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Milí čtenáři, 

rok 2012 byl v našem sdružení bohatý jak 
na tradiční kulturní akce s dlouhou historií, na 

početné a naplněné umělecké kurzy, tak na aktivity 
zcela nové a úspěšně realizované  jako byly letní Tvůrčí 

prázdniny na statku pro děti, mezinárodní loutkářská dílna 
nebo víceletý projekt celoživotního vzdělávání v oblasti hudby 

realizovaný se zahraničními partnery.

Hlavním tématem tohoto roku však pro nás bylo pořízení nových 
prostor, kde by mohla pestrá činnnost sdružení pokračovat. 
I modulová stavba, pro kterou jsme se rozhodli z důvodu nejnižších 
pořizovacích nákladů, byla pro naše malé sdružení velkou výzvou 
a nemohli bychom jí úspěšně dokončit bez nadšení a významné 
podpory místních lidí, kteří nám věnovali nemalé finanční 
dary, bezplatné služby či hodiny dobrovolné práce. 

Děkujeme všem, kteří pomáhají sdružení Roztoč. 
Individuálním i firemním dárcům, dobrovolníkům 

i institucím, které nám dávají svoji důvěru, lidem, 
kteří tvoří sdružení Roztoč svoji prací.

Dita Votavová
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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. Sdružení podporuje vznik a činnost uměleckých skupin. V roce 2012 
působilo při sdružení Roztoč loutkové divadlo Tichý Jelen, pěvecký sbor Local Vocal, žonglérská skupina MixTrix a bubenická kapela 
Blababuro.

Svými aktivitami sdružení vytváření prostor pro tvořivost a vzájemné setkávání dětí a dospělých z různého kulturního i sociálního 
prostředí, profesionálů i amatérů z našeho kraje i vzdálenějších koutů Čech a Evropy.

Sdružení Roztoč obdrželo od MŠMT významný 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.
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2. Ohlédnutí za rokem 2012

Kroužky a kurzy
Široká nabídka uměleckých kurzů a kroužků tvořící základní linii činnosti sdružení se letos opět rozrostla. Stávající nabídku 22 kurzů 
z pestrých uměleckých oborů jsme v září 2012 rozšířili o Dětský sbor „Sboreček“ vedený Bárou Hlavičkovou. Lektorský tým čítal 
24 pedagogických osobností z řad profesionálních umělců, učitelů jazyků i studentů uměleckých oborů.

Nové prostory sdružení Roztoč
Po usilovném hledání nových prostor pro činnost sdružení Roztoč byla v roce 2012 uzavřena s městem Roztoky smlouva o pronájmu 
pozemku za městskou knihovnou v Jungmannově ulici. Zde byla naplánovaná stavba modulového objektu, jako nejlevnější 
a nejrychlejší náhrady za dosavadní prostory v budově ZŠ, které z důvodu potřeb školy (velký nárůst počtu dětí a nedostatečná 
kapacita prostor) musí sdružení opustit. Získaná investiční dotace od MŠMT pokrývající cca 60% celkového rozpočtu byla zásadní pro 
realizaci stavby. V listopadu 2012 byl na pozemku instalován modulový dům.

Jedná se o jednoduchý přízemní objekt o ploše 120 m2. Uvnitř se nachází jeden větší ateliér, jeden malý ateliér určený zejména pro 
individuální výuku a zázemí – sklad, čajová kuchyňka a sociální zařízení. Objekt je řešen jako bezbariérový. Vedle dotace od MŠMT, 
daru z Letiště Praha a firmy TBG Metrostav s.r.o. jsme v roce 2012 obdrželi příspěvky ve výši cca 178 000 Kč od soukromých dárců, 
kteří vedle řady dobrovolníků významně podpořili realizaci stavby. Ke konci roku 2012 byla do objektu zavedena elektřina, plyn a byl 
vytvořen plán na dokončovací práce v roce 2013 – vymalování, dlažba, podlahy, sanita, kuchyň atd.

Tvůrčí prázdniny na statku
V srpnu 2012 proběhl první ročník Tvůrčích prázdnin na statku v obci Nová Buková – letní týdenní pobyt s uměleckým 
zaměřením pro děti od šesti let. Čtyřčlenný tým lektorů sdružení Roztoč ve složení Dita Votavová, Adam Krátký, Dora Tichá 
a Zuzana Smugalová nabídl 25 dětem zajímavá setkání s hudbou, tancem, divadlem a výtvarnými technikami v malebné 
krajině české Vysočiny. Majitelka statku Štěpánka Matějková poskytla kromě příjemného zázemí i možnost poznání a sdílení péče 
o domácí zvířata – děti dojily krávu, pravidelně krmily všechna zvířata a zkusily si i jízdu na koni. Pobyt na statku s uměleckým 
zaměřením měl mezi dětmi i rodiči velký úspěch, proto budeme v pořádání podobných akcí pokračovat.

Mezinárodní loutkářská dílna „Cibule a kabát“
V termínu 17. až 21. června organizovalo Sdružení Roztoč díky dotaci z programu Grundtvig – Workshopy – mezinárodní loutkářskou 
dílnu, které se zúčastnilo celkem 19 zájemců z osmi zemí (Turecko, Německo, Francie, Lotyšsko, Bulharsko, Španělsko, Portugalsko, 
Finsko) a dvě účastnice z České republiky.

Dílna v anglickém jazyce byla vedená čtyřmi lektory – Miladou a Szilárdem Borarosovými, Zuzanou Vítkovou a Matějem Pospíšilem 
v prostorách ateliéru Roztoč v Únětické MŠ a v prostorách stodoly Únětického pivovaru. Účastníci se seznámili s výrobou 
klasických marrionet a následným vytvářením autorského loutkového představení. Ve dvou skupinách pracovali na tématu příběhu 
„Cibule a kabát“, který v podobě dvou loutkových představení prezentovali na Zahradní slavnosti na Levém Hradci. Krom loutkářské 
práce se zúčastnili výletu za poznáním Prahy a okolí Roztok, seznámili se s tvorbou únětického loutkáře Antonína Müllera 
a poznávali komunitní život v Roztokách i v Úněticích. Hodnocení loutkářské dílny bylo všemi účastníky velmi pozitivní.

Mezinárodní projekt Grundtvig Projekt partnerství
V roce 2012 probíhal druhý rok mezinárodního projektu Grundtvig s tématem podpora vzdělávání dospělých v oblasti hudby. Cílem 
projektu je sdílení různých přístupů v hudebním vzdělávání dospělých, utváření nových hudebních situací a vzájemná výměna 
zkušeností. Více o aktivitách projektu v kapitole 3.6.

Výtvarná dílna 
Semišová myš
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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. Kurzy 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, Adam Krátký, Dora Tichá, Zuzana Vítková

  Dramaťák 7–15 let  � � � � � � � � � � � � Adam Krátký, Dora Tichá

Výtvarný obor

  Výtvarný ateliér Semišová myš 4 – 10 let � � � Dora Tichá, Zuzana Vítková

 Výtvarka Únětice 4 – 10 let � � � � � � � � � Dora Tichá, Zuzana Vítková

  Ateliér JoE 5 – 15 let�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � Lada Krupková Křesadlová

  Keramika 5 –15 let  � � � � � � � � � � � � Andrea Angelová  

  Mozaikování 6 – dospělí  � � � � � � � � � � Magdalena Kracík Štorkánová

 Kurz animace 6 – 11 let  � � � � � � � � � � Anna Krtičková

Taneční obor

  Po špičkách 3 – 12 let  � � � � � � � � � � � Zuzana Smugalová

 Taneční soubor „Na Patě“  � � � � � � � � � Zuzana Smugalová

 Taneční kurzy pro dospělé  � � � � � � � � � Zuzana Smugalová 

Hudební obor

  Hrátky s flétničkou 5 – 11 let �  �  �  �  �  �  �  � Adam Janoušek

  Malí muzikanti 5 – 8 let  � � � � � � � � � � Dita Votavová, Kateřina Judová/Barbora Hlavičková

  Moderní kytara 11 let – dospělí  � � � � � � � Jiří Kalousek 

  Klasická kytara 7 let – dospělí �  �  �  �  �  �  �  � David Czenge,  Kateřina Judová

  Africké bubny 15 let – dospělí  � � � � � � � Tomáš Marek

  Housle 6 let a dospělí �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � Antonie Nowaková

 Dětský sbor  � � � � � � � � � � � � � � � Barbora Hlavičková

Jazyky

  Angličtina pro děti 4 – 7 let  � � � � � � � � Jitka Klinkerová

  Francouzština pro dospělé  � � � � � � � � � Erika Härtelová

Ostatní

 Žonglování od 10 let  � � � � � � � � � � � Erik Bornhorst, Alžběta Tichá, Jakub Mirovský

  Fotografický kurz od 13 let  � � � � � � � � Josef Mirovský

  Aranžování květin 10 let–dospělí  � � � � � � Hana Kaplanová 

 Jóga dospělí �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � Kateřina Kabešová

Kurz mozaikování
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Významné události z činnosti kurzů, kroužků a získaná ocenění

Ateliér JoE, lektorka Lada Krupková Křesadlová
Nejvyšší ocenění v mezinárodní výtvarné soutěži 40. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2012

Sára Farfánová (4 roky), žákyně Lady Krupkové Křesadlové z Ateliéru JoE, získala za svou výtvarnou práci medaili Lidická růže – 
nejvyšší ocenění této mezinárodní výtvarné soutěže. Mezinárodní odborná porota posuzovala více než 26 064 prací od dětí z 67 zemí 
světa a udělila přes 1400 ocenění. Další žákyně z Ateliéru JoE, Anna Lebedová a Karolína Koutenská, získaly v soutěži čestná uznání 
za výtvarné práce.

