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Sdružení Roztoč
Sdružení Roztoč jsme založili v roce 1997 v Roztokách. 
Postupem času se činnost sdružení rozšířila i do sousední 
obce Únětice a nově v roce 2014 do pražské městské části 
Suchdol. V současnosti působíme v pěti 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 2014 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 2014 v Roztokách organizovali po 
sedmnácté. Každoročně ho navštíví několik tisíc místních 
i přespolních.

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

http://www.roztoc.cz
http://roztoc.cz
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Kroužky a kurzy pro děti, mládež a dospělé
Pro nejmenší
• Zpívání pro rodiče s malými dětmi • Paleček 3–4 roky

Dramatický obor
• Pimprlátka 3–5 let • Pimprlata 4–7 let • Dramaťák 7–9 let

• Cáracara divadelní soubor 9-18 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 flétnou 4–15 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 • Fotografický kurz od 13 let • Mozaikování od 7 let

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI A OCENĚNÍ

Nový ateliér v ZŠ Mikoláše Alše v Suchdole
Pro školní rok 2014/2015 jsme byli osloveni ZŠ Mikoláše Alše na Praze-Suchdol, zda bychom nabídku kroužků rozšířili k nim 
a pomohli jim tak vytvořit bohatší škálu možností pro volný čas dětí z této školy. Nabídku jsme přijali a otevřeli několik 
odpoledních kroužků.

Ze čtyř plánovaných do konce školního roku zůstaly tři, Hrátky s flétnou (Adam Janoušek), Dramaťák (Tereza Koláčková) 
a výtvarný kroužek Artomat (Veronika Daňhelová). Ve všech z nich postupně vznikly ustálené skupinky, které přes počáteční 
slaďování, věkové rozdíly a počáteční oťukávání běží pěkně a pravděpodobně poběží i v dalším školním roce.

Výtvarný ateliér Semišová myš
Ocenění Výtvarného ateliéru Semišová myš na mezinárodní výstavě v Lidicích

Na 41. ročníku mezinárodní dětské výstavy Lidice získala Barbora Šromová (6 let) z Výtvarného ateliéru Semišová myš 
pod vedením Dory Tiché čestné uznání za vsvůj obrázek masky

Závěrečné výstavy celoroční práce výtvarných kroužků
Naše zahrádka a pole 15.–17.6. půda Středočeského muzea

Výstava prací dětí z Výtvarného ateliéru Semišová myš a Semiška lektorky Dory Tiché, Barevného ateliéru Aleny Trávníčkové, 
kroužku Keramika lektorky Andrey Angelové a výstava kulis a výtvarných objektů z kurzů Animace.“

Výstava výtvarného ateliéru KLÍČENÍ v Úněticích 25.6., lektorka Veronika Svobodová 

Kurz animace
Děti ze studia Anima Roztoč pod vedením Aničky Krtičkové vytvořily povedené znělky pro Českou televizi a videoklip NUNKI 
pro kapelu DVA a jejich nové album NIPOMO. 

Krátké animované filmy dětí z kurzu se promítaly na zahradní slavnosti a sdružení podpořilo vydání DVD se všemi 
animovanými dílky. 

Lektorky kurzu animace uspořádali jarní dvoudenní workshop animace pro rodiče s dětmi nazvaný Roztočený víkend.
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Dětský divadelní soubor Cára carara 
V roce 2014 se soubor věnoval představení Čokoláda, které vycházelo z autorských textů dětí o čokoládě. Představení 
zvítězilo v krajské přehlídce divadelních souborů a v září 2014 se děti zúčastnily 19. ročníku celostátní dílny dramatické 
výchovy „DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 2014“ pořádané ve dnech 18.-24. září v Jičíně. Další reprízu Čokolády soubor 
představil na Divadelní přehlídce katedry dramatické výchovy DAMu „Děti-výchova-divadlo“ 12. října 2014 v Divadle Disk 
a Řetízek v Praze.

