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Střípky v mozaice aneb na co jsme pyšní v Roztoči
Poslední únorovou sobotu v Roztokách sněžilo a sněžilo. Sníh pokryl 
domy, zahrady i cesty. Za městskou knihovnou byly patrné stopy od 
běžek a šlápoty v hlubokém sněhu. Vše čistě bílé, stejně jako jednoduchá 
přízemní budova na konci dvorku – nový ateliér sdružení Roztoč. To sobotní 
dopoledne se zde sešla desítka dobrovolníků. Jejich úkolem byla mozaika 
– pestrý koberec, který by zdobil vchod do domu. Bylo potřeba nasekat, 
ohladit a sestavit stovky malých keramických dílků, které večer vytvořily 
čarovný ornament orientálního koberce. Při práci byl čas na povídání 
i výbornou dýňovou polévku. Proč tu všichni byli? Když jsem přemýšlela, 
na co jsme pyšní, jako první mi naskočil nový dům. Poslední dva roky 
byly ve znamení stavby ateliéru. Hledání nového místa, financí, dále pak 
samotná stavba a stěhování. Celé to nebylo vůbec jednoduché. Přesto 
pýchu cítím intenzivně večer, když je mozaika hotová. Malý střípek ve velké 
mozaice celého domu, přesto něčím zásadní, důležitý.

Každý, kdo při stavbě pomohl bez jakýchkoli nároků, je střípkem v mozaice. 
Každý střípek je jinak velký. Někdo daroval kuchyň, stavební dozor, jiný 
uklidil po malířích. Přesto jen dohromady tvoří ornament. Během stavby 
domu odpracovala stovka dobrovolníků stovky hodin. Roztoč pořádá 
v Roztokách řadu akcí, jako jsou Masopust, Živé jesličky, Zahradní slavnost. 
Do více než 25 kroužků a kurzů chodí více než 450 dětí a dospělých. 
Nová setkání přivádějí nové příznivce, dobrovolníky, přátele. Bez nich by se 
žádný Masopust neuskutečnil, nestál by nový ateliér.

Zanedlouho opět sníh pokryje Roztoky i náš ateliér. Bude potřeba 
odhrnovat cestu. Cestu, která vede do domu, domů… Protože tam, 
kde je člověku dobře, kam se rád vrací a zanechává kus sebe, je domov. 
Jsem pyšná na to, že mám kolem lidi, kteří se do Roztoče vracejí.

Jitka Čechová
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Představení sdružení Roztoč
Sdružení Roztoč jsme založili v roce 1997 v Roztokách. Postupem času se činnost sdružení rozšířila i do sousední obce 
Únětice. V současnosti působíme ve čtyřech ateliérech.

Hlavní činnost tvoří nabídka celoročních zájmových kroužků, uměleckých kurzů pro děti i dospělé a tvořivé 
víkendové dílny.

Dále organizujeme kulturní vystoupení, která představují jak vlastní uměleckou činnost, tak i tvorbu pozvaných 
hudebníků, tanečníků, divadelníků a výtvarníků.

V roce 2013 působilo při sdružení Roztoč loutkové divadlo Tichý Jelen, pěvecký sbor Local Vocal, žonglérská skupina 
MixTrix a bubenická kapela Blababuro.

Setkání pro nejširší veřejnost - slavnosti jako Masopust, Zahradní slavnost a Živé jesličky - vychází ze snahy 
o společné vytváření a sdílení tradic. Masopust jsme v roce 2013 v Roztokách organizovali po šestnácté. Každoročně 
ho navštíví několik tisíc místních i přespolních.
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„Společná setkávání jsou 
pro život města důležitější, 
než krásně vyasfaltované 
silnice a opravené fasády. 
Město bez lidí je jen 
hromada kamení.“ 

Marie a Jan

„Cestou tvořivosti, vzájemného 
potkávání a kulturního vyžití 
se snažíme obohacovat život
místních obyvatel.“
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Kurzy, kroužky a dílny pro děti, mládež a dospělé
Pro nejmenší

