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Sdružení Roztoč
Čechova 564, Roztoky, 252 63
tel.: 220 514 572, e-mail: roztoc@roztoc.cz, www.roztoc.cz
IČO: 26606551, účet č. 166 738355/0600 – GE Money Bank

1.	 Představení	sdružení	Roztoč

Sdružení Roztoč přispívá svou činností k rozvoji kulturního 
prostředí města Roztoky a jeho okolí. Cestou tvořivosti, 
vzájemného potkávání a kulturního vyžití se snaží 
o obohacování a zkvalitňování života místních 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 
ateliérech. Hlavní činnost tvoří široká nabídka celoročních 
zájmových kroužků a uměleckých kurzů pro děti i dospělé, 
tvořivé víkendové dílny, organizace kulturních akcí 
a udržování tradičních lidových slavností, jako jsou 
Masopust, Zahradní slavnost, Živé jesličky a mnohé jiné.

Svými aktivitami sdružení vytváření prostor k tvořivosti 
a vzájemnému setkávání dětí a dospělých z různého 
kulturního i sociálního prostředí, profesionálů i amatérů 
z našeho kraje i vzdálenějších koutů Čech.
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Milí čtenáři,

otevíráte Výroční zprávu sdružení Roztoč za rok 2010, 
která vám přiblíží pestrou a bohatou činnost třináctého 
roku naší činnosti.

Máme radost, že sdružení Roztoč má pro koho pracovat. 
Dětí, umělců, sousedů a zájemců o umělecké kurzy stále 
přibývá a s potěšením znamenáme i vzrůstající zájem 
o kulturní akce a další námi nabízené služby.

Uvědomujeme si, že se nám v Roztokách a okolí daří 
díky dobré spolupráci s mnoha jednotlivci a spřátelenými 
organizacemi.

Mezi naše nejvýznamnější spolupracovníky patří turistický 
oddíl Draci. Oddíl vznikl ve stejném roce jako sdružení 
Roztoč, po celou dobu své existence sdílí společné 
prostory a podílí se významnou měrou na organizování 
roztočích akcí. Sdružení Roztoč provází již druhá generace 
turistů, z dračích dětí se postupně stali další vedoucí 
a kolegové, a počet spolupracujících nadšených pomocníků 
se tak významně navýšil.

Dalším naším významným partnerem je Středočeské 
muzeum v Roztokách, v jehož prostorách pravidelně 
pořádáme řadu kulturních akcí, jako je Masopust, 
Svátek světel, koncerty a výstavy. Jsme vděčni muzeu 
za nadstandartní vstřícnou spolupráci a podporu, 
za laskavé a věcné jednání i za radost ze společně 
realizovaných akcí.

Dlouhodobě spolupracujeme se žalovskou a únětickou 
školkou, s roztockou školou, s Asociací TOM, s Mateřským 
centrem Rožálek, s únětickým Kravínem a Spolkem pro 
obnovu únětické kultury. Jejich náklonost a ochota 
ke společným akcím a projektům jsou pro nás nesmírně 
důležité a potřebné.

Těšíme se z narůstajícího počtu dobrovolníků, kteří 
utvářejí jedinečnou osobní a přátelskou atmosféru 
roztočích akcí, i ze zástupů spokojených rodičů a dětí, 
kteří nás někdy při náhodném setkání, jindy milým 
dopisem potěší slovy chvály a vděčnosti za naší činnost. 
Dodávají nám tím sílu přenést se přes některé obtížné 
chvíle a potvrzují smysl naší práce.

V čase, kdy píšeme tyto 
řádky již víme, že sdružení 
Roztoč obdrželo výjimečný 
titul „Organizace uznaná 
MŠMT pro oblast práce 
s dětmi a mládeží pro léta 
2011–2015“. Titul je formou 
státní garance kvality 
činnosti uznané organizace 
a udělení titulu je morálním 
oceněním činnosti NNO. 
Věříme, že pro všechny naše 
partnery, spolupracovníky, 
dobrovolníky, donátory, 
přátele a členy sdružení 
je tento titul potvrzením 
našeho správného směřování 
a zároveň nadějí v další 
rozvoj našich aktivit.

Jitka Tichá 
předsedkyně sdružení

Dita Votavová 
vedoucí projektů
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2.	 Ohlédnutí	za	rokem	2010

Organizační	tým
Administrativní a organizační práce ve sdružení stále 
narůstá, proto jsme v tomto roce posílili náš tým o nové 
spolupracovníky. Štěpánka Matějková se stala novým 
fundraiserem sdružení Roztoč, Jitka Čechová nám pomáhá 
s propagací a PR aktivitami, Hana Kříštková nabídla 
sdružení dobrovolnou práci se svými zkušenostmi v oblasti 
administrativy a správy databáze. 

Klub	dárců	a	Klub	dobrovolníků
V roce 2010 jsme založili Klub dárců a Klub dobrovolníků 
sdružení Roztoč se záměrem zkvalitnit komunikaci a péči 
o naše dosavadní i potencionální dobrovolníky a dárce. 
Kluby sdružují všechny, kteří oceňují kulturní aktivity pro 
děti i dospělé v Roztokách, kterým jsou cíle a směřování 
sdružení Roztoč blízké a chtějí jeho činnost podporovat 
dobrovolnou prací, finančním darem, materiálním darem či 
poskytnutou službou. 

Kroužky	a	kurzy
S velkou radostí jsme pestrou nabídku tvořivých 
uměleckých kurzů obohatily v roce 2010 o několik 
nových oborů, které si, stejně jako kurzy stávající, našly 
brzy své početné zájemce: Výtvarný ateliér Semišová 
myš – lektorka Dorota Tichá, Keramika – lektorka Andrea 
Angelová, Muzikantská dílna – lektorky Dita Votavová 
a Kateřina Judová, Klasická kytara – Kateřina Judová, 
umělecký kurz Mozaikování – lektorka Magdalena Kracík 
Štorkánová.

Na podzim 2010 proběhlo na zámku Lobeč pracovní 
víkendové setkání lektorů a členů organizačního týmu. 
Tématy setkání byla hlasová výchova a práce s dětmi 
vedené Pavlou Sovovou a fudraisingový plán přednášený 
a moderovaný Štěpánkou Matějkovou, fundraiserkou 
sdružení Roztoč. 

Rekonstrukce	a	dovybavení	ateliéru
Díky financím z grantového řízení „Dobré sousedství“ 
vyhlašovaného Letištěm Praha jsme vybudovali nový 
kuchyňský kout v ateliéru v budově družiny ZŠ Roztoky 
a zakoupili pianino a nový koberec pro potřebné, kvalitní 
zázemí tanečních, hudebních a dramatických kroužků.

Svět	Roztoky	–	Jan	Perner	a	železnice
Výtvarný projekt volně navazoval na projekt sdružení 
Roztoč z roku 2009 Svět Roztoky – portréty obyvatel 
Roztok a okolí. V tomto novém projektu se žáci a studenti 
Ateliéru JoE Lady Krupkové Křesadlové inspirovali životem 
a dílem významného českého vlastence, projektanta 
a stavitele železničních tratí Jana Pernera (1815–1845). 
Vzniklé obrazy i plastiky vystavovali společně se 
soukromým ateliérem Rozmarýnek Zuzany Sléhové v lednu 
2011 ve výstavní síni Středočeského muzea v Roztokách. 