Hudební kroužky
„Na hudbu trochu jinak“ aneb hudební nástroje a jejich barvy - seminář hravé hudební nauky pro děti z hudebních kroužků, 
na který navazovala návštěva FOKu v rámci cyklu Orchestr na dotek pro děti. 

V roce 2014 jsme realizovali dva společné koncerty všech hudebních oborů – Jarní koncert ve Středočeském muzeu 
a Adventní recitál v Únětické Sokolovně ve spolupráci s tanečním studiem Po špičkách. Flétnisté a kytaristé ještě měli své 
sólové koncerty na konci školního roku.

Taneční studio Po špičkách
Na Krajské postupové přehlídce Sedlčany v březnu 2014 získala taneční skupina Na patě Ocenění za „Za citlivost ve 
skupině“ za choreografii V dešti. 

Choreografie Konektivita TS Po špičkách získala návrh na postup do Celostátní přehlídky dětského divadla Dětská scéna 
Svitavy 2014. 

V říjnu 2014 získala choreografie Duše řeky Cenu poroty na Festivalu scénického tance a pohybového divadla Podzimní 
fantazie 2014 Jablonec nad Nisou. 

Vlastní umělecká tvorba
Local Vocal – vokální soubor
V uplynulém roce se sbor Local Vocal rozrostl o několik dalších zpěváků a nyní zpíváme ve složení: čtyři soprány, šest altů, 
tenor (další tenor vítán!) a dva basy. 

Zpívali jsme na mších v kostele Panny Marie Sněžné, kde jsme také vystoupili v rámci Noci kostelů. Tradiční šňůru pašijových 
a adventních koncertů jsme rozšířili o další koncerty, zejména v prosinci. Před Vánoci jsme, také již tradičně, oživili zpěvem 
Živé jesličky v Roztokách. 

Vystupovali jsme také na vernisáži výstavy fotografií Dagmar Hochové v Tetíně a na vernisáži obrazů klientů Diagnostického 
ústavu pro mládež v Senátu ČR. Náš zpěv byl hlavním bodem programu benefičního Koncertu pro duši, pořádaném ČCE ve 
prospěch projektu Dobroduš. Pravidelné podzimní a jarní soustředění jsme rozšířili o několikadenní soustředění letní (v obci 
Žihobce) a provedli zde dva koncerty. 

Významnou novinkou v životě sboru je spuštění webových stránek www.localvocal.cz, které velmi dobře vykreslují sborový 
život, historii sboru i přehled provedených a plánovaných koncertů.

Žonglérská skupina MixTrix
Umělecká tříčlenná 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 
mnoho workshopů. Organizují letní příměstské tábory a kurzy pro děti. 

Během roku 2014 vystoupili na akcích: Roztocký Masopust, Zahradní slavnost v Sibřině, Skautský ples Roztoky, Dětský den 
Praha Petřín, Domácí trhy Přílepy, Svátek světel Roztoky, Zahradní slavnost Roztoky.

Spolupráce se zahraničním sdružením Cirkokrog ze Slovinska.

Více na https://www.facebook.com/mixtrix.jugglers

Skupina Blabuburo
Bubenické uskupení se skládá z nadšenců a příznivců bubnů a africké hudby. Specializuje se na západoafrickou hudbu hranou 
na djembé, basové bubny a další tradiční, ručně vyráběné perkusivní a nově i melodické nástroje, se kterými v roce 2014 
poprvé vystupovalo. 

Na pochodové bubny, zvonky a perkuse hraje Blabuburo v průvodech a při dalších vhodných příležitostech moderní rytmy 
z různých koutů světa zkomponované Vladimírem Třebickým. 