Družinka pro děti 1,5–3 Paleček 3–4 roky

Dramatický obor

Pimprlátka 3–5  let  Pimprlata 4–7 let Dramaťák 7–18 let 

Výtvarný obor

Výtvarný ateliér Semiška 4– 6 Výtvarný ateliér Semišová myš 6 –10 let

Přípravka na střední školy 12–15 let Barevný ateliér 4–7 let

Výtvarný ateliér Klíčení 3–6 a 6–12 let Keramika pro děti 5–10 let

Keramika pro mládež a dospělé od 10 let Kurz animace 5–15 let

Taneční obor

Taneční studio „Po špičkách“ 3 –15 let Tanec pro dospělé od 16 let

Hudební obor

Hrátky s flétničkou 5 –11 let Malí muzikanti 5 –8 let

Dětský sbor 6–11 let Housle od 6 let

Klasická kytara od 6 let Africké bubny od 15 let

Jazyky

Angličtina pro předškoláky 5–6 let Angličtina pro malé školáky 6–8 let

Francouzština od 12 let

Ostatní kurzy

Žonglování od 10 let Včelařství od 8 let

Fotografický kurz od 13 let Mozaikování od 7 let

Kurz šití pro mládež a dospělé

OCENĚNÍ

Výtvarná dílna Semišová myš
Ocenění na mezinárodní výstavě v Lidicích
Na 41. ročníku mezinárodní dětské 
výstavy Lidice získala Barbora Šromová 
(6 let) z Výtvarné dílny Semišová myš 
pod vedením Dory Tiché čestné uznání 
za vsvůj obrázek masky
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Závěrečné výstavy celoroční práce výtvarných kroužků
Malá letní výstava 24. 6. výstava prací dětí z Výtvarné dílny Semišová myš lektorky Dory Tiché a kroužku Keramika 
lektorky Andreji Angelové

Výstava výtvarného ateliéru v Úněticích 25. 6. lektorka Alena Trávníčková

Myslíš, že mě znáš? 25. 6. výstava prací studentů z Ateliéru JoE pod vedením Lady Křesadlové Krupkové

Kurz animace
Život stromu a další krátké animované filmy

V dětském animačním studiu při sdružení Roztoč vzniklo během celoroční práce krátkých animovaných filmů, které si 
můžete prohlédnout na http://vimeo.com/user19024454 . Lektorka animace Anna Krtičková vedla také dílnu animace 
na letním táboře na statku v Nové Bukové, kde děti pracovaly s příběhem Tobiáše Lolnesse a vytvořily krátký animovaný 
film Život stromu.

Pimprlata, Dramaťák
Na závěrečném divadelním podvečeru zahrály děti z Pimprlat milé představení „Tři zlaté klíče“ a starší děti 
z Dramaťáku uvedly své autorské představení „Tati, tatínku!“, které ještě zopakovaly na Zahradní slavnosti. 
Od září 2014 se děti věnovaly tématu čokolády a pracovaly na představení vycházejícím z autorských textů dětí 
o čokoládě.

Koncerty hudebních kroužků
Nově v roce 2013 začali lektoři hudebních kroužků pořádat úspěšné společné koncerty dětí a lektorů. 
Děti ze Sborečku, Hrátek s flétnou, Klasické kytary a Houslí vystupovaly se sólovými skladbami, v malých souborech 
i se společně nazkoušenými písněmi. Jarní koncert se konal v Husově sboru a Adventní v historickém sále 
Středočeského muzea.

Taneční studio Po špičkách
Taneční studio Po špičkách Kromě již tradičního Tanečního podvečera (leden, kino Ořechovka, Praha 6) se tanečnice 
TS Po špičkách zúčastnily festivalu scénického tance a pohybového divadla Tanambourré 2013 ve Varnsdorfu a řady 
krajských přehlídek dětských skupin scénického tance a pohybového divadla. TS Po špičkách se dostalo velkého uznání 
na III. festivalu amatérského současného tance a jeho choreografie „V dešti“ byla hodnocena odbornou porotou velice 
vysoko. Ve svém článku v oborovém časopise Pam, pam o festivalu Podzimní fantazie 2013, který se konal v říjnu 2013 
v Jablonci nad Nisou, zařadila Mgr. Bohumíra Cveklová (odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA pro dětský scénický tanec) 
práci TS Po špičkách mezi to nejkvalitnější, co lze u nás z dětského scénického tance vidět. 

K
u
r
zy

, 
k
r
o
u
žk

y
 a

 d
íl

n
y

Naše zahrádka a pole
Od září 2013 pracovaly děti ve všech  výtvarných ateliérech na tématu Rodinné zemědělství aneb Naše zahrádka a pole.
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Vlastní umělecká tvorba

Local Vocal – vokální soubor
Pěvecký sbor Local Vocal vznikl v roce 2006. Ve svém repertoáru má převážně duchovní skladby s akcentem na českou 
hudbu středověku a renesance.

„V roce 2013 jsme kromě tradičních velikonočních a adventních koncertů na Levém Hradci a v Praze na podzim 
nastudovali se studentským orchestrem Music Factory Smíchov Vivaldiho Magnificat, které jsme provedli v rámci 
benefičního koncertu v chrámu Panny Marie Sněžné.“

Více než 10 koncertů proběhlo převážně v sakrálních prostorách (kostel Panny Marie Sněžné v Praze, Sv. Václava 
v Suchdole, Sv. Klimenta na Levém Hradci, Sv. Jana Křtitele Na Prádle v Praze, klášter v Želivi atd.)

V červenci vyvrcholil dvouletý projekt Grundtvig - setkáním pěveckých sborů z Lotyšska, Finska, Česka a Francie 
na „Festival Choral de Joigny“, kterého se sbor účastnil.

Divadlo Tichý Jelen
Nezávislé profesionální divadlo zaštítěné sdružením Roztoč založila v roce 2007 Jitka Tichá spolu s hercem a režisérem 
Jiřím Jelínkem. Ve spolupráci s Roztočem připravuje divadelní festivaly. 