Krajská	postupová	přehlídka	scénického	tance	
dětských	souborů	ze	Středočeského	kraje
Sdružení Roztoč pořádalo díky iniciativě lektorky 
tance Zuzany Smugalové již druhý ročník Krajské 
postupové přehlídky scénického tance dětských souborů 
ze Středočeského kraje v Kongresovém sále Hotelu 
Academic. Odborná porota předala několik ocenění 
a nejzajímavější choreografie navrhla na postup do 
XXVII. Celostátní přehlídky dětských skupin scénického 
tance v Kutné Hoře 2010. Prestižní akci regionálního 
významu podpořili MKČR, MŠMT, Academic hotel & 
Congress centre a. s. 

Mezikulturní	projekt	Buďte	tu	doma
V období leden – červen 2010 probíhala poslední část 
druhé etapy úspěšného tématického projektu s cílem 
sblížování lidí rozličných kultur. Více o projektu 
v kapitole3.6. 

Zahraniční	spolupráce
V rámci kulturních aktivit sdružení jsme rozvíjeli 
spolupráci i za hranicemi naší země. Divadlo Tichý 
Jelen, působící při sdružení Roztoč, se účastnilo 
mezinárodního festivalu na Réunionu a ve finském městě 
Mikkeli. V Roztokách jsme naopak hostili milé studenty 
francouzské divadelní školy, soubor Bas les Pattes, který 
se představil hrou Čaj u bláznů (výňatek z Alenky v říši 
divů) a světovou premiérou marionetového představení 
beze slov Klášter Thelema (podle Rabelaise) .

Dům	volnočasových	aktivit
Práce na projektu Domu volnočasových aktivit 
prokračovaly i v roce 2010. Jedná se o projekt 
multifunkčního objektu, který by poskytl stále více 
chybějící prostory pro činnost nejen sdružení Roztoč, ale 
i dalším roztockým spolkům a sdružením. Po dokončení 
projektu pro stavební povolení bylo stavební povolení 
vydáno a sdružení Roztoč kompletně připravilo a podalo 
jménem města Roztoky žádost o dotaci na výstavbu 
domu do ROP Střední Čechy. Vzhledem k extrémnímu 
převisu poptávky oproti alokované částce jsme však 
s naší žádostí neuspěli. Sdružení Roztoč investovalo 
v letech 2009 a 2010 do přípravy projektu výstavby 
Domu volnočasových aktivit celkem 437 000 Kč 
z vlastních zdrojů a darů.
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3.	 Hlavní	činnost	organizace	

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 školním roce 2010/2011 jsme posílili 
umělecké kurzy a kroužky pro školní děti. Nově jsme otevřeli ve výtvarném 
oboru kurz Mozaikování, Keramiku a Výtvarný ateliér Semišová myš. 
V dramatickém oboru navazuje na Pimprlata opět Dramaťák určený pro 
školní děti. V oblasti hudby se nově otevřela Klasická kytara pro malé 
i velké a Muzikantská dílna pro děti od 5 do 8 let. Kroužky pravidelně 
navštěvuje více než 300 účastníků.

Malé	děti	s	rodiči	nebo	prarodiči
Družinka pro děti 1,5–4 roky s doprovodem  Lucie Nedomová

Dramatický	obor
Pimprlata 3–7 let  Magdalena Marková

Dramaťák 7–15 let  Magdalena Marková

Výtvarný	obor
Barvínek  Lenka Lorencová

Výtvarný ateliér Semišová myš 4–10 let Dorotka Tichá

Výtvarná dílna Sýkorka 3–7 let  Zuzana Sýkorová

Ateliér JoE 5–15 let Lada Krupková Křesadlová

Keramika 5–15 let  Andrea Angelová 

Mozaikování 6–dospělí  Magdalena Kracík Štorkánová

Taneční	obor
Po špičkách 3–12 let  Zuzana Smugalová 

Hudební	obor
Hrátky s flétničkou 5–11 let  Adam Janoušek

Muzikantská dílna 5–8 let  Dita Votavová, Kateřina Judová

Moderní kytara 11 let–dospělí  Jiří Kalousek

Klasická kytara 7 let–dospělí  Kateřina Judová

Africké bubny 15 let–dospělí  Tomáš Marek

Jazyky
Angličtina pro předškoláky 4–7 let  Jitka Klinkerová

Ostatní	
Žonglování od 10 let   Ivana Hrabětová, 

Erik Bornhorst

Fotografický kurz od 13 let  Josef Mirovský

Aranžování květin 10 let–dospělí   Hana Kaplanová  
a Dagmar Caislová

Významné	události	z	činnosti	kroužků	a	získaná	ocenění
Ateliér	JoE
Na 38. ročníku Mezinárodní dětské výstavy Lidice 2010 získal Ateliér JoE pod 
vedením Lady Krupkové Křesadlové pět čestných uznání za keramické plastiky 
i plošnou tvorbu. Oceněná byla tvorba Matěje Čecha, Tomáše Drábka, Kristýny 
Pejřilové, Emy Smékalové a Vojtěcha Smékala. Letos do soutěže došlo přes 
26 000 prací ze 60 zemí světa. Vernisáž výstavy se konala 26. 5. 2010 v Lidické 
galerii.

Výtvarná díla z Ateliéru JoE putovala i do Japonska na Mezinárodní bienále 
dětské výtvarné tvorby. 

Na podzim 2010 začali žáci a studenti z Ateliéru JoE pracovat na společném 
celoročním projektu Svět Roztoky – Jan Perner a železnice. Více o projektu 
v kapitole Ohlédnutí za rokem 2010.

Ateliér	JoE	a	výtvarná	dílna	Barvínek
„Hry, hračky, květiny a stromy, plody, zvířata, draci a krajiny, lidé 2009/2010“ – 
tak zněl název závěrečné společné výstavy dětí z výtvarné dílny Barvínek Lenky 
Lorencové a Ateliéru JoE Lady Krupkové Křesadlové, která proběhla na konci 
června v ateliéru Roztoč v Roztokách. Nádherná díla malých umělců obdivovali 
rodiče, kamarádi dětí a mnozí další návštěvníci, kteří na dvoudenní výstavu 
zavítali.

Taneční	kroužek	Po	špičkách	
Tradiční přehlídka činnosti všech skupin tanečního kroužku Po špičkách 
proběhla na konci ledna v rámci Tanečního podvečera v prostorách tělocvičny 
ZŠ Žalov. 

Na Krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance pro 
Středočeský kraj konané v Roztokách v březnu 2010 obdržel taneční kroužek 
Po špičkách 3 ocenění a 1 návrh na postup do celostátního kola. Choreografie 
„Peříčková“ získala ocenění za dětskou hravost, choreografie „ Když padají 
hvězdy“ získala ocenění za scénické zpracování námětu, „Snění jenom jako“ 
získalo ocenění za individuální projev v harmonickém celku a přímý postup 
na 27. celostátní přehlídku v Kutné Hoře.

Dále se děti z tanečního kroužku účastnily 12. celostátního otevřeného 
festivalu scénického tance Tanambourré 2010 (červen 2010), 1. ročníku 
Festivalu scénického tance Tanec v babím létě v lesním divadle v Řevnicích 
(září 2010), Otevřeného festivalu scénického tance a pohybového divadla 
Podzimní fantazie 2010 v Jablonci nad Nisou (říjen 2010) a hostovaly 
v tanečním programu TS Dobřichovice (květen 2010)

Své taneční umění představily děti i na Letišti Praha, kde měly vystoupení 
v rámci vyhlášení cen soutěže „ O nejtiššího dopravce“. 3.
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3.2	 Tvořivé	dílny
Dílny, většinou víkendové, jsou společná tvořivá setkání určená dětem s rodiči, 
s prarodiči, dětem samotným i dospělým. Náplní dílen je půldenní či celodenní 
společná umělecká tvorba, aktivní a tvůrčí odpočinek od všedních dnů, hledání 
a vzájemné poznávání. Témata dílen byla v roce 2010 inspirována lidovými 
svátky a slavnostmi, rukodělnou tvorbou a uměleckými řemesly. Proběhly dílny 
masopustní, linorytová, holandská tulipánová, velikonoční, mozaikování, 
keramická, lampiónová, adventní věnce, adventní zpěvy.

Celkový počet 15 polodenních či celodenních tvořivých dílen ve všech třech 
ateliérech navštívilo celkem 350 osob. 

Tvořivé dílny podpořili: MŠMT, Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus 
prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, ČSOB a Poštovní spořitelna 
prostřednictvím Nadace VIA. 

3.3	 Lidové	slavnosti	
Lidové slavnosti jsou kulturní akce pro širokou veřejnost, které se díky svému 
každoročnímu opakování postupně stávají tradicemi Roztok a jejich okolí. 
Snahou je, aby lidé v našem regionu svůj život obohatili o lidové tradice, 
v rámci příprav se dozvěděli více o smyslu jejich náplně a průběhu a mohli tak 
lépe porozumět našemu 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 a významem překračují daleko hranice 
města Roztoky. Dvanáctý ročník Masopustu 2010 zahájila domácí masopustní 
obchůzka, která letos vedla průvod masek a muzikantů z ateliéru Roztoče 
přes Nádražní ulici do Tichého údolí. Po cestě jí přivítalo a pohostilo několik 
milých domácností, které byly odměněny masopustním vinšem a tancem. 
Hlavní masopustní veselí začalo v sobotu tradičně na zámku volbou královny, 
kejklířským uměním a předáním masopustního práva, po kterém téměř 
nekonečný průvod masek a muzikantů vyrazil na bílou zasněženou cestu přes 
město Roztoky, úvoz, louky a pole až do sousedních Únětic, kde slavnost 
vyvrcholila večerní zábavou v Kravíně a plesem v Sokolovně s tanečníky 
v elegantní doporučené fialové barvě předjaří. Ples zahájilo jedinečné 
taneční předtančení taneční skupiny Místní smetánka. Dalšími účinkujícími 
uměleckými soubory dvanáctého masopustu byly: žongléři Mix Trix, Tam-Tam 
orchestr, Fanfáry, Sem-Sem Kapela, Pohřební kapela, divadlo Kvelb, divadlo 
Bořivoj,Trombenik, Moody Daddy, Magnum Jazz BigBand, Allstar Refjúdží Band. 
(12. a 13. února 2010, 3000 účastníků)

Jarní	trhy	v	Zahradě	vůní
Prodejci na malém provoněném roztockém tržišti navodí přátelskou náladu. 
Tržiště svou atmosférou a zbožím na stáncích vítá jaro a vše, co k němu 
patří. Nabízejí se bylinky, okrasné květiny k sadbě, drobné zahradní dekorace, 
keramika, šperky, koření, sýry, domácí chléb i fair trade výrobky.  (17. dubna 
2010, 200 účastníků)

Svatojánská	zahradní	slavnost	
Tradiční setkání dětí, rodičů, sousedů, lektorů a zvaných hostů je společnou oslavou 
konce školního roku a přicházejících prázdnin. V tomto roce se akce konala na novém 
místě, v krásném prostředí na louce před kostelem sv. Klimenta na Levém Hradci. Jako 
každý rok se v řadě vystoupení představili děti i dospělí z našich uměleckých kroužků 
a kurzů – tanečníci, flétnisti, bubeníci, divadelníci i žongléři. Program doplnili pozvaní 
profesionální umělci – komorní vokální zpěvy souboru Kriskroskvintet provázely celou 
slavnost a Divadlo Líšeň z Brna k nám přivezlo výpravnou inscenaci „Paramisa“ – Chytrý 
hloupý Rom, s temperamentní živou hudbou na motivy romských pohádek pro děti 
i dospělé. (24. června 2010, 450 účastníků) 

Svátek	světla	s	lampióny
Oslava světla a podvečerní putování s lampióny roztockou krajinou. Cesta vedla 
od zámku v Roztokách podél Vltavy k roztockému přívozu. Průvod dětí a dospělých 
s lampióny, často vlastnoručně vyrobenými, následoval večerní osvětlenou cestou 
na jejímž konci si každý mohl napsat své tajné přání a poslat ho v lodičkách po vodě. 
V roce 2010 průvod čítal více než šest set malých i velkých účastníků. (5. listopadu 
2010, 700 účastníků)

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. (6. listopadu 
2010, 200 účastníků)

Vánoční	trhy
Jedinečné trhy, na kterých prodávají děti v rolích trhovců za symbolickou cenu svá 
rukodělná originální dílka. Každým rokem děti přicházejí s novými nápady, originálním 
zbožím plným fantazie a tvůrčí zručnosti. Prodej a nákupy doprovázejí lidové vánoční 
zvyky a hudební vystoupení dětí z kroužků. (12. prosince 2010, 350 účastníků)

Živé	jesličky
Vánoční setkání a putování s hudbou a živými obrazy začíná na zahradě školy 
zvěstováním Panně Marii, andělským 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 svaté rodině, kterou již tradičně představuje mladá 
roztocká rodina s malým novorozeňátem. Po závěrečném vinšování a společném zpívání 
si lidé do svých svátečních domovů odnášejí živé světlo betlémské. (23. prosince 2010, 
400 účastníků)

Lidové	slavnosti	podpořili: 
Město Roztoky, MŠMT, Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus prostřednictvím Nadace 
rozvoje občanské společnosti, ČSOB a Poštovní spořitelna prostřednictvím Nadace VIA, soukromí dárci.
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3.4	 Vlastní	umělecká	tvorba
V průběhu víceleté bohaté činnosti sdružení vznikají samostatné umělecké soubory, které 
reprezentují sdružení Roztoč vlastní uměleckou tvorbou. V roce 2010 působily pod křídly 
sdružení tyto soubory: 

Žonglérská	skupina	MixTrix
Umělecká skupina studentů žonglování prezentuje od roku 2008 své vlastní choreografie 
s hudebním doprovodem na mnoha akcích sdružení Roztoč (Masopust, Zahradní slavnost, 
divadelní festival Tichého Jelena) a pro svou úspěšnou činnost je často zvána na akce 
jiných organizátorů. 

V roce 2010 Mix Trix vystupovali na plese Waldorfské školy v Praze, na Masopustu 
v Roztokách, na Kašpárkohraní v Praha, na Letišti Praha v rámci vyhlášení soutěže 
o Nejtiššího dopravce, na festivalu Střehomská taškařice, na Zahradní slavnosti na Levém 
Hradci, na Benefiční slavnosti Waldorfské školy v Praze Jinonicích, na Svátku světel 
v Roztokách, na Rockovém večeru na Slamníku v Praze.

Vokální	soubor	Local	Vocal
Local Vocal je kulturní aktivitou založenou na principech literátských bratrstev, která 
v Českých zemích existovala od 14. století. Local Vocal je otevřeným společenstvím, kdy 
se v rámci dohodnutých pravidel setkávají neprofesionální umělci i kulturymilovní lidé 
a vydávají se cestou vytváření společných uměleckých děl. 

