak teoretickou 
věnující se především historii řemesla a ekologickým souvislostem. Z každého takového setkání si děti 
odnesly domů vlastní řemeslné dílo. Těší nás, že sdružení Roztoč vedle pravidelného vzdělávání dětí 
vytváří zázemí i pro vlastní uměleckou tvorbu dospívajícíh dětí a dospělých, že je úrodnou půdou, 

ze které vzcházejí nová místní umělecká tělesa. K žonglérské skupině teenagerů Mix Trix, diva‑
delnímu spolku Tichý Jelen letos přibyl pěvecký sbor Local Vocal, zaměřující se na duchovní 

hudbu. Děkujeme touto cestou všem dětem z tanečního kroužku Po špičkách a výtvar‑
ného atelieru JoE za reprezentaci sdružení na místních i celostátních výstavách 

a přehlídkách. Gratulujeme dětem i jejich lektorům k získání řady významných 
ocenění, velice si jejich úspěchů vážíme. Děkujeme všem partnerům, 

kteří s námi celoročně spolupracují, děkujeme všem kolegům 
a kolegyním, dárcům a podporovatelům, členům 

sdružení a dobrovolníkům za úspěšný 
rok 2009.

Vážení přátelé, 

Jitka Tichá, předsedkyně sdružení 
Dita Votavová, vedoucí projektů
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Sdružení Roztoč přispívá svou čin‑
ností k rozvoji kulturního prostředí 
města Roztoky a jeho okolí. Cestou 
tvořivosti, vzájemného potkávání 
a kulturního vyžití se snaží o oboha‑
cování a zkvalitňování života míst‑
ních obyvatel.

Sdružení Roztoč vzniklo v roce 
1997 v Roztokách. Úspěšná 
činnost sdružení se postupně 
rozšířila i do sousedních obcí 
a v současné době nabízí své 
programy ve čtyřech atelié‑
rech. Hlavní činnost tvoří 
široká nabídka celoročních 
zájmových kroužků a umě‑
leckých kurzů pro děti i do‑
spělé, tvořivé víkendové 
dílny, organizace kulturních 
akcí a udržování tradičních li‑
dových slavností, jako jsou Ma‑
sopust, Zahradní slavnost, Živé 
jesličky a mnohé jiné.

Svými aktivitami sdružení vytváří 
prostor k tvořivosti a vzájemnému 
setkávání dětí a dospělých z různé‑
ho kulturního i sociálního prostředí, 
profesionálů i amatérů z našeho kraje 
i vzdálenějších koutů Čech a  světa.
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1. Představení sdružení Roztoč
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Kroužky a kurzy
Všechny kroužky a kurzy výtvarného, hudebního, tanečního i jazy‑
kového zaměření určené dětem i dospělým byly v obou pololetích 
roku 2009 plně obsazené. Největší zájem opět přetrval u kroužků 
nabízených dětem předškolního věku. V roce 2009 jsme rozšířili 
stávající nabídku o Matemagický kroužek, zábavnou a netradiční 
matematiku formou hry pro děti ze 2.–4. tříd bez rozdílu nadání. 
Na podzim 2009 proběhlo ve Sloupu v Čechách víkendové sou‑
středění lektorů a organizačního týmu sdružení Roztoč, kde jsme 
společně věnovali pedagogickým přístupům k dětem v kroužcích 
a možnostem společných projektů do budoucna. 

Vernisáž výstavy SVĚT ROZTOKY, 
portréty obyvatel Roztok a okolí 
z výtvarných ateliérů sdružení Roztoč 
Výstava SVĚT ROZTOKY, realizována ve spolupráci se 
Středočeským muzeem v Roztokách, byla součástí 
stejnojmenného projektu sdružení Roztoč, jehož ná‑
plní bylo hledání a poznávání zajímavých i zdánli‑
vě obyčejných lidí, kteří v Roztokách a jejich okolí 
žijí, žili nebo nějaký čas pobývali. Autorkou projek‑
tu a koncepce byla Lada Krupková Křesadlová. Žáci 
a studenti z výtvarného Ateliéru JoE Lady Krupkové 
Křesadlové a výtvarné dílny Sýkorka Zuzany Sýkorové 
zvolili každý jednu osobnost, která je něčím zaujala 
a oslovila. V nich hledali často zapomenutou minu‑
lost nebo neznámou přítomnost a pod vedením lek‑
torek pracovali na jejich portrétech. Součástí výstavy 
byly i fotografie Josefa Mirovského dokumentující di‑
vadelní představení „Ještě se nebe hýbe aneb obrazy 
ze života Zdeny Braunerové“ realizovaného divadel‑
ním spolkem roztockých žen „Bez Franty“. 

Krajská postupová přehlídka scénického tance 
dětských souborů ze Středočeského kraje
Poprvé v tomto roce byla díky iniciativě Zuzany Smuga‑
lové, lektorky tanečního kroužku Po špičkách, pořádána 
sdružením Roztoč Krajská postupová přehlídka scénické‑
ho tance dětských souborů ze Středočeského kraje v Roz‑
tokách v Kongresovém sále Hotelu Academic. Odborná 
porota vybrala nejzajímavější choreografie, které byly 
navržené na postup do XXVI. Celostátní přehlídky dět‑
ských skupin scénického tance v Kutné Hoře 2009. Akci 
podpořili MKČR, MŠMT, Academic hotel & congress centre 
a. s., Prescogroup a prodejna Albert Roztoky. 