Žonglérská skupina MixTrix
Umělecká skupina studentů žonglování prezentuje od roku 2008 své vlastní choreografie s hudebním doprovodem na 
řadě kulturních akcí. V roce 2013 obdrželi v rámci programu Mládeže v akci grant na činnost, díky kterému uspořádali 
tři žonglérské workshopy pro děti a mládež v Úněticích a jeden ve Svitavách.

Během roku 2013 vystoupili na akcích: Pražský karneval, Roztocký Masopust, Zahradní slavnost v Sibřině, Trnfest v Trnávce, 
Dětský den v Bratislavě, Dětský den v Zoo Brno, Dětsk & yacute; den v ZOO Praha, Adrenalin day, Zažít město jinak v Praze, 
Slavnosti pravého a levého břehu v Roztokách, Slavnosti jablek v Olbramově. Více na http://www.mixtrix.roztoky.net.

Skupina Blabuburo
Bubenické uskupení se skládá z nadšenců a příznivců bubnů a africké hudby. Specializuje se na západoafrickou hudbu 
hranou na djembe, basové bubny a další tradiční perkusivní a nově i melodické nástroje. V roce 2013 vystoupilo na 
řadě kulturních akcí: vernisáže, koncerty, masopusty (Roztoky, Břevnov), Slavnosti levého a pravého břehu Vltavy atd.
www. blabuburo.cz

Cára carara
Divadelní soubor vznikl při dramatickém kroužku sdružení Roztoč v roce 2011. V roce 2013 nastudoval představení 
Tati, tatínku!
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Letní pobyty pro děti
Letní týdenní pobyt s uměleckým zaměřením pro děti proběhl v srpnu 2013. Po loňské premiéře ve dvou turnusech 
pro celkem 50 dětí lektorský tým sdružení Roztoč připravil pro účastníky tvořivý program inspirovaný příběhem Tobiáše 
Lolnesse podle stejnojmenné knihy. Děti měly možnost tvořivých setkání s hudbou, tancem, divadlem a výtvarnými 
technikami v malebné krajině české Vysočiny, které doprovázelo poznání života na statku a péče o domácí zvířata.
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Svátky a kulturní akce

Lidové slavnosti – svátky
Masopust v Roztokách (8. a 9. 2.)

Masopust je největší lidová slavnost v Roztokách, za kterou se sjíždějí lidé z daleka. Hlavnímu masopustnímu průvodu 
předchází komorní páteční obchůzka po domech, která letos vedla v okolí ulic Havlíčkova, Jungmannova a Rýznerova. 
Celého Masopustu včetně příprav se zúčastnili naši přátelé z Finska a Francie, muzikanti a zpěváci, partneři z projektu 
Parnterství Grundtvig. Začátek sobotního masopustního programu se konal na nádvoří zámku (Středočeské muzeum 
v Roztokách). Mezi maškary se nově zařadilo hejno ptáčků (kašírované dětské masky), tvořících houf kolem královny, 
Zuzany Vítkové, která ve stavu požehnaném s vlastnoručně vyrobenou korunou a róbou byla ozdobou průvodu. 
Nově průvod provázely kašírované opice, pošťuchující všechny bez rozdílu. Na Holém vrchu byly tradiční kruhy spojených 
sousedských průvodů zas o něco větší. Taneční a hudební večerní zábavu nabídl kromě Kravína i Unětický pivovar. 
V Sokolovně zahájilo masopustní ples předtančení mladých roztockých tanečníků v duchu swingového lindi hop.

Zahradní slavnost (19. 6.)

Louka na Levém Hradci opět koncem června ožila zahradní slavností - hudbou, tancem a divadlem v podání dětí 
i pozvaných profesionálů. Nové choreografie tanečnic a tanečníků všeho věku ze studia Po špičkách střídaly vystoupení 
flétnistů a Sborečku. Byla otevřena medová kavárna u Němců, kde děti z včelařského kroužku vyprávěly o včelách. 
Přestavení „Tati, tatínku“ dětí z Dramaťáku a projekce krátkých filmů z kurzu animace obdržely velký potlesk. Chytlavé 
melodie a vtipné scénky Jiřího Jelínka a kapely BomBarďák vystřídaly poetické šansony Francouzky Cecile da Costa 
ze sousedních Libčic. Celou slavnost ukončilo ohnivé show MixTrix těsně než se spustil noční lijavec, který naštěstí 
zmáčel až uklízející četu.

Svátek světel (8. 11.)

Svátek se po několika letech vrátil do Tichého údolí. Z Maxmiliánky vedla děti a jejich rodiče osvětlená cesta podél potoka 
až na louku k Domu světla. Světlonoši ve vysokých čepicích postupně rozsvěceli lampionky, až se celý Dům rozzářil. Děti do 
něj mohly vstoupit, zahrát si na nástroje a užít si nádhernou chvíli teplého světla uprostřed chladivé tmy.

Vánoční trhy (15. 12.)

Jako opravdové středověké tržiště nazdobené se stánky a ohněm vypadal dvorek u nového ateliéru Roztoče, kde se 
poprvé pořádaly venkovní vánoční trhy dětských prací. Báli jsme se, jestli děti od prodeje zima neodradí, ale prodejní 
místa byla plná a děti v kožíšcích a čepicích prodaly většinu ze svých pestrých výtvorů.

Živé jesličky (23. 12.)

Zpěv andělů se rozléhal zámeckou zahradou i nádvořím zámku. Jesličky na zámku byly v roce 2013 novinkou. Společně 
prožitou radost přinesly koledy, světlo a čekání na dobrou zprávu. Tu ani teplé, skoro jarní povětří nezkazilo.
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Kulturní akce
Chlebová Lhota divadelní představení a dílna (3. 5.)

Na počátku všeho byl prachleba… tedy vlastně kniha Dagmar Urbánkové Chlebová Lhota. Divadelní představení 
dramatického souboru Naopak ze Svitav inspirované stejnojmennou knihou a autorské čtení Dagmar Urbánkové 
3. května „pokřtily“ nově zrekonstruovaný prostor půdy Středočeského muzea v Roztokách. Mezi oběma představeními 
byla možnost si ve výtvarné dílně vykrájet, vydloubat, uhníst domeček z voňavého chleba.

Gulliverovy cesty – představení kočovného divadla Žebřiňák (13. 9.)

Prvním kulturním setkáním na dvorku před ateliérem bylo loutkové divadelní představení souboru Žebřiňák. S hrou 
Gulliverovy cesty přijelo na žebřiňáku z Jižních Čech a přilákalo do improvizovaného hlediště na dvorku desítky diváků. 
Představení zakončila ohnivá show a živá hudba k poslechu a tanci.

Představení Com.post divadlo 3 hlavy a 4 stopy (19. 9.)

Česko -německé divadlo 3 hlavy 4 stopy uvedlo v prostorách zámecké půdy Středočeského muzea v Roztokách premiéru 
interaktivního a pohybového představení Com.post, které tematizuje komunikaci v dnešní době. „Intimní zážitek 
pro 20 diváků sedících v kruhu, kde jste chvíli herci a chvíli diváky. Vtipné, poetické, intenzivní a příjemně komorní 
představení “

Korženěvská v Tádžikistánu (21. 10.)

Beseda s promítáním fotografií pana Lukáše Křístka o cestě do Pamíru a Tádžikistánu.

Tichá jelení Advent túra (1. 12.)
Sláva je tu sníh, jelen na saních!

6. loutkový festival Tichého Jelena představil v novém ateliéru divadla pro děti i dospělé. Divadlo jednoho Edy 
„O nepořádném křečkovi“ a „Jak sloni k chobotu přišli“ vystřídala Aneta Františka Holasová, která četla ze své knihy 
Lumír včelaří. Následovalo malování perníčků a společný medový oběd s adventní polévkou z krmelce.

Večerní program pro dospělé se otevřel autorskou inscenací 4 měsíce Osla. Evropské centrum romské hudby v Praze 
ve spolupráci se scénografkou a výtvarnicí Terezou Sléhovou představilo scénický tvar na rozhraní loutkové inscenace, 
výtvarné performance a hudebního klipu. Divadlo jednoho Edy rozehrálo další variantu „karkulkovského“ příběhu 
- Červená Karkulka 4: Den červeného čepečku. Na závěr festivalu diváky pohltila improvizační smršť Divadla DNO – 
REVUE1. Divadlo jen pro ten den. Co všechno se (ne)stalo 1. prosince.
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Projekty – Grundtvig
Grundtvig – Projekt partnerství – Celoživotní vzdělávání dospělých v oblasti hudby

V období 2011 – 2013 jsme byli partnerem v mezinárodním projektu Grundtvig podporujícím vzdělávání dospělých 
v oblasti hudby. Cílem bylo sdílení různých přístupů v hudebním vzdělávání dospělých, utváření nových hudebních 
situací a vzájemná výměna zkušeností. Dalšími partnery projektu byli hudební škola v Joigny/Francie, Vzdělávací 
institut pro dospělé v Iisalmi/Finsko a Kulturní centrum v Ogre/Lotyšsko.

V červenci 2013 se uskutečnilo závěrečné projektové setkání – Hudební festival ve francouzském Joigny, kterého 
se účastnily pěvecké sbory z Lotyšska, Finska, Česka a Francie. Za sdružení Roztoč se festivalu účastnil pěvecký sbor 
Local Vocal pod vedením Martina Šmída.

Dny ve znamení inspirativních setkávání a večerních koncertů pěveckých sborů v kostele Sv. Theobalda zakončil společný 
odpolední koncert pro veřejnost a 14. července závěrečný slavnostní koncert v prostorách radnice města Joigny.
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„Pomáháme, protože
nám připadá smysluplné 
a naprosto přirozené podporovat 
kulturní a společenský život ve 
městě, kde žijeme. Díky Roztoči 
máme i s malými dětmi bohatý 
program, možnost setkávat 
se s přáteli a děti mají velmi 
pestrý výběr kroužků.“ 
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Stavba domu
Na podzim roku 2013 jsme otevřeli nový ateliér „Plechárna“. Dosavadní ateliér v ZŠ Roztoky jsme museli opustit. Díky 
řadě spřízněných lidí, s podporou MŠMT a Letiště Praha se nám podařilo postavit na městském pozemku modulovou 
stavbu. Jde o jednoduchou přízemní budovu s velkým ateliérem. Nový ateliér v Jungmannově ulici se stal domovem 
hlavně pohybových a dramatických kroužků a kurzů. Na podporu stavby jsme připravili řadu benefičních akcí.

Slavnostní otevření nového ateliéru (5. 9.)
První čtvrtek v září jsme otevřeli Ateliér v Jungmannově ulici – Plechárna. Slunečný podvečer se nesl ve znamení 
tance, hudby a žonglování. Symbolem otevření se staly tajemné plechovky (celá budova je potažená plechem), které 
kmotři slavnostně otevřeli. V každé se ukrývala múza – ochránkyně domu a uměleckých oborů. Múzy pro nás vyrobily 
výtvarnice Zuzana Vítková, Marianna Stránská, Dora Tichá a Anna Krtičková. Žonglování na střeše v podání souboru 
Mix trix potěšilo všechny zúčastněné.

Stavíme roztočí dům tancem, hudbou, divadlem
Cyklus kulturních akcí jsme připravili společně s lektory kroužků a přáteli. 
Veškeré vstupné na dílny a představení bylo dobrovolné a určené na vybavení. Účinkující vystoupili bez nároku na honorář.

Proběhly následující akce:

Šatečky

Společně jsme našili šatečky pro malé tanečnice. Šaty poté byly vydraženy na slavnosti v novém ateliéru.

Lenka Svobodová, Jitka Tichá, Alžběta Svobodová, Alžběta Tichá, Josefina Tichá, Zuzana Strnadová, Josef Mirovský, 
Adam Janoušek, Dita Votavová, Kateřina Judová, Barbora Hlavičková, Zuzana Smugalová a děti z kroužku Po Špičkách, 
Blabuburo bubeníci

Jó, náš Jonáš

Divadelní představení studia Damúza. Zuzana Vítková, Johana Vaňousová, Diana Čičmanová

Malá letní výstava s dražbou obrazů

Dorota Tichá a děti z ateliéru Semišová myš, Andrea Angelová a děti z Keramiky

Přednáška o včelách

Jiří Němec

Velikonoční dílna

Dora Tichá, Adam Krátký

Taneční hodiny pro dospělé

Zuzana Smugalová

Přednáška o Českém Švýcarsku

Handrij a Erika Härtelovi

Jarní koncert

Dita Votavová, Barbora Hlavičková, Adam Janoušek, Kateřina Judová, Antonie Nowaková

Další významnou akcí na podporu domu bylo:

Vánoční knihkupectví

5. ročník tradiční benefiční víkendové akce, kde dobrovolníci prodávají knižní novinky.

Koordinuje Martina Krátká ve spolupráci s knihkupectvím Kosmas.

Dobrovolníci: Bára Mirovská, Barbora Šantorová, Denisa Havránková, Dita Votavová, Helena Mikysková, Iva Kohoutová, 
Jakub Mirovský, Jana Vítková, Jitka Čechová, Jitka Tichá, Kateřina Jirásková, Kateřina Kabešová, Lenka Blažejová, Martina 
Krátká, Martina Macurová, Martina Moravcová, Petr Hugo Šlik, Romana Petřinová, Věra Demelová, Veronika Němcová
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Financování stavby

DOTACE A GRANTY ČÁSTKY

MŠMT 1 320 000 Kč

Letiště Praha, a. s.  183 000 Kč

Individuální dary na dům: Adolfová Jana, Asociace TOM, Bárta Václav, Bohdanecká Petra, Felkelovi 
Alice a Petr, Frantová Kateřina, Frydrychovi Petra a Jaroslav, Hallovi Magdalena a Jan, Havlíková 
Kamila,Hlavičková Barbora, Jursík Pavel, Kabeš Štěpán, Krejčí Vladimír a Zuzana, Křístek Lukáš – Znalex, 
Kubíček Dušan, Kuglerová Miroslava, Luskačová Markéta, Marek Ondřej, Marková Marie, Matoušová 
Jaroslava, Němcovi Zdeněk a Veronika, Novotný Tomáš, Pávková Zuzana, Pelcová Monika, Roubalovi
Pavel a Saša, Ryneš Martin, Souček Jakub, Šrůmová Zuzana, Tichý Pavel, Tuček Mikoláš, Voldanová Olga 231 453 Kč

Pravidelná podpora sdružení: Humplovi Štěpán a Monika, Jirásková Kateřina, Kabeš Štěpán, Krátkých 
Jiří a Martina, Krejčí Vladimír a Zuzana, Macurová Martina, Němcovi Veronika a Zdeněk, Ratiborský Jan,
Smolíkovi Eva a Ondřej, Tichý Pavel  41 400 Kč

CELKEM DARY A DOTACE 1 775 853 Kč

Benefiční akce sdružení: Knižní trh; Stavíme roztočí dům tancem, hudbou, divadlem  69 659 Kč