V roce 2014 vystoupilo Blabuburo na řadě kulturních akcí: masopustech, vernisáži výstavy, na čarodějnicích, posvícení, na 
festivalu podporujícím rozvojový zemědělsko-humanitární projekt v Keni. Odehrálo několik vlastních koncertů v pražských 
a roztockých kavárnách a restauracích, atd.Vystoupení jsou často podpořena hosty z Prahy, Roztok a okolí. V roce 2014 
Blabuburo doprovodili i bubeníci z Austrálie a Afriky.

www. blabuburo.cz
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Letní pobyty pro děti
Prázdniny na statku
Letní desetidenní pobyt s uměleckým zaměřením pro děti proběhl v srpnu 2014. Lektorský tým sdružení Roztoč připravil pro 
účastníky tvořivý program inspirovaný knihou Tajemství karet od Josteina Gaardera. Děti prožívaly tvořivá setkání s hudbou, 
tancem, divadlem a výtvarnými technikami v malebné krajině české Vysočiny, které doprovázelo poznání života na statku 
a péče o domácí zvířata. 

Pět dní s cirkusem
Příměstský tábor pro zcela začínající a pokročilé žongléry probíhal ve své premiéře v cirkusovém šapitó na levém Hradci. Děti 
se učily různé žonglérské dovednosti: žonglování s míčky s diabolem s flowersticky, s kuželkami, točení poiek, chození po 
sleckline, jízda na jednokolkách. Na konci tábora pozvali do šapita rodiče, příbuzné, kamarády a širokou veřejnost na milé 
představení Cirkus COCO.

Prázdniny s hudbou na zámku
Hudební příměstský tábor navštívilo na 30 malých kytaristů, flétnistů a zpěváků, kteří se pod vedením roztočích i externích 
lektorů zdokonalovali ve hře nástroje či ve zpěvu v duchu Orffovy hravé hudební školy. Krásné prázdninové zázemí nám 
poskytlo Středočeské muzeum včetně stinného parku, kde jsme společně muzicírovali, zpívali, vyráběli deštné hole 
a malovali. Celým týdnem děti provázel pohádkový příběh, na jehož zhudebnění pracovaly ve všech hudebních třídách, 
a společné závěrečné hudební vystoupení představily na generálce hostům z Altzheimer domova a poté rodičům a přátelům 
na nádvoří zámku. 

Svátky a kulturní akce
Lidové slavnosti – svátky
Masopust v Roztokách (14. a 15. 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 Solníků. Začátek sobotního masopustního 
programu se konal na nádvoří zámku (Středočeské muzeum v Roztokách). Královna Marianna Stránská ve skotské sukni a se 
skotským doprovodem krmičů se na věrné Klibně hrdě nesla na Holý vrch, jak je zvykem a tradicí. 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 Masopustní celebrity. 

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. V Medové kavárně manželů Němcových děti z včelařského kroužku vyprávěly o včelách.. Představení „Kouzelný 
strom“ a „Čokoláda“ dětí z dramatických kroužků i projekce krátkých filmů z kurzu animace obdržely velký potlesk. Letošními 
uměleckými hosty z venkovního světa byla skvělá kapela Bezobratři a loutkové divadlo Světlany Conti Padao. K večeru 
tradičně jímavé rytmy bubenické Blabuburo a ohnivá show žonglérské skupiny MixTrix.

Svátek světel (9. 11.)
Svátek jsme slavili poprvé v krásném obnoveném sadu před Holým vrchem a v jeho blízkém okolí. Od zahřívajícího ohně 
s poetickou hudbou se vycházelo po malých skupinách osvětlenou bránou s průvodci na malou večerní cestu, která vedla 
okrajem lesa a vřesoviště. Cestu okrašlovaly nádherné světelné objekty dětí z výtvarných ateliérů, hudebníci ukrytí na posedu 
podmalovávali zvuky večerní krajiny před vstupem do světelného labyrintu. I na toto vzdálenější místo dostupné pouze 
pěšky, dorazilo mnoho rodičů s dětmi s pestrobarevnými lampiony. 

Vánoční trhy (13.12.)
Jako opravdové středověké tržiště nazdobené se stánky a ohněm vypadal dvorek u nového ateliéru Roztoče, kde se již 
podruhé pořádaly venkovní vánoční trhy dětských prací. Báli jsme se, jestli děti od prodeje zima neodradí, ale prodejní místa 
byla plná a děti v kožíškách a čepicích prodaly většinu ze svého pestrého rukodělného zboží.

Živé jesličky (23.12.)
S tradiční slavností v předvečer Štědrého dne jsme se tento rok vrátili do horních Roztok a poprvé jsme Zvěstování pořádali 
na dvoře ateliéru v Jungmannově ulici. Nádherné animované zvěstování zpracované dětmi z kurzu animace promítané na 
stěnu doprovázel zpěvem Local Vocal, andělé nelétali letos na stromech ale promlouvali zpěvem a hraním na křídlovku 
k pasáčkům ze střechy ateliéru . Průvodem se zpěvy jsme přešli ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde jsme přivítali svatou rodinu, 
poklonili se Ježíškovi, společným zpěvem oslavili jeho narození a rozdali všem přítomným na cestu domů světlo betlémské.
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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 2014 věnovalo 44 dárců na podporu sdružení dary finanční i věcné v hodnotě 163 348 Kč.

Dary
Dary na činnost sdružení

Jakub Souček, Zuzana Šrůmová, Petra Frydrychová, Pavel Tichý, Libor Kramoliš, Miroslav Plašil, Pavel Jursík, Vladimír Krejčí, 
Veronika a Zdeněk Němcovi, Martina a Jiří Krátcí, Štěpán Kabeš, Štěpán Humpl, Jan Ratiborský, Martina Macurová, 
Ondřej Smolík, Lucie Hošková, Znalex s.r.o, Lukáš Křístek, Monika Korychová, Tomáš Rajnoch, Kateřina Jeřábková, 
Tomáš Skopal, Petr Vopelka, Marie Marková

Masopust, Zahradní slavnost
Finanční a věcné dary: Únětický pivovar a.s, RS maso CZ s.r.o., Magdala – Monika Lainová, Café del Rio, Papírnictví – V. 
Cyrani, Lékárna Roztoky v Masarykově ulici, AŽP – Cyril Mikyška, Veterinární ordinace – MVDr. Šavrda, PROKOS s.r.o., ZO OS 
ECHO, VUAB Pharma, Ahold Czech Republic – prodejna Albert 619 Roztoky na Tyršově nám., FORINEX SERVICE, Vlasové studio 
Eva Uvarovová, Renova s.r.o, Roman Pyszko, Top one reality – Mgr. Josef Žáček a další.

Klub dobrovolníků
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 2014 dobrovolníci odpracovali během Masopustu a řadě dalších akcí stovky hodin. Koordinátorkou klubu 
je Zuzana Šrůmová.

Kulturní akce
Kathputli (31.10.)
Maďarské loutkové divadlo inspirované tradičními hrami v indickém Rajhastánu proběhlo v prostorách Středočeského muzea.

Listopádění Tichého jelena (29.–30.11.)
Další ročník již tradičního festivalu nabídl dětem i dospělým 2 představení divadla Damúza - Batosnění pro malé děti od 
2 let a pohádku Deset -dvacet- Sova. Divadlo Bořivoj uvedlo pohádku Jak se hledá princezna a Vánoční hru. Večerním 
představením pro dospělé byla autorská hra Doroty Tiché. 

LiStOVáNí – scénické čtení pro děti ze ZŠ (15. 12.)
Dobrodružství strýčka Ludvíka - čtení s besedou za účasti izraelského autora Jannece Leviho 

Benefiční akce na podporu sdružení Roztoč
Jarní a podzimní bleší trh v Roztokách – součástí každého blešího trhu v Roztokách je antikvariát, ve kterém dobrovolníci 
prodávají darované knihy. Jeho výtěžek je určen pro Sdružení Roztoč. 

Květinový bazar – prodej květin u ateliéru Jungmannova

Knižní trhy (5.–7.12) prodej nových knih nejlepších nakladatelů, benefiční předvánoční akce na podporu sdružení Roztoč

Dílny – Workshopy
Masopustní dílna (18. 1.) – výroba originálních masek z čepic 

Na hudbu trochu jinak (13.–14. 3.) – hudební seminář pro děti z hudebních kroužků

Žonglérský workshop (14. 3.) – Sokolovna Únětice

Roztočený víkend (15.–16. 3.) - víkendová animační dílna pro rodiče s dětmi

Cyklus Mozaikování (1. 2., 30. 3., 4. 10.) – celoroční cyklus Magdaleny Kracík Štorkánové

Workshop žonglování a párové akrobacie (8. 11.) – ve spolupráci se Slovinským sdružením cirkusové pedagogiky Cirkokrog

Výrobky ze slámy (16. 10.) – pro děti i dospělé

Projekt Obnova dlouhodobě neudržovaných 
biologicky cenných mokřadních biotopů a vřesovišť
Organizace Beleco a Sdružení Roztoč zahájily v srpnu 2014 dvouletý projekt zahrnující aktivity na obnovu ohrožených 
přírodních stanovišť v přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí a na vrchu Řivnáč. V rámci projektu dojde k odkřovení 
zanikajících vřesovišť a stepí a obnově pastvy koz a ovcí.

Cílem projektu je také seznámit veřejnost s možnostmi využití krajiny vedoucího k podpoře biologické rozmanitosti 
a obnovení vztahu k tradičně využívaným pozemkům, zvýšit povědomí o jejich významu a uchovat estetickou hodnotu 
krajiny v našem okolí. Zvláště se projekt zaměří na děti, zejména díky akcím jako jsou víkendové výpravy do krajiny spojené 
s uměleckou tvorbou i s přírodovědným poznáváním, Prázdniny na stepi, výstavba chodidlária u sídla Roztoče a dalších 
osvětově-vzdělávacích akcí.

V Tichém údolí i na vrchu Řivnáč se nacházejí cenná teplomilná stanoviště skalních stepí a vřesovišť. Na tyto stanoviště 
je vázán výskyt 14 druhů zvláště chráněných živočichů a rostlin (zmíníme alespoň kriticky ohroženou ještěrku zelenou 
a endemitního brouka válečka českého, který se celosvětově vyskytuje na několika lokalitách na Žatecku a pak právě na 
Krásné hoře v přírodní rezervaci Roztocký háj – Tiché údolí) a 53 druhů uvedených v červených seznamech jako ohrožených. 
Tyto druhy jsou vázány na slunné plochy s řídkým bylinným porostem. V minulosti byla tato území přirozeně udržována 
pastvou, s ústupem zemědělského využívání z větší části zarostla náletovými křovinami. Rozlehlá vřesoviště se rozpadla na 
drobné fragmenty, které se viditelně každým rokem zmenšují, nemohou se přirozeně obnovovat a hrozí jejich zánik. Současně 
dochází ke změně druhového složení vegetace na stepi, k zapojování porostu křovin a úbytku plošek obnažené půdy. 
To vše ohrožuje přežívání teplomilných druhů rostlin a bezobratlých živočichů. Odstraněním náletových křovin a zvláště 
kontrolovanou pastvou ovcí a koz lze navodit podmínky vhodné k obnově těchto biologicky mimořádně významných území 
a zabránit jejich zániku.

V rámci projektu proběhly v roce 2014 tyto akce: 

Pusťme slunce do stepi (19. 10.) – odstranění křovin z vřesovišť v Tichém údolí s odbornou přednáškou o biotopu této 
lokality a ukázkou pastvy ovcí a práce s ovčáckým psem. 

Krajiny okolo nás, krajiny v nás (6. 12.) – první z cyklu zážitkového putování po Tichém údolí s nevšedními průvodci - 
Adam Krátký, Dora Tichá a Fortuna Hernandéz realizovali uměleckou část poslouchání zvuků a práci se zvukovými stopami, 
Tomáš Zděblo seznámil návštěvníky s pastevectvím. 

Projekt je umožněn díky podpoře z Finančního mechanismu EHP 2009–2014.
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Ateliéry
Ateliér Roztoky ‑Havlíčkova
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 Suchdol
ZŠ Mikoláše Alše
Suchdolská 360/61
165 00 Praha

Ateliér Únětice
Ateliér sdružení Roztoč - Únětice
Budova MŠ, 1.patro
252 64 Únětice

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
Zuzana Šrůmová  webmaster, administrativa, propagace
Petra Frydrychová vedení pokladny
Jitka Čechová  propagace
Jitka Klinkerová fundraising, práce na projektech
Ivana Dlohošová účetnictví
Pavlína Freislebenová účetnictví
Martina Krátká  klub dárců

Externí tým:
Josef Mirovský, Markéta Luskačová, Jakub Souček - fotodokumentace
Milada Boraros, Mariana Stránská, Zuzana Vítková – výtvarné návrhy
Albert Bartoš – grafika, sazba / Jan Halla – správce sítě / Klára Janů – pedagogická supervize

Pedagogové/lektoři:
Andrea Angelová, Veronika Daňhelová, Kateřina Judová, Erika Härtelová, Barbora Hlavičková, Adam Janoušek, Jitka 
Klinkerová, Tereza Koláčková, Adam Krátký, Anna Krtičková, Lada Krupková Křesadlová, Tomáš Marek, Magdalena Marková, 
Josef Mirovský,Jiří Němec, Antonie Nowaková, Zdena Převrátilová, Barbora Quaiserová, Marie Ratiborská, Zuzana Smugalová, 
Veronika Svobodová, Magdalena Kracík Štorkánová, Dora Tichá, Alena Trávníčková, Zuzana Vítková.

Pravidelní dobrovolníci v administrativě:

