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 1 .  KDO ,  CO ,  JAK  A  PROČ v  roce  2017? 	
 

 Tušení, z.s. v roce 2017 úspěšně pokračuje ve své činnosti, navazuje na projekty 
započaté v minulosti a obohacuje svůj programový plán o aktivity nové. 

 

KDO 
Lektorská základna rozšířena v závislosti na nových projektech o nové tváře. 

Lektoři: Mgr. Renata Bártová, Andrea Marečková, MgA. Jana Vöröšová, Mgr. Veronika Kordová 
Fleischmannová, , Arneldo Rodriguez,  MgA. Michaela Tůmová, Petra Lorenzová, Mgr. Jan Korda, 
Bc. Veronika Kacianová, Beata Rödlingová, Zuzana Vodová, Martina Zpěváková, Františka 
Hejduková, Rostislav Kyša, Marie Vaňková, Larissa Sakvina	
Spolupracovníci: Ing. Arch. Jitka Slepičková, , Dis. Martin Šmíd, Hana Šromová, Miroslava 
Mayerová	
 

CO 
Pravidelné kroužky pro děti, kurzy pro děti i dospělé, občasné dílny, koncerty, přednášky, výstavy, 
akce obecního charakteru. 

  

JAK 
è Pravidelně i nepravidelně  

Nabízíme jednak pravidelné vyžití formou pravidelných kroužku či zájmových skupin a dále pak 
jednorázové akce. Snažíme se o co možná nejpestřejší nabídku, aby si každý našel to své.  

è Kvalitně, přirozeně, lidsky 

Všechny kurzy, které nabízíme jsou vedeny zkušenými lektory, profesionály ve svém oboru, kteří 
navíc ctí přirozenost člověka a jeho potřeb. 

 

PROČ 
V Tuchoměřicích akce tohoto druhu kromě spolku Tušení nikdo jiný nenabízí.  

 
 

 
 
 
 



 2.  Č I NNOST I  A  PROJEKTY  
	
  Pr a v i d e lné  a k c e  
 
 
Sbor pro děti   3 - 6 let 
    7 –12 let 
Sbor smíšený   dospělí 
Argentinské tango  dospělí/páry 
Pohybové studio  3 – 6 let 
Pilates    dospělí 
Divadelní ateliér   7 – 12 let 
Dramatický kroužek Ulita  5 – 7 let 
Angličtina pro nejmenší  3 – 6 let 
Creative Workshop  7 – 12 let 
Anglická konverzace   dospělí 
Němčina v obýváku  5 – 12 let 
Kung-fu    5 – 12 let 
Kytara    od 8 let 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA FOLIA - dětský pěvecký sbor	
 
Lekce vedly v roce 2017 Marie Vaňková a zkušená sbormistryně MgA. Jana Vöröšová. Cílem 
sboru je společný zážitek z hudby, osvojení si práce s vlastním hlasem, hravou formou budovat 
bohatý repertoár lidových i umělých písní. Sbor působí v Tuchoměřicích již pátým rokem a má za 
sebou celou řadu vystoupení..  
V roce 2017 jsme v první polovině roku připravovali jarní koncert, jehož součástí byl jednak cyklus 
lidových písní a také písně z dílny pánů Svěráka a Uhlíře.  
 
LA FOLIA - smíšený  pěvecký sbor	
  
Působí již čtvrtým rokem. Pod vedením sbormistryň Larisy Sakviny a MgA. 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 již druhé provedení České vánoční mše Jana Jakuba Ryby s orchestrem 
na půlnoční mši na Štědrý den. Pravidelně pořádáme soustředění spojené s koncertem v daném 
místě. 
Novinkou roku 2017 je družba se slovenským sborem Ad hoc z Děvína. Prvním společným 
projektem bylo vystoupení na koncertu konaném v Tuchoměřicích pod názvem Československý 
koncert. Koncert se konal za účasti velikánů světových operních podií, Romana Janála a Petera 
Mikuláše za skvělého varhanního doprovodu Jana Kalfuse.  
 
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 vede absolventka taneční konzervatoře tanečnice Veronika 
Kaciánová. Hodiny jsou doprovázeny živou hudbou, na klavír doprovází Jana Vöröšová.  
 
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. Hlavní důraz je kladen na rozvoj 
komunikativních dovedností. 
	
 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.	
 
 
 
 

  tradiční a kulturní akce 
 
 
Tvořivé dílny masopustní  - 13. 1., 20. 1.   
 
Masopustní dílny proběhly pod vedením naší lektorky výtvarného 
kroužku, Michaely Tůmové. Na programu byla výroba obřích masek 
do masopustního průvodu. Masky se vyráběly pomocí různých 
výtvarných technik, kašírováním, modelováním, lepením aj.  
 
 
 
Tvořivé dílny výtvarné  
 
Recyclart 21. 4.  
 
Tato výtvarná dílna se konala v rámci oslav Dne Země, kdy v naší obci probíhá hromadný úklid 
obce a upozorňuje se na environmentální témata. V návaznosti na to jsme dílnu zaměřili na využítí 
odpadového materiálu a jeho další výtvarné zpracování. Vybrané objekty zároveň tvořily část 
exponátů na výstavě v prostorách klášterní sýpky. Jiné objekty jsme umístili do krajiny.  
 
Frotáž 9 6.  
 
Technikou frotáže se mapovaly prostory klášterní sýpky. Výtvarná dílna frotáží předcházela 
slavnostímu zahájení historicky první veřejné výstavy výtvarného kroužku Machovy proužky v akci.  
 
 
Sprejerská dílna. 22. 9.  
 



Sprejování tak trochu jinak. Žádné spreje, ale vlastnoručně 
namíchané tuše v různých barvách a odstínech., šablony vlastní 
invence a vlastnoruční výroby. Výsledkem byly velkoformátové 
obrazy vlastní kompozice, kdy tuše byly nastříkány přes šablony 
na archy velikosti A2, A3.   
 
 
 

Fotografický workshop 21. 1. , 4. 3., 13. 5.  
 
V návaznosti na fotografickou dílnu a v souvislosti s obecní 
fotosoutěží jsme se rozhodli uspořádat cyklus tří sobotních dopolední 
s profesionálním fotografem Rