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1. KDO, CO, JAK A PROČ v roce 2016?
Tušení, z.s. v roce 2016 úspěšně navázal na to, co započal ve svém prvním roce
fungování. Nabízel jak pravidelné zájmové činnosti tak pořádal jednorázové akce. V roce 2016
fungovaly dva sbory, pro děti a dospělé, pohybové studio pro děti, angličtina, dramatický ateliér.
Tušení pořádalo výtvarné dílny a koncerty a celou řadu dalších kulturně – vzdělávacích akcí. V
souvislosti s tím byla take rozšířena lektorská základna.

2. ČINNOSTI A PROJEKTY
Pravidelné akce
Sbor pro děti
Sbor smíšený
Argentinské tango
Pohybové studio
Pilates
Divadelní ateliér
Anglická konverzace pro děti
Anglická konverzace
Němčina v obýváku

3- 6 let
7 – 12 let
dospělí
dospělí/páry
3 – 6 let
7 -12 let
dospělí
7 – 99 let
3 – 6 let
7 – 12 let
dospělí
5 – 12 let

Lektoři: Anjani Mahabir, Mgr. Renata Bártová, Andrea Marečková, MgA. Jana
Vöröšová, Dis. Jitka Hradílková,
Bc. Veronika Kordová Fleischannová, Berrak Yedek, Arneldo Rodriguez, Sára Koluchová,
Jitka Čechová, Dis. Dagmar Chaloupková, Teri Weikel
Spolupracovníci: PhDr. Romana Lisnerová, Dis. Zuzana Sýkorová, Mgr. Ivana Portlová,
Bc. Veronika Kacianová, Jaroslav Kořán, Ing. Arch. Jitka Slepičková, Zuzana Havlová,
Veronika Seydlerová, Dis. Martin Šmíd, Mgr. Richard Hampl, Roman Hudec.

Dramatické dílny – divadelní ateliér: 21.11.,25.11.,20.2.,2.4., 5.5., 12.5., 19.5.,26.5.,2.6., 9.6.

Dílny probíhaly pod vedením profesionálních lektorů herectví a hudby, Andrea Marečková
– divadlo, Jana Vöröšová – hudba. Cílem byla příprava a provedení představení a realizace všech
složek hudba, scéna, kostýmy...Dílny probíhaly formou celodenního workshopu ve frekvenci 1 – 2
do měsíce. I pravidelně 1 krát týdně. Výstupem v 1. pololetí byla účast na programu vánočního
jarmarku – 3 Vánoční obrazy: Vánoční trhy, Chystání na Štědrý den, Betlém. Ve 2. pololetí se
veškerá práce soustředí na představení dětské opery Romance.

Hudebně – improvizační dílny 24.11., 10.1., 17.1., 18.4.

Lekce probíhaly pod vedením profesionálních lektorů hudby Jany Vöröšové, Anjani
Mahabir, Filipa Drska, Jaroslava Kořána, Davida Fencla. Cílem byl rozvoj hudební fantazie,
imaginace, práce cítění ve skupině, základy hudebních zákonitostí, smyslu pro rytmus, pochopení
hudební formy a struktury, rozvoj hlasu a ovládání hudebních nástrojů. Dílny byly většinou součástí
nějaké jiné akce nebo v návaznosti na ni.
Podzimní dílna se uskutečnila v rámci dýňového dopoledne. Ve volném prostoru přírodního areálu
dýňoviště byly nainstalovány různé nástroje a zvukové objekty. Hráči se mezi nimi libovolně
pohybovali a vyluzovali nejrůznější zvuky, hluky, rytmy, melodie.
Masopustní dílny připravovaly hudební doprovod pro masopustní písně do masopustního průvodu.
Na své si přijdou hřmotiče, hlukadla, řachadla , hvízdadla a jiné zvukomalebné instrumenty.
Na dubnovou dílnu Vítr a dech navázal varhanní koncert v kostele Sv. Víta v Tuchoměřicích.
Účastníkům byly představeny nástroje, které se rozezvučují dechem. Kromě klasických dechových
nástrojů, se představily i netradičních flétny – koncovky, fujara, didgeridoo. Rozezněly se i měch
akordeonu, skleničky, lahve, husí krky, větrné zvonkohry a jiné. Proběhla exkurze na varhanní kůr
a do útrob fungování varhan.

LA FOLIA - dětský pěvecký sbor
Lekce vedla zkušená sbormistryně. Cílem byl společný zážitek z hudby, osvojení si práce
s vlastním hlasem, hravou formou budovat bohatý repertoár lidových i umělých písní. Sbor působí
v Tuchoměřicích již 4 rokem a má za sebou téměř desítku vystoupení a 1 CD La Folia – live. V
premiéře uvedl zhudebněné básně Daniely Fischerové – Barevné pohádky. Další z koncertů byl
inspirován knihou J.Dvořáka a
A.Skálové Rostlinopis.
V tomto školním roce jsme v prvním pololetí chystali vánoční repertoár, se kterým jsme několikrát
vystoupili, na otevřené hodině pro rodiče, v rámci vánočního jarmarku a při dětské vánoční mši na
Štědrý den. 2 pololetí směřovalo k hudební realizaci chystané opery Romance, která měla
premiéru v Tuchoměřicích a reprízu v divadle konzervatoře Duncan Centre.