VLASTNÍ ZDROJE SDRUŽENÍ  428 636 Kč

CELKEM NÁKLADY KE DNI 2. 9. 2013  2 274 148 Kč

Dárci služeb a materiálu
TBG. Metrostav, s. r. o., ředitel Ing. Jan Kupeček – beton
Karel Lomos – geodetické zaměření
Martin Ryneš, Forinex service s. r. o. – materiál a vymalováni celeho objektu
Václav Kovanda – stavební dozor
Štěpán Humpl – kuchyň
Jindřich Kléga, architekt – výkres bezbariérového WC 
Eva a Ondřej Smolíkovi, architekti – architektonické projekty domu a zahrady
pan Cempírek – oprava kotle
Pavel Tichý – OSB desky
Tomáš Havlík – chodník
Martin Sýkora – světla
Jakub Pávek – rampa
Pavel Žert – instalace závěsných systémů
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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 2013 věnovalo 57 dárců na podporu sdružení dary finanční i věcné 
v hodnotě 262.483 Kč. Všechny dárce jsme pozvali 5. 9. 2013 na slavnostní otevření nového ateliéru sdruženi 
v Jungmannově ulici, jako poděkování za jejich podporu bylo připraveno vystoupení dětí z tanečních kroužků 
a žonglérů Mix Trix.

Dary
Dary na činnost sdružení

Jakub Souček, Zuzana Šrůmová, Hana Kolčabová, Hedviga Haufenhoferová, Petra Frydrychová, Pavel Tichý, 
Libor Kramoliš, Dan Holubkov, Blanka Krtičková, Martin Sýkora, Miroslav Plašil, Trees, s. r. o., Veronika Kristová, 
Pavel Jursík, Vladimír Krejčí, Veronika a Zdeněk Němcovi, Martina a Jiří Krátký, Štěpán Kabeš, Štěpán Humpl, 
Jan Ratiborský, Martina Macurová, Kateřina Kabešová, Jaroslav Sléha

Masopust, Zahradní slavnost – finanční a věcné dary: 

Pivovar Únětice, RS maso CZ, s. r. o., Hotel Academic a Kongresové centrum, Magdala Monika Lainová,Cafe del Rio, 
V. Cyrani – CYRANI, Lékárna Roztoky Masarykova, Štěpán Humpl – Kuchyně, AŽP Cyril Mikyška,Veterinární ordinace 
MVDr. Šavrdy, Znalex s.r. o, RHG, spol. s r. o., PROKOS, s. r. o., Bláha, s. r. o., Štěpánek PAM, s. r. o., ZO OS ECHO, 
VUAB Pharma, Ing. David Franta, Restaurace Tiché údolí, Karel Rajtmajer – PEKARA, spol. s r. o.K
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Proč pomáhám 
ve sdružení Roztoč?
Cítím, že takové společenství lidí 
na menším městě je skvělé. 
Se spoustou lidí jsem se skamarádila
 a vím, že se na ně můžu kdykoliv obrátit. 
Cítím, že jsem užitečná. 
Dost často je to dřina, ale pekli jste někdy 
masopustní koláče z těsta zadělaného 
ve vaně za pomoci zpěvaček z Finska? 
Zapojila se celá rodina a trávíme tak 
mnohem více času pohromadě. 
Martina
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Klub dobrovolníků
Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu.

Bez dobrovolníků by nebylo Roztoče. Již od začátku s námi byla řada přátel, příznivců, kteří zdarma pomáhali na Masopustu 
a dalších akcích. Sdružuje všechny, kteří chtějí nabídnout pomoc laickou i odbornou. V naší databázi je v současnosti asi 
150 dobrovolníků. V roce 2013 dobrovolníci odpracovali během Masopustu, na stavbě domu a řadě dalších akcí stovky hodin. 
Koordinátorkou klubu je Hana Křístková.
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Ateliéry
Ateliér Roztoky ‑Havlíčkova – INFORMAČNÍ CENTRUM

Informační centrum a výtvarný ateliér

Havlíčkova 713 | 252 63 Roztoky

Ateliér PLECHÁRNA

Jungmannova – za městskou knihovnou

252 63 Roztoky

Výtvarný ateliér LE GARAGE

Puchmajerova 1555 | 252 63 Roztoky

Ateliér Únětice

Ateliér sdružení Roztoč – Únětice

Budova MŠ, 1.patro | 252 64 Únětice
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Pravidelní dobrovolníci v administrativě:
Martina Krátká, Petra Frydrychová, Hana Křístková