Společenství je organizováno na platformě pěveckého sboru, jeho hlavní činností je 
studium a provádění hudebních skladeb spolu s dalšími iniciativami dopomáhajícími 
k zesílení prožitku hudebního díla a jeho duchovních souvislostí.

Soubor byl založen roku 2006 v Roztokách, v současně době čítá 15 členů. Od roku 2009 je 
uměleckým vedoucím a sbormistrem dirigent Mgr. Igor Angelov. Hlasový poradce je pěvec 
Radek Seidl. Sbor pořádá pravidelné koncerty v Roztokách a okolních obcích, a to zejména 
v historických objektech. Mezi významné kulturní příspěvky patří pořádání hudebních 
seminářů s doprovodnými přednáškami a studijními dílnami pro širokou veřejnost 
k významným tradičním svátkům (Advent, Vánoce, Velikonoce). 

V roce 2010 soubor nastudoval Litaniae SS Nomine Jesu od A. V. Michny z Otradovic 
a vystupoval ve Středočeském muzeu v Roztokách, v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci, 
v kostele sv. Václava na Suchdole, v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči, v rotundě sv. 
Magdaleny na Přední Kopanině.

Divadlo	Tichý	Jelen
Divadlo loutek, hudby a vtipu Tichý Jelen odehrálo v roce 2010 řadu představení 
v Čechách i v zahraničí. K největším úspěchům patří účast na mezinárodních festivalech 
na Reunioinu, ve finském Mikkeli a na Jiráskově Hronově. V listopadu v rámci festivalu 
loutek a hudby Jelení ListoPádění mělo v Roztokách premiéru nové představení King Kong 
(režie Jiří Jelínek).

Češi	v	Reunionu
Divadlo Tichý Jelen (Jiří Jelínek a Jitka Tichá) společně s akusticko-elektrickým 
hudebním duem Dva (Bára a Honza Kratochvílovi) hostovali v dubnu 2010 s inscenací 
Richard III. a kabaretní performancí Oslík na 3. ročníku mezinárodního festivalu Kom i di 
v zámořském departamentu Francie v Reunionu. Na jihu ostrova ležícím v Indickém oceánu 
nedaleko břehů Afriky, ve městech St.Joseph a Petite-Ile, sehráli celkem sedm představení 
a dva koncerty. Stali se tak prvními českými divadelníky hrajícími v této části světa. 
Představení i koncerty měly u francouzského i kreolského publika úspěch, který je pro 
divadlo „evropského“ typu v tomto regionu údajně neobvyklý.

Cestu na Reunion podpořilo MKČR

Satujen	sateenvarjo	(Umbrella	of	stories)
Na mezinárodním loutkářském festivalu ve finském Mikkeli reprezentovalo divadlo Tichý 
Jelen s představením Tři přadleny české loutkářské umění. Festivalu se zúčastnili jak finští 
loutkáři tak i umělci z Ruska, Švédska, Polska a Norska. Představení Tichého Jelena byla 
hojně navštěvovaná a aplaudována a proto pořadatelé pozvali české umělce na festival 
v příštím roce znovu.

Bubenická	skupina	Blabuburo
Skupina Blabuburo se po několikaletém cvičení a studiu zrodila na kurzu Afrických bubnů, 
který probíhá pod vedením Tomáše Marka při sdružení Roztoč. Své bubenické umění 
prezentovala v roce 2010 na Zahradní slavnosti na Levém Hradci a v Libčicích na Festivalu 
„Přemyslovská orba“. 

3.5.	Kulturní	akce
Sdružení Roztoč organizuje kulturní akce, na které zve profesionální i amatérské umělecké 
skupiny a osobnosti. V roce 2010 se uskutečnily tyto akce:

Výstavy
Hry,	hračky,	květiny	a	stromy,	plody,	zvířata,	draci	a	krajiny,	lidé.

Společná závěrečná výstava ateliéru JoE Lady Krupkové Křesadlové a kroužku Barvínek Lenky 
Lorencové v ateliéru Roztoč v budově ZŠ Roztoky. Celoroční poctivou tvorbu dětí oceňovali 
rodiče i sourozenci malých umělců, jejichž nádherná dílka i díla zaplnila v originální 
instalaci lektorek obou kurzů celý ateliér. (29. června 2010)

Besedy	a	film
Kdo	vytvořil	Kanafáska	a	Pana	Kdybycha?

Promítání kresleného filmu a čtení z několika autorských knih doplněné besedou s výtvarnicí 
Galinou Miklínovou v rámci projektu Česko čte dětem ve spolupráci se Středočeským muzeem 
v Roztokách. (9. února 2010)

Multikulturní	výchova	a	vzdělávání	v	Norsku

Beseda s kulturním radou Norského velvyslanectví panem Aaslanem Kjetilem proběhla 
v rámci projektu Buďte tu doma za účasti zástupců ZŠ Roztoky, školské rady a MŠ Únětice. 
(28. června 2010)

Večer	animovaných	filmů
Promítání	4	animovaných	filmů	pro	děti,	které	jsme	získali	k	zapůjčení	z	Anifestu	2010.

Zajímavé filmy doprovodila přítomnost kameramana Lukáše Hyksy, který dětem vysvětloval, 
jak se točí animované filmy a co všechno je k tomu potřeba. (15. prosince 2010)

Taneční	vystoupení
Taneční	podvečer

Tradiční pololetní přehlídka činnosti tanečního kroužku Po špičkách pod vedením Zuzany 
Smugalové a hostů ze ZUŠ Klapkova. Děti ve věku od 3 do 12 let představily své umění 
v originálních choreografiích se zajímavým hudebním doprovodem. (28. ledna 2010)

Krajská	přehlídka	dětských	skupin	scénického	tance

viz. kaptola 3.1. Významné události a ocenění. (26. března 2010)

Koncerty
Koncert	Naše	Vánoce

Malé hudební rozloučení s dobou vánoční v síni Zdeny Braunerové, na kterém letos 
účinkovali Smíšený kolejní sbor 440 Hz a roztocký vokální sbor Local Vocal. (10. ledna 2010)

Velikonoční	koncerty	sboru	Local	Vocal

Velikonoční hudba středověku i renesance s průvodním slovem sbormistra Igora Angelova 
zazněla na třech nádherných místech našeho kraje – v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci, 
v kostele sv. Václava na Suchdole, v rotundě sv. Petra a Pavla na Budči. (8., 12. dubna, 
16. května 2010)

Mongolská	mozaika
V rámci kulturního večera přibližující život a tradice Mongolska, který pořádalo sdružení 
Roztoč v rámci projektu Buďte tu doma, vystoupili ve Středočeském muzeu v Roztokách 
mongolští umělci s ukázkou tradiční mongolské lidové hudby a tance. (22. dubna 2010)

Adventní	koncert	na	Levém	Hradci
Na tradičním podvečerním koncertu začínajícího adventního času zazněly letos v kostele sv. 
Klimenta na Levém Hradci v podání sboru Local Vocal a sboru Arcibiskupského gymnázia pod 
vedením Igora Angelova roráty a adventní zpěvy v gregoriánském chorálu 
a Litaniae de SS. Nomine Jesu od Adama Václava Michny z Otradovic. (29. listopadu 2010)

Advent	v	barokní	hudbě
Koncert sboru Local Vocal v rotundě Sv. Magdaleny v Přední Kopanině a v kostele sv. Václava 
na Suchdole spolu s příležitostným vokálním sdružením Suchdolští sousedé. (7., 11. prosince 
2010)

	
o

rg
a

n
iz

ac
e

3.
4 

Vl
as

tn
í 

um
ěl

ec
ká

 t
vo

rb
a 

3.
5 

Ku
lt

ur
ní

 a
kc

e

<<	OBSAH







Divadelní	představení

Ubohá	Rusalka	bledá
Slavná Loď Tajemství bratří Formanů zakotvila u roztockých břehů a nabídla všem divákům jímavou 
podzimní plavbu vltavským údolím s jedinečným představením Ubohá Rusalka bledá. (2. září 2010)

Francouzské	divadlo	Bas	les	Pattes
Studenti francouzské školy si na své cestě českou zemí udělali milou zastávku i v Roztokách 
a početným divákům v improvizovaném roztočském divadelním sále představili ve francouzštině 
s českými titulky hru Čaj u bláznů – výňatek z Alenky v říši a světovou premiérou marionetového 
představení beze slov Klášter Thelema (podle Rabelaise) . 
(25. října 2010)

Divadelní	festival	Jelení	ListoPádění
Již třetí ročník festivalu letos proběhl ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách ku 
příležitosti ukončení výstavy „Loutky ze sbírky Jiřího Vorla“.

V rámci dvoudenního festivalu vystoupili na dvou roztockých scénách žongléři MixTrix, Divadlo 
DNO s komiksovým kabaretem „Svět podle Fagi“, první zahraniční host festivalu Tereza Stelzer 
z německého Chemnitzu přijela s tajemným pantomimickým představením „Pět proti jedné“, pro 
nejmenší diváky zahrálo Divadlo Jednoho Edy Červenou Karkulku a Divadlo Tichý Jelen uvedlo 
vedle svých dosavadních úspěšných kousků „Prodaná nevěsta“ a „Tři přadleny“ dlouho očekávanou 
premiéru „King Kong“ – loutkové představení plné krásných žen v nebezpečí, šarmantních mužů 
a obřích nestvůr s obřím srdcem. Vyvrcholením festivalu byla Pimprlaboratoř aneb ukládání 
rodinných divadel k spánku – možnost návštěvníků zahrát si loutkové divadlo se zapůjčenými 
loutkami, scénářem i kostýmy ve výstavním prostoru Středočeského muzea. (20.–21. listopadu 2010)

3.6	 Buďte	tu	doma	–	mezikulturní	projekt
Projekt Buďte tu doma pod vedením sdružení Roztoč probíhal v regionu Roztoky již čtvrtým rokem. 
Po celou dobu od jeho vzniku bylo jeho hlavním posláním sbližovat lidi rozličných kultur. Díky projektu 
se podařilo do místního života zapojit nemalý počet roztockých cizinců a příslušníků etnických menšin. 
Na druhé straně místní lidé, kteří jsou osloveni aktivitami našeho sdružení, s překvapením „objevili“, 
kolik cizinců tu s námi žije, zajímali se o jejich odlišné kulturní zázemí a zajímavé osobní příběhy. 

Hlavními pilíři projektu pro závěrečné finální období leden – červen 2010 bylo promítnutí multikulturní 
tématiky do práce kroužků, tvořivých dílen a kulturních večerů v rámci sdružení Roztoč (proběhla 
linorytová dílna s japonskou tematikou, mongolská mozaika, holandská dílna, zahradní slavnost). Druhým 
pilířem projektu byla úspěšná spolupráce se Základní školou Roztoky. Žáci školy se stali diplomaty 
a po celý rok poznávali rodiny cizinců v našem městě, vedli si deníky o setkáních a uspořádali besedy pro 
své spolužáky. 

Věříme, že projekt Buďte tu doma přispěl k utváření multikulturní otevřené společnosti našeho města 
a okolí, kde je bezpečné a přátelské místo pro každého, kde se lidé znají a berou své kulturní odlišnosti 
jako příležitost k jedinečnému poznávání barevnosti světa.

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. 
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4.	 Ateliéry	sdružení

Pravidelné kroužky a kurzy, víkendové dílny a některé kulturní akce probíhají v prostorách, které má 
sdružení Roztoč pronajaté od různých subjektů – Města Roztoky, ZŠ Roztoky, Obce Únětice. Pronajaté 
prostory sdružení svépomocně vybavuje, spravuje a udržuje, aby sloužily jako příjemné zázemí pro 
nabízené aktivity dětí i dospělých.

Přehled	ateliérů,	kde	sdružení	Roztoč	v	roce	2010	působilo:

Roztoky	

Ateliér ZŠ Roztoky 
budova školní jídelny ZŠ, 1. patro 
Školní náměstí 470 
252 63 Roztoky

Informační centrum a ateliér řemeslné tvorby  
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 kurzů, organizace akcí, propagace

Jitka	Čechová		 propagace	(od 1. 9. 2010)

Jitka	Klinkerová fundraising, práce na projektech

Veronika	Němcová		 práce na projektech, webové stránky (do 30. 6. 2010)

Štěpánka	Matějková		 fundraising

Hana	Křístková		 administrativní práce, archiv (od 1. 9. 2010)

Ivana	Dlohošová účetnictví 

Pavlína	Freislebenová	 účetnictví 

Petra	Frydrychová vedení pokladny 

Fotodokumentace:	 Josef Mirovský, Markéta Luskačová, Lada Krupková-Křesadlová 

Výtvarné	návrhy: Milada Boraros, Mariana Stránská, Zuzana Vítková

Grafika: Albert Bartoš, Emil Gerginov, Lenka Blažejová 

Webmaster: Zuzana Šrůmová 

Správce	sítě: Jan Halla

Lektoři: Andrea Angelová, Erik Bornhorst, František Brtna, Dagmar Caislová, Lucie Nedomová, Ivana Hrabětová, 
Adam Janoušek, Kateřina Judová, Jiří Kalousek, Hana Kaplanová, Jitka Klinkerová, Lada Krupková Křesadlová, 
Lenka Lorencová, Tomáš Marek, Ondřej Marek, Magdalena Marková, Josef Mirovský, Zuzana Smugalová, Zuzana 
Sýkorová, Zuzana Šrůmová, Magdalena Kracík Štorkánová, Dorota Tichá, Dita Votavová. 

Spolupracující	dobrovolníci

Ridina Ahmed, Andrea Angelová, Jan Batelka, Zina Bumbálková, Dagmar Caislová, Martin Čech, Jitka Čechová,Vít 
Čelikovský, Alena Černíková, Věra Demelová, Ivana Dlohošová, Dan Fritscher, Hana Fritscherová, Saša Fritscherová, 
Pavlína Freislebenová, Pavel Frydrych, Alice Frydrychová, Petra Frydrychová, Jan Halla Hallík, Magdaléna Hallová, 
Bára Havlíková, Kamila Havlíková, Hanka Holubkovová, Jitka Hrivnáková, Tomáš Hrivnák, Blanka Humplová, Monika 
Humplová, Adam Janoušek, Kateřina Judová, Martin Kaněra, Hana Kaplanová, Anna Kaucká, Václav Klinkera, 
Jitka Klinkerová, Magdalena Klinkerová, Magdalena Kracík Štorkánová, Adam Krátký, Jiří Krátký, Martina Krátká, 
Radka Koběrská, Mirek Koběrský, Alexandra Košťálová, Zuzana Krejčí, Hana Křístková, Jano Kula, Eva Kulová, Hana 
Langová-Hýbalová, Lenka Lorencová, Martin Luhan, Markéta Luskačová, Martina Macurová, Jakub Marek, Ondřej 
Marek, Tomáš Marek, Magdalena Marková, Marie Marková, Anna Marková, Marcela Marková, Jiřina Martinovičová, 
Štěpánka Matějková, Sylvie Matějková, Pavel Měkota, Bára Mirovská, Jakub Mirovský, Josef Mirovský, Martina 
Moravcová, Saša Narwa, Lucie Nedomová, Veronika Němcová, Tomáš Novotný, Dana Obermajerová, Jitka Panenková, 
Iveta Pařízková, Jitka Pašková, Marie Pašková, Aja Pávková, Adam Pávek, Vojta Pošmourný, Adam Ramdan, 
David Ramdan, Marcel Ramdan, Jitka Ramdanová, Jakub Řezáč, Vojta Sedláček, Jaromír Sléha, Tereza Sléhová, 
Zuzana Sléhová, Jarmila Skružná, Zuzka Smugalová, Gábina Sochorcová, Štěpánka Strnadová, Zuzana Strnadová, 
Marianna Stránská, Jan Stránský, Eliška Svobodová, Lenka Svobodová, Zuzka Sýkorová, Martin Sýkora, Barbora 
Šantorová, Zuzana Šrůmová, Jitka Štecová, Alžběta Tichá, Dorota Tichá, Josefina Tichá, Pavel Tichý, Jonáš Tichý, 
Marie Trefná, Johana Turnerová, Anna Valtová, Vendula Vávrová, Olga Vavřínová, Johanka Veletová, Richard Veleta, 
Zuzka Vítková, Lenka Vokasová, Tomáš Zděblo, Šárka Ziková, Ondra Žák.

Udělení	čestného	Řádu	Zlaté	pracičky

Čtvrtým rokem uděluje sdružení Roztoč Řád Zlaté pracičky lidem, kteří sdružení dobrovolně bez nároku na honorář 
věnují svůj čas, práci, nadání a nadšení. V roce 2010 obdržela Řád Zlaté pracičky Šárka Ziková. Dosavadní držitelé 
řádu z minulých let jsou Lenka Bráfka Svobodová, Jan Halla, Ondřej Marek, Pavel Tichý, Martina Krátká, Jaromír 
Sléha.

Udělení	čestného	členství:

V roce 2010 udělilo vedení sdružení Roztoč čestné členství Marii Markové, Vladimírovi Vytiskovi a Miladě 
Boraros. Čestnými členy sdružení z let předešlých jsou Tomáš Novotný, Markéta Luskačová, Zuzana Sléhová a Táňa 
Pekárková. 
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6.	 Fakta	v	číslech

Členové	 590

z toho dětí a mládeže do 26 let  486

Aktivity	pro	organizované	děti,	mládež	a	dospělé	
Leden	–	červen	2010

Počet dětí a mládeže v kroužcích 309

Počet dospělých v kroužcích 34

Celkem 349

Září	–	prosinec	2010

Počet dětí a mládeže v kroužcích 380

Počet dospělých v kroužcích 30

Celkem 410

Aktivity	pro	neorganizované	děti,	mládež	a	dospělé	
Počet tvořivých dílen 15

Celkem návštěvníků dílen 350

Přehled	dalších	akcí
Lidové slavnosti 4

Multikulturní setkání 1

Koncerty 7

Divadelní festivaly a představení 3

Taneční přehlídky a vystoupení  2

Výstavy  1

Besedy, filmy  3

Trhy 4

Akce	v	roli	partnera	
Bleší trh 	 2

Staré vánoční koledy	 1

Celkem	akcí	 43

Počet	návštěvníků	vybraných	akcí	(odhadovaný)	
Masopust 2000

Jarní trhy  200

Zahradní slavnost  450

Podzimní trhy  200

Svátek světel  700

Vánoční trhy  350

Živé jesličky  400

Sdružení	Roztoč	svými	aktivitami	ročně	oslovuje	více	než	4	000	lidí	
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li7.	 Spolupracující	organizace

Spolupráce s Městem Roztoky, s okolními obcemi a s dalšími sdruženími v regionu je pro nás velmi důležitá. K našim 
hlavním partnerům v roce 2010 patřili:

Turistický oddíl Draci, Středočeské muzeum v Roztokách, Město Roztoky, Asociace turistických oddílů mládeže, Obec 
Únětice, Základní škola Roztoky, Mateřská škola Únětice, Mateřská škola Žalov, Občanské sdružení Kravín, Spolek pro 
obnovu Únětické kultury, sdružení Hlasohled, Mateřské centrum Rožálek, Suchdolští sousedé – příležitostný sbor. 

Sdružení Roztoč je členem České rady dětí a mládeže a MAS Přemyslovské střední Čechy.

8.	 Sdružení	Roztoč	v	roce	2010	podpořili:	

Dotace	a	granty

Město Roztoky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Finanční mechanismus EHP a Norský 
finanční mechanismus prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti, Letiště Praha, ČSOB a Poštovní spořitelna 
prostřednictvím Nadace VIA. 

Dary

Bláha s.r.o., Petra Frydrychová, ZNALEX, s. r. o., Strix Chomutov, AŽP Ing. Mykiška, M. Kazimour, V. Cyrani – Cyrani, 
MH Motor – M. Hercjuk, Vlasové studio – E. Uvarovová, Top One Reality, Tabák V. Smolařová, Vinotéka Hotelu Academic, 
„U růží“ textil, Ludmila Knappová, Ondřej Smolík, Olga Voldánová, Tomáš Zděblo, Sanoma Magazines Praha s.r.o., 
ECQUO s. r. o., Jitka Láblerová, Hedviga Haufenhoferová, Jitka Klinkerová.

Všem	sponzorům,	přátelům	a	příznivcům	srdečně	děkujeme!
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Pátek 12.2. 
Od 16.00 Obchůzka po Roztokách v ulicích 
Školní náměstí, Jungmanova, Kroupka, Nádražní, 
Tiché údolí 
 

Sobota 13..2.

Roztoky Zámeček
Od 13.00 
Rej maškar, žongléři Mix Trix , Tam-Tam Orchestra, 
Sem-Sem Kapela, divadlo Kvelb, divadlo Bořivoj,  sbor 
Local Vocal, Pohřební kapela, jitrnice, kobližky, 
koláče, mandle, čajovna

Ve 14.00 
Fanfáry, korunovace Královny Masopustu , předání 
masopustního Práva   a defilé masek

Ve 14.30 
Odchod průvodu směrem ulice Nádražní, Kroupka, 
Náměstí 5.Května, Tyršovo nám., Legií, Třešňovka, Holý 
Vrch, Únětice

Na cestu hraje Tam-Tam Orchestra a Batucada, 
Sem-Sem Kapela,Pohřební kapela, divadlo Kvelb 
překvapení  a zastavení cestou.

Holý Vrch
Okolo 17.00 
Setkání průvodů, kolové tance, poprava Klibny, cesta 
do Únětic

Únětice
Kravín
 17.30  příchod průvodu, zabijačka 

Kapely:  18.30 Trombenic , 21.30 Moody Daddy 
 

Sokolovna
Masopustní ples

19.30 Magnum Jazz BigBand
24.00 Allstar Refjúdží Band
Ples zahájí masopustní celebrita, předtančí kolové 
MixTrix , volenka a  bohatá tombola.
Vstup ve společenském masopustním  obleku, 
předepsaná barva motýlků - fialová.
Kdo chce v Roztokách a Úněticích něco znamenat 

nesmí chybět na společenské události číslo I. –na 
Masopustním plese!

2010 / Program / 2010

Vstupné do Sokolovny a Kravína 150 Kč.

Dopravní spojení:
do Roztok: bus 340, 350 – Vítězné náměstí (metro Dejvická), vlak Masarykovo nádraží

do Únětic: bus 355 – Vítězné náměstí

a
Kravín unětice

Středočeské 
muzeum v 
Roztokách 

a 
Spolkek pro 

obnovu únětické 
kultury

podpořili: Město Roztoky, Středočeský kraj, MŠMT

© Marianna Stránská
www.roztoc.cz

ateliér joe – kresba, malba a fotografie
soukromý ateliér rozmarýnek – kresba, grafika a keramika

[ výtvarné práce dětí ]

zahájení výstavy
ve čtvrtek 13. ledna 2011 od 17 hodin

Jan Perner  
a železnice

otevřeno středa až neděle 10-18 hodin
14. – 31. leden 2011 / návštěvnické centrum

Svět Roztoky

středočeské muzeum v roztokách u prahy a sdružení roztoč  
vás zvou na výstavu

STŘEDOČESKÉ MUZEUM 
V ROZTOKÁCH U PRAHY

Výstava byla podpořena  
městem Roztoky.



3. loutkový festival
JELENÍ LISTOPÁDĚNÍ

16.00	 Žongléři Mix Trix	–	míčky,	kuželky,	jednokolky	diabola,	plachty…	šou	
sehrané	partičky	teenagerů	

17.00	 Divadlo DNO	Svět podle Fagi	Jiří	Jelínek	a	Martin	Kyšperský	(kapela	
Květy)	roztáčejí	komiksový	kabaret	o	facebookovém	fenomenu	dívce	Fagi.	
písně.scénky.gagy.dada.nonsenc.divočina.

18.15	 	Fräulein panTo.c (Slečna panTo.c) Pět proti jedné	
hra	o	zvířecí	lidskosti,	pět	povídek	mezi	člověkem	a	zvířetem,	tajemné	
pantomimické	divadlo	Terezy	Stelzer	z	Německa,	které	si	rádo	hraje	
s	papírem

20.00	 	Divadlo Tichý Jelen King Kong –	PREMIÉRA!!!!	
největší	opičárna	na	světě!	Loutkové	představení	plné	krásných	žen	
v	nebezpečí,	šarmantních	mužů,	obřích	nestvůr	s	obřím	srdcem,	navíc	
jedna	loď,	dvě	letadla,	dvě	auta	a	jungle	kam	až	oko	dohlédne.	Přinášíme	
trochu	divočiny	do	Vašeho	města

21.00 Jelení troubení do raních hodin. Ať žije Jelení říje!

20. a 21. listopadu 2010 

PIMPRLABORATOŘ aneb UKLÁDANÍ 
RODINNÝCH DIVADEL K ZIMNÍMU SPÁNKU	
závěr	výstavy	„Loutky	ze	sbírky	Jiřího	Vorla“	–	jedinečná	
možnost	zahrát	si	s	historickými	loutkami!	
od	15:00	můžete	v	muzeu	vybrat	sobě	milé	loutky,	scénu	
a	scénář	(připravené	prvorepublikové	„knížky“)	
a	od	16:00	tato	dílka	zahrát	ostatním	nejen	„rodinám“	
Přiďte	pobét	sosedi,	vemte	inštrumenty	a	svačinku.
17.00	 	Divadlo Tichý Jelen	Mariáš aneb Dobře 

prodaná nevěsta   ortodoxní	loutkářská	fraška	
s	živými	herci	na	konci	drátu.

neděle 21.11.   Středočeské muzeum

Dopravní	spojení	Praha	–	Roztoky
autobusem	č.	350	a	340	z	Dejvické
vlakem	z	Masarykova	nádraží

Festivalem provází Jelen co šel do mlází
Občerstvení zajišťuje Krmelec

Vstupné 
jednotlivé	vstupné:	děti	30	Kč,	dospělí	50	Kč
vstupné	na	blok	představení:	100	Kč

Ateliery	Roztoč
Školní	náměstí	470,	budova	školní	jídelny,	
1.patro,	Roztoky

Středočeské	muzeum	v	Roztokách
Zámek	čp.	1,	Roztoky

Pořádá:
sdružení	Roztoč	*	www.	roztoc.cz	
divadlo	Tichý	Jelen	*	www.divadlo.cz/tichyjelen
ve	spolupráci	se	Středočeským	muzeem	v	Roztokách
Za	finanční	podporu	jeleni	děkují	Městu	Roztoky

sobota 20. 11. atelier sdružení Roztoč

10.15	 Divadlo jednoho Edy	Červená 
Karkulka	
Byla	jednou	jedna	holčička	a	ta	se	
jmenovala…	Loutková	pohádka	pro	
dospělé	a	děti	od	3	let.

11.00	 Divadlo Tichý Jelen	Tři přadleny	
Loutková	pohádka	s	maňásky,	tancem,	
zpěvěm	na	motivy	klasické	předlohy	
Karla	Jaromíra	Erbena.	Pro	dospělé	
a	děti	od	5	let.

neděle 21. 11. atelier sdruž. Roztoč

Advent v barokní hudbě

Pořádá sdružení Roztoč ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Roztokách. Koncert finančně podpořilo Město Roztoky

Levý Hradec
kostel Sv. Klimenta

29. 11. 2010 
18:00 hod.

Roráty a adventní zpěvy v gregoriánském chorálu:
Rorate caeli desuper / O Sapientia

Adam Václav Michna z Otradovic (1600 – 1676):

Officium Vespertinum, 1648 / Alma Redemptoris Mater 
/ Sub Tuum Praesidium / Magnificat

Sacra et Litaniae, 1653 / Litaniae de SS. Nomine Jesu

Zpěv s diváky ze starých kancionálů:
Rosu dejte nebesa

Účinkují
Local Vocal Roztocký
Sbor Arcibiskupského gymnázia
Dirigent: Igor Angelov

Program



Přehled	akcí	2010

10. ledna 2010 Koncert	Naše	Vánoce  
 Středočeské muzeum v Roztokách

23. ledna 2010 Dílna	na	výrobu	masopustních	masek  
 Ateliér ZŠ Roztoky

28. ledna 2010 Taneční	podvečer 
 Tělocvična ZŠ Žalov

9. února 2010 Kdo	vytvořil	Kanafáska	a	Pana	Kdybycha?  
 Středočeské muzeum v Roztokách

12. a 13. února 2010 Masopust	v	Roztokách	a	Úněticích  
 Středočeské muzeum v Roztokách, Roztoky, Únětice

20. února 2010 Linorytová	dílna	s	japonskou	tématikou		
 Ateliér ZŠ Roztoky

23. března 2010 Valná	hromada	sdružení	Roztoč		
 Ateliér ZŠ Roztoky

26. března 2010 Krajská	přehlídka	dětských	skupin	scénického	tance  
 Kongresový sál hotelu Academic

