
ROZTOČ

výroční zpráva/ 
annual report

SDRUŽENÍ

2015



 bsah
Sdružení Roztoč  1

Naše činnost  2

Klub dárců  10

Klub dobrovolníků  10

Ateliéry  10

Lidé ve sdružení  11

Fakta v číslech  12

Sdružení v médiích  13

Podpořili nás  13

Spolupracující organizace  13

Výkaz zisku a ztráty  14

English summary  16

Vážení přátelé,
ani se tomu nechce věřit, ale je za námi osmnáctý rok 
naší činnosti.

Výroční zpráva zrcadlí vše, co se nám v roce 2015 
podařilo, kolik z mnoha nápadů jsme skutečně 
zrealizovali a jaká krásná díla pod našimi křídly vznikla.

Otevřeli jsme nový samostatný ateliér pro animační 
tvorbu v Jeronýmově ulici v Roztokách, rozšířili 
jsme nabídku hudebních kroužků o dětskou kapelu 
a trumpetu, zahájili jsme činnost folklórního kroužku, 
organizovali jsme Festival Svobody, rozšířili nabídku 
táborů o přírodovědně ‑poznávací příměstský tábor 
v Tichém údolí a mnoho dalšího.

Podrobnosti o všech aktivitách najdete na dalších 
stránkách této výroční zprávy, která je důkazem, že 
svou činnost stále rozvíjíme.

Ráda bych na tomto místě poděkovala všem ochotným 
a vstřícným lidem, kteří nás jakýmkoliv způsobem 
v roce 2015 podpořili.

Předsedkyně sdružení

Jitka Tichá
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družení Roztoč
Sdružení Roztoč jsme založili v roce 1997 v Roztokách. Postupem 
času se činnost sdružení rozšířila i do sousední obce Únětice a na 
Prahu 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 2015 působilo při sdružení Roztoč loutkové divadlo Tichý 
Jelen, pěvecký sbor Local Vocal, žonglérská skupina MixTrix, 
bubenická kapela Blabuburo a nově vzniklá umělecká skupina 
VYPER.

Setkání pro nejširší veřejnost – slavnosti jako Masopust, 
Zahradní slavnost a Živé jesličky – vycházejí ze snahy o společné 
vytváření a sdílení tradic. Masopust jsme v roce 2015 v Roztokách 
organizovali po osmnácté. 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
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aše činnost
Kurzy, kroužky a dílny pro děti, 
mládež a dospělé
Pro nejmenší

Zpívání pro rodiče s malými dětmi
Paleček 3–4 roky

Dramatický obor

Pimprlátka 4–5 let
Pimprlata 5–7 let
Dramaťák 7–9 let

Divadlo Cára Carara 
(divadelní soubor) 9–18 let
Dramaťák Suchdol 6–9 let

Animační obor

Animace PO1 – Začátečníci a středně pokročilí od 7 let
Animace PO2 – Středně pokročilí a pokročilí od 9 let
Animace ÚT1 – Pokročilí od 10 let
Animace ÚT2 – Starší děti a dospělí od 7 let
Animace ST1 – Středně pokročilí a pokročilí od 7 let
Animace ST2 – Středně pokročilí a pokročilí od 7 let
Animace PÁ1 – Začátečníci a stř. pokročilí od 7 let
Animace PÁ2 – Začátečníci a stř. pokročilí od 7 let
Animace NE1 – Začátečníci a stř. pokročilí od 7 let
Animace NE2 – Začátečníci a stř. pokročil od 7 let
Animace NE3 – Začátečníci a stř. pokročilí od 7 let

Výtvarný obor

Výtvarný ateliér Semiška 4–6 let
Výtvarný ateliér Semišová myš 6–10 let
Výtvarný ateliér Artomat Suchdol 7–12 let
Přípravka na střední školy 12–15 let
Barevný ateliér 4–7 let
Výtvarný ateliér Klíčení Únětice 3–12 let
Komiksový ateliér 8–15 let
Keramika pro děti 5–10 let
Keramika pro mládež a dospělé od 10 let

Taneční obor

V pohybu od 3 let
Tanec a zpěv ve folklóru 
(Roztoč Kolečko) od 7 let

Tvořivá taneční výchova 
a scénický tanec 4–10 let
Ranní probouzení těla 
 dospělí

Hudební obor

Hrátky s flétnou 4–15 let
Dětský sbor 6–11 let
Housle od 6 let
Klasická kytara od 6 let

Africké bubny od 15 let
Hrajeme v kapele 7–15 let
Klavír od 6 let
Trumpeta děti i dospělí

Jazykový obor

Angličtina pro malé školáky 6–8 let
Francouzština od 12 let

Ostatní kurzy

Žonglování od 10 let 
Mozaikování od 7 let

Fotografický kurz od 
13 let
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Významné události v kroužkách, účast na 
přehlídkách a soutěžích
Úspěch Barevného ateliéru v Mezinárodní soutěži Lidice

Děti z Barevného ateliéru lektorky Aleny Trávníčkové se zúčastnily 
Mezinárodní dětské výtvarné soutěže Lidice, jejíž téma bylo 
letos Světlo. Vítězné obrázky na téma Oheň jsou vytvořené 
kombinovanou technikou – dýha a pastel. Ocenění získali: Anička 
Kuglerová – medaile, Esterka Hlavičková a Kristýnka Rybáčková – 
čestné uznání.