Úprava dvorečku a pořízení vybavení do ateliéru v Havlíčkově ulici
Během několika jarních a letních víkendových setkání se díky práci mnoha de‑
sítek dobrovolníků z řad rodičů i dětí pod vedením Zuzany a Martina Sýkorových 
dvorek u ateliéru Havlíčkova zcela proměnil. Vyrostl zde nádherný mozaikový had 
se sezením a pestrým květinovým záhonem, mozaikové dlaždice zdobící pochozí 
asfaltovou plochu a dřevěný altán.
Dvorek byl upraven díky finanční podpoře ze Státního zemedělského investičního 
fondu z Programu rozvoje venkova ČR a díky výtěžku z knižního trhu pořádaného 
pro sdružení Roztoč v prosinci 2008. 
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2. Ohlédnutí za rokem 2009

Nové webové stránky
Na sklonku roku 2009 byly spuštěny nové webové stránky sdružení Roztoč.
Záměrem stránek je přehledným způsobem vykreslit bohatou činnost sdružení Roztoč: srozu‑
mitelně představit nabídku a obsah kroužků, informovat o aktuálních událostech ve sdružení, 
zvát na pořádané kulturní a tvůrčí akce, dát zvláštní prostor tématickým projektům. Webové 
stránky ve své nové podobě nabízejí praktičtější obsah informací nejen pro zájemce o nabídku 
aktivit sdružení, ale také pro státní i soukromé instituce, naše stávající či potenciální partnery.

Vánoční Betlém 
Od září byl realizován společný projekt dětí 
a lektorů z kroužku Modelářů a Ateliéru JoE – 
výroba vánočního betlému. Modeláři vyráběli 
model zimní krajiny s dřevěnými domečky a děti 
z Ateliéru JoE velké keramické figurky. Betlém 
o velikosti 2×1 metr byl osvětlen a od 5. pro‑
since zdobil hlavní roztocké náměstí ve výloze 
firmy Trigema, která nám prostor zdarma laska‑
vě zapůjčila. Akce byla podpořena MŠMT.

Mezikulturní projekt Buďte tu doma
Další etapa úspěšného tématického projek‑
tu s cílem sbližování lidí rozličných kultur 
se rozběhla v červenci 2009. Vedle realiza‑
ce mezikulturních setkání s cizinci žijícími 
v našem kraji, tvořivých dílen inspirova‑
ných jinými kulturami a práci s tímto té‑
matem v kroužkách, začala nově probíhat 
část projektu ve spolupráci se Základní ško‑
lou Roztoky. Projekt byl podpořen grantem 
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu prostřednictvím 
NROS, Městem Roztoky, Středočeským kra‑
jem, MŠMT a ČSOB. 

Dům volnočasových aktivit
Sdružení Roztoč ve spolupráci s městem Roztoky pokračovalo na projektu nového domu volnočaso‑
vých aktivit. Záměrem projektu je vybudovat kvalitní zázemí pro organizované i volné trávení času 
pro děti i dospělé, kterých v Roztokách stále přibývá. Zázemí by zde pro svou činnost nalezlo více 
neziskových organizací. Ateliery, učebny a dílny vytvoří kvalitní prostor pro tvorbu dětí, mládeže 
a dosplěých, multifunkční sál nabídne možnost pro pořádání kulturních akcí a venkovní dětské 
hřiště rozšíří nabídku příjemných míst k venkovnímu setkávání dětí a jejich rodičů. Město Rozto‑
ky poskytlo na výstavbu domu pozemek v Palackého ulici a sdružení Roztoč se zavázalo připravit 
architektonickou studii a projekt k územnímu rozhodnutí. V prosinci 2009 bylo stavebním úřadem 
v Roztokách územní rozhodnutí vydáno. 
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3.1. Kurzy a zájmové kroužky pro děti, mládež a dospělé
Základem činnosti sdružení je pravidelná výuka uměleckých oborů (výtvarné, dramatické, 
hudební a taneční), jazykových kurzů a řemeslné tvorby pro děti, mládež i dospělé. Ve škol‑
ním roce 2009/2010 jsme nově otevřeli Matemagický kroužek, zábavnou a netradiční mate‑
matiku formou hry pro děti ze 2. – 4. tříd. Malí i velcí si mohli vybrat z pestré nabídky 21 
kroužků a tvořivě trávit svůj volný čas. Do kroužků pravidelně chodí více než 300 účastníků.

Přehled nabízených uměleckých a jazykových oborů 

Kroužky a kurzy pro děti: 
 Dramatické kroužky 
Pimprlata  Magdalena Tichá ‑Marková 
 Výtvarné kroužky 
Barvínek  Lenka Lorencová 
Ateliér JoE  Lada Krupková Křesadlová
Výtvarná dílna Sýkorka Zuzana Sýkorová 
 Taneční kroužky   
Po špičkách  Zuzana Smugalová
 Hudební kroužky
Hrátky s flétničkou Adam Janoušek 
Moderní kytara  Jiří Kalousek
Šicí kroužek  Lenka Svobodová
Angličtina pro předškoláky  Jitka Klinkerová 
Matemagický kroužek  Zuzana Šrůmová 
Žonglování  Ivana Hrabětová
Dílna malých modelářů František Brtna
Hnízda her  Ondřej Marek 

Kurzy pro mládež a dospělé: 
Aranžování květin Hana Kaplanová a Dagmar Caislová
Africké bubny  Tomáš Marek
Kurz tance Zuzana Smugalová 
Umělecká řemesla  Zuzana Sýkorová
Fotografování  Josef Mirovský
Žonglování Erik Bornhorst

Kroužky pro rodiče s dětmi:
Pramínek   Lenka Lorencová, Martina Sasková, Zuzana Sýkorová, 

Jitka Tichá, Dorota Tichá 
Družinka Lucie Faltinová ‑Nedomová
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3. Hlavní činnost organizace

Významné události z činnosti kroužků a získaná ocenění

Ateliér JoE, Výtarná dílna Sýkorka

Výstava SVĚT ROZTOKY
Výstava SVĚT ROZTOKY byla součástí stejnojmenného projektu sdružení 
Roztoč probíhajícího v termínu září 2008 – únor 2009, jehož náplní bylo 
hledání a poznávání zajímavých i zdánlivě obyčejných lidí, kteří v Roz‑
tokách a jejich okolí žijí, žili nebo nějaký čas pobývali. Více o výstavě 
najdete v kapitole 2.