LA FOLIA - smíšený pěvecký sbor
Působí již 3 rokem. Pod vedením sbormistryně Jany Vöröšové postupně budujeme vokální
repertoár zahrnující lidové i umělé písně. Hudbu od renesance přes baroko až po současné úpravy
spirituálů či Beatles. Cílem je nejen společný zážitek z hudby, osvojení si práce s vlastním hlasem,

ale i seznámení s vokální literaturou. Sbor svou činností plní velmi významnou kulturně
společenskou úlohu. Podílí se na velké části akcí pořádaných v obci (Masopust, Den sousedů, Noc
kostelů, aj.)
Velikým úspěchem bylo provedení České vánoční mše Jana Jakuba Ryby s orchestrem na
půlnoční mši na Štědrý den. Pravidelně pořádáme soustředění spojené s koncertem v daném
místě.

Pohybové studio
Cílem je seznámit se za doprovodu živé hudby s vlastním tělem, zjistit, kde je osa, těžiště,
jak funguje dynamika a návaznost pohybu. Pohyb a tanec jako důležitý základ správného držení a
fungování těla i mysli. Kurzy vedou absolventky a studentky taneční konzervatoře Duncan centre
ve spolupráci s pedagogy - Zuzana Sýkorová, Dagmar Chaloupková, Romana Lisnerová.
V 2.pololetí je náplní choreografie a nácvik k vznikající opeře Romance.
V dalších letech bychom rádi zavedli i moderní tanec pro dospělé s doprovodem živé
hudby, improvizací. Tanec jako hledání a nalézání sebe sama, tanec jako zdravý pohyb, tanec jako
relax.

Jazykové kurzy
Angličtina - Lekce vedou rodilí mluvčí a profesionální lektoři. V kurzech pro děti je kladen
důraz na tvořivou, hravou a nenásilnou formu učení. Osvojování si cizího jazyka prostřednictvím
hry, divadla, konverzace v běžném každodenním hovoru. V kurzech pro dospělé jsou vytyčeny
tématické okruhy z oblastí, které účastníky nejvíce zajímají. Do budoucna uvažujeme o celo odpolední open class s otevřeným časovým průběhem, účastníci se mohou připojit i odejít kdy
budou chtít. Doufáme, že tak vzroste efektivita učení, děti samy se rozhodnou jaké z aktivit se
chtějí věnovat a nebudou nuceny uprostřed rozpracovaného úkolu skončit a odejít. Děti se budou
učit vzájemné spolupráci (starší učí mladšího) respektu a ohleduplnosti.
Němčina – pro malou skupinu dětí jsme připravili hravé odpoledne nazvané němčina v
obýváku. Pro děti při hře je velice snadné osvojit si přízvuk a akcent, který je v dospělosti těžké
odposlouchat a naučit. Spíše než na gramatiku je zacíleno na pěknou německou výslovnost a
slovní zásobu.

Argentinské tango

Podařilo se nám do Tuchoměřic přivézt populární oblíbený a hlavně netradiční tanec plný
emocí. Tanečníci se naučí správné držení těla, práci v páru, jednotlivé kroky a figury stejně jako
umění improvizace. Lekce vede pár zkušených tanečníků a lektorů argentinského tanga Berrak
Yedek a Arneldo Rodriguez – www.tangonow.cz

Pilates

Kurzy pilates probíhají pod vedením certifikované lektorky Renaty Bártové, pedagožky s
bohatou a letitou zkušeností v oboru. Pilates je metoda zdravotního cvičení, systém cviků, které
vedou k posílení svalů celého těla.

Workshopy
Feldenkraisova metoda 12.3.

Cílem je popularizace a osvojení metody, která je výjimečná tím, že evokuje změny
v lidském mozku, uvolňuje napětí, rozšiřuje možnost pohybu. Fungování svalů je koordinovanější,
příjemnější a účinnější. Ve spolupráci s taneční konzervatoří Duncan Centre a se sdružením
Roztoč v Roztokách u Prahy každoročně zveme americkou lektorku Teri Weikel, která vede 3
hodinový intenzivní workshop.

Výtvarná dílna

Cílem je rozvíjet dětskou fantazii, ukázat a naučit nejrůznější výtvarné techniky a postupy.
Zasvětit děti do vývoje umění v historických souvislostech. V tuto chvíli představujeme umění jako
nedílnou a běžnou součást našeho života, např. tím, že realizujeme masky na Tři krále, Masopust,
výzdobu při místních slavnostech aj. Do druhého pololetí se bude v rámci výtvarných dílen chystat
scéna a kostýmy pro dětskou operu Romance.