26. března 2010 Velikonoční	dílna	v	Úněticích  
 Ateliér Únětice

28. března 2010 Velikonoční	dílna	v	Roztokách  
 Ateliér Roztoky

28. března 2010 Kuličkiáda  
 Lesní hřiště v Tichém údolí, Roztoky

8. dubna 2010 Velikonoční	koncert Local	Vocal	
 kostel sv. Václava na Suchdole

12. dubna 2010 Velikonoční	koncert Local	Vocal

 Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, Roztoky

17. dubna 2010 Jarní	trhy	v	Zahradě	vůní  
 Zahrada vůní u lékárny, Roztoky

18. dubna 2010 Kolem	i	s	kolem	za	tulipány  
 Ateliér ZŠ Roztoky

22. dubna 2010 Mongolská	mozaika  
 Středočeské muzeum v Roztokách

16. května 2010 Koncert	duchovní	hudby	sboru	Local	Vocal	
 rotunda sv. Petra a Pavla na Budči

24. června 2010 Svatojánská	zahradní	slavnost  
 louka vedle kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

27. června 2010 Únětické	Mozaikování  
 Únětice

29. a 30. června 2010 Hry,	hračky,	květiny	a	stromy,	plody,	zvířata,	draci	a	krajiny,	lidé.  
 Ateliér ZŠ Roztoky

19. července 2010 Únětické	Mozaikování	č.	2  
 Únětice

1. a 2. září 2010 Zápis	do	uměleckých	kurzů	a	kroužků  
 Ateliér Roztoky, ateliér Havlíčkova

2. září 2010 Ubohá	Rusalka	bledá		
 Divadelní Loď Tajemství;  
 kotviště U přívozu Roztoky. 

14. září 2010 Zápis	do	uměleckých	kurzů		
	 v	MŠ	Únětice 

18. září 2010 Mozaikování	–	I.	díl:	Kámen  
 Ateliér Havlíčkova

16. října 2010 Mozaikování	II	–	Keramika  
 Ateliér Havlíčkova

16. října 2010 Drakiáda	2010  
 Dílna v ateliéru v Roztokách, 
 pouštění draků 

23. října 2010 Lampiónová	dílna	
 Ateliér Havlíčkova

25. října 2010 Francouzské	divadlo	Bas	les	pattes  
 Ateliér ZŠ Roztoky

5. listopadu 2010 Svátek	světel  
 Zahájení v parku Středočeského muzea,  
 cesta podél Vltavy 

6. listopadu 2010 Podzimní	trhy  
 Zahrada vůní u lékárny,  
 Roztoky

13. listopadu 2010 Mozaikování	III	–	Sklo  
 Ateliér Havlíčkova

20. a 21. listopadu 2010 Divadelní	festival	Jelení	ListoPádění  
 Ateliér ZŠ Roztoky a Středočeské muzeum

27. listopadu  Dílna	na	výrobu	adventních	věnců		
 Ateliér ZŠ Roztoky

28. listopadu 2010 Staré	vánoční	koledy  
 ZŠ v Zákolanech a rotunda sv. Petra a Pavla na Budči

29. listopadu 2010 Advent	v	barokní	hudbě  
 Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci 

3. a 4. prosince 2010 Vánoční	knihkupectví  
 Ateliér Havlíčkova

4. prosince 2010 Mozaikování	IV	–	Vánoční	dárky  
 Ateliér Havlíčkova

4. prosince 2010 Keramická	dílna  
 Ateliér ZŠ Roztoky

7. prosince 2010 Advent	v	barokní	hudbě	
	 rotunda Sv. Magdaleny v Přední Kopanině 

11. prosince 2010 Vánoční	koncert  
 Kostel sv. Václava v Suchdole

12. prosince 2010 Vánoční	trhy  
 Jídelna ZŠ Roztoky

15. prosince 2010 Večer	animovaných	filmů  
 Ateliér ZŠ Roztoky

23. prosince 2010 Živé	Jesličky  
	 Zahrada ZŠ Roztoky, průvod ke kostelu sv. Jana Křtitele
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Výroční・zprávu	připravili:

texty: Dita Votavová, Jitka Čechová, Jitka Tichá

výkaz zisku a ztrát: Ivana Dlohošová

sazba: Albert Bartoš

grafika: Albert Bartoš

ilustrace: Milada Boraros

fotografie: Josef Mirovský, Lada Krupková-Křesadlová

VÝKAZ	ZISKU	A	ZTRÁTY	2010
NÁKLADY v tis. Kč
Materiál provozní 243
Drobný hmotný majetek 77
Materiál celkem 320
Energie a vodné 64
Opravy a udržování 8
Cestovné 0
Nájemné včetně služeb 97
Telefony, internet, pošta 32
Koordinační a org. práce, PR 127
Honoráře účinkujícím 172
Lektoři kroužů a dílen 291
Účetnictví, fin.řízení projektů 106
Propagace, fundraising, produkce 142
Výtvarné návrhy, grafika 11
Vzdělávání a školení 14
Tech. zajištění akcí 261
Služby celkem 1 253
Mzdy – koordinační a projektový tým 394
Mzdy lektorů 306
Ostatní platby za provedení práce 56
Mzdy celkem 756
Poplatky, startovné 15
Poskytnuté příspěvky 1
Ostatní náklady celkem 16
Odpisy DHM 74
NÁKLADY CELKEM 2 491
VÝNOSY v tis. Kč
Vlastní výrobky 26
Účastnické poplatky – dílny, kurzy, kroužky 881
Kulturní akce 43
Vlastní umělecká činnost 81
Pronájmy ateliérů 2
Dary provozní 158
Réunion – Tichý Jelen 197
Benefiční akce 36
Členské příspěvky 36
Jiné ostatní výnosy 18
Vlastní zdroje celkem 1 478
Ministerstvo školství 180
Ministerstvo kultury 60
Město Roztoky 232
Grant EHP – Norsko projekt Buďte tu doma 437
Grant Letiště a.s. 50
Grant Nadace VIA 32
Dotace, granty celkem 991
Zúčtování odpisů DHM poř. z dotace 43
VÝNOSY CELKEM 2 512

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 21

ROZVAHA	2010

AKTIVA v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek 855
Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 437
Oprávky k dlouhodobému HM -225
Pokladna 55
Bankovní účty 120
Poskytnuté zálohy 44
Nároky na dotace 1) 3
Aktiva celkem 1 289

PASIVA v Kč
Závazky vůči dodavatelům 52
Výplaty zaměstnanců 37
Pojistné z mezd 7
Daň z mezd 2
Dohadné účty pasivní 2) 49
Výnosy příštích období 3) 9
Vlastní jmění 4) 1 070
Výsledek hospodaření 36
Pasiva celkem 1 262

1) dotace Město Roztoky, náklady roku 2010, uhrazeno 2011

2) nevyfakturované dodávky energií

3) převod grantu Nadace VIA (finanční prostředky pro rok 2011)

4) vlastní jmění bylo navýšeno o hosp. výsledek r.2009 a hodnotu investičního 
daru a sníženo o zúčtování odpisů DHM 

Pozn. Účetní závěrka včetně Přílohy k úč. závěrce je uložena v sídle organizace

INVESTICE	2010

VÝDAJE v tis. Kč
Architektonická studie 120
Projektová dokumentace 42
Dům volnočasových aktivit 162

CELKEM 162

PŘÍJMY v Kč
Investiční dar 20
Vlastní zdroje 142

CELKEM 162
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