Ateliér JoE získal ocenění v mezinárodní soutěži
Ateliér JoE vedený lektorkou Ladou Krupkovou Křesadlovou získal ocenění 
na 37. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2009, která je každo‑
ročně pořádána k uctění památky zavražděných lidických dětí. V souvis‑
losti s vyhlášením roku 2009 rokem astronomie navrhla světová organi‑
zace UNESCO věnovat 37. ročník MDVV Lidice 2009 tématu vztahujícímu 
se k pojmu vesmír. Z celkového počtu 21 731 exponátů z 53 zemí udělila 
porota 1 467 ocenění a mezi nimi 4 čestná uznání pro Adélu Novákovou, 
Johanu Panenkovou, Noemi Vaculínovou a Matěje Volfa z Ateliéru JoE. 

Pet květy z Ateliéru JoE
Závěrečnou výstavu Ateliéru JoE mohli návštěvníci Zahradní slavnosti 
shlédnout v červnu 2009. 
Instalace rozmanitých květů z pet lahví v exteriéru školní zahra‑
dy byla vytvořena během měsíčního projektu, který úzce souvi‑
sela s vyhlášením roku 2010 Mezinárodním rokem biodiversity.

Taneční kroužek Po špičkách 
V roce 2009 se taneční kroužek Po špičkách pod vedením Zuza‑
ny Smugalové účastnil krajského postupového kola dětských skupin 
scénického tance pro Prahu a Středočeský kraj a získal ocenění choreogra‑
fie „Svítání“ za choreografii a její interpretaci s návrhem na postup 
do celostátního kola, a ocenění choreografie „Kamarádky“ za vzá‑
jemný vztah tanečníků.
V lednu proběhl již tradiční večer v tělocvičně žalovské školy, kde 
vystupovalo 5 skupin dětí z Tanečního kroužku Po špičkách ve více 
jak sedmi choreografiích scénického tance. Program obohatil hos‑
tující taneční soubor z roztocké základní umělecké školy pod vedením 
Jany Hudečkové. 

Veřejná aukce dětských výtvarných děl z výtvarné dílny Sýkorka
V červnu proběhla v ateliéru v Havlíčkově ulici veřejná aukce výtvarných 
děl malých umělců tvořících ve výtvarné dílně Sýkorka vedené Zuzkou Sý‑
korovou. Hodnotná umělecká ztvárnění dětských představ, snů, vizí, ale 
i známých osob, věcí či zvířat z našeho okolí vznikala v průběhu celého 
školního roku v roztockém a únětickém kroužku. Výtěžek aukce zajistil 
provoz keramické pece a zkrášlení dvorku u ateliéru.

Kroužek žonglování a skupina MixTrix
Žonglérská skupina MixTrix předvedla své umění v osobitých cho‑
reografiích v únoru na Masopustu v Roztokách a Úněticích, v květ‑
nu na malém venkovském festivalu Taškařice ve Střehomi, v červ‑
nu na dětském dnu v kravíně v Úněticích, na řemeslných trzích 
na Okoři, na Zahradní slavnosti v Roztokách a v srpnu na sva‑
tební veselici v Úněticích.
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3.2 Tvořivé dílny
Tvořivé dílny, většinou víkendové, jsou společná 
tvořivá setkání určená dětem s rodiči, s prarodiči, 
dětem samotným i dospělým. Náplní dílen je půl‑
denní či celodenní společná tvorba, aktivní a tvůrčí 
odpočinek od všedních dnů, hledání a vzájemné po‑
znávání. Témata dílen byla v roce 2009 inspirována 
českými svátky a lidovými slavnosti, rukodělnou tvorbou, 
uměleckými řemesly a nebo svou náplní korespondovala 
s aktuálním multikulturním projektem Buďte tu doma – proběhly 
dílny masopustní, velikonoční, mozaikování hada, moderní šperk 
z fimo hmoty, lampiónová, šití tašek, šití čepic, keramické lucer‑
ničky, výroba domečků pro panenky, adventní věnce, adventní 
zpěvy. Celkový počet 13 polodenních či celodenních tvořivých 
dílen ve všech třech ateliérech navštívilo celkem 250 osob. 
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3.3 Lidové slavnosti 
Lidové slavnosti jsou kulturní akce pro širokou veřejnost, které se díky svému každoročnímu opakování postupně stávají 
obnovenými či znovuvytvořenými tradicemi Roztok a jejich okolí. Snahou je, aby lidé v našem regionu svůj život obohatili 
o české lidové tradice, v rámci příprav se dozvěděli více o smyslu jejich náplně a průběhu a mohli tak lépe porozumět naše‑
mu kulturnímu dědictví. Lidé se nejen pravidelně účastní samotných akcí, ale také se aktivně podílejí na jejich přípravách.

Masopust v Roztokách a Úněticích
Roztocké masopustní slavnosti jsou svým tradičním a bohatým pojetím největší kulturní událostí roku a svou známostí 
překračují hranice města Roztoky, každoročně je navštíví kolem 2000 účastníků. Průvod plný originálních masek putuje 
z roztockého zámku, kde slavnost každoročně začíná, přes město Roztoky, úvoz, louky a pole až do sousedních Únětic, kde 
slavnost vrcholí večerní zábavou. Hostujícími uměleckými soubory byly: žongléři MixTrix, Tam‑Tam Orchestra, Fanfáry, Sem‑
‑Sem Kapela, divadlo Kvelb, divadlo Mimotaurus, Tam‑Tam Batucada, Pohřební kapela, Magnum Jazz Big Band, Trombenik, 
Sketa Fotr, taneční skupina Místní smetánka.
O Masopustu v Roztokách je natočen dokumentární film, který tuto místní tradici výstižně zachycuje. (21. 2.)
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Jarní trhy v Zahradě vůní
Prodejci na malém roztockém tržišti navodí francouzskou a přátelskou náladu. Tržiště svou atmosférou a zbožím 
na stáncích víta jaro a vše, co k němu patří. Nabízejí se bylinky, okrasné květiny k sadbě, drobné zahradní dekorace, 
keramika, koření, sýry, domácí chléb i výrobky dětí z výtvarných kroužků. (25. 4.)

Zahradní slavnost
Tradiční setkání dětí, rodičů, sousedů, lektorů a zvaných hostů je společnou oslavou konce školního roku a přichá‑
zejících prázdnin. Tento rok se nesl obsah slavnosti v duchu názvu U nás doma: pestrou přehlídku činnosti kroužků 
a kurzů našeho sdružení Roztoč doplnily pozvané divadelní soubory, hudebníci, hry pro děti a také bohaté občers‑
tvení. V rámci zahradní slavnosti vystoupili: žongléři Mixtrix, kapela Pararingapatam, divadlo Tichý Jelen, divadlo 
Mirky Bělohlávkové a pěvecký sbor z Prahy podporující gruzínskou kulturu zpíváním gruzínských písní a ochutnávkou 
gruzínského jídla. (23. 6.)

Svátek světla s lampióny
Oslava světla v podzimním čase, na které průvod dětí a dospělých s lampióny, často vlastnoručně vyrobenými, násle‑
duje večerní osvětlenou cestu. Tento rok šel průvod čítající více než pět set malých i velkých účastníků z roztockého 
zámku podél řeky Vltavy až ke klecanskému přívozu. Na konci pouti se pouštělo světlo a napsaná přání po řece. 
(23. 10.)

Podzimní trhy v Zahradě vůní
Podzimní tržiště svou náladou vybízí ke klidnějšímu období roku a souvisejícím podzimním činnostem. Nabízí se zde 
čaje, drobné předměty ze dřeva i textilu, ozdoby, sýry, dýně hokkaido, produkty fair trade obchodu, zdravé výživy 
a další. (17. 10.)

Vánoční trhy
Jedinečné trhy, na kterých prodávají děti v rolích trhovců svá rukodělná originální dílka. Prodej a nákupy doprovázejí 
lidové vánoční zvyky a hudební vystoupení dětí z kroužků. (12. 12.)

Živé jesličky
Vánoční setkání a putování s hudbou a živými obrazy. Začíná se na zahradě školy zvěstováním Panně Marii, anděl‑
ským sborem místních rodičů s dětmi a pasáčky u ohně. Průvodem se zpěvy se prochází ke kostelu sv. Jana Křtitele, 
kde se se zpěvem i slovem společně klaníme Ježíškovi, a po závěrečném vinšování si lidé do svých svátečních domo‑
vů odnášejí živé světlo betlémské. O přípravě Živých jesliček v Roztokách natočil režisér Vítek Hájek dokumentární 
film, který se vysílal 23. prosince na ČT1. (23. 12.)
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3.4 Vlastní umělecká tvorba
V průběhu víceleté bohaté činnosti sdružení vznikají samostatné umělecké soubory, které reprezentují sdru‑
žení Roztoč vlastní uměleckou tvorbou. V roce 2009 působily pod křídly sdružení tyto soubory: 

Žonglérská skupina MixTrix
Umělecká skupina dětí ze žonglérského kroužku prezentuje od roku 2008 své vlastní choreografie s hu‑
debním doprovodem na mnoha akcích sdružení Roztoč – Masopust, Zahradní slavnost, Divadelní festival – 
i na akcích dalších organizací – ČRDM, Muzeum hl. m. Prahy, ZŠ waldorfská Jinonice a další.

Vokální soubor Local Vocal
Soubor amatérských zpěváků zahájil svou činnost již před dvěma lety. Od září 2009 se stal sbormistrem sou‑
boru Igor Angelov a repertoár souboru se zaměřil na duchovní hudbu různých věků. V období září až prosinec 
2009 soubor vystupoval v klášteře Želiv, v Kralupech nad Vltavou a na Levém Hradci v rámci Adventního 
koncertu.

Divadlo Tichý Jelen
Nezávislé profesionální divadlo zaštítěné sdružením Roztoč založila v roce 2007 Jitka Tichá spolu s režisé‑
rem divadla Husa na provázku a principálem divadla DNO Jiřím Jelínkem. Divadlo kombinuje loutkové diva‑
dlo s hudbou a tancem a snaží se tak o nové přístupy ke „starým“ předlohám (inscenace Richard 3., Prodaná 
nevěsta) i o vyhledávání nových provokativních témat (Kuře). Divadlo Tichý Jelen se sdružením Roztoč orga‑
nizuje podzimní divadelní festival, který proběhl pod názvy Říje(N) Tichého Jelena v roce 2008 a Li(Stopa)d 
Tichého Jelena v roce 2009. Divadlo Tichý Jelen v červenci 2009 získalo na celostátní přehlídce Loutkařská 
Chrudim za představení Richard 3 ocenění za incecenaci, herecké výkony a autorskou hudbu. 
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3.5. Kulturní akce
Sdružení Roztoč organizuje kulturní akce, na které zve profesionální i amatérské umělecké skupiny a osobnosti. V roce 2009 
se uskutečnily tyto akce: 

Výstavy

Výstava Svět Roztoky ve Středočeském muzeu v Roztokách. 
Více o výstavě v kapitole 2.

Beseda a film

Sága Romů v Čechách
Multikulturní večer v rámci projektu Buďte tu doma byl po‑
řádán ve spolupráci se společností Člověk v tísni. Večer za‑
hájila projekce filmu Sága Romů – mapující osudy romské 
menšiny mezi Čechy, proměny jejich vztahů i změny hodnot 
uvnitř romského etnika během uplynulých 50 let. Po filmu 
následovala beseda s Milanem Greinederem a Petrou Lelovi‑
čovou z Programu soc. integrace Člověka v tísni v Libčicích 
a se zástupci rómské menšiny z Libčič.

Taneční vystoupení

Taneční podvečer Po špičkách
Taneční přehlídka nových choreografií dětí z tanečního 
kroužku Po špičkách pod vedením lektorky Zuzany Smugalo‑
vé. Hostem večera byl soubor tanečního oddělení ZUŠ Roz‑
toky pod vedením Jany Hudečkové.