Ocenění animačního kroužku

Děti z animačního kroužku se úspěšně zúčastnily soutěží Zlaté 
slunce Dvůr Králové a Juniorfilm. Roztoč reprezentovaly čtyři filmy 
z dílny nejstarších animátorů:

• Žlutý příběh – Victoria Cala Uhia a Alžběta Pechačová 
(2. místo, cena hlavního partnera soutěže a čestné uznání)

• Tvary – Šimon Roubal (3. místo)
• Ztracen v mraveništi – Jakub Ratiborský a Šimon Humpl
• Modrá – Tadeáš Souček
• Nový atelier Anima Roztoč

V Jeronýmově ulici vzniklo studio šité na míru potřebám malých 
i velkých animátorů. Prostor je rozdělen na dvě části – jednu 
světlou, ve které se budou připravovat pozadí, loutky a kulisy. 
Druhá část je pak určena pro samotné animování a následné 
zpracování v počítači. Jednu stěnu místnosti tvoří tzv. green 
screen – zelené pozadí, které umožňuje klíčování (nahrazení 
zelené barvy jakýmkoli jiným pozadím). Další stěna je zase 
natřena černou tabulovou barvou umožňující kreslit a zase mazat 
jednotlivá pozadí.

Závěrečné výstavy celoroční práce výtvarných kroužků

Již podruhé se uskutečnila v překrásných prostorách půdy 
roztockého zámku, Středočeského muzea, závěrečná výstava dětí 
z Barevného ateliéru (Aleny Trávníčkové), Semišové myši (Dorotky 
Tiché a Markéty Staré), Keramiky (Andrey Angelové) a Studia 
Anima Roztoč (Aničky Krtičkové, Báry Quaiserové a Zdenky 
Převrátilové).

Společným tématem bylo letos Světlo a jeho tajemství, a tak byly 
k vidění ohně, noční oblohy, města v noci, katedrály, lampičky…

Vernisáž doprovodily děti z hudebních kroužků při svitu svíček. 
Výstava byla k vidění od června do září.

Závěrečná vystoupení kroužků a kurzů aneb červnová vrcholová 
cesta

Červen ve Sdružení Roztoč připomínal přechod horského hřebenu. 
Vyhlídky zpět i dopředu nádherné, ale náročnost veliká a ‑nohy 
nás bolí ještě teď. I cestování bylo dosti, dětí je příliš mnoho a na 
příliš vysoké úrovni na to, aby na mnohá závěrečná vystoupení 
a představení dostačovaly prostory v Roztokách.

Krásným a propracovaným tanečním vystoupením 
v prostorách Studia Alta završilo školní rok TS Po Špičkách 
a lektorka Zuzana Smugalová. V únětické sokolovně se 
uskutečnila představení dramatických kroužků pod vedením 
Adama Krátkého a Dory Tiché, mini představení divadelních 
automatů bylo možné vidět i na Zahradní slavnosti a na 
jarním bleším trhu. Novinkou byl filmový večer animačních 
kroužků, který se pro počet animátorů a profesionalitu jejich 
výtvorů uskutečnil v kině Bio Oko.

Již tradičně vystavovaly výtvarné kroužky (Barevný ateliér, 
Semiška, Semišová Myš, Keramika a trochu i Animace) na půdě 
roztockého zámku – výstava s názvem Tajemství světla byla 
otevřena i v pátek 7. srpna a ve čtvrtek 10. září. Suchdolské 
kroužky uzavřely své působení sedánkem v kavárně Kravál na 
větvi, kde byla k vidění výstava kroužku Artomat, ke slyšení 
vystoupení malých flétnistů a k obojímu ukázka dramatického 
kroužku pod vedením Terezy Koláčkové. Již tradičně jsme 
školní rok uzavřeli Zahradní slavností na Levém Hradci. Balon 
sice kvůli nepřízni počasí nevzlétl, ale výběr toho nejlepšího 
z tvorby kroužků a kurzů (protože vše se už dávno nevejde) 
a skvělá kapela SchumDavar to bohatě vynahradili.

A abychom toho neměli málo, střihli jsme si ještě v červnu 
Masopust. Na folklorním festivalu ve Strážnici.
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Vlastní umělecká tvorba

Local Vocal – vokální soubor
Sbor Local Vocal pod vedením sbormistra Martina Šmída v roce 
2015 vystoupil s programem renesanční a barokní duchovní 
hudby na koncertech v Roztokách a Praze. Pravidelně doprovázel 
mše v kostele Panny Marie Sněžné. Zúčastnil se v Bavorsku 
festivalu duchovní hudby Šumava ‑ Bayerischer Wald a festivalu 
Musca Figurata v Želivě. Zpěvem adventních a vánočních písní 
doprovázel tradiční vánoční setkání Živé jesličky.

Ve Středočeském muzeu proběhla 22. října 2015 vernisáž výstavy, 
která byla věnovaná dvěma významným osobnostem – generálu 
Pellému a malířce Zdence Braunerové. Celá výstava propojovala 
cesty osudů mezi Čechami a Francií.

Nabídku zpívat na této zajímavé akci přijal sbor Local Vocal 
s radostí. Na žádost spoluautorky výstavy Marcely Sášinkové 
nastudovali členové sboru dvě písně, které v tehdejších dobách 
patřily mezi oblíbené. Na vernisáži zazněla mimo jiné lidová 
píseň z Hradecka „Když jsem plela len“ a píseň od Karla Hašlera 
„V roztockých zahradách“. Čtyřhlasou úpravu těchto písní 
zpracoval speciálně pro tuto příležitost sbormistr sboru Martin 
Smíd. Zpívat před takovým publikem bylo pro členy sboru Local 
Vocal potěšením a rádi přispěli k vytvoření atmosféry, která mohla 
připomínat dobu kulturních Roztok první republiky.

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.

Kde Local Vocal v 2015 zpíval:
27. ledna Koncert Eberlin: Missa in Contrapuncto, 

kostel sv. Jana Křtitele na Prádle, 
Praha

8. února Mše Popeleční středa, kostel Panny 
Marie Sněžné, Praha

1. dubna Koncert Temné hodinky Svatého 
týdne, kostel sv. Jana Křtitele na 
Prádle, Praha

2. dubna Mše Zelený čtvrtek, kostel Panny Marie 
Sněžné, Praha

3. dubna Velkopáteční 
obřady

Velký pátek, kostel Panny Marie 
Sněžné, Praha

30. května Mše a koncert Evropský festival duchovní hudby 
Šumava – Bayericher Wald, 
Pfarrkirche St. Walburga, Lohberg

31. května Mše a koncert Evropský festival duchovní hudby 
Šumava – Bayericher Wald, 
Pfarrkirche St. Wolfgang, Haibühl

22. června Koncert Antonio Lotti: Misere mei Deus, 
kostel Narození sv. Jana Křtitele, 
Roztoky 1. 1. 8. Koncert ‑ Barokní 
dostavení,festival Musica Figurate, 
kostel sv. Petra a Pavla, Želiv

22. října Vernisáž Maurice Pellé a Zdenka Braunerová, 
Středočeské muzeum v Roztokách 
29. 11. Koncert ‑ Ave Maris Stella, 
kostel sv. Klimenta, Roztoky ‑ Levý 
Hradec

8. prosince Mše Svátek neposkvrněného početí 
Panny Marie, kostel Panny Marie 
Sněžné, Praha

23. prosince Lidový svátek Živé jesličky, Roztoky
26. prosince Mše Svátek sv. Štěpána, kostel Panny 

Marie Sněžné, Praha

Během roku 2015 vystoupili na akcích:

14. února Roztocký Masopust 
2015

vystoupení Mix trix 
a teens

1. května Pražský studentský 
Majáles

MixTrix 
(představení Hračkárna)

30. května Zahradní slavnost 
Sibřina

MixTrix (představení 
siblings juggling)

13. června Dětský den Řež MixTrix (představení 
Hračkárna)

12-14. června Závěrečná 
práce studentů 
kontinuálního 
programu Institutu 
Světelného Designu

(pouliční představení 
Hračkárna přemístěno 
do divadla Duncan 
Centre)

17. června Dětský den Sadská MixTrix 
(představení Hračkárna)

18. června Zahradní slavnost 
Roztoky

MixTrix 
(představení Hračkárna)

20.-25. 
července

Žonglérský tábor (Šest dní s Cirkusem)

3. prosince Slavnostní otevření 
Mayda a Tyformy 
Showroo

MixTrix 
(Karolína Křížková 
a Alžběta Tichá)
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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 
perkusní 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.

Letní pobyty pro děti

Šest dní s cirkusem
20.–25. července

Poslední týden v červenci proběhl největší žonglérský tábor, jaký 
kdy Roztoky u Prahy zatím viděly. Celkem náš tábor navštívilo 
dvacet lidí, dvě berle a jedna zlomená noha. Všech čtrnáct 
žonglérských nadějí okusilo mnoho disciplín cirkusového světa. 
Žonglováním a párovou akrobacií počínaje a stojkami na rukou 
a hrazdami konče. Závěrem našeho týdenního snažení bylo 
představení na téma Stopařův průvodce po galaxii, které mělo 
nečekaný úspěch.

Prázdniny na stepi
27.–31. července

Novinkou v tomto roce byl zbrusu nový přírodovědně ‑výtvarný 
příměstský tábor – na stepi. Účastnilo se jej 25 dětí, 5 lektorů, 
5 přírodovědců ‑odborníků a okolo třiceti ovcí a koz. Ti všichni 
strávili pět dní na myslivecké střelnici Hubertus a v jejím okolí. 
Každý den jsme poznali něco nového z říše zvířat a rostlin 
a současně jsme do ní něco sami přinesli – naše výtvarná díla 
zůstala v okolí Tyršovy vyhlídky ještě dlouho poté.

Tábor se konal v rámci projektu „Obnova dlouhodobě 
neudržovaných biologicky cenných mokřadních biotopů 
a vřesovišt“, který realizuje Beleco a sdružení Roztoč.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci 
EHP fondů.www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Prázdniny s hudbou na zámku
3.–7. srpna

První srpnový týden proběhl v roztockém zámečku a okolním 
parku hudební příměstský tábor pro 30 malých muzikantů. 
V dopoledních ateliérech se děti věnovaly zdokonalování hry 
na své nástroje – flétna, kytara, klavír a zpěv – a odpoledne 
si vyzkoušely hru souborovou v různém nástrojovém obsazení 
i hravou zážitkovou pedagogiku v duchu Carla Orffa. Muziku 
doplňovala spousta her, tance, výtvarné činnosti i výprava na 
velkou plavbu lodí po Únětickém potoce. V pátek odpoledne jsme 
pozvali rodiče a přátele na hudební rozloučení s malou ukázkou 
našeho společného muzicírování.

V roce 2015 vystoupilo Blabuburo na řadě kulturních akcí:

14. února Roztocký Masopust
15. února Žižkovský Masopust
17. února Břevnovský Masopust
16. května Otevření komunitní zahrady – Praha 6 

Suchdol
30. května Festival zámeček Roztoky u Prahy
6. června Průvod v Karlových Varech
18. června Zahradní slavnost Roztoky
26. června Mezinárodní folklorní festival – Strážnice
10. prosince Vystoupení na přednášce o ostrově Reunion

Malé táborové reflexe

„Táborek byl úžasný a myslím si, že si ho užili i všichni vedoucí. 
Já jsem si ho teda užila. Během tábora jsem byla zabavená na 
každou vteřinu, zkrátka jsem se ani chvíli nenudila. Doufám, že 
tábor bude i příští rok. Určitě bych si ho nenechala ujít. Udělat 
tenhle tábor byl dobrý nápad a příběh byl úžasný. Už k tomu 
nemám co říct, bylo to prostě super.“

Helenka Frydrychová, dětský účastník

„Holky si tábor moc užily, domů chodily spokojené, plné zážitků 
a Maruška už ted spontánně mluví o příštím roce. Jestli mohu 
soudit dle slov našich dcer, tak byl program velmi pestrý, užily 
si hry i setkání se zajímavými lidmi. Mě osobně velmi bavila 
závěrečná vernisáž, kdy jsem objevil místa, o kterých jsem 
neměl ani ponětí. Rád budu lobbovat za konání obdobného 
tábora i příští rok…”

Petr Hošek, rodič
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Tvůrčí prázdniny
18.–27. srpna

V roce 2015 jsme úspěšně uspořádali již 4. ročník Tvůrčích 
prázdnin – letního pobytu s uměleckým zaměřením pro děti. Děti 
se setkaly s hudbou, divadlem, tancem a výtvarnými technikami 
v malebné krajině Jižních Čech u obce Kaplice.

Pro tento rok jsme chtěli udělat změnu a poznat s dětmi další 
kout naší krásné země. Protože se nám nepodařilo nalézt statek, 
kde by bylo pro nás a náš počet potřebné zázemí jako v Nové 
Bukové, kde jsme po tři roky Tvůrčí prázdniny pořádali, využili 
jsme možnosti zapůjčení krásného venkovského stavení na samotě 
u obce Pořešín naší spřátelené organizace TOMíků. Stavení leží 
nad řekou Malší, kde se dobře koupe, u hradu Pořešín v blízkosti 
Slepičích a Novohradských hor. Víme, jak mnohé děti milují 
vůni sena a péči o zvířata, proto jsme v rámci pobytu udělali 
dvoudenní výpravu na statek ve Svaté Trojici u Trhových Svin.

Lidové slavnosti – svátky

Masopust v Roztokách
Masopust je největší lidová slavnost v Roztokách. Mimořádná 
je hlavně tím, že je z velké části dělaná dobrovolnicky. Začátek 
Masopustního programu 2015 se konal na nádvoří zámečku 
(Středočeského muzea v Roztokách), zde byl naražen Únětický 
Masopustní speciál a slavnostně korunována Královna Masopustu – 
Zuzana Strnadová. V čele průvodu, hned za Vometačkami, které 
jí z cesty vymetly všechna neštěstí, se vydala na sličném skoro 
koni Klibně doprovázená Medvědem s Medvědářem, Půstem, 
Smrtí, Čápem, Bakusem, Opicemi a dalšími maškarami na Holý 
vrch. Tam se Roztocký průvod setkal s Únětickým a Suchdolským 
a společně jsme všichni zamířili na Masopustní zábavu do 
Únětic. V Sokolovně předtančovaly již zmíněné Vometačky, ovšem 
v zesílené sestavě. Vypomohli jim Vometáci a bubeníci. Po prvním 
tanečním bloku vystoupila se svou světelnou show žonglérská 
skupina MixTrix.

Zahradní slavnost
Na Levém Hradci ve čtvrtek 18. června se ukázalo a zaznělo 
to nejlepší, co v našem sdružení během školního roku vzniklo 
(„bohužel“ kvalitních věcí vzniká tolik, že se všechny na slavnost 
nevejdou). Vystoupila kapela Blabuburo, žonglérský soubor 
MixTrix, flétnový soubor, výběr z choreografií TS Po špičkách 
a vítězné animované filmy studia Anima Roztoč. Mimořádnou 
novinkou byly divadelní automaty dětí z kroužku Cára Carara 
(premiéru měly na bleším trhu). Atmosféru začátku léta podtrhlo 
divadlo a kapela Schum Davar.