Martina Krátká, Petra Frydrychová

Dobrovolníci 2014
Angelová Andrea, Bloudková Majda, Bohdanecká Petra, Bohdanecká Věra, Boloňská Eliška, Bryndová Klára, Cala Samuel, 
Čechová Jitka, Čelikovský Vít, Černíkovi, členové Cirkokrogu, Daňhelová Veronika, Demelová Věra, Dušek Simon, Felkel Jonáš, 
Felkel Petr , Fritscher Daniel, Fryč Martin, Frydrych Pavel, Frydrychová Alice, Frydrychová Helena, Frydrychová Petra, Halla 
Jan, Härtelová Erika, Havlíková Johanka, Havlíková Kamila, Hendlinger Aleš, Hendlingerová Alena, Hendlingerová Radka, 
Hernandéz Fortuna, Hlavičková Bára, Holická Eva, Holubkovová Hana, Hornová Lenka, Hošek Michal, Hošek Michal ml., 
Hošková Kateřina, Hošková Lucie, Hrivnák Vojta, Humpl Šimon, Humplová Monika, Hyková Ela, Chobot Hynek, Chobot Karel, 
Janáková Anička, Janoušek Adam, Jirásková Katka, Juda Franta, Kaněra Martin, Kantor Prokop, Kaplanová Hanka, Kaucká 
Anna, Klega Jindřich, Klinkerová Jitka, Klinkerová Magdalena, Klinkerová Tereza, Kolinger Adam, Komínek Petr, Korychová 
Kateřina, Král Jiří, Kramoliš Martin, Krátká Martina, Krátký Adam, Krátký Jiří, Krtičková Anička, Křístek Lukáš, Křístková Hana, 
Křístková Magdalena, Kula Jano, Kulová Eva, Kuželková Karolína, Kuželková Klára, Lászlo David, Liška Jan, Loukotová Klára, 
Macurová Bára, Macurová Martina, Machalická Majda, Málková Petra, Marek Jakub, Marek Ondřej, Marhoul Pavel, Marhoulová 
Anežka, Marhoulová Bětka, Marhoulová Kateřina, Marková Jindřiška, Marková Madla, Marková Marie, Měkota Pavel, Mikyšková 
Helena, Mirovská Bára, Mirovský Jakub, Mirovský Josef, Mirovský Pepík, Moravcová Martina , Narwa Saša, Němcová Veronika, 
Němec Zdeněk, Neuhoferová Pavla, Nováková Anna, Novotná Petra, Novotný Tomáš, Novotný Tomáš 2, Nowaková Antonie, 
Pachtová Bára, Pekárková Blanka, Pokorná Ela, Prokopová Martina, Převrátilová Zdena, Quaiserová Bára, Ramdan David, 
Ramdan Marcel, Ramdanová Ema, Ramdanová Jitka, Ratiborská Marie, Ratiborský Jakub, Ratiborský Jan, Roubal Matěj, Roubal 
Pavel, Samek Matěj, Scholleová Hana, Skopal Adam, Skružná Jarmila, Skružný Mikoláš, Skružný Toník, Slancová Zuzana, Sléha 
Jaromír, Sléhová Barbora, Sléhová Tereza, Sléhová Zuzana, Smugalová Zuzana, Sobodová Veronika, Souček Jakub, Součková 
Lucie, Soukup, Stenz, Stránská Marianna, Strnadová Věra, Strnadová Zuzana, Svobodová Alžběta, Svobodová Lenka, Šantorová 
Bára, Šrůmová Zuzana, Šrůmová Zuzka, Štěpánek Jára, Štěpánek Matěj, Štěpánek Ondřej, Štramfestová Eva, Tichá Alžběta, 
Tichá Dorota, Tichá Jitka, Tichá Josefina, Tichý Jonáš, Tichý Pavel, Trachtová Veronika, Trávníčková Alena, Trefná Marie, 
Turek Tomáš, Turková Šárka, Valta Mirek, Veselá Irena, Vítek Petr, Vítková Eliška, Vítková Jana, Vítková Michaela, Vítková 
Róza, Vítková Zuzana, Vokasová Lenka, Voráčková Theodora, Votava Josef, Votava Stanislav, Votavová Anežka, Votavová Bára, 
Votavová Dita, Votavová Zina, Zděblo Tomáš, Zděblová Věra, Žert Pavel. 

Vánoční trhy 

Pět dní s cirkusem
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Fakta v číslech
V kalendářním roce 2014 jsme měli celkem 602 členů, z toho 534 dětí a mládeže do 26 let.

Aktivity pro organizované děti, 
mládež a dospělé

Leden – červen 2014

Počet dětí a mládeže v kroužcích  426

Počet dospělých v kroužcích  15

Celkem  441

Září – prosinec 2014

Počet dětí a mládeže v kroužcích  464

Počet dospělých v kroužcích  46

Celkem  510

Aktivity pro neorganizované děti, 
mládež a dospělé

Počet tvořivých dílen  10

Celkem návštěvníků dílen  135

Přehled dalších akcí

Lidové slavnosti  5

Koncerty  5

Divadelní festivaly a představení  4

Taneční přehlídky a vystoupení  2

Výstavy  3

Trhy  3

Přednášky  3

Letní tábory  3

Brigáda v Tichém údolí

Žonglérské workshopy  2 

Zážitková procházka Tichým údolím 

Benefiční akce

Předvánoční knihkupectví 

Květinový bazar

Akce v roli partnera

Kuličkiáda (organizuje TK Draci)

jarní a podzimní Bleší trh (organizuje 
Zuzana Šrůmová)

Drakiáda (organizuje TK Draci)

Počet návštěvníků vybraných akcí 
(odhadovaný)

Masopust  3000

Zahradní slavnost  500

Svátek světla  300

Živé jesličky  400

Sdružení v médiích
Hlavním zdrojem informací o naší činnosti je www.roztoc.cz . V roce 2014 jsme vydali jedno číslo občasníku Roztočiny, který 
obšírněji informoval o aktuálním dění (například podrobnosti o masopustních slavnostech ).