Výstava „Vodníci a Hastrmani„ u příležitosti Dne vody

Studenti Ateliéru JoE se zúčastnili výstavy „Vodníci a hastrmani“ realizované ve Staré čistírně odpadních vod v Praze�Bubenči 
u příležitosti Dne vody. Ze 17 zaslaných prací získalo 5 dětí ocenění. 1. místo v kategorii 7 –11 let získala za malbu Kateřina 
Lednická. Výstava byla otevřena od 18. března do 3. dubna 2012.

Přehlídka dětské tvorby „To je hlína – Svět za tisíc let“

V dubnu 2012 se Ateliér JoE zúčastnil přehlídky dětské tvorby pořádané v Muzeu Kampa v Praze.

Kurz mozaikování

Sára Farfánová, 4 roky, Ateliér JoE
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Taneční kroužek Po špičkách, lektorka Zuzana Smugalová
Taneční podvečer TK Po špičkách (divadlo Za plotem), 29. ledna 2012
prezentace kroužku v 13 choreografiích předškolních a školních dětí + TS Něco navíc

Zemské kolo Celostátní přehlídky pantomimy a pohybového divadla Otevřeno 2012 v Hradci Králové  
(Divadlo Drak), 17. března 2012
Účast: TS Po špičkách – Barevný svět, TS Na patě – Pod kloboukem – nominace na Celostátní přehlídku pantomimy a pohybového 
divadla Otevřeno 2012 v Kolíně

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro Středočeský kraj Roztoky 2012  
(Kongresový sál hotelu Academic), 27. března 2012
Účast:  TS Po špičkách PTÁČCI V PEŘINKÁCH – Ocenění Za hravost 

TS Po špičkách NA CO SI ZAHRAJEME? – Ocenění Za nápaditost 
TS Po špičkách Pořád tiká – nominace na Celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře 2012

Celostátní přehlídka pantomimy a pohybového divadla Otevřeno 2012 
(Městské divadlo Kolín) 20. – 22. dubna 2012
Účast: TS Na patě – POD KLOBOUKEM

Festiválek současného amatérského tance 2012 Praha  
(divadelní sál DDM Ulita), 28. dubna 2012
Účast: TS Po špičkách NA CO SI ZAHRAJEME?, TS Po špičkách SLUNíČKO, SLUNíČKO, TS Na patě MODLITBA ZA VODU, TS Po špičkách 
a Na patě NA SV. JÁNA – Hlavní cena poroty

Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých pro Karlovarský kraj 
(Městské divadlo Karlovy Vary), 12. května 2012
Účast: TS Něco navíc PŘíBĚH ZE SKLA  
ocenění Za citlivé zpracování vztahu v choreografii a taneční výraz, nominace na Celostátní přehlídku scénického tance mládeže 
a dospělých Tanec, tanec… 2013

29. celostátní přehlídka dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře 2012  
(Městské Tylovo divadlo Kutná Hora), 25. – 26. května 2012
Účast: TS Po špičkách POŘÁD TIKÁ…
14. ročník otevřeného celostátního festivalu scénického tance Varnsdorf Tanambourré 2012  
aneb „Jako mávnutí motýlích křídel“  
(ZUŠ Varnsdorf, exteriéry města, Městské divadlo Varnsdorf), 7.–10. června 2012
Účast: TS Po špičkách POŘÁD TIKÁ, TS Po špičkách a Na patě NA SV. JÁNA, TS Na patě CESTA VZHůRU,  
TS Po špičkách HARMONIE SOUZNĚNí

Zahradní vystoupení TK Po špičkách v Úněticích, 15. června 2012
Vystoupení kroužku k zakončení školního roku v Úněticích v 6 choreografiích

Zahradní slavnost Sdružení Roztoč (Levý Hradec), 21. června 2012
Vystoupení kroužku k zakončení školního roku v 10 choreografiích

Vystoupení k zakončení soustředění TK Po špičkách (Statek Nová Buková), 24. srpna 2012
Choreografie: PANNA V TRÁVĚ, SLOVANSKý TANEC Č. 10, KAMENOLOM
3. ročník festivalu Tanec v Babím létě (Lesní divadlo v Řevnicích), 9. září 2012 
Účast: TS Po špičkách SLOVANSKý TANEC Č. 10, KAMENOLOM

Slavnosti pravého a levého břehu Vltavy (přívoz do Klecan Roztoky), 15. září 2012
Choreografie: PANNA V TRÁVĚ, SLUNíČKO, SLUNíČKO, NA SV. JÁNA

Celostátní festival scénického tance a pohybového divadla Podzimní fantazie 2012 
(Městské divadlo Jablonec nad Nisou), 22. – 23. října 2012
Účast: TS Po špičkách HARMONIE SOUZNĚNí, TS Po špičkách NA PODZIM, TS Na patě CESTA VZHůRU

26. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2012  
(Městské divadlo Jablonec nad Nisou), 25. – 28. října 2012
Účast: TS Něco navíc PŘíBĚH ZE SKLA

Klaudie Kříčková, 8 let,  
Výtvarná dílna Semišová myš

Tomáš Bohdanecký, 9 let,  
Výtvarná dílna Semišová myš
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Keramika, lektorka Andrea Angelová + Hrátky s flétnou, lektor Adam Janoušek  
+ Ateliér Semišová myš, lektorka Dora Tichá
Výstava „Zahrada“
Společným vyvrcholením celoroční práce kroužků a kurzů, které po celý rok tvořily v ateliéru Havlíčkova, byla výstava „Zahrada“. 
Vystaveny byly kresby a keramická dílka předškolních dětí z kroužků Keramika a Výtvarné dílny Semišová myš. Výstavu doprovodily 
lidové písničky a skladby klasických autorů v podání dětí z kroužku Hrátky s flétnou. Součástí milého setkání na dvorku u ateliéru 
byla aukce výtvarných prací.

Pimprlata a Dramaťák, lektoři Dora Tichá a Adam Krátký
Divadelní představení „Zahrada“
Zahrada roste stejně jako my...  
Od malých semínek po vysoké stromy. Děti z dramatických kroužků společně otevřely kouzelnou branku a vstoupily do tajemné 
zahrady, kde žije kocour, trpaslík, ale i zelená karkulka s vlkem. Dobrodružství pěti kluků bylo inspirované četbou Zahrady 
od Jiřího Trnky. Našlapujte potichu ...

Taneční kroužek Po špičkách

Zahradní slavnost na Levém Hradci

Zahrada, představení kroužku Pimprlata
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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 tvorba, aktivní a tvůrčí 
odpočinek od všedních dnů, hledání a vzájemné poznávání.

V roce 2012 proběhly tradiční dílny inspirované lidovými svátky 
a slavnostmi. Na předjarní období jsme připravili masopustní dílny 

na výrobu masek a kostýmů. Dále proběhly dílny velikonoční, 
vánoční dílny na výrobu dárečků a adventních věnců, setkání 
s vánočními zpěvy. S novými tématy pokračovala víkendová 
setkání s mozaikou, s keramikou a dalšími výtvarnými technikami. 
Celkový počet 21 polodenních či celodenních tvořivých dílen ve 
všech třech ateliérech navštívilo celkem 159 osob.

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 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, vymýšlejí 
zábavu jeden pro druhého a tím utvářejí osobitou kulturu.

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. Malá páteční obchůzka vedla 
letos do části Na vrškách s důstojným ukončením v restauraci 
Na vrškách. Průvod plný originálních masek putoval z důvodu 
rekonstrukce roztockého zámku ze Školního náměstí. Zde se 
návštěvníci mohli potěšit masopustními dobrotami a řadou 
uměleckých vystoupení. Bylo pokřtěno únětické masopustní 
pivo. Na večerní zábavě v Úněticích se prodávaly vlastnoručně 
šité sukně a kalhoty jako součást dolnopovltavského kroje. 
Předtančení obstarala roztocká lidová muzika Hřebénka se 
souborem lidových tanců. Účinkujícími uměleckými soubory 
masopustního průvodu i zábavy byly: žongléři Mix Trix, kapela 
Bakchus, Sem�Sem Kapela, divadlo Kufr, kapely Trombenic, 
Sedm zbytečných, unikátní ženské pěvecké tělísko Jelení 
loje, D‘Ukes kapela anglických ukulelistů a Fekete Seretlek 
hudební skupina, která se inspiruje tradičními lidovými motivy 
z celého světa a přetváří je v nové originální tvary a kompozice. 
(17.–18. února 2012).

Jarní trhy v Zahradě vůní
Prodejci na malém roztockém tržišti, v malebné zahradě plné 
bylinek u lékárny, navodili přátelskou atmosféru ve francouzském 
stylu. Nabízeli se bylinky, okrasné květiny k sadbě, drobné 
zahradní dekorace, keramika, šperky, koření, sýry, domácí chléb 
i fair trade výrobky. (21. dubna 2012)

Svatojánská zahradní slavnost
Tradiční setkání dětí, rodičů, sousedů, lektorů a zvaných hostů je 
společnou oslavou konce školního roku a přicházejících prázdnin. 
Akce se konala v krásném prostředí na louce před kostelem sv. 
Klimenta na Levém Hradci a navštívilo jí okolo pěti set dětí 
a dospělých. Jako každý rok se v řadě vystoupení představily 
naše kroužky a kurzy – malé i velké tanečnice z kroužku Po 
špičkách, děti z kroužku Hrátky s flétnou, Malí muzikanti 
a Housle. Promítaly se animované filmy o Cestě kolem světa 
na kterých celý rok pracovaly děti z kurzu Animace. Program 
doplnila kapela HM..., divadelní soubor Bořivoj, žongléři MixTrix, 
bubeníci Blabuburo, hrátky Draků i zapůjčená hra Walda. Navečer 
mohli návštěvníci shlédnout dvě autorská loutková představení 
s názvem „Cibule a kabát“ jako výstup Mezinárodní loutkové 
dílny, která probíhala při sdružení Roztoč týden před slavností za 
účasti 20 zájemců ze zahraničí. Počet návštěvníků (odhadovaný): 
245 platících osob, 320 dětí (vstup zdarma), 38 dobrovolníků 
a 26 lektorů sdružení Roztoč (21. června 2012).

Vánoční trhy
Jedinečné trhy, na kterých prodávaly děti v rolích trhovců 
svá rukodělná originální dílka. Prodej a nákupy doprovázely 
lidové vánoční zvyky a hudební vystoupení dětí z kroužků Malí 
muzikanti, Sboreček a Hrátky s flétnou. Počet návštěvníků 250, 
98 prodávajících dětí a 20 dobrovolníků (8. prosince 2012)

Živé Jesličky
Tradiční setkání v předvečer Štědrého dne bylo letos poprvé 
zkrápěno deštěm. Začátek na Školním náměstí byl zkrácen o lety 
andělů, jinak všichni účinkující pasáčci, zpěváčci, koledníci, 
Svatá rodina i Tři králové z řad dobrovolníků přišli a příběh 
o narození Ježíše Krista připomněli sobě i mnoha návštěvníkům 
pod deštníky. U kostela doprovázel příběh sbor Local Vocal 
a děti ze Sborečku. Dary Ježíškovi nesly děti z dramatických 
kroužků. Po závěrečném vinšování se rozdávalo světlo 
Betlémské. Počet návštěvníků /odhadovaný 300, dobrovolníků 
32. (23. prosince 2012).

Masopustní průvod Vánoční trhy
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3.4 Vlastní umělecká tvorba
V průběhu víceleté bohaté činnosti sdružení vznikají samostatné umělecké soubory, které reprezentují sdružení Roztoč vlastní 
tvorbou. V roce 2012 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 jsou často 
zváni na akce jiných organizátorů.

V roce 2012 vystoupili na Pražském karnevale, v divadle 
Ponec, na Masopustu v Roztokách, na dvou svatbách, 
na festivalu v Novém Strašecí, na festivalu Mezi ploty 
v Praze Bohnicích, na festivalu Zámeček žije! v Roztokách, 
na výročí Únětického pivovaru, na Zahradní slavnosti 
sdružení Roztoč, na Letišti Ruzyně, na Slavnostech levého 
a pravého břehu v Roztokách, na trzích ve Velkých Přílepech. 
Více na http://www.mixtrix.roztoky.net.

Pěvecký sbor Local Vocal
V roce 2012 pracoval pěvecký sbor Local Vocal i nadále 
pod vedením sbormistra Martina Šmída, který působí i jako 
regenschori v chrámu Panny Marie Sněžné na Novém Městě 
v Praze. Sbor zde několikrát zpíval při mši a tuto spolupráci 
plánuje i v budoucnu. Sbor uspořádal 7 převážně velikonočních 
a adventních koncertů, dvě soustředění a dvakrát zpíval při mši. 

Členové sboru se také podíleli na akcích spojených 
s mezinárodním projektem Grundtvig Partnerství: v únoru se 
setkali s dalšími amatérskými zpěváky a hudebníky ve finském 
Iisalmi, v červnu pomáhali sdružení Roztoč pořádat koncert 
lotyšského sboru Anima Solla, na podzim organizovat finské 
hudební dílny v Roztokách a navazující koncert v Úněticích, 
v prosinci vystoupili s Rybovou vánoční mší ve francouzském 
městě Joigny.

Bubenická kapela Blabuburo
Bubenická kapela neprofesionálních bubeníků vznikla při 
sdružení Roztoč roku 2009. Pod vedením Tomáše Marka hraje 
rytmy a písně převážně západní Afriky. Za dobu svého působení 
představila svůj repertoár téměř na všech roztockých festivalech 
a slavnostech. Své posluchače roztančila v roce 2012 na 
festivalu Zámeček žije, na Slavnostech pravého a levého břehu, 
v Hostinci „Na Růžku“ v Roztokách na akci „Rytmy rovníku“, na 
Letišti Václava Havla Praha, na tradičním roztockém Masopustu 
a na Vánoční bubenické afro besídce.

http://www.blabuburo.cz/

Divadlo Tichý Jelen
Premiéra představení Šípková Růženka

Na lodi Tajemství Divadla Bratří Formanů, která v červnu 
připlula do Roztok, se konala premiéra autorského loutkového 
představení Šípková Růženka divadla Tichý Jelen. Představení 
pro děti od 4 let navštívilo na lodi 247 dětí z mateřských 
a základních škol z Roztok, Prahy, Klecan, Libčic a Únětic. 
Autorkami nového představení a zároveň herečkami jsou Jitka 
Tichá a Zuzana Vítková.

13. a 14. 6. 2012

Česko– finský projekt Popelka 

Cílem projektu je vznik české verze představení „Šaty pro 
Popelku“ vycházející z finského projektu Tak�til. Jedná se 
o vizuální interaktivní představení inspirované pohádkou 
O Popelce, které můžete ochutnat všemi smysly. Představení 
kombinující vyprávění s loutkovým divadlem, herectvím, živou 
hudbou a interaktivní prožitkem. Představení je vytvořené pro 
diváky se zrakovým postižením a je založené na objevování 
„doteku“. Nabízí společný zážitek pro různé cílové skupiny, 
pro diváky se zrakovým postižením možnost „shlédnout“ 
a spoluutvářet příběh pomocí hmatu a sluchu, pro vidící diváky 
obohacení smyslového vnímání a objevování nových světů.

V říjnu proběhla příprava „demoverze“ projektu a její prezentace 
na mezinárodním uměleckém festivalu TINA B v Praze, pětidenní 
workshop s uměleckým vedením autorů z Finska s divadlem 
Tichý Jelen. Autorka projektu, dramaturgie a režie: Anna 
Ivanova�Brashinskaya, scénografie: Roosa Halme, hudební režie: 
Laura Hallantie

18. 10. 2012 v K 4 Klubu v Celetné 20, Praha 1

Divadlo Tichý Jelen je hlavním organizátor festivalu Jelení 
ListoPádění.

Žongléři MixTrix
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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 2012 se uskutečnily tyto akce:

Výstavy
Výstava „Zahrada“

Výstava dětských prací z dílny Semišová Myš a Keramika s aukcí 
děl, za hudebního doprovodu dětí z kroužku Hrátky s flétničkou

Výstava „V kraji divů“

Výstava práce studentů Ateliéru JoE za hudebního doprovodu 
Jana Růžičky

Taneční vystoupení
Taneční podvečer v Divadle Za plotem

Představení nových choreografií dětí z pěti tanečních skupin 
souboru Po špičkách od předškolního věku po náctileté

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického 
tance pro Středočeský kraj

Krajské kolo postupové přehlídky dětských souborů scénického 
tance proběhlo 27. března 2012 díky organizaci sdružení Roztoč 
pod záštitou NIPOS – Artama v sále Kongresového centra Hotelu 
Academic. Výsledky své práce zde prezentovalo 10 tanečních 
souborů ze Středočeského kraje (TS Po špičkách Roztoky, TS 
Dobřichovice, Rytmus Úvaly, ZUŠ Sedlec, ZUŠ Sedlčany, ZUŠ 
Velvary, ZUŠ Čelákovice, ZUŠ Praha 8 Klapkova, ZUŠ Praha 7 
Šimáčkova, ZUŠ Kutná Hora)

Koncerty
Renesanční a barokní hudba doby postní a velikonoční

Pěvecký sbor Local Vocal pod vedením sbormistra Martina 
Šmída, působící při sdružení Roztoč, organizoval během roku 
několik koncertů duchovní hudby z období baroka a renesance. 
Velikonoční koncerty se uskutečnily v Praze 1 v kostele sv. Jana 
Křtitele, v Tetíně u Berouna v kostele sv. Jana Nepomuckého 
a na Levém Hradci v kostele sv. Klimenta.

Anima Solla

V rámci Projektu partnerství Grundtvig proběhl v kostele sv. 
Klimenta na Levém Hradci koncert duchovní hudby komorního 
pěveckého souboru Anima Solla z Rigy (Lotyšsko), pod vedením 
umělecké vedoucí Marite Puriny.

Koncert pěveckých sborů

Společný koncert komorního smíšeného sboru působícího 
při sdružení Roztoč Local Vocal a Smíšeného sousedského 
příležitostného sboru Suchdol zpívá 2012, pod vedením Katky 
Nepustilové.

Adventní hudba renesance a baroka

Hudba v podání souboru Local Vocal pod vedením Martina 
Šmída, Dětského souboru při sdružení Roztoč pod vedením 
Barbory Hlavičkové a souboru Suchdol zpívá 2012 pod vedením 
Kateřiny Nepustilové

Koncerty proběhly na Levém Hradci v kostele sv. Klimenta 
za spoluúčasti Dětského sboru při sdružení Roztoč, v Praze 
1 v kostele sv. Jana Křtitele a v Praze 6�Suchdole v kostele 
sv. Václava za spoluúčasti souboru Suchdol zpívá 2012.

Koncert v pivovarské lednici

Hudební setkání s finskou kantelou. Koncert v rámci projektu 
Grundtvig Partnerství v podání finských umělkyň Ully Sikko 
a Laury Korhonen, kytarového kvarteta z Francie, Mari Kučery 
z Japonska (housle), Kateřiny Judové (kytara) a Terezy Brabcové 
(kytara) z ČR.

Divadelní představení
Plavba divadelní lodi bratří Formanů „Tajemství“ po městech 
na Vltavě

V rámci tohoto projektu se představilo Divadlo Tichý Jelen 
při sdružení Roztoč s loutkovou pohádkou pro děti O Šípkové 
Růžence, Divadlo Aqualung s Pytlákovou schovankou aneb 
šlechetným milionářem 2010 a koncertem Spankers

Počet účastníků: dětská představení: 247 dětí a pedagogický 
doprovod, večerní představení: 117 diváků

Divadlo Flajšplyš – „Nezměrný cit pana P.“

Experimentální autorské představení na téma „Co je filosofie“

Gramoulinophone

Sdružení Roztoč ve spolupráci s Divadlem Bratří Formanů 
uvedlo na Lodi Tajemství francouzskou divadelní společnost 
2 rien merci: Gramoulinophone. Tři podivní kouzelníci 
pozvali diváky dál do svého zvláštního malého stanu. Co se 
dělo uvnitř bylo přísně střeženým tajemstvím – tajemné, 
fascinující a vzrušující zároveň. Francouzská společnost 2 rien 
merci spojuje tradice pouličního umění a nového cirkusu. 
Účinkovali: Jérôme Bouvet, Mika Bouvier a Stéphane Eudes. 

Popelka

Společné vystoupení Divadla Tichý Jelen a finského uskupení 
Tactil v rámci festivalu současného umění Praha – Tina B. 2012: 
Art & Happiness v K4 Klubu v Celetné ulici v Praze.

Jelení ListoPádění

Pátý ročník podzimního festivalu loutek, hudby a tance pro děti 
i dospělé proběhl na dvou kulturních scénách.

V ateliéru Roztoč se uskutečnila představení pro děti: Divadlo 
Bořivoj – Nejkrásnější příběh světa. Divadlo DAMÚZA se 
představilo hrou Detektiv Lupa a tajemná věž s podtextem 
„loutková pohádka pro děti co se nebojí…“. Divadlo Tichý Jelen 
uvedlo loutkovou pohádku Šípková Růženka. 

V Kravíně v Úněticích uvedlo divadlo DNO hudebně�kabaretní 
formaci IDOLLS a kapelu SEN.

Počet návštěvníků: 254, 19 dobrovolníků

V roce 2012 u nás v rámci akcí hostovali:
Kapely a sbory: Kapela Hm..., kapela Perele, kapela Bakchus, 
Sem�Sem kapela, Sedm zbytečných, Trombenic, Jelení Loje, 
Pohřební kapela, Happy Sapiens, D’ukes, – The finest ukulele 
band in the U. K., Spankers, Local Vocal, Fekete Seretlek, kapela 
Idolls, Anima Solla.

Divadla: Divadlo Kufr Divadlo Bořivoj, Divadlo Kvelb, divadlo 
DNO, divadlo Tichý Jelen, Divadlo Aqualung, divadlo Damúza, 
2 rien merci,
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3.6 Grundtvig – Projekt partnerství – Celoživotní vzdělávání dospělých v oblasti hudby
V období 2011 – 2013 je sdružení Roztoč partnerem 
v mezinárodním projektu podporujícím vzdělávání dospělých 
v oblasti hudby. Cílem projektu je sdílení různých přístupů 
v hudebním vzdělávání dospělých, utváření nových hudebních 
situací a vzájemná výměna zkušeností.

Dalšími partnery projektu jsou hudební škola v Joigny/Francie, 
Vzdělávací institut pro dospělé v Iisalmi/Finsko a Kulturní 
centrum v Ogre/Lotyšsko.

V roce 2012 se v rámci projektu uskutečnily tyto akce:

Hudební setkání ve finském Iisalmi

První setkání v rámci projektu proběhlo v únoru 2012 ve 
Finském Iisalmi, kde měli zástupci partnerských stran v rolích 
studentů i učitelů možnost poznat zajímavý středofinský region 
a hudební vzdělávací systém v místním kulturním institutu. 
Společně se věnovali studiu a hraní lidových písní a poznávání 
originální finské kultury. Za sdružení Roztoč se setkání účastnili 
3 lektoři a 4 členové sboru Local Vocal.

Koncert lotyšského sboru Anima Solla na Levém Hradci, 
9. června 2012

Komorní sbor Anima Solla pod vedením Marity Puriny patří 
k předním evropským pěveckým tělesům. Do Roztok přijela 
Anima Solla s programem duchovní hudby nejlepších současných 
lotyšských skladatelů. Zazněly skladby dvorního skladatele sboru 
Rihardse Dubry, úchvatné Salve Regina od současné skladatelky 
s poetickým uměleckým jménem Austrina (Vycházející hvězda) 
a mnohé další. Po konci koncertu završeném nekonečnými 
ovacemi publika se sbor přesunul do prostoru hospůdky u Lasíků 
v Úněticích, kde pokračovalo neformální setkání s lidovými 
zpěvy. Interpretace lotyšské lidové hudby je vedle hudby 
duchovní hlavní součástí koncertního programu tělesa.

Hraní s finskou kantelou, 1.– 5. listopadu 2012

V termínu 1.– 5. listopadu 2012 jsme v rámci projektu hostili 
partnery z Finska a Francie na hudebním setkání s finskou 
kantelou. V rámci akce proběhly 4 dílny pro děti z kroužků 
Družinka a Hraní s flétnou, pro dospělé i rodiny s dětmi z řad 

veřejnosti. Účastníci se seznámili s hraním na tradiční finský 
nástroj kantelu. Dvě finské lektorky provázely děti i dospělé 
světem dávným legend o tomto nástroji, ukázaly jim hru na 
kantelu jako doprovod zpěvu lidových finských písní a naučili 
všechny zájemce základům hry, které jsou dostupné i malým 
dětem. Dílny doprovázela skupina francouzských učitelů 
z našeho partnerského města v Joigny, kteří již absolvovali 
hraní na kantelu ve Francii a obohatili dílny o ukázky písní 
pro více kantel. Dále jsme přijali pozvání do waldorfské školy 
v Jinonicích a uspořádali zde workshopy hraní na kantelu ve 
dvou třídách.

Koncert v pivovarské lednici v Úněticích, 3. listopadu 2012

V sobotu 3. listopadu proběhl v pivovarské lednici v Úněticích 
Koncert různých žánrů a umělců z různých zemí. Koncert zahájila 
lektorka klasické kytary Roztoče Kateřina Judová se svou žačkou 
Terezkou Brabcovou za doprovodu houslistky Mari Kučera, poté 
skupina francouzských učitelů a žáků představila pár písní 
ze svého repertoáru. Hlavní částí programu bylo vystoupení 
finských lektorek kantely Ully a Laury. Hra na kantely byla 
doprovázena zpěvem tradičních finských písní.

Adventní Rybova mše v Burgundsku, 12.–16. prosince 2012

V předvánočním čase organizovalo sdružení Roztoč ve spolupráci 
se Spolkem pro obnovu únětické kultury čtyřdenní cestu 
do francouzského města Joigny, jejímž cílem byla realizace 
jedinečného mezinárodního provedení České mše vánoční J. 
J. Ryby. Cesty se účastnilo 15 zpěváků/herců převážně členů 
amatérských uměleckých souborů z Roztok a Únětic pod vedením 
Vladimíra Vytisky a sbor CK Vocal pod vedením Jiřího Cerhy. 
V orchestru usedlo 15 hudebníků z partnerského finského města 
Iisalmi a francouzští kolegové z města Joigny dali dohromady 
velký sbor místních amatérských zpěváků a četné hudebníky 
v orchestru. Slavnostní večer v novém kostele v Joigny uvedla 
krátká vánoční vystoupení uměleckých souborů ze všech tří zemí 
a poté následovala mše zpívaná v češtině, kterou francouzští 
zpěváci obdivuhodně nastudovali, a měla u početného publika 
velký ohlas.

Hraní s finskou kantelou  Adventní Rybova mše v Burgundsku
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4. Klub dárců
Klub dárců vznikl v roce 2010. Od roku 2012 je koordinátorem Martina Krátká. Členy klubu jsou lidé, kteří podporují činnost 
sdružení pravidelnou měsíční finanční částkou. Dále podporovatelé, kteří věnovali jednorázové částky v různých hodnotách na různé 
účely. V roce 2012 věnovalo 77 dárců na podporu sdružení celkovou částku 458.365 Kč. V červnu se v únětické hospůdce U Lasíků 
uskutečnil večer pro dárce i dobrovolníky jako poděkování za významnou podporu. Hosté byli pozváni na občerstvení a hudební 
vystoupení Jiřího Hodiny a Heleny Markové.

5. Klub dobrovolníků sdružení Roztoč
Klub dobrovolníků sdružení Roztoč vznikl v roce 2011 a již v roce 2012 měl 151 členů, kteří byli v různé míře zaangažováni 
v přípravách a realizaci kulturních akcí, lidových slavností a v neposlední řadě i stavbě nových prostor sdružení. Bez dobrovolníků 
by byla nemyslitelná každoroční příprava a organizace Masopustu, Knižních trhů a Zahradní slavnosti. Dobrovolnická práce 
propojuje v Roztoči různé lidi při smysluplném trávení volného času. Přináší obohacení a pocit sounáležitosti s místem, kde žijeme. 
Koordinátorce Hance Křístkové i všem aktivním členům klubu děkujeme. Další zájemce o členství rádi uvítáme.

6. 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. V roce 2012 pokračovali práce na budování nových prostor 
pro činnost sdružení, modulového objektu v Jungmannově ulici, jako náhrady za pronajaté prostory v ZŠ Roztoky, které musí 
sdružení opustit – více v Ohlédnutí za rokem 2012.

Přehled ateliérů, kde sdružení Roztoč v roce 2012 působilo:

Roztoky

Ateliér ZŠ Roztoky

budova školní jídelny ZŠ, 
1. patro

Školní náměstí 470

252 63 Roztoky

Informační centrum 
a výtvarný ateliér

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

Kurz mozaikování
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7. Lidé ve sdružení
Předsedkyně: Jitka Tichá

Výkonný výbor:  Jitka Klinkerová, Ondřej Marek, Martina Macurová, Dita Votavová

Revizní výbor:  Martina Krátká, Hana Kaplanová, Veronika Němcová

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

Petra Frydrychová vedení pokladny

Jitka Čechová  propagace

Jitka Klinkerová fundraising, práce na projektech

Lucie Nedomová  fundraising, klub dárců

Hana Křístková  archiv, klub dobrovolníků

Ivana Dlohošová účetnictví

Pavlína Freislebenová účetnictví

Martina Krátká  klub dárců

Fotodokumentace: Josef Mirovský, Markéta Luskačová, Jakub Souček

Výtvarné návrhy: Milada Boraros, Mariana Stránská, Zuzana Vítková

Grafika: Albert Bartoš

Webmaster: Zuzana Šrůmová

Správce sítě: Jan Halla

Lektoři: 

Andrea Angelová, Erik Bornhorst, David Czenge, Kateřina Judová, Lucie Nedomová, Erika Härtelová, Barbora Hlavičková, 
Adam Janoušek, Kateřina Kabešová, Jiří Kalousek, Hana Kaplanová, Jitka Klinkerová, Adam Krátký, Anna Krtičková, 
Lada Krupková Křesadlová, Tomáš Marek, Magdalena Marková, Josef Mirovský, Antonie Nowaková, Zuzana Smugalová, 
Magdalena Kracík Štorkánová, Dora Tichá, Zuzana Vítková, Dita Votavová.

Pravidelní dobrovolníci v administrativě:

Martina Krátká, Hana Křístková

Spolupracující dobrovolníci:

Martina Krátká, Bára Mirovská, Eva Kulová, Theodora Voráčková, Majda Klinkerová, Jitka Klinkerová, Romana Petřinovská, 
Zuzana Slancová, Zuzana Pávková, Jitka Ramdanová, Dana Obermajerová, Zuzana Sléhová, Zuzka Sýkorová, Monika Humplová, 
Bára Votavová, Róza Sýkorová, Ráchel a Kristýna Humplovi, Hanka Křístková, Marie Marková, Věra Pašková, Klára Bryndová, 
Alena Hendlingerová, Magdalena Marková, Jitka Tichá, Dita Votavová, Lenka Svobodová, Zina Bumbálková, Zuzana Sléhová, 
Šárka Ziková, Dorka Tichá, Majda Křístková, Hanka Křístková, Kamila Havlíková, Marie Trefná, Jitka a Máří Čechovi, Tomáš Novotný, 
Zuzka Šrůmová, Tomáš Zděblo, Radka Koběrská, Jakub Marek, Jindřiška „Marková“, Ela Pokorná, Zuzana Vítková, Zuzana Strnadová, 
Adam Kolinger, Alžběta Tichá, Andrea Angelová, Eva z Popradu, Zuzana Smugalová, Marianna Stránská, Veronika Kaciánová, 
Adam Krátký, Jordi Farre, Magdalena Machalická, Jakub Mirovský, Tereza Klinkerová, David Lászlo, Anna Vítková, Marcel Ramdan, 
Jan Stránský, David Lomič, Kamil Šrom, Antonie Nowaková, Róza Zichová, Šimon Stibůrek, Jonáš Tichý, Bára Hlavičková, 
Anna Krtičková, Josef Mirovský, Justyna Zachara, Adam Stibůrek, Josefina Tichá, Ema Holubová, Věra Demelová, Nikol Strobachová, 
Johanka Veletová, Jaromír Sléha, Tereza Sléhová, Barbora Sléhová, Vojtěch Sedláček, Pavel Měkota, Alice Frydrychová, Ondřej Marek, 
Pavel Frydrych, Pavel Tichý, Ondřej Vaněk, Tomáš Procházka, Filip Sedláček, Jakub Vašíček, Pavel Divín, Elis, Martina Moravcová, 
David Ramdan, Adam Ramdan, Jano Kula, Jirka Krátký, Jan Nečas, Tomáš Turek, Jindra Klega, Karolina Kuželková, Dan Fritscher, 
Petr Komínek, Štěpánka Matějková, Miroslav Valta, Kateřina Jirásková, Lenka Blažejová, Kateřina Kabešová, Veronika Němcová, 
Helena Mikyšková, Jana Vitková, Iva Kohoutová, Denisa Havránková, Martina Macurová, Kuba a Bára Mirovských, Martina Moravcová, 
Barbora Šantorová, Petr Hugo Slik.

Udělení čestného Řádu Zlaté pracičky

Šestým rokem uděluje sdružení Roztoč Řád Zlaté pracičky lidem, kteří sdružení dobrovolně bez nároku na honorář věnují svůj 
čas, práci, nadání a nadšení. V roce 2012 obdržela Řád Zlaté pracičky Jitka Klinkerová. Dosavadní držitelé řádu z minulých let 
jsou Šárka Ziková, Lenka Bráfka Svobodová, Jan Halla, Ondřej Marek, Pavel Tichý, Martina Krátká, Jaromír Sléha, Zuzana Šrůmová 
a Tomáš Zděblo.

Udělení Čestného členství:

V roce 2012 bylo uděleno Čestné členství za podporu sdružení a práci pro něj Ondřejovi Smolíkovi a Evě Smolíkové. Dosavadními 
čestnými členy sdružení z let předešlých jsou Marie Marková, Vladimír Vytiska, Milada Boraros, Tomáš Novotný, Markéta Luskačová, 
Zuzana Sléhová a Táňa Pekárková.
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8. Fakta v číslech 2012
Členové 486

z toho dětí a mládeže do 26 let  406

Aktivity pro organizované děti, 
mládež a dospělé

Leden – červen 2012

Počet dětí a mládeže v kroužcích 394

Počet dospělých v kroužcích 24

Celkem 418

Září – prosinec 2012

Počet dětí a mládeže v kroužcích 380

Počet dospělých v kroužcích  15

Celkem 395

Aktivity pro neorganizované děti, 
mládež a dospělé

Počet tvořivých dílen 21

Celkem návštěvníků dílen 159

Přehled dalších akcí

Lidové slavnosti 4

Koncerty 9

Divadelní festivaly a představení 7

Taneční přehlídky a vystoupení  2

Výstavy  5

Trhy 2

Přednášky 2

Prázdniny na statku 1

Benefiční akce

Knihotoč Roztoky 1

Knihotoč Únětice 1

Akce v roli partnera

Kuličkiáda 1

Bleší trh  2

Jiřinkové slavnosti 1

Slavnosti pravého a levého břehu 1

Drakiáda 1

Advent a Vánoce ve středověku 1

Celkem všech akcí 60

Počet návštěvníků vybraných akcí 
(odhadovaný)

Masopust 3000

Jarní trhy  150

Zahradní slavnost  630

Vánoční trhy  370

Živé jesličky  350

Festival Tichého Jelena  280

Sdružení Roztoč svými aktivitami ročně oslovuje více než 4 000 lidí

Česko�finský projekt 
„Popelka“,  
Divadlo Tichý Jelen
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9. 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 2012 patřili:

Turistický oddíl Draci, Středočeské muzeum v Roztokách, Město Roztoky, Asociace turistických oddílů mládeže, Obec Únětice, 
Mateřská škola Únětice, Mateřská škola Přemyslovská Žalov, Občanské sdružení Kravín, Spolek pro obnovu Únětické kultury, sdružení 
Hlasohled, Suchdolští sousedé – příležitostný sbor, Pivovar Únětice, Restaurace U Lasíků. 

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

10. Sdružení Roztoč v roce 2012 podpořili: 

Dotace a granty
Město Roztoky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo kultury, Letiště Praha a.s., Národní agentura 
pro celoživotní vzdělávání – Grundtvig Projekt partnerství a Grundtvig workshop, Státní zemědělský intervenční fond, Přemyslovské 
střední Čechy o.p.s.

Dary
Dary na činnost sdružení – Kateřina Beranová, Jiří Cepelák, Věra Demelová, Robin Freisleben, Handrij Härtel, Hedvika 
Haufenhoferová, Barbora Hlavičková, Štěpán Humpl, Kateřina Jirásková, Veronika Němcová, Anna Kaucká, Jiří Krátký, Ján Kulo, 
Alena Kunová, Pavel Tichý, Jakub Souček, Ondřej Smolík, Tomáš Starý, Pavlína Svitáková, Petr Svobodný, Aleš Špičák, Štěpán Kabeš, 
Vladimír Krejčí, Jan Liška, Romana Petřinová, Jan Ratiborský, Vladimír Vytiska, Jaroslava Zinková, BAOBAB – péče o zeleň s.r.o., Petr 
Knapp, Robert Štěrba, Petr Vopelka, Helena Balounová, Robin Freisleben, Šárka Kubaštová, Barbora Šantorová.

Masopust, Zahradní slavnost – finanční a věcné dary: Pivovar Únětice, RS maso CZ s.r.o., Hotel Academic a Kongresové centrum, 
Vlasové studio E.Uvarová, Lékárna v Zahradě vůní, Lékárna na Tyršově náměstí, Magdala, Roztocká vinotéka, Cafe del Rio, V. Cyrani 
– CYRANI, Top One Reality, RENOVA s.r.o., Kosmetické studio Jafra Kralupy, Magdala, Květiny a chovatelské potřeby Husovo náměstí, 
Pavel Štěpánek STIHL, textil U Růží, Květinářství na Tyršově náměstí, Domácí potřeby – elektro Roztoky, Kosmetické a regenerační 
sudio P.I.H.A., Fyzioterapie Roztoky, ImmoCarService,s.r.o., National Geographic, Antik Decadenza Horoměřice, Vinařství u Bohuslavů 
Únětice, Nikies Fashion, Zverimex, Parfumerie�Hračky na Tyršově náměstí, Prodejna obuvi – paní Bábová, Dary přírody, J+K Papír, 
Štěpán Humpl – Kuchyně, Ondřej Marek, Štěpán Kabeš, AŽP Cyril Mikyška, Veterinární ordinace MVDr. Šavrdy, Jakub Souček, Pavel Tichý

Dary na stavbu nového ateliéru: Jakub Souček, Štěpán Kabeš, Jaroslava Matoušová, Pavel Tichý, Znalex s.r.o., Monika Pelcová, 
Kateřina Frantová, Němcovi, Václav Bárta, Olga Voldanová, Petra Frydrychová, Kamila Havlíková, Petra Bohdanecká, Zuzana Pávková, 
Mikoláš Tuček, Pavel Roubal, Pavel Jursík, Markéta Luskačová, Zuzana Šrůmová, Miroslava Kuglerová, Marie Marková, Ondřej Marek, 
Jana Adolfová, Magdalena a Jan Hallovi.

Všem sponzorům, přátelům a příznivcům srdečně děkujeme!

Divadlo Tichý Jelen 
na Lodi Tajemství
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Přehled akcí 2012
28. ledna  Masopustní dílna „Kašírované masky“ pro 

starší děti a dospělé 
Výroba kašírovaných masopustních masek 
démonů, zvířat, masopustní honorace aj. 
 Ateliér ZŠ Roztoky

29. ledna  Taneční podvečer 
Přehlídka činnosti tanečního kroužku a souboru 
Po špičkách v Divadle Za Plotem. Nové choreo�
grafie dětí z pěti tanečních skupin od předškol�
ního věku po náctileté. A ještě něco navíc...

4. února  Mozaikování 
 Ateliér Havlíčkova

11. února  Masopustní dílna „Masky pro menší děti“ 
Dílna pro menší děti v doprovodu rodičů. 
Výroba masek a škrabošek pro malé princezny 
a prince... 
 Ateliér ZŠ Roztoky

12. února  Masopustní dílna „Kašírované masky“ pro 
starší děti a dospělé 
Druhá část masopustní dílny na výrobu masek 
 Ateliér ZŠ Roztoky

17.–18. února Masopust 2012 
  Tradiční masopustní rej, tentokrát jubilejní 

patnáctý. 
Středočeské muz. v Roztokách, Roztoky, Únětice

10. března  Mozaikování – Velikonoční motivy 
Výroba velikonočních motivů technikou 
mozaiky z různých materiálů. 
 Ateliér Havlíčkova

18. března  Výstava „Vodníci a Hastrmani„ u příležitosti 
Dne vody 
Účast ateliéru JoE na soutěžní výstavě 
 Stará čistírna odpadních vod v Praze�Bubenči

27. března  Krajská postupová přehlídka dětských skupin 
scénického tance pro Středočeský kraj 
 Kongresový sál Hotelu Academic, Roztoky

29. března  Velikonoční koncert souboru Local Vocal 
Duchovní hudba doby postní a velikonoční 
 kostel sv. Jana Křtitele Na Prádle, Praha 1

31. března  Velikonoční dílna – zdobení vajíček 
Zdobení vajec klasickou technikou vyrývání 
vajec včelím voskem a následným barvením, 
dekorování pomocí bavlnek a přízí a jiné 
techniky. 
 Ateliér ZŠ Roztoky

10. dubna  Přehlídka dětské tvorby „To je hlína – Svět 
za tisíc let“ 
účast Ateliéru JoE na výstavě 
 Muzeum Kampa, Sovovy mlýny, Praha

14. dubna  Kuličkiáda 
Tradiční jarní turnaj pro malé i velké. 
Pořádáno ve spolupráci s TK Draci 
 Dětské hřiště Tiché údolí

18. dubna   Valná hromada Sdružení Roztoč 
Setkání členů a příznivců sdružení 
 Ateliér Havlíčkova

21. dubna   Mozaikování 
Mozaiky z luštěnin, koření a zrní 
 Ateliér Havlíčkova

21. dubna   Jarní trhy v Zahradě vůní 
Malé tržiště ve francouzském duchu 
 Bylinková zahrada u roztocké lékárny

12. května   Koncert duchovní hudby, soubor Local Vocal 
 kostel sv. Jana Nepomuckého, Tetín u Berouna

13. května   Koncert duchovní hudby, soubor Local Vocal 
  kostel sv. Klimenta na Levém Hradci, 
 Roztoky�Žalov

19. května   Sborový festival „Otevřená zahrada“ 
představení Divadla Tichý Jelen – Mariáš aneb 
dobře prodaná nevěsta evangelický kostel  
 a zahrada v Libčicích nad Vltavou

19. května   Jarní bleší trh 
Prodej všeho potřebného i nepotřebného s duší 
a příběhem 
 Tyršovo náměstí v Roztokách

30. května –  40. ročník mezinárodní dětské  
– 31. října  výtvarné výstavy LIDICE  

Účast Ateliéru JoE na mezinárodní výstavě

9. června   Anima Solla 
Koncert duchovní hudby komorního pěveckého 
souboru z Rigy (Lotyšsko) kostel sv. Klimenta 
  na Levém Hradci, Roztoky�Žalov

10. června   Koncert pěveckých sborů 
Duchovní písně renesance a baroka, spirituály 
za účasti souboru Local Vocal 
 kostel sv. Václava v Suchdole

12.–13. června  Plavba divadelní lodi bratří Formanů 
„Tajemství“ po městech na Vltavě 
Vystoupení Divadla Tichý jelen – „O Šípkové 
Růžence“ Kotviště U Přívozu, Roztoky

13. června   „Zahrada“ 
Divadelní představení kroužků Pimprlata 
a Dramaťák Ateliér ZŠ Roztoky

15. června   „Nezměrný cit pana P.“ – Divadlo Flajšplyš 
Loutkové divadlo pro dospělé a děti od 8 let 
  Ateliér ZŠ Roztoky

17.–21. června   Grundtvig workshop „Onion and coat“ 
marionette workshop 
Mezinárodní loutkařská dílna pro dospělé 
„Cibule a kabát“ 
 Roztoky, Únětice

21. června   Zahradní slavnost 
 Louka u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

25. června   Výstava „Zahrada“ 
Výstava práce dětí z dílny Semišová myš 
a Keramika s aukcí, hudební doprovod dětí 
z kroužku „Hrátky s flétnou“ 
 Ateliér Havlíčkova

26. června   Výstava „V kraji divů“ 
Výstava studentů Ateliéru JoE, hudební 
doprovod Jan Růžička Ateliér ZŠ Roztoky

12. – 19. srpna   Tvůrčí prázdniny na statku 
Týdenní pobyt s uměleckým zaměřením pro děti 
 Venkovský statek ve vesnici Nová Buková, 
 kraj Vysočina

3. a 4. září   Zápis do uměleckých kurzů a kroužků 
 Ateliér Havlíčkova, Únětice
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8. září   Jiřinkové slavnosti tentokrát na téma 
„Cesta za medailí Zdenky Braunerové“ 
Účast Květinového klubu při sdružení Roztoč 
na akci Středočeské muzeum v Roztokách 
  – zahrada Ateliéru Zdenky Braunové

14. září   Gramoulinophone 
Představení francouzské divadelní společnosti 
2 RIEN MERCI na lodi bratří Formanů Tajemství, 
ve spolupráci se sdružením Roztoč

7. září   Aranžování květin – Podzimní vypichovaná 
vazba“ 
Tvořivá dílna pro dospělé Ateliér Havlíčkova

19. září   Tajemný svět včel 
Veřejná přednáška roztockého včelaře Jiřího 
Němce pro děti a dospělé Ateliér Havlíčkova

15. září   Slavnosti pravého a levého břehu 
Přátelské přesvltavské setkání za účasti 
tanečního kroužku „Po špičkách“, hudební 
skupiny „Blabuburo“, žonglérské skupiny „Mixtrix 
 Levý břeh Vltavy u přívozu Roztoky – Klecany

5. října   Tajemný svět včelařů 
Pokračování veřejné přednášky roztockého 
včelaře Jiřího Němce pro děti a dospělé 
 Ateliér Havlíčkova

6. října   Mozaikování 
Další setkání s mozaikou, tentokrát na téma 
Bisazza – sintrované sklo 
 Ateliér Havlíčkova

6. října   Podzimní bleší trh 
Nákup a prodej věcí s duší a příběhem 
 Tyršovo náměstí, Roztoky

8. října   Keramika 
Tvořivá dílna pro dospělé 
 Ateliér Havlíčkova

18. října   Popelka 
Společné vystoupení Divadla Tichý Jelen 
a finského uskupení Tactil 
 K4 Klub v Celetné 20, Praha 1

20. října   Drakiáda 
Létání s draky, ve spolupráci s TK Draci 
 pole na Solníkách, Roztoky

2. a 3. listopadu  Hraní s finskou kantelou 
Hudební dílna pro všechny věkové skupiny 
 Ateliér ZŠ Roztoky

3. listopadu   Koncert v pivovarské lednici 
Koncert navazuje na hudební dílny 
Hraní s finskou kantelou

3. listopadu   Mozaikování 
Další setkání s mozaikou, tentokrát na téma 
„Emblemata“ Ateliér Havlíčkova

4. listopadu   Poklepání na základní kámen nového 
ateliéru Roztoče 
prostranství za roztockou knihovnou

9. listopadu   Svátek světla 
Společné setkání za účasti dětí z dramatického 
a tanečního oboru 
 Levý Hradec, Roztoky – Žalov