Krajská postupová přehlídka scénického tance dětských 
souborů 
Taneční přehlídka dětských souborů ze Středočeského kraje. 
Nejzajímavější choreografie byly odbornou porotou navrže‑
ny na postup do XXVI. celostátní přehlídky dětských skupin 
scénického tance Kutná Hora 2009.

Koncerty

Adventní koncert duchovní hudby na Levém Hradci
Tradiční zahájení adventního času malým koncertem duchov‑
ní hudby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci. Účinkoval 
sbor a orchestr Arcibiskupského gymnázia v Praze s mote‑
tem Jesu, meine Freude od J. S. Bacha a roztocký sbor Local 
Vocal s Vánoční mší Missa II. od Adama Michny z Otradovic 
na téma Již z hvězdy slunce vyšlo. Sbory i orchestr dirigoval 
Igor Angelov. 

Divadelní vystoupení

(Li) STOPA(d) Tichého Jelena – 2. ročník festivalu loutek 
a hudby
Festival nabídl po celý den v atélierech sdružení Roztoč 
v Roztokách k vidění divadla, kabarety a hudbu pro malé 
i velké. Vedle domovského Divadla Tichého Jelena, které 
na festivalu představilo své hry Tři předleny a Mariáš aneb 
Dobře prodaná nevěsta, se diváci těšili z představení Babič‑
ka slaví narozeniny dětského souboru Dr. Pata, z představe‑
ní Hamlet Divadla DNO, z originálního dua Andrei Buršové 
a Jiřího Jelínka z Divadla Husa na provázku a jejich hudebně 
recitačním kusem Ája a já, skvělým hudebním tělesem stu‑
dentů DAMU Jelení Loje a na závěr vynikající loutkářskou 
hrou Zatracený děcko divadla Mimotaurus. 

ŠNEK – premiéra společného projektu divadel DNO 
a Tichý Jelen
Archetypální příběh o králi, který tak dlouho vyjídal svou 
zem až mu to bylo třeba říct. Představení je rozkročené mezi 
pouliční tradicí loutkářských dryáčníků vykřikujících své pří‑
běhy a moderní technologií zastoupené hudbou na místě 
„miksovanou z noutbuku“. 
Napsal a režíroval Jiří Jelínek. Hudba DVA. Loutky a scéno‑
grafie Tereza Venclová, Monika Formanová, Jiří Jelínek.

Cirkus GIROLDÓN 
Nejmenší toulavý divadelní cirkus v Evropě česko‑švýcarské 
dvojice Lenka Foletti‑Machoninová a Alberto Folleti! Divá‑
kům nabídl nevšední zážitek plný klaunského a hereckého 
umění, lidské blízkosti a smíchu.

V roce 2009 u nás v rámci akcí na obnovu lidových tradic 
navíc hostovali:
Kapely a sbory: Tam Tam orchestra, Batucada, Pararingapa‑
tam, Fanfáry, Sem‑Sem Kapela, Tam‑Tam Batucada, Pohřební 
kapela, Magnum Jazz Big Band, Trombenik, Sketa Fotr, 
Jelení Loje, sbor Arcibiskupského gymnázia, pěvecký sbor 
gruzínských písní
Divadla: Divadlo Bořivoj, Divadlo Mimotaurus, Divadlo Kvelb, 
divadlo Husa na provázku, divadlo DNO, divadelní společnost 
Dr.Pata, divadlo Mirky Venclové, divadlo Tichý Jelen
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3.6 Buďte tu doma – mezikulturní projekt
Projekt Buďte tu doma pod vedením sdružení Roztoč probíhá v regionu Roztoky již třetím rokem. 
Po celou dobu od jeho vzniku je jeho hlavním posláním sbližovat lidi rozličných kultur. Vnímáme jako 
velmi pozitivní jev, že se naše republika stává více a více otevřenou zemí a atraktivní destinací pro lidi 
z různých koutů světa. Na druhé straně je potřeba s tímto vývojem pracovat a učit se v multikulturním 
prostředí žít. Projekt Buďte tu doma chce přispět ke správnému porozumění tohoto vývoje v naší spo‑
lečnosti a k příjímání multikulturního prostředí jako pozitivního jevu pro naši mladou generaci. Hlavní 
dva pilíře projektu pro školní rok 2009/2010:
Spolupráce se ZŠ v Roztokách: propojení žáků školy s rodinami minorit žijících v Roztokách a okolí.
Promítnutí multikulturní tématiky do práce kroužků a tvořivých dílen v rámci občanského sdružení 
Roztoč.
Program spolupráce se ZŠ je zaměřen na hlubší vzdělání o kultuře a životě minorit v naší komunitě. Vy‑
braní žáci páté a sedmé třídy úzce spolupracovali se svou partnerskou rodinou (jiného etnika) a formou 
různých výstupů představovali zjištěné poznatky o kultuře, hodnotách a tradicích „své“ rodiny ostatním 
žákům ZŠ, ale i širší veřejnosti. Více než 15 rodin cizího etnika (alespoň jeden dospělý pochází z jiné 
země) žijících v Roztokách se aktivně zapojilo do spolupráce na tomto projektu. Multikulturní tématika 
se v roce 2009 prolínala také do obsahu činnosti zájmových kroužků, inspirovala témata tvořivých dílen 
a obohacovala náměty kulturních akcí ve sdružení Roztoč.

Projekt byl finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského 
finančního mechanismu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Městem Roztoky, Středočeským krajem, MŠMT, ČSOB 
a vlastními zdroji sdružení Roztoč. 

  

3.7 Umělecká řemesla pro žáky na ZŠ Roztoky
Nový program z roku 2008 úspěšně pokračoval pod vedením Zuzany Sýkorové i v tomto roce. Děti z prv‑
ního stupně ZŠ se na tvořivých setkáních dozvěděly zábavnou formou historii řemesel, mnohé si samy 
vlastnoručně vyzkoušely a domů si odnášely své originální výrobky – keramické figurky do Betléma, 
košíky a ošatky z pedigu, vyrobená voňavá mýdla v ozdobených papírových krabičkách.
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4.  Ateliéry 
sdružení

Pravidelné kroužky a kurzy, ví‑
kendové dílny a některé kulturní 
akce probíhají v prostorách, kte‑
ré má sdružení Roztoč pronaja‑
té od různých subjektů – Města 
Roztoky, ZŠ Roztoky, Obce Úně‑
tice. Pronajaté prostory sdružení 
svépomocně vybavuje, spravuje 
a udržuje, aby sloužily jako pří‑
jemné zázemí pro nabízené akti‑
vity dětí i dospělých.