Svátek světel
aždý rok se díky tomuto svátku prosvětlí jiné místo v Roztokách. 
Letos jsme si prošli světelnou cestou, která se klikatila 
a prudce stoupala v Tichém údolí, konkrétně v roztockém háji 
u pískovny, ze kterého byly před krátkou dobou převezeny ostatky 
popravených německých vojáků. Velkým přáním organizátorů 
svátku, Adama Krátkého a Doroty Tiché s jejich uměleckou 
skupinou VYPER, bylo přinést do této krajiny klid a smíření 
s minulostí skrze symbolické světlo. Kolem hlavní osvětlené 
cesty se trpělivému a klidnému návštěvníkovi odhalila tajemství 
ukrytá v krajině, někteří našli správný klíč k tajemné truhle nebo 
si vybrali to pravé místo pro umístění své svíčky v závěrečném 
labyrintu. S počtem návštěvníků (a nebylo jich málo) se labyrint 
postupně rozrůstal a otisků v krajině stále přibývalo. Posledním 
z nich se naskytl pohled na stovky barevných světýlek s velkým 
lampionem uprostřed, který tvořil pomyslný střed.

Na závěr přikládám pár řádek od roztocké paní kronikářky, 
které nás všechny moc potěšily. Děkujeme za ně.

„Dobrý den, chtěla bych vám poděkovat za organizaci 
a celkovou koncepci letošního Svátku světla. Úprava osvětlení 
cesty, jednotlivá zastavení, včetně jemné zvukové kulisy, byla 
pro mne velice decentním a hlubokým zážitkem.

Děkuji všem, kdo se na organizaci, přípravě i likvidaci celé akce 
podíleli.“ J. Weberová
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Vánoční trhy dětských prací
Dvoreček ateliéru Roztoč se na jeden den proměnil v malé 
tržiště, kde děti prodávaly své vlastnoruční výtvory. Trhy zahájilo 
vystoupení tanečního a folklorního kroužku Roztoč Kolečko a dále 
je doprovázela hudba a zpěv zástupců skupiny Muzička. Vybraní 
šťastlivci zastihli Krátkého hrníčkového věštce budoucnosti 
a v jasnozřivých buchtičkách našli povolání svého budoucího 
protějšku.

Živé jesličky
Tradiční setkání v předvečer Štědrého dne s hudbou a obrazy, pro 
ty, kteří se chtějí setkat a potěšit. Zvěstování začalo na dvorku 
ateliéru Roztoč v Jungmannově ulici, shlédli jsme animovaný 
film z tvorby studia Anima Roztoč, zaznělo několik písní Localu 
Vocalu. Pak se nám zjevila Betlémská hvězda, která nás dovedla 
nejprve k andělům a na závěr ke svaté rodině, k Josefovi a Marii, 
kteří drželi v náručí usměvavého Ježíška (Julianku).

Kulturní akce

Festival Svobody
17.–19. května

Festival Svobody byl naším příspěvkem k porozumění a vzájemné 
toleranci v rámci 70. výročí konce druhé světové války. Nabídli 
jsme divákům tři výjimečná večerní divadelní představení, 
které různou formou zpracovávají téma lidské svobody, 
a komentovanou výstavu dobových pohlednic Roztok v památné 
vile č. 110 v Tichém údolí, o jejímž osudu v době konání festivalu 
rozhodovalo zastupitelstvo města. Pro děti ze ZŠ byl připraven 
dopolední program s projekcí filmu „O zlém snu“ a následnou 
besedou s režisérem.

Dokumentární film Pavla Štingla O Zlém snu.

Snímek je působivým svědectvím o křehkosti lidského života 
i štěstí, které může znenadání přerušit rasová nenávist ústící 
v genocidu, zprostředkovává životní příběh Evy Erbenové, ženy, 
jejíž osud tragicky poznamenal holocaust, a která v dětství prošla 
Terezínem i vyhlazovacím táborem Osvětim ‑Birkenau. Autentický 
příběh i následná beseda s autorem byly velmi silným zážitkem 
pro děti a pedagogy ZŠ.

V rámci festivalu jsme uvedli tři výjimečná divadelní představení, 
která navštívilo celkem 107 diváků:

Putin lyžuje – Divadlo Líšeň – Politická fraška o obětech 
Putinovy vlády

Jevištní reportáž zpracovává téma nástupu Vladimira Putina 
k moci a směřování Ruska k totalitě. Nejsilnější inspirací je kniha 
zavražděné ruské novinářky Anny Politkovské Ruský deník.

Hygiena krve – Divadlo Líšeň

Hra inspirovaná svědectvími a vzpomínkami lidí, kteří prožili 
holocaust, ale i dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců 
a texty ze současných militantních neonacistických webů.

Židovka aneb žonglování se životem – Divadlo Kufr
Představení pohybového divadla pro dvě herečky a jednoho 
muzikanta ztvárňující netradičním způsobem osud židovské dívky 
v době 2. světové války.

Představení se odehrávala ve vojenském stanu a šapitó v zahradě 
roztockého zámečku.