12. listopadu   Dárkové krabičky 
Tvořivá dílna pro dospělé Ateliér Havlíčkova

24. listopadu   Jelení ListoPádění 
5. loutkový festival 
  Ateliér ZŠ Roztoky, Kravín Únětice

30. listopadu –  Knihotoč 
–1. prosince  11. tradiční vánoční knihkupectví v Roztokách 

a 1. v Úněticích 
 Ateliér Havlíčkova, Únětice – restaurace U Lasíků

1. prosince   Adventní věnce 
Tradiční tvořivé setkání s výrobou adventních 
věnců Ateliér ZŠ Roztoky

2. prosince   Advent a Vánoce ve středověku 
Hudební dílna pořádaná ve spolupráci se 
sdružením Hlasohled 
Zpěvy z doby Karla IV. A poutnické písně 
 Ateliér Únětice

2. prosince  Mozaikování 
Setkání s mozaikou, tentokrát na téma 
„Vánoční témata a dárky“ Ateliér Havlíčkova

3. prosince  Adventní hudba renesance a baroka 
Adventní koncert v podání sboru Local Vocal 
a Dětského sboru při sdružení Roztoč 
 kostel sv. Klimenta na Levém Hardci, 
 Roztoky�Žalov

6. prosince  Adventní hudba renesance a baroka 
Adventní koncert v podání souboru Local Vocal 
 kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, Praha 1

8. prosince  Vánoční trhy 
Jedinečné vánoční trhy, na kterých si děti 
v rolích prodejců prodávají svá dílka 
 Ateliér ZŠ Roztoky

10. prosince  Vánoční ozdoby ze slámy nebo z korálků 
Tvořivá dílna pro dospělé Ateliér Havlíčkova

11. prosince  Adventní hudba renesance a baroka 
Adventní koncert v podání souboru Local Vocal 
a sboru Suchdol zpívá 2012 
  kostel sv. Václava v Suchdole, Praha 6

23. prosince  Živé jesličky 
Tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy pro 
všechny, kteří se chtějí v předvečer Štědrého 
dne setkat a potěšit 
 Školní náměstí a prostranství u kostela  
 sv. Jana Křtitele v Roztokách
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2 rien merci: 

14. 9. 2012  

Gramoulinophone
uvádí francouzskou divadelní společnost

Sdružení Roztoč ve spolupráci s Divadlem Bratří Formanů na divadelní lodi Tajemství

Účinkují: 
Jérôme Bouvet,  
Mika Bouvier  
a Stéphane Eudes.

Tří podivní kouzelníci 
Vás pozvou dál do svého 

zvláštního malého stanu.  
Lampa svítí a jejich show 

může začít. Co se děje 
uvnitř je přísně 

střeženým tajemstvím 
– tajemné, fascinující 
a vzrušující zároveň.

Francouzská společnost 
 2 rien merci spojuje 

tradice pouličního umění 
a nového cirkusu.

Představení 
bez jazykové 
bariéry.

určeno 
pro děti 7+ 
a dospělé

Projekt podpořilo město Roztoky

Vstupné: stání 410Kč / 350 Kč děti, studenti a senioři | sezení: 470Kč / 420 Kč děti, studenti a senioři
Rezervace: tajemstvi@formanstheatre.cz 
Předprodej:  v kanceláři sdružení Roztoč , Havlíčkova 713, Roztoky (od 10. 9. do 14. 9.) 

v následujících dnech a hodinách : Po 11–13 * Út 9–12, 16–18 * Čt 10–12, 18–20 * Pá 9–11

Kotviště: U přívozu, Roztokyod 16.00, 18.30 a 20.30

pátek 9. listopadu 18:00
autobusová zastávka Levý Hradec
Letošní slavnost světel nebude klasickým lampi-
onovým průvodem, ale společným setkáním, při 
kterém nás budou provázet děti z dramatického 
a tanečního kroužku Dramaťák a Po špičkách.
Slavnost začíná v 18 hodin na autobusové zastávce 
Levý Hradec, buďte tam, prosím, včas.
S sebou: teplé oblečení a lampiony, které ale 
zapálíme až společně po představení.

podpořilo město Roztoky

24. listopadu 2012 /Atelier sdružení Roztoč
Dramatická školička Svitavy, soubor Jácíčkové: Chlebová Lhota
Na počátku byl prachleba a v něm příběhy lidí z Chlebové Lhoty. Až zafouká 
vítr, možná vás do ní taky jednou přivane. Kdo ví? Představení hrají děti ve věku 
12 – 14 let na motivy stejnojmenné knihy Dagmar Urbánkové.
Pro diváky od 5 let

Divadlo DAMÚZA: Detektiv Lupa a tajemná věž
Loutková pohádka pro děti co se nebojí. Vydejme se s detektivem Lupou do 
jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa, kde se skrývá tajemná věž! 
Podaří se mladému detektivovi rozluštit záhadu ztracených dětí a dostat 
srdce krásné Emílie? 
Pro diváky od 5 let

Divadlo Tichý Jelen: Šípková Růženka
Loutková pohádka o tom co se stane, když je láska  silnější než kletba.
Máte čas? Zastavte se s námi na 1OO let.
Pro diváky od 5 let

Divadlo DAMÚZA: Příběh z říše fantazie
Uniknout ze všedního světa do říše fantazie nemusí být na první pohled tak
obtížné, jak by se mohlo zdát. Malý Vendelín žije v nelehkém světě a tak 
prostřednictvím knih proniká do končin svých nejtajnějších představ.
Loutkové představení pro celou rodinu.

Divadlo DNO – IDOLLS a kapela SEN / Kravín Únětice
Idolls – Co všechno se nestane během jednoho konzertu. 
Zajímá tě co si myslí ten týpek co tancuje vedle tebe? Všichni milují idoly. 
Být svůj vlastní idol je čím dál větší problém.
SEN – Kapela co se vám bude zdát! To není hudba to je názor! 
Nová hudebně-kabaretní formace divadla dno.

Vstupné: jednotlivé vstupné: děti 40 Kč, dospělí 60 Kč
vstupné na odpolední blok představení: děti 150 Kč, dospělí 200 Kč
večerní představení: studenti 80 Kč, dospělí 100 Kč

Dopravní spojení: Praha – Roztoky autobusem, č. 350 a 340 z Dejvické, 
vlakem z Masarykova nádraží
Praha – Únětice autobus zč. 355 a 359

Pořádá: Sdružení Roztoč, www.roztoc.cz
Divadlo Tichý Jelen, www.tichyjelen.cz
Kravín Únětice, www.kravinunetice.cz

Jelení
ListoPádění

14.00

15.15

16.30

17.45

20.00

5. loutkový festival

Za  nanční podporu děkují Jeleni 
Městu Roztoky a MŠMT

ANIMA sollA
Koncert 
duchovní 
hudby
komorního
pěveckého 
sboru z Rigy /lotyšsko/

sobotA 
9. čeRvNA 2012
od 19 hodIN
Kostel sv. KlIMeNtA 
NA levéM hRAdcI

pRogRAM
Rihards dubra (*1964) – prelude, totus 
tuus,  text: Johannes paulus II, Rosa vernans 
caritatis,Ave Maria v, laudate, Ave Regina 
caelorum
Imants Kalniņš (*1937) –  Mostieties, stabules 
un kokles! /Awake, harp and lyre!/, ps.108 
Austriņa  (*1976) – salve Regina
leons Amoliņš (*1937)  – Kyrie
Maksims lascenko (*1989) – Мати убо 
позналася еси, based on orthodox melody 
from solovetsky Monastery    
Ēriks ešenvalds (*1977)   – three sacred songs: 
Ubi caritas et amor, benedictus es, o salutaris 
hostia 
Rihards Zaļupe (*1983)  – two Rain Forest songs 

hudba v podání 
souboru, který vyhrává 
ceny v mezinárodních 
soutěžích a festivalech 
komorní hudby.

Umělecká vedoucí
Marite purina.

vstUpNé 80 Kč

pořádá sdružení Roztoč 
ve spolupráci 
s Římskokatolickou
farností v Roztokách. 

Ad
ve

nt
ní

 h
ud

ba
 re

ne
san

ce
 a 

ba
ro

ka 3. prosince 2012
kostel sv. Klimenta na Levém Hradci
18.00 hodin

Sboreček – dětský sbor při sdružení Roztoč pod vedením Barbory Hlavičkové  
a sbor Local Vocal pod vedením Martina Šmída

Program:  
Missa in contrapuncto (Johann Ernst Eberlin) a písně adventní

Vstupné dobrovolné Koncert podpořilo Město Roztoky a MŠMT

6. prosince 2012
kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, Říční 6, Praha 1
19.00 hodin

Sbor Local Vocal pod vedením Martina Šmída

Program:  
Missa in contrapuncto (Johann Ernst Eberlin) a písně adventní

Vstupné 80 Kč

11. prosince 2012
kostel sv. Václava v Suchdole, Praha 6
18.30 hodin

Sbor Local Vocal pod vedením Martina Šmída 
a sbor Suchdol zpívá 2012 pod vedením Kateřiny Nepustilové
Program:  
Missa in contrapuncto (Johann Ernst Eberlin)  
a písně adventní i vánoční