Přehled ateliérů, kde
sdružení Roztoč 
v roce 2009 působilo:

Roztoky 
Ateliér sdružení Roztoč Roztoky
budova školní jídelny ZŠ
Školní náměstí 470
252 63 Roztoky

Ateliér sdružení Roztoč Roztoky
Havlíčkova 713
252 63 Roztoky

Žalov
Budova mateřské školy, 1. patro 
Přemyslovská 1193
252 63 Roztoky

Únětice
Ateliér sdružení Roztoč Únětice
budova mateřské školy
252 64 Únětice 2 

5. Lidé ve sdružení
Předsedkyně: Jitka Tichá
Výkonný výbor:  Jitka Klinkerová, Zuzana Sýkorová, Martina Macurová, 

Dita Votavová 
Revizní výbor:  Martina Krátká, Hana Kaplanová, Lenka Svobodová
Členové sdružení: přihlášení členové – děti a dospělí
Organizační zázemí:
Jitka Tichá řízení a ekonomické vedení sdružení, vedení projektů, 

organizace akcí
Dita Votavová  vedení projektů, koordinace akcí, propagace
Veronika Němcová  propagace, práce na projektech, webové stránky 
Jitka Klinkerová fundraising, práce na projektech
Zuzana Šrůmová administrativní práce, archiv
Ivana Dlohošová účetnictví 
Pavlína Freislebenová účetnictví 
Petra Frydrychová vedení pokladny 
Fotodokumentace: Josef Mirovský, Markéta Luskačová, Jan Skružný
Výtvarné návrhy: Milada Boraros
Grafika: Albert Bartoš
Webmaster: Matyáš Dvořák, Zuzana Šrůmová 
Správce sítě: Jan Halla
Lektoři: Erik Bornhorst, František Brtna, Dagmar Caislová, Ondřej Ekrt, Lucie 
Faltinová‑Nedomová, Martin Fiala, Ivana Hrabětová, Adam Janoušek, Jiří 
Kalousek, Hana Kaplanová, Jitka Klinkerová, Lada Krupková Křesadlová, Lenka 
Lorencová, Tomáš Marek, Ondřej Marek, Martina Macurová, Josef Mirovský, 
Zuzana Smugalová, Lenka Svobodová, Zuzana Sýkorová, Zuzana Šrůmová, 
Magdalena Tichá‑Marková,
Externí lektoři: Martina Sasková

Spolupracující dobrovolníci:
Jan Batelka, Vít Čelikovský, Saša Fritscherová, Jan Halla Hallík, Magdaléna 
Hallová, Kamila Havlíková, Martin Kaněra, Adam Krátký, Jiří Krátký, Martina 
Krátká, Alexandra Košťálová, Zuzana Krejčí, Markéta Luskačová, Jakub Marek, 
Marie Marková, Anna Marková, Jiřina Martinovičová, Pavel Měkota, Bára 
Mirovská, Martina Moravcová, Tomáš Novotný, Jitka Pašková, Marie Pašková, Aja 
Pávková, Adam Pávek, Jitka Ramdanová, Jakub Řezáč, Vojta Sedláček, Jaromír 
Sléha, Tereza Sléhová, Zuzana Sléhová, Jarmila Skružná, Martin Sýkora, Zuzana 
Šrůmová, Dorota Tichá, Pavel Tichý, Jonáš Tichý, Marie Trefná, Olga Vavřínová, 
Tomáš Zděblo, Šárka Ziková.

Udělení čestného Řádu Zlaté pracičky
Třetím rokem uděluje sdružení Roztoč Řád Zlaté pracičky lidem, kteří sdružení 
dobrovolně bez nároku na honorář věnují svůj čas, práci, nadání a nadšení. 
V roce 2009 obdrželi Řád Zlaté pracičky Martina Krátká a Jaromír Sléha. Do‑
savadní držitelé řádu z minulých let jsou Lenka Bráfka Svobodová, Jan Halla, 
Ondřej Marek a Pavel Tichý.

Udělení čestného členství:
V roce 2009 udělilo vedení sdružení Roztoč čestné členství Tomášovi Novot‑
nému. Čestnými členy sdružení z let předešlých jsou fotografka Markéta Lus‑
kačová, výtvarnice Zuzana Sléhová a Táňa Pekárková ze Středočeského muzea 
v Roztokách. 
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8. Sdružení Roztoč v roce 2009 podpořili: 
Dotace a granty
Město Roztoky, Středočeský kraj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Finanční mechanismus EHP 
a Norský finanční mechanismus prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, ČSOB a Poštovní spořitelna, Státní země‑
dělský a intervenční fond prostřednictví MAS Přemyslovské střední Čechy. 

Dary
Pavel Bláha, Jitka Klinkerová, Petra Frydrychová, ZNALEX, s. r. o., Quelle‑Shop – J. Podrapská, RENOVA s. r. o., AŽP Ing. Mykiška, 
M. Kazimour, P. Blažek, rodina Cyrani, MH Motor – M. Hercjuk, Vlasové studio – E. Uvarovová. 
Všem sponzorům, přátelům a příznivcům srdečně děkujeme!