Výstava komentovaná historičkou Středočeského muzea 
paní Marcelou Šášinkovou trvala po celou dobu festivalu. 
Navštívily jí tři třídy druhého stupně základní školy a dalších 
132 návštěvníků všech generací.
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Představení kočovného divadla Žebřiňák
KILL TYL aneb láska zabíjí

Stává se zvykem zakončit léto spolu s kočovnou společností 
Žebřiňák. Letos tomu nebylo jinak. V úterý 8. září přijeli kočovní 
umělci z plzeňské štace, aby v Roztokách u Prahy odehráli 
derniéru svého představení KILL TYL aneb láska zabíjí. Svižně 
a s lehkostí jim vlastní nám zahráli, zatančili a zazpívali o práci 
i láskách J. K. Tyla, neťukli otázku vlastenectví a došlo i na 
raperskou hádku Tyla a jeho manželky. To vše za doprovodu živé 
hudby.

Masopust ve Strážnici
Opice, medvěd a všelijací koně v plném slunci

Masopust v červnu není úplně běžný, ale nakonec, proč ne. Pozvání 
na Strážnické folklorní slavnosti způsobilo, že se na strážnických 
ulicích objevily dobře známé postavy z chladnějších měsíců – Půst 
a Masopust a Smrtka, Medvědář výjimečně s Medvědicí, Koza 
a Pštros a ještě další koníci a oslíci. Při nočním představení 
působil tanec Půstu se Smrtí křehce i magicky, nad hlavami 
diváků v první řadě elegantně prolétl Drak.

Benefiční akce 
na podporu sdružení Roztoč
Jarní a podzimní bleší trh v Roztokách

součástí každého blešího trhu v Roztokách je antikvariát, který 
realizují dobrovolníci. Výtěžek je určen na podporu činnosti 
sdružení.

Podzimní květinový bazar

Prodej květin u ateliéru Jungmannova, výtěžek je určen na 
podporu činnosti sdružení.

Knižní trhy

Třídenní tradiční předvánoční prodej nových knih z renomovaných 
nakladatelství za pomoci mnoha dobrovolníků pod vedením 
Martiny Krátké, výtěžek je určen na podporu činnosti sdružení.

Dílny – Worskhopy
Rok 2015 nabídl dvě mozaikovací dílny pod vedením Magdaleny 
Kracík Štorkánové. Před masopustem se vyráběly zejména s dětmi 
a pro děti originální krosnové masky. V březnu jsme v Roztoči 
přivítali vyjímečnou lektorku Teri Weikel na praktickém semináři 
o Feldenkraisově metodě a zájemci o animaci si mohli na 
víkendové dílně vyzkoušet tvorbu animovaného filmu od počátku 
do konce v rodinných skupinkách rodičů s dětmi.

Besedy
V roce 2015 jsme zájemcům nabídli cyklus zeměpisných přednášek 
a besed o zajímavých místech naší země, která navštívili naši 
roztočtí sousedé a cestovatelé.

Jiří Černý vyprávěl o Gronsku, Jižní Africe a Bajkalu, manželé 
Narwovi o Kašmíru a Ladakhu, Tomáš Zděblo a Zuzana Šrůmová 
měli besedu s názvem Pastevci ve Švýcarsku, pastevci v Čechách 
a Karolína Brandlová vyprávěla o Antilopě Derbyho.

Druhý den průvodu si asi nejvíc užily Opice – dá se 
předpokládat, že tu na ně budou dlouho vzpomínat, a také 
bubeníci Blabuburo. Místní byli milí a pohostinní, hráli a zpívali 
hlavně sobě pro radost do časných ranních hodin.

Martina Moravcová
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Projekty

„Obnova dlouhodobě neudržovaných 
biologicky cenných mokřadních biotopů 
a vřesovišť“
V Tichém údolí a na Řivnáči probíhají v letech 2014–2016 
aktivity zaměřené na ochranu ohrožených druhů a stanovišť.

Organizace Sdružení Roztoč a Beleco realizovaly aktivity na 
obnovu ohrožených přírodních stanovišť v přírodní rezervaci 
Roztocký háj – Tiché údolí a na vrchu Řivnáč. V rámci projektu 
došlo k odkřovení zanikajících vřesovišť a stepí a obnově pastvy 
koz a ovcí.

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 jsme navodili 
podmínky vhodné k obnově těchto biologicky mimořádně 
významných území a zabránit jejich zániku.

Cílem projektu bylo 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 zaměřil na děti a mládež, zejména 
díky víkendovým výpravám do krajiny spojených s uměleckou 
tvorbou i s přírodovědným poznáváním, letnímu příměstskému 
táboru Prázdniny na stepi, výstavbě chodidlária u sídla Roztoče 
a dalším osvětově ‑vzdělávacím akcí.

ww.fondnno.cz

www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP 
fondů
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 lub dárců
Klub dárců vznikl v roce 2010. Členy klubu 

jsou lidé, kteří podporují činnost sdružení pravidelnou měsíční 
finanční částkou. Dále podporovatelé, kteří věnovali jednorázové 
částky nebo materiální v různých hodnotách na různé účely.

V roce 2015 věnovalo 50 dárců na podporu sdružení 
dary v celkové hodnotě 166 592 Kč, z toho finanční dary 
v hodnotě 136 097,30 Kč a věcné dary v hodnotě 30 494,70 Kč.