Vstupné dobrovolné

18 |
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2012 ROZVAHA 2012

INVESTICE 2012

AKTIVA v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek – stavby 855

Dlouhodobý hmotný majetek – movitý 330

Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 2 489

Oprávky k dlouhodobému HM �433

Pokladna 70

Bankovní účty 269

Poskytnuté zálohy 55

Nároky na dotace 1) 6

Ostatní pohledávky 1

Aktiva celkem 3 642

  
PASIVA v Kč
Závazky vůči dodavatelům 233

Výplaty zaměstnanců 39

Pojistné z mezd 1

Daň z mezd 2

Ostatní závazky 4

Dohadné účty pasivní 2) 50

Výnosy příštích období 3) 132

Výdaje příštích období 4

Vlastní jmění 4) 2 948

Výsledek hospodaření roku 2012 229

Pasiva celkem 3 642

1) dotace Město Roztoky, náklady roku 2012, uhrazeno 2013
2) nevyfakturované dodávky energií
3) převod grantu Grundtvig (finanční prostředky pro rok 2013)
4)  vlastní jmění bylo navýšeno o hosp. výsledek r. 2011, 

hodnotu investiční dotace a darů na investice, a sníženo 
o zúčtování odpisů DHM 

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

VÝDAJE  
Mobilní pódium 329 000

Projektová dokumentace 41 000

Montovaná sestava�moduly 1 752 000

Stavební práce 243 000

Přípojka vody a elektřiny 16 000

Dům pro Roztoč 2 052 000
CELKEM 2 381 000

PŘÍJMY  
Dotace MŠMT 1 320 000

Grant SZIF (pódium) 294 000

Dar Letiště a.s. 130 000

Investiční dary 208 000
CELKEM 1 952 000
  
VÝSLEDEK -429 000

NÁKLADY v tis. Kč
Materiál provozní 232

Drobný hmotný majetek 18

Materiál celkem 250

Energie a vodné 60

Opravy a udržování 11

Cestovné 66

Nájemné včetně služeb 1) 189

Telefony, internet, pošta 36

Koordinační a organizační práce 222

Honoráře účinkujícím 203

Lektoři kroužků a dílen 501

Účetnictví, ekonomika, finance 71

Propagace, fundraising 94

Výtvarné návrhy, grafika, dokumentace 18

Vzdělávání a školení 6

Odborné poradenství, IT služby 7

Technické zajištění akcí 74

Náklady mobility Grundtvig 457

Služby celkem 1 878

Mzdy � koordinační a projektový tým 321

Mzdy lektorů 385

Mzdy mobility Grundtvig 3

Ostatní platby za provedení práce 44

Mzdy celkem 753

Poplatky, startovné 26

Poskytnuté příspěvky 1

Kurzové ztráty 12

Ostatní náklady celkem 39

Odpisy DHM 106
NÁKLADY CELKEM 3 163
VÝNOSY v tis. Kč
Vlastní výrobky 13

Účastnické poplatky – dílny, kurzy, kroužky 1 279

Kulturní akce 109

Vlastní umělecká činnost 63

Dary provozní 121

Benefiční akce 57

Členské příspěvky 53

Ostatní výnosy ze služeb 35

Vlastní zdroje celkem 1 730

Dotace Ministerstvo školství 407

Dotace Ministerstvo kultury 20

Dotace Město Roztoky 241

Přemyslovské Střední Čechy 4

Projekt partnerství Grundtvig 824

Dotace, granty celkem 1 496

Zúčtování odpisů DHM poř. z dotace 80

Jiné ostatní výnosy 1) 86
VÝNOSY CELKEM 3 392

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 229
1) doúčtování nepeněžního plnění � pronájem ateliéru 
Havlíčkova



20 |

A carousel of tradition and arts The Roztoč association contributes to a development and promotion of cultural life 
in the Roztoky town and its vicinity. By the means of creativity, community cohesion and by promoting cultural activities it strives 
to enrich the life quality in its neighbourhood.

Courses and tutorials A main body of association´s activities lies in a wide range of regular courses and tutorials catering 
for all age groups and is open to anybody regardless of her/his talent or skills:
• Fine arts • Dramatic arts • Music tutorials  • Dance groups
• Photography • Jugglery groups • Language courses  • Handicrafts group
The above are attended by more than 300 participating members.

Workshops Workshops provide children and adults alike with an opportunity to get together over various creative activities.
Evening and/or weekend workshops offer a chance to learn various art and craft techniques and skills (pottery, tessellation, linocut 
etc.). Workshop themes corresponding with various seasonal folk festivals and/or running whole�year projects.

Folk festivals Open to a general public, seasonal folk festivals rooted in the local culture, has gradually grown (by yearly 
recurrence) into a vital local tradition upheld throughout the town’s neighbourhood.
A preparatory all�hands�on activities joined by members of local community precede every festival.
The biggest of all (and also the best known far beyond the Roztoky city limits) is the annual Mardi Grass festival. Its very authentic, 
down�to�earth spirit and rich program makes it the biggest cultural event of the year attended by more than 2000 people.
Among the other annually held festivals are The end�of�the�school�year Garden party, The Festival of lights, Spring and Harvest 
faires, The Crib or Nativity festival, Christmas concert etc.

Cultural events The Roztoč association holds a number of
• concerts • theatre plays • dance shows • movie nights
performed by professional art groups, artists and members of association´s groups and classes.

Art companies Several art groups are associated with the Roztoč association:
• Mix trix – A troupe of young jugglers • Blabuburo – An afro�beat, all�drum band
• Tichý jelen (aka The silent dear) – An “Independent theatrical company of marionettes, jest and music”
• Local Vocal – a quire/“sacred music lay fraternity” specializing in and promoting medieval liturgical music

Roztoč association Roztoč association is a voluntary basis civic association/interest group of children and adults.
Established in Roztoky in 1997 it has gradually spread its activities to neighbouring villages of Únětice and Libčice.
Roztoč association appeals to more than 4000 people every year.
Roztoč association is recognized and awarded with an “Acknowledged child/youth focused organization of 2011 – 2015” 
by the Ministry of education and sports.
Roztoč association has successfully carried out many long�term projects focused on promoting and developing local culture in our 
region and has also executed several minority integration programs.
Roztoč association has successfully presented its activities in the following countries: Japan, Finland, Reunion, France, Hungary
“The Roztoč donor and volunteer club” unites all who appreciate activities and projects provided by our association and are willing 
to support us in our endeavours.
The Roztoč association is a member of Czech Council of Children and Youth

Studios Workshops and tutorials are held on those premises:

Handicraft arts Studio and information office, Roztoč studio Roztoky, Roztoč studio Únětice,
Havlíčkova str. 713, Roztoky 1st floor of Elementary school Roztoky play group ward Kindergarden house, 1st floor,
 17. listopadu str., Roztoky Únětice
Contacts:
Sdružení Roztoč
Čechova 564, 252 63 Roztoky IČO:26606551
tel.:775 889 940, 775 889 941, 220 514 572 Bank: GE Money Bank
e�mail: roztoc@roztoc.cz Account number:
www.roztoc.cz  116738355/0600

The Roztoč association is a member of The Czech Council of Children and Youth

Roztoč association
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Looking back upon 2012 

Tutorials
In year 2012 the wide range of tutorials constituting the foundation of ngo´s activity has grown wider still. A children choir 
„Sboreček“ led by Bára Havlíčková was added to twenty�two art tutorials already running. The tutorial team now consists of twenty�
four pro artists, language teachers and art students.

A new space for our studios 
After a strenuous search for an appropriate space to accommodate children’s free�time activities, the contract between Roztoč 
association and town of Roztoky was signed and a vacant lot behind the town library was rented. As a cheapest and fastest option, 
the modular house was chosen to serve as a substitute for former spaces in the Roztoky schoolhouse. The classroom used as a studio 
was much needed by the Primary school for regular classes and other school activities. A Ministry of Education investment grant 
reaching 60% of the construction budget was crucial for a successful realization of the project, and in November 2012, the modular 
house was built on the lot. 

The accessible one storey building with the 120 square metres of the floor space houses one big studio, a smaller studio meant 
for individual tutorials, a storage room, a kitchenette and a bathroom. Beside the Ministry of Education grant and a donation by 
Prague Airport and TBG Metrostav ltd. the sum of 178 .000 CZK was raised by private donors. a significant help – together with the 
enthusiastic effort of many volunteers –to the realization of the house construction. In the end of 2012 the electricity and gas was 
installed in the building and a building finalizing plan for the 2013 was set.

The farmhouse art camp
The camp took place at the farmhouse in Nová Buková village – county Česká vysočina – in August 2012. Twenty five children 
of the age of six and up were offered an interesting introduction to a drama, music, dance and various art techniques by team 
of Dita Votavová, Adam Krátký, Dora Tichá and Zuzana Smugalová.

Štěpánka Matějková, the lady of the house, has offered more than accommodation and room for all camp activities but also an 
opportunity to get to know farm animals and taking part in the farm chores – feeding, milking etc., and there was even a chance 
to ride a horse! The camp was very popular with children and parents and more are planned for the summer of 2013.

The international „Cibule a kabát“ (Onion and Coat) marionette workshop
Granted by the Grundtvig – Workshop program the international workshop was held on 17th to 21st of June attended by twenty�one 
participants form nine countries – Turkey, Bulgaria, Spain, Germany, France, Latvia, Portugal, Finland and Czech Republic.

The workshop led in English by four tutors – Milada and Szilárd Bararos, Zuzana Vítková and Matěj Pospíšil was held in the Roztoč 
studio in Únětice primary school and Únětice brewery barn.

The participants were introduced to a making of traditional marionette and writing and creating of a original marionette play. 
Divided into two teams they wrote the „Onion and coat“ plays, later staged at the Roztoč association Garden Party.

Apart from that, the participants had a chance to visit Prague and country around Roztoky, get to know the work of local 
marionetter Antonín Müller and to join the community life in Roztoky and Únětice. The workshop was met with a very positive 
reaction by all participating.

Grundtvig Partnership Project
2012 was also a second year of the Grundtwig Partnership Project in which the Roztoč association has become a partner 
in an international project to support an adult music education. The project objective is to create an environment which enables 
a sharing of different approaches to music education and the experience in the field.
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