6. Fakta v číslech
Členové 488
z toho dětí a mládeže do 26 let  301
Aktivity pro organizované děti, mládež a dospělé 
Počet dětí a mládeže v kroužcích 311
Počet dospělých v kroužcích 40
Celkem 351
Aktivity pro neorganizované děti, mládež a dospělé 
Počet tvořivých dílen 13
Celkem návštěvníků dílen 250
Ostatní akce
Lidové slavnosti 7
Multikulturní setkání 1
Koncerty 1
Divadelní festivaly a představení 3
Přehlídky a výstavy 4
Trhy 4
Celkem akcí 33
Počet návštěvníků vybraných akcí (odhadovaný) 
Masopust 2000
Kuličkiáda  50
Jarní trhy  200
Zahradní slavnost  400
Podzimní trhy  200
Lampionový průvod  500
Vánoční trhy  350
Živé jesličky  500
Sdružení Roztoč svými aktivitami ročně oslovuje 
více než 4 000 lidí 

7.  Spolupracující 
organizace

Spolupráce s obcí i s okolními obcemi a s dalšími sdru‑
ženími v regionu je pro nás velmi důležitá. K našim 
hlavním partnerům v roce 2009 patřili:
Turistický oddíl Draci, Asociace turistických oddílů 
mládeže, Město Roztoky, Obec Únětice, Základní škola 
Roztoky, Základní škola Libčice nad Vltavou, Mateř‑
ská škola Únětice, Středočeské muzeum v Roztokách, 
Spolek pro obnovu Únětické kultury, společnost Člověk 
v tísni o. p. s., sdružení Hlasohled, Mateřské centrum 
Rožálek. 

Sdružení Roztoč je členem České rady dětí a mládeže 
a MAS Přemyslovské střední Čechy.
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PŘEHLED AKCÍ SDRUŽENÍ ROZTOČ ZA ROK 2009
Sdružení Roztoč organizovalo v roce 2009 vedle pravidelně probíhajících zájmových kroužků a kurzů tyto tradiční lidové slavnosti, 
koncerty, mezikulturní setkání, tvořivé dílny a besedy.

25. ledna Dílna na výrobu masopustních masek
Tradiční předmasopustní dílna pro děti 
a dospělé
Ateliér Roztoky

9. února Taneční podvečer kroužku Po špičkách 
Vystoupení tanečního kroužku Zuzany 
Smugalové
Tělocvična ZŠ Žalov

20.–21. února Masopust 2009 v Roztokách a Úněticích
Masopust, masopust, do kola mě holka 
pust... 
Roztoky muzeum, cesta do Únětic, kde 
probíhá večerní masopustní zábava

27. února Vernisáž výstavy SVĚT ROZTOKY, portréty 
obyvatel Roztok a okolí z výtvarných 
ateliérů sdružení Roztoč 
Středočeské muzeum Roztoky, výstavní 
prostor Galerie/Kabinet 

22. března ŠNEK – premiéra společného projektu 
divadel DNO a Tichý Jelen
Ateliér Roztoky

3. dubna Velikonoční dílna v Úněticích
Tradiční velikonoční dílna pro děti a dospělé
Ateliér Únětice

4. dubna Kuličkiáda
Jarní kuličkové klání pro děti i dospělé 
ve spolupráci s oddílem Draci
Lesní hřiště v Tichém údolí, Roztoky

5. dubna Velikonoční dílna v Roztokách
Tradiční velikonoční dílna pro děti a dospělé
Ateliér Roztoky

6. dubna Krajská postupová přehlídka scénického 
tance dětských souborů ze Středočeského 
kraje
Kongresový sál Hotelu Academic

19. dubna Cirkus GIROLDÓN v Roztokách
Zámecký park Středočeského muzea 
v Roztokách 

22. dubna Valná hromada sdružení Roztoč
Ateliér Roztoky

25. dubna Jarní trhy v Zahradě vůní
Zahrada vůní u lékárny v Roztokách

16.–17. května Úprava dvorečku u ateliéru Havlíčkova 
Pracovní víkend
Dvorek u ateliéru Havlíčkova, Roztoky

7. června Mozaikování hada – dvoreček u ateliéru 
Havlíčkova
Pracovní víkend spojený s tvořivou dílnou 
a divadelním představením
Dvorek u ateliéru Havlíčkova, Roztoky

15. června Veřejná aukce dětských výtvarných děl 
z ateliéru Sýkorka
Ateliér Roztoč Havlíčkova

23. června Zahradní slavnost U NÁS DOMA
Tradiční oslava konce školního roku
Zahrada roztocké školy, vernisáž 
výstavy Výtvarné dílny Sýkorka 
v ateliéru Havlíčkova

1. září Zápis do kroužků a kurzů na školní 
rok 2009/10 – Roztoky

2. září Zápis do kroužků a kurzů na školní 
rok 2009/10 – Roztoky

3. září Zápis do kroužků na školní rok 
2009/10 v Úněticích

9. října  Řemeslný kurz pro ZŠ Roztoky
Ateliér Roztoky

17. října Podzimní trhy v Zahradě vůní
Zahrada vůní u lékárny v Roztokách

17. října Lampiónová dílna v Roztokách
Tradiční tvořivá dílna pro děti
Ateliér Roztoky

20. října Dílna na šití čepic
Tvořivá dílna pro dospělé
Ateliér řemeslné tvorby

23. října Svátek světla
Cesta světla s lampióny
Zahájení v parku Středočeského 
muzea, cesta podél Vltavy k přívozu

26.října Řemeslný kurz pro ZŠ Roztoky
Ateliér Roztoky

7. listopadu Keramická dílna – výroba lucerniček
Tvořivá dílna pro děti
Ateliér Roztoky

8. listopadu Drakiáda
Výroba a pouštění draků ve spolupráci 
s oddílem Draci
Dílna v ateliéru Roztoč Roztoky, 
pouštění draků na poli na Solníkách 

9. listopadu Řemeslný kurz pro ZŠ Roztoky –  
– výroba mýdla
Ateliér Roztoky

22. listopadu Moderní šperk z FIMO hmoty
Tvořivá dílna pro mládež a dospělé
Ateliér Roztoky