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

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.

Podpořili nás

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2014
NÁKLADY v tis. Kč
Materiál provozní 256

Drobný hmotný majetek 38
Materiál celkem 294
Energie a vodné 77
Opravy a udržování 7
Cestovné 40
Reprezentace 0
Nájemné včetně služeb 191

Telefony, internet, pošta 40

Koordinační a administratovní práce 379

Honoráře účinkujícím 120

Lektoři kroužků a dílen 385

Účetnictví, ekonomika, finance 54

Propagace, grafika, tisk, dokumentace 78

Vzdělávání a školení 15

Technické zajištění akcí 94

Software, IT služby 18
Služby celkem 1 374
Mzdy lektorů 583

Mzdy grant Norské fondy 85

Ostatní platby za provedení práce 45
Mzdy celkem 713
Poplatky, startovné 28

Poskytnuté příspěvky 2
Ostatní náklady celkem 30
Odpisy DHM 352
NÁKLADY CELKEM 2 887

VÝNOSY v tis. Kč
Vlastní výrobky 10

Účastnické poplatky - dílny, kurzy, kroužky 1 555

Kulturní akce 76

Vlastní umělecká činnost 27

Dary provozní 173

Benefiční akce 60

Členské příspěvky 49

Ostatní výnosy ze služeb 68
Vlastní zdroje celkem 2 018
Dotace Ministerstvo školství 155

Dotace Ministerstvo kultury 10

Dotace Město Roztoky 222

Grant FM EHP 113

Grant Nadační fond Veolia 7
Dotace, granty celkem 507
Zúčtování odpisů DHM poř. z dotací a darů 254

Jiné ostatní výnosy 88
VÝNOSY CELKEM 2 867

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ‑20

ROZVAHA 2014
AKTIVA v tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek-stavby 3 134

Dlouhodobý hmotný majetek-movitý 330

Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 437

Oprávky k dlouhodobému HM -1 028

Pokladna 58

Bankovní účty 359

Odběratelé 0

Poskytnuté zálohy 76

Jiné pohledávky 5

Náklady příštích období 15
Aktiva celkem 3 386
  
PASIVA v Kč
Závazky vůči dodavatelům 59

Výplaty zaměstnanců 83

Daň z mezd 4

Ostatní závazky 1

Dohadné účty pasivní 1) 31

Výnosy příštích období 2) 88

Výdaje příštích období 38

Vlastní jmění 3) 3 102

Výsledek hospodaření -20
Pasiva celkem 3 386

1) nevyfakturované dodávky energií
2) převod zůstatku grantu do výnosů roku 2015
3)  vlastní jmění bylo navýšeno o hosp. výsledek r.2013, hodnotu 

investičních dotací a darů na investice, a sníženo o zúčtování odpisů 
DHM

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

INVESTICE 2014  

Nájezdová rampa, vstup, terasa -  

- modulový dům Jungmannova 92

Dům pro Roztoč 92

PŘÍJMY  

Dar Město Roztoky 56

Dotace Ministerstvo školství 60

Grant Nadační fond Veolia 13

  

CELKEM 129

  

VÝSLEDEK 37

Výkaz zisku a ztráty 2014
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Roztoč association
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
Výroční zprávu připravili:

texty: Dita Votavová, Zuzana Šrůmová

výkaz zisku a ztrátyw: Ivana Dlohošová

sazba/grafika: Albert Bartoš

ilustrace: Děti z výtvarných ateliérů

fotografie: Jakub Souček, Josef Mirovský