Dary na činnost sdružení – Jakub Souček, Zuzana Šrůmová, Petra 
Frydrychová, Pavel Tichý, Libor Kramoliš, Miroslava Plašilová, Pavel 
Jursík, Vladimír Krejčí, Veronika a Zdeněk Němcovi, Martina a Jiří 
Krátký, Štěpán Kabeš, Štěpán Humpl, Jan Ratiborský, Martina 
Macurová, Ondřej Smolík, Lucie Hošková, Znalex s.r. o ‑ Lukáš 
Křístek, Daniela Pařízková, Tomáš Hyjánek, Stanislav Tošner.

lub 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 2015 dobrovolníci odpracovali během 
Masopustu a řadě dalších akcí stovky hodin. Koordinátorkou klubu 
je Zuzana Šrůmová.

 teliéry
Ateliér Roztoky  - Havlíčkova  
INFORMAČNÍ CENTRUM

Informační centrum a 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 Anima Roztoč

Jeronýmova ulice 1563 
252 63 Roztoky

Ateliér Únětice

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

Ateliér Suchdol

ZŠ Mikoláše Alše 
Suchdolská 360/61 
165 00 Praha

Masopust, Zahradní slavnost – finanční a věcné dary:

Únětický pivovar a.s, Magdala – Monika Lainová, Cafe del 
Rio, Vlastimil Cyrani, Lékárna Roztoky Masarykova, AŽP Cyril 
Mikyška, Veterinární ordinace MVDr. Šavrdy, PROKOS, s. r. o., 
FORINEX SERVICE, Vlasové studio Eva Uvarovová, Renova 
s.r. o, Roman Pyszko, Štěpánek PAM, s. r. o., Ilona Sirová – 
Restaurace U Koruny, Petra Přikrylová – Caffé bar Eiffel, 
Michaela Mrhálková, Obslužná spol., s. r. o., Roman Pyszko, 
Nikki’s Fashion, Dary přírody.
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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
Kateřina Korychová propagace
Jitka Klinkerová fundraising, práce na projektech
Ivana Dlohošová účetnictví
Pavlína Freislebenová účetnictví
Martina Krátká klub dárců
Externí tým
Josef Mirovský, 
Jakub Souček

fotodokumentace

Milada Boraros, 
Marianna Stránská, 
Zuzana Vítková

výtvarné návrhy

Albert Bartoš grafika, sazba
Jan Halla, 
Josef Mirovský

správce sítě

Klára Janů supervize pedagogická
Petr Hošek supervize organizačního týmu

Pedagogové/lektoři

Andrea Angelová, Martin Cvrček, Veronika Daňhelová, Kateřina Judová, Erika Härtelová, Barbora Hlavičková, Adam Janoušek, Jitka 
Klinkerová, Tereza Koláčková, Adam Krátký, Anna Krtičková, Magdalena Kvasničková, Tomáš Marek, Magdalena Marková, Jakub 
Mirovský, Josef Mirovský, Pavla Neuhoferová, Antonie Nowaková, Milan Ondruch, Zdena Převrátilová, Markéta Pucová, Barbora 
Quaiserová, Marie Ratiborská, Zuzana Smugalová, Markéta Stará, Juraj Stieranka, Magdalena Kracík Štorkánová, Alžběta Tichá, Dora 
Tichá, Jonáš Tichý, Alena Trávníčková, Michaela Tůmová.

Pravidelní dobrovolníci v administrativě

Martina Krátká, Petra Frydrychová

Dobrovolníci 2015

Bloudková Majda, Bohdanecká Petra, Bohdanecká Věra, Boloňská Eliška, Bryndová Klára, Cala Samuel, Čechová Jitka, Čelikovský 
Vít, Černíkovi, Demelová Věra, Dušek Simon, Felkel Jonáš, Felkel Petr, Fritscher Daniel, Fryč Martin, Frydrych Pavel, Frydrychová 
Alice, Frydrychová Helena, Frydrychová Petra, Halla Jan, Hallová Magdalena, Härtelová Erika, Havlíková Johanka, Havlíková Kamila, 
Hendlinger Aleš, Hendlingerová Alena, Hendlingerová Radka, Hernandéz Fortuna, Hlavičková Bára, Holická Eva, Hornová Lenka, Hošek 
Michal, Hošek Petr, Hošek Michal ml., Hošková Kateřina, Hošková Lucie, Humpl Šimon, Humplová Monika, Humpl Štěpán, 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 Adam, Ramdan David, Ramdan Marcel, Ramdanová Ema, 
Ramdanová Jitka, Ratiborská Marie, Ratiborský Jakub, Ratiborský Jan, Roubal Matěj, Roubal Pavel, Samek Matěj, Sedláček Vojtěch, 
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, Stránská Marianna, Stránská Marta, Stránský 
Jan, 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 Anna, 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.
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 akta v číslech
Počet členů sdružení v roce 2015  555

Z toho dětí a mládeže do 26 let  427

Aktivity pro organizované děti, mládež 
a dospělé
Leden – červen 2015

Počet dětí a mládeže v kroužcích 487

Počet dospělých v kroužcích 30

Celkem 457

Září – prosinec 2015

Počet dětí a mládeže v kroužcích 393

Počet dospělých v kroužcích 51

Celkem 444

Aktivity pro neorganizované děti, mládež 
a dospělé
Tvořivé dílny 5

Lidové slavnosti 4

Koncerty 10

Divadelní festivaly a představení 5

Taneční a pohybová vystoupení 2

Filmový večer 1

Výstavy 5

Cestovatelské přednášky 6

Trhy 3

Letní tábory 4

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)

Ornitologická vycházky jarní a podzimní (Česká ornitologická 
společnost)

Počet návštěvníků vybraných akcí (odhadovaný)

Masopust 2500

Zahradní slavnost 500

Svátek světla 480

Živé jesličky 450

Vánoční trhy dětských prací 350
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družení v médiích
Hlavním zdrojem informací je naše webová stránka 
www.roztoc.cz, jako doplňující zdroj informací, zvláště 
aktualit a pozvánek na akce, vznikla Facebooková stránka 
Sdružení Roztoč www.facebook.com/sdruzeniroztoc.