23. listopadu Řemeslný kurz pro ZŠ Roztoky – 
– výroba keramiky
Ateliér Roztoky

23. listopadu Řemeslný kurz pro ZŠ Roztoky – 
– výroba košíků 
Ateliér Roztoky

28. listopadu Adventní věnce
Tradiční tvořivá dílna
Ateliér Roztoky
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29. listopadu Advent s lidovou písní a gregoriánským 
chorálem 
Druhý ročník dílny adventních zpěvů 
pořádané ve spolupráci se o. s. Hlasohled. 
Ateliér Únětice

29. listopadu (Li) STOPA(d) Tichého Jelena
2. loutkový festival (li)STOPA(d) Tichého 
Jelena
Oba ateliéry sdružení Roztoč 
v Roztokách, budova ŠJ a Havlíčkova

30. listopadu Adventní koncert duchovní hudby 
na Levém Hradci
Tradiční zahájení adventního času malým 
koncertem duchovní hudby 
Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci

30. listopadu Řemeslný kurz pro ZŠ Roztoky – výroba 
košíků
Ateliér Roztoky

1. prosince Dílna na šití tašek
Tvořivá dílna pro dospělé
Ateliér Roztoč Havlíčkova 

3. prosince Sága Romů v Čechách – film a beseda 
Multikulturní večer v rámci projektu Buďte 
tu doma ve spolupráci se společností 
Člověk v tísni 
Kongresový sál Hotelu Academic

4.–5. prosince Vánoční knihkupectví
Ateliér Roztoč Havlíčkova

7. prosince  Řemeslný kurz pro ZŠ Roztoky – výroba 
dárků
Ateliér Roztoky

12. prosince Vánoční trhy v Roztokách
Jídelna ZŠ Roztoky

15. prosince Dílna na výrobu domečků pro panenky
Tvořivá dílna pro dospělé
Ateliér Roztoč Havlíčkova

19. prosince Výroba dárků a vánočních obalů
Tradiční tvořivá dílna pro děti
Ateliér Roztoky

22. prosince Příprava a generálka Živých Jesliček
Ateliér Roztoky

23. prosince Živé Jesličky
Tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy
Roztoky

PŘEHLED AKCÍ SDRUŽENÍ ROZTOČ ZA ROK 2009
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2009
NÁKLADY v tis. Kč
Materiál provozní 247
Drobný hmotný majetek 75
Materiál celkem 322
Energie a vodné 43
Opravy a udržování 12
Cestovné 0
Nájemné včetně služeb 76
Telefony, internet, pošta 38
Koordinační a org. práce, PR 100
Honoráře účinkujícím 124
Lektoři kroužů a dílen 368
Účetnictví, fin.řízení projektů 84
Propagace, fundraising, produkce 129
Výtvarné návrhy, grafika 14
Vzdělávání a školení 3
Tech. zajištění akcí 70
Služby celkem 1 006
Mzdy – koordinační a projektový tým 209
Mzdy lektorů 193
Ostatní platby za provedení práce 53
Pojistné ke mzdám 66
Mzdy celkem 521
Poplatky, startovné 10
Poskytnuté příspěvky 1
Ostatní náklady celkem 11
Odpisy DHM 76
NÁKLADY CELKEM 1 991

VÝNOSY v tis. Kč
Vlastní výrobky 7
Účastnické poplatky ‑ dílny, kurzy, kroužky 732
Kulturní akce 91
Pronájmy ateliérů 3
Dary provozní 30
Benefiční akce 51
Členské příspěvky 24
Jiné ostatní výnosy 1
Vlastní zdroje celkem 939
Ministerstvo školství 245
Ministerstvo kultury 20
MÚ Roztoky ‑ provoz ateliérů 140
MÚ Roztoky ‑ kulturní akce 104
Středočeský kraj ‑ kulturní akce 40
Středočeský kraj ‑ akce pro děti a mládež 20
Grant EHP ‑ Norsko projekt Buďte tu doma 262
Grant SZIF 138
Grant ČSOB 63
Dotace, granty celkem 1 032
Zúčtování odpisů DHM poř. z dotace 56
VÝNOSY CELKEM 2 027

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 36

Sdružení Roztoč – Výsledovka 2009
ROZVAHA 2009
AKTIVA v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek 855
Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 275
Oprávky k dlouhodobému HM ‑151
Pokladna 71
Bankovní účty 188
Poskytnuté zálohy 66
Nároky na dotace 1) 2
Jiné pohledávky 2) 250
Aktiva celkem 1 556
  
PASIVA v tis. Kč
Závazky vůči dodavatelům 38
Výplaty zaměstnanců 52
Pojistné z mezd 14
Daň z mezd 6
Dohadné účty pasivní 3) 36
Výnosy příštích období 4) 304
Vlastní jmění 5) 1 070
Výsledek hospodaření 36
Pasiva celkem 1 556

1) dotace MÚ Roztoky, náklady roku 2009, uhrazeno 2010
2) grant SZIF, náklady roku 2009, uhrazeno 2010
3) nevyfakturované dodávky energií
4) převod grantu EHP‑Norsko (finanční prostředky pro rok 2010)
5)  vlastní jmění bylo navýšeno o hosp. výsledek r. 2008, hodnotu investičních darů, 

vyúčtované prostředky investičního grantu a sníženo o zúčtování odpisů DHM

Pozn. Účetní závěrka včetně Přílohy k úč. závěrce je uložena v sídle organizace
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1.  Představení sdružení Roztoč
2.  Ohlédnutí za rokem 2009 
3.  Hlavní činnost organizace
3.1. Kurzy a zájmové kroužky pro děti, mládež a dospělé
3.2. Víkendové tvořivé dílny 
3.3. Tradiční lidové slavnosti
3.4. Vlastní umělecká tvorba
3.5. Kulturní akce  
3.6. Buďte tu doma – mezikulturní projekt
3.7.  Umělecká řemesla pro žáky na ZŠ
4.  Ateliéry sdružení
5. Lidé ve sdružení 
6.  Fakta v číslech
7.  Spolupracující organizace
8.  Sdružení Roztoč v roce 2009 podpořili

 Přehled akcí sdružení Roztoč v roce 2009
 Sdružení Roztoč – Výsledovka 2009