Dobrovolníci 2013

Adam Janoušek, Adam Kolinger, Adam Krátký, Adam Stibůrek, Alena Bartošová, Aleš a Radka Hendlingerovi, 
Alice Frydrychová, Alice Felkelová, Alžběta Tichá, Andrea Angelová, Anna Kaucká, Bára Havlíková, Bára Hlavičková, 
Bára Mirovská, členové finské delegace pod vedením Tapaniho Lakaniemi, členové francouzské delegace pod vedením 
Thierryho Bouchier, Dan Fritscher, David Lászlo, David Lomič, David Ramdan, Denisa Havránková, Dita Votavová, 
Dora Tichá, Ela Hyková, Eliška Konývková, Erika Härtelová, Eva Kulová, Eva Masáková, Eva Smolíková, Filip Sedláček, 
Hanka Holubkovová, Hanka Kaplanová, Hanka Křístková, Igor Petrovics, Jakub Marek, Jakub Mirovský, Jakub Pávek, 
Jakub Vašíček, Jan Halla, Jan Kabelka, Jan Soukup, Jan Stránský, Jano Kula, Jaromír Sléha, Jaroslav Štěpánek, 
Jindra Klega, Jirka Krátký, Jiřina Krásová, Jitka Čechová, Jitka Klinkerová, Jitka Ramdanová, Jitka Tichá, 
Johanka Havlíková, Jonáš Tichý, Josef Mirovský, Josefina Tichá, Kamil Šrom, Kamila Havlíková, Katarína Tršová, 
Klára Bryndová, Lenka Svobodová, Lenka Vokasová, Lucie Nedomová, Lukáš Křístek, Magdalena Hallová, Magdalena 
Klinkerová, Magdalena Kracík Štorkánová, Magdalena Křístková, Magdaléna Machalická, Magdaléna Marková, 
Matěj Čech, Marcel Ramdan, Marianna Stránská, Marie Pašková, Marie Trefná s dcerou, Markéta Luskačová, 
Martin Čábelka, Martin Čech, Martin Elis, Martin Sýkora, Martina Krátká, Martina Macurová, Martina Moravcová, 
Matěj Roubal, Martina Macurová, Michaela Vránová, Mikulčík Jakub, Monika Humplová, Ondřej Dlohoš, Ondřej Marek, 
Oskar Bábek, Pavel Divín, Pavel Frydrych, Pavel Měkota, Pavel a Šimon a Matěj Roubalovi, Pavel Tichý, Pavel Žert, 
Petr Komínek, Petr Mikšovský, Petra Bradáčová, Petra Frydrychová, Prokop Kantor, Radka Machalická, Richard Veleta, 
Robin Fraislenben, Roman Havránek, Róza Zichová, Slávka Zinková, Šimon Humpl, Tereza Klinkerová, Tereza Sléhová, 
Tomáš Marek, Tomáš Novotný, Tomáš Procházka, Tomáš Turek, Tomáš Zděblo, Tomáš Zedník, Věra Bohdanecká, 
Věra Demelová, Veronika Němcová, Veronika Trachtová, Vítek Adolf, Vítek Čelikovský, Vladimír Krejčí, Vladimír Třebický, 
Vladimír Vytiska, Vojtěch Juda, Zina Bumbálková, Zuzana Krejčí, Zuzana Slancová, Zuzana Sléhová, Zuzana Smugalová, 
Zuzana Strnadová, Zuzana Sýkorová a lesní školka, Zuzana Šrůmová, Zuzana Vítková.

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
Hana Křístková  klub dobrovolníků
Denisa Havránková  administrace, archiv
Ivana Dlohošová účetnictví
Pavlína Freislebenová účetnictví
Martina Krátká  klub dárců
Zuzana Šrůmová  webmaster, administativa

Externí tým:

Josef Mirovský, Markéta Luskačová, Jakub Souček – fotodokumentace
Milada Boraros, Mariana Stránská, Zuzana Vítková – výtvarné návrhy
Albert Bartoš – grafika, sazba
Jan Halla, Josef Mirovský – správce sítě

Pedagogové/lektoři:

Andrea Angelová, Kateřina Judová, Lucie Nedomová, Erika Härtelová, Barbora Hlavičková, Adam Janoušek, 
Jitka Klinkerová, Adam Krátký, Anna Krtičková, Lada Krupková Křesadlová, Tomáš Marek, Magdalena Marková, 
Josef Mirovský, Jiří Němec, Antonie Nowaková, Zuzana Smugalová, Veronika Svobodová, Magdalena Kracík Štorkánová, 
Dora Tichá, Alena Trávníčková, Zuzana Vítková, Dita Votavová.
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Členové 586, z toho dětí a mládeže do 26 let 519

Aktivity pro organizované děti, 
mládež a dospělé
Leden – červen 2013
Počet dětí a mládeže v kroužcích  380
Počet dospělých v kroužcích  15
Celkem  395
Září – prosinec 2013
Počet dětí a mládeže v kroužcích  434
Počet dospělých v kroužcích  32
Celkem  466

Aktivity pro neorganizované děti, 
mládež a dospělé
Počet tvořivých dílen  19
Celkem návštěvníků dílen  151

Přehled dalších akcí
Lidové slavnosti  6
Koncerty  10
Divadelní festivaly a představení  5
Taneční přehlídky a vystoupení  2
Výstavy  3
Trhy  1
Přednášky  3
Letní tábory  2
Benefiční akce
Knihkupectví  1
Módní přehlídka  1
Akce Stavíme dům tancem, hudbou, 
divadlem…

Akce v roli partnera
Kuličkiáda  1
Bleší trh  2
Jiřinkové slavnosti  1
Slavnosti pravého a levého břehu  1
Drakiáda  1

Počet návštěvníků vybraných akcí 
(odhadovaný)
Masopust  4000
Zahradní slavnost  600
Svátek světla  300
Živé jesličky  500

Sdružení v médiích
Hlavním zdrojem informací o naší činnosti je www.roztoc.cz. V roce 2013 jsme dvakrát vydali občastník Roztočiny, 
který obšírněji informoval o aktuálním dění (například podrobnosti o stavbě domu).