Sdružení Roztoč pravidelně informuje o své činnosti v roztockém 
měsíčníku Odraz a v odborném časopise Archa vydávaného Českou 
radou dětí a mládeže.

Dále své akce propagujeme na kulturních portálech (Místní 
kultura, Akce).

V roce 2015 natočila německá televize – ARD Studio Prag 
dokument o Živých Jesličkách.

odpořili nás
Město Roztoky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Finanční mechanismus EHP – EEA grants – Nadace rozvoje 
občanské společnosti – Fond pro NNO – Nadace Partnerství, 
Ministerstvo životního prostředí, Nadace Via, Letiště Václava 
Havla, s. r. o.

polupracující 
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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ýkaz zisku 
a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2015
hlavní 

činnost
vedlejší 
činnost celkem

NÁKLADY v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Materiál provozní 312 0 312
Drobný hmotný majetek 65 0 65
Materiál celkem 377 0 377
Energie a vodné 86 2 88
Prodané zboží 0 89 89
Opravy a udržování 36 0 36
Cestovné 14 0 14
Reprezentace 0 0 0
Nájemné včetně služeb 244 0 244
Telefony, internet, pošta 43 0 43
Koordinační a administrativní 
práce

419 3 422

Honoráře účinkujícím 145 0 145
Lektoři kroužků a dílen 415 0 415
Účetnictví, ekonomika, finance 74 1 75
Propagace, grafika, tisk, 
dokumentace

86 5 91

Vzdělávání a školení 5 0 5
Technické zajištění akcí 104 0 104
Software, IT služby 2 0 2
Služby celkem 1 537 9 1 546
Mzdy lektorů 711 0 711
Mzdy grant Norské fondy 164 0 164
Ostatní platby za provedení 
práce

76 1 77

Mzdy celkem 951 1 952
Poplatky, pojištění, startovné 15 0 15
Poskytnuté příspěvky 2 0 2
Ostatní náklady celkem 17 0 17
Odpisy DHM 378 0 378
NÁKLADY CELKEM 3 396 101 3 497

VÝNOSY v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč
Vlastní výrobky 9 0 9
Účastnické poplatky ‑ dílny, 
kurzy, kroužky

1 773 0 1 773

Kulturní akce 71 0 71
Vlastní umělecká činnost 23 0 23
Dary provozní 137 0 137
Benefiční akce 15 0 15
Členské příspěvky 49 0 49
Tržby za prodané zboží 0 124 124
Ostatní výnosy ze služeb 78 3 81
Vlastní zdroje celkem 2 155 127 2 282
Dotace Ministerstvo školství 210 0 210
Dotace MŽP 133 0 133
Dotace Město Roztoky 275 0 275
Grant FM EHP 132 0 132
Grant Nadace VIA 11 0 11
Dotace, granty celkem 761 0 761
Zúčtování odpisů DHM poř. 
z dotací a darů

370 0 370

Jiné ostatní výnosy 79 0 79
VÝNOSY CELKEM 3 365 127 3 492

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -31 26 -5
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ROZVAHA 2015

AKTIVA v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek ‑stavby 3 134

Dlouhodobý hmotný majetek ‑movitý 488

Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 437

Oprávky k dlouhodobému HM ‑1 406

Pokladna 55

Bankovní účty 292

Odběratelé 0

Poskytnuté zálohy 78

Jiné pohledávky 1) 118

Náklady příštích období 15

Aktiva celkem 3 211

  

PASIVA v Kč

Závazky vůči dodavatelům 79

Výplaty zaměstnanců 57

Daň z mezd 3

Závazky k rozp.územních samosp.celků 9

Ostatní závazky 0

Dohadné účty pasivní 2) 54

Výnosy příštích období 24

Výdaje příštích období 23

Vlastní jmění 3) 2 867

Fondy 4) 100

Výsledek hospodaření ‑5

Pasiva celkem 3 211

INVESTICE 2015  

VÝDAJE v tis. Kč

Velkoprostorový stan – šapitó 159

Dům pro Roztoč 159

PŘÍJMY  

Dar Letiště, a. s. 35

Dotace Ministerstvo školství 120

  

CELKEM 155

   

VÝSLEDEK -4

1)  nárok na grant z FM EHP, pohl. za patnerem projektu VIA mobility

2) nevyfakturované dodávky energií

3)  vlastní jmění bylo sníženo o hosp. výsledek r. 2014, navýšeno o hodnotu 
investičních dotací a sníženo o zúčtování odpisů DHM

4)  vázané finanční prostředky projektu VIA mobility

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

Our activities

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 groups

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 spiritand 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 and 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“ title 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 
Japan, Finland, Reunion, France and 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.
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Fotografie na obálce ze slavnosti „Živé Jesličky“