Vánoční sprejerská dílna 29.11.

Výroba ozdob na vánoční strom, pomocí šablon a sprejů v rámci Vánočního Jarmarku.

Velikonoční dílna 19.3.

Pletení tatarů, různé techniky barvení vajec, na dílnu navázal
Velikonoční Jarmark.

Fotografická dílna

V souvislosti s foto soutěží, vznikla potřeba proniknout do tajů
profesionální fotografie. Při procházce po okolí Tuchoměřic svůj pohled na
svět představil profesionální fotograf Matyáš Vacek, bude odpovídal na
otázky a v praxi předváděl jak nejlépe zachytit prchavé okamžiky.

Geologická procházka 24.4.

Prošli jsme se okolím Tuchoměřic spolu s geologem Richardem
Hamplem. Tam kde někdo vidí jen pole a louky geologovi před očima
vyvstává příběh formování země. Tam kde vystupuje z terénu malá nerovnost
geolog vidí drama v prostoru zemské kůry. Objevili jsme krásný svět nerostů
a hornin, zkamenělé dopisy.

Koncerty
Cílem je povznesení kulturního a tradičního života v Tuchoměřicích.
Pořádáme koncerty k nejrůznějším příležitostem jako jsou Vánoce, Advent,
Velikonoce, Dušičky, Poutě... Daří se nám do Tuchoměřic přivézt vynikající
interprety s programem jak vážné tak nonartificiální hudby. Další koncerty jsou
pak zaměřené na představení výsledků práce obou sborů a divadelního
ateliéru. Koncerty jsou většinou s bohatým instrumentálním doprovodem.
Rovněž oživujeme tradici klasické varhanní hudby, pomalu probouzíme
k životu vzácný nástroj, který je na kůru zdejšího kostela sv. Víta.

Projekty
Největším projektem, který jsme realizovali je dětská opera - Romance. Na tomto
projektu se podílel návrhem a námětem francouzský kreslíř tvořící pod přezdívkou Blexbolex,
hudbu napsala a s muzikanty nazkoušela a provedla skladatelka Jana Vöröšová, taneční čísla a
choreografii má na starosti tým studentek a pedagogů z Konzervatoře Duncan Centre, režii a
herecké vstupy herečka Andrea Marečková. Na přípravě spolupracovaly děti ze sboru La Folia,
pohybového studia, divadelního ateliéru. Hudební ansámbl sestává z houslí, kontrabasu, klarinetu,
saxofonu, trubky, klavíru, pozounu a bicích. Dospělé sólové role zahráli profesionální umělci i
amatéři navštěvující smíšený sbor. Scénu a kostýmy v rámci výtvarných dílen opět vyrobily děti
samy pod vedením architektky Jitky Slepičkové. Provedení proběhlo v sýpce tuchoměřického
kláštera a v divadle Konzervatoře Duncan Centre. 15.6., 19.6.
Dalším projektem bylo působení kapely Earthen Glow a natočení CD v prostorách
tuchoměřického kostela Sv. Víta.
Earthen Glow je hudební těleso hrající, zpívající a improvizující v obsazení 2 marimb, cimbálu,
kytary, akordeonu, perkusí.
World - music oscilující mezi soulem - folkem - minimalismem Steva Reicha, zvukovým
experimentem, řízenou i nezřízenou improvizací. Kapela hledající spojení mezi kontinenty i
nástroji. Repertoár zahrnuje autorskou tvorbu členů kapely a písně inspirované afrikou. Anjani
Mahabir - zpěv, kytara, marimby, perkuse, Jana Vöröšová - zpěv, akordeon, cimbál, Filip Drsek marimby, perkuse, zpěv,David Fencl - perkuse, zpěv.
Kapela koncertuje po celé ČR, ale účastní se dění v Tuchoměřicích. Svou hudbou doprovodila
dušičkový koncert, festival Gulášů, připravuje hudební dílny a doprovází divadelní představení.
Spolek Tušení inicioval vznik Tuchoměřické foto soutěže. Vítězné fotky byly použity pro
vznik kalendáře 2016 – Tuchoměřice očima svých obyvatel. Další ročník 2017 - měla v podtitulu
Tuchoměřice pod lupou, rok 2018 – Jiný úhel pohledu.

V dalších letech bychom rádi vydali publikaci určenou dětem, učitelům pohybové a taneční
výchovy a rodičům. Výchozím materiálem budou písně z repertoáru dětského sboru La Folia a
skladby, které vznikly v pohybovém studiu. Publikace bude obsahovat písně i s notovým
materiálem, texty a CD. Každá skladba bude zaměřena na určitou pohybovou a taneční
problematiku (běh, poskok, švih, návaznost pohybu, práce s těžištěm …),
s jednoduchým návodem a nápady k pohybovému zpracování a bohatými ilustracemi.

3. HOSPODAŘENÍ
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