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1. KDO, CO, JAK A PROČ v roce 2018?
Tušení, z.s. v roce 2018 zahájilo svou již čtvrtou sezónu v Tuchoměřicích. I v tomto
roce nabízel spolek pravidelné kroužky, jejichž skladba si tak jako v minulosti kladla za cíl
nabídnout široké spektrum aktivit rozvíjejících tělo i ducha. Nabídka se oproti loňskému roku
rozrostla o kurz Kung-fu pro děti a kurz hry na kytaru. Spolek Tušení držel stejný kurz i
v pořádání jednotlivých akcí, kterými rovněž nemalou mírou přispíval k rozvoji kultury a
vzdělání v obci. Hlavním cílem je přitom návrat ke kořenům, rozpomínání na staré zvyky a
obyčeje, tradiční přístupy aj.

2. ČINNOSTI A PROJEKTY
Pravidelné akce
Sbor pro děti
Sbor smíšený
Argentinské tango
Pohybové studio
Pilates
Divadelní ateliér D.ATEL
Divadelní ateliér Ulita
Anglická konverzace pro děti
Creative Workshop - angličtina
Anglická konverzace

3- 6 let
7 – 12 let
dospělí
dospělí/páry
3 – 6 let
7 -12 let
dospělí
7 – 12 let
do 7 let
3 – 6 let
7 – 12 let
dospělí

Lektoři: Anjani Mahabir, Mgr. Renata Bártová, Andrea Marečková, MgA. Jana
Vöröšová, Dis. Jitka Hradílková, 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.

Nepravidelné neboli jednorázové akce
Chronologicky podle data uskutečnění

Koncert Tříkrálový
7.1. | Zámeček Roztoky

zpěváci z Tuchoměřic a Roztok se dali dohromady a společně
zazpívají
v Roztokách na zámečku – Local Vocal + Rezekvítek + La Folia

Všem otevřené výtvarné dílny „Hmyzí letka
5.1. a 19.1.| Kotelna | od 15:00
Chystali jsme MASOPUST. Největší zábava je při přípravách, přijďte to zažít, přišít, oblepit,
zabzučet! Nové i staré masky, velké kašírované jsme opravili, nově jsme vyrobili s dětmi Hmyzí
letku.

Masopust
20. 1. | Tuchoměřice
Masopust se s naší účastí konal v Tuchoměřicích 20. 1. 2018

Oslava začátku čínského roku zemního psa
16. 2. | pátek | 14:00
KUNG FU panda pozval na oslavu začátku nového čínského
roku zemního psa, otevřená hodina pro všechny zvědavé, pro
rodiče a přátele, kamarády s pohoštěním, povídáním a
ukázkami, co všechno naši bojovníci už umí + hřejivé
překvapení.

Otevřená výtvarná dílna
16. 2. | Kotelna | 14:00–17:00
v rámci oslavy nového čínského roku se uskutečnila výtvarná dílna – Zemní pes

Smrtku ze vsi vyneseme – průvod
20. 3. | 16:00
průvodem jsme se vydali od Kotelny ke školce podél potoka a ulicí Za Kostelem k Dýňovišti,
tam smrtku spálili a odnesli si „barevné lítečko“ .

VELIKONOČNÍ JARMARK
24. 3. | 10:00 |v Kotelně a před Kotelnou
10:00-12:00 tvořivé dílny, vejce, věnce, tatary a jiné
+ instalace “hrací skříňky”, zvukového objektu v dřevěné
kostce u školy – experimentování pro děti s Martinou a
účastníky Creative Workshop…
• 14:00 divadelní představení
• 15:00 hudební překvapení
•

velikonoční punč, pivo, limo, drobné občerstvení …

Varhanní koncert – Přemysl Kšica
23. 4. | 18:00 | kostel sv. Víta
na programu Bohuslav Matěj Černohorský, Johann Pachelbel, Johan
Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, ad.

Vernisáž výstavy Tvary – Krajiny
19. 5. | Sýpka | 16:00
Představí se vám dva umělci z Pazderny Veronika Seydlerová a její
sochy, objekty, keramika a fotograf Rostislav Kyša. Aby byla možnost a
důvod se opětovně na výstavu vrátit, připravili jsme pro vás další
doprovodný program: večer poetický, večer jazzový a večer filmový,
data budou upřesněna. Červnové středy – Nokturna v Rákosí.

NOC KOSTELŮ
25. 5. | 16:00 | Sýpka
15:00 otevřená výtvarná dílna s Míšou Tůmovou
16:00 Vernisáž výtvarného kroužku Machovy proužky po druhé!!!
18:00 Koncert smíšeného sboru La Folia v kostele v Nebušicích
19:30 Koncert smíšeného sboru La Folia v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích
tradiční vystoupení smíšeného sboru LA FOLIA, tentokrát s hostem violoncellistou
Štěpánem Filípkem.

DEN SOUSEDů
26. 5. | Rákosí|
Děti z dramatického kroužku ULITA a z pohybového studia vystoupily na Dni Sousedů.

Nocturna v Rákosí a následný program v Sýpce
13.6. | 18:30 u rybníčku v Rákosí Árie Rusalky, 19:00 Sýpka –
povídání s archeologem Petrem Novým
20.6. | 18:30 u rybníčku v Rákosí „Jako Zezulci“ smíšený sbor La
Folia jak ho neznáte,
19:00 Sýpka Koncert Duo Tichý Mráz (klarinet, kontrabas),
20:00 projekce tanečního filmu Blush, režie Wim Vandekeybus.
Výstavy v sýpce – Tvary krajiny, V bouři fantazie

Pouť ke sv. Vítu 17.6.
17. 6. | Sýpka
14:00 Jiný vesmír – představení a koncert dětí z pohybového studia a dětského sboru La Folia
16:00 Každý je statečný. divadelní kus dramatické skupiny D.ATEL.

výtvarná odpoledne s Míšou Tůmovou
deinstalace výstavy – rozebrání prací a obrázků dětí výtvarného kroužku.

Příměstský tabor
27. 8. – 31. 8.
Po úšpěchu příměstského tábora a 2017 a na přání řady rodičů
jsme zorganizovali další tabor, tantokrát se zaměřením na
angličtinu, dramatickou a výtvarnou výchovu

Vánoční JARMARK - Živé Jesličky
1.12.
scénické zpracování vánočního příběhu ve spolupráci s sbory La Folia a Cvrkotem

Vánoční concert v Úněticích
22.12.
Vánoční koncert v Uněticích děti ze sboru CVRKOT hostují jako předskokani scénickému
zpracování Rybovky v Uněticích. Pro velký zájem se konala 2 představení.

3. HOSPODAŘENÍ
Výsledovka