Pravidelně přispíváme do městského časopisu Odraz, regionálních tiskovin (Náš region), odborných časopisů (Archa – 
vydáváno Českou radou dětí a mládeže).

Česká televize natočila v lednu 2013 v rámci pořadu Folklorika dokument o roztockém Masopustu. Roztocký Masopust 
se objevil i v řadě dalších médií.

Spolupracující organizace
Turistický oddíl Draci 
Středočeské muzeum v Roztokách 
Město Roztoky 
Technické služby Roztoky 
Asociace turistických oddílů mládeže 
Obec Únětice 
Mateřská škola Únětice 
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.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2013
NÁKLADY v tis. Kč
Materiál provozní 332

Drobný hmotný majetek 21
Materiál celkem 353
Energie a vodné 98
Opravy a udržování 33
Cestovné 63
Reprezentace 1
Nájemné včetně služeb 170

Telefony, internet, pošta 36

Koordinační a organizační práce 285

Honoráře účinkujícím 128

Lektoři kroužků a dílen 448

Účetnictví, ekonomika, finance 50

Propagace, fundraising 61

Výtvarné návrhy, grafika, dokumentace 19

Vzdělávání a školení 9

Technické zajištění akcí 24

Náklady mobility Grundtvig 158
Služby celkem 1 388
Mzdy - koordinační a projektový tým 63

Mzdy lektorů 434

Ostatní platby za provedení práce 44
Mzdy celkem 541
Poplatky, startovné 14

Poskytnuté příspěvky 2

Pokuty a penále 1

Kurzové ztráty 6
Ostatní náklady celkem 23
Odpisy DHM 243
NÁKLADY CELKEM 2 743
VÝNOSY v tis. Kč
Vlastní výrobky 28

Účastnické poplatky - dílny, kurzy, kroužky 1 418

Kulturní akce 56

Vlastní umělecká činnost 55

Dary provozní 91

Benefiční akce 76

Členské příspěvky 50

Ostatní výnosy ze služeb 87
Vlastní zdroje celkem 1 861
Dotace Ministerstvo školství 200

Dotace Ministerstvo kultury 12

Dotace Úřad práce 24

Dotace Město Roztoky 220

Grant Přemyslovské Střední Čechy 2

Projekt partnerství Grundtvig 227
Dotace, granty celkem 685
Zúčtování odpisů DHM poř. z dotací a darů 178

Jiné ostatní výnosy 82
VÝNOSY CELKEM 2 806
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 63

ROZVAHA 2013
AKTIVA v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek-stavby 3 042

Dlouhodobý hmotný majetek-movitý 330

Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 437

Oprávky k dlouhodobému HM -676

Pokladna 34

Bankovní účty 285

Odběratelé 17

Poskytnuté zálohy 83

Nároky na dotace 1) 9

Jiné pohledávky 4

Náklady příštích období 4
Aktiva celkem 3 569
  
PASIVA v Kč
Závazky vůči dodavatelům 60

Výplaty zaměstnanců 37

Daň z mezd 2

Jiné závazky 2) 130

Dohadné účty pasivní 3) 83

Výnosy příštích období 27

Výdaje příštích období 3

Vlastní jmění 4) 3 164

Výsledek hospodaření 63
Pasiva celkem 3 569

1) dotace čerpané roku 2013, uhrazeno 2014

2) překlenovací půjčky

3) nevyfakturované dodávky energií

4)  vlastní jmění bylo navýšeno o hosp. výsledek r. 2012, 
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

INVESTICE 2013  

VÝDAJE v tis. Kč

Archeologický průzkum 3

Stavební práce 45

Malířské práce, obklady, dlažby 47

Světla 40

Dům pro Roztoč 135

PŘÍJMY  

Dar Letiště a.s. 53

Ostatní investiční dary 112

CELKEM 165

  

VÝSLEDEK 30

Finance sdružení 
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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

Contacts:
Sdružení Roztoč
Čechova 564, 252 63 Roztoky IČ: 26606551
www.roztoc.cz; roztoc@roztoc.cz  tel.: +420 220 514 572, +420 775 889 940
account number: 2000577036/2010

http://www.roztoc.cz
http://roztoc.cz


Masopust Mozaikování podlahy v novém ateliéru Představení Jó, náš Jonáš

Taneční studio Po špičkách Představení Gulliverovy cesty Šatečky

Zahradní slavnost na Levém Hradci Otevírání ateliéru Plechárna Drakiáda

Dílna na festivalu Tichého Jelena Vánoční trhy Živé jesličky v roztockém zámku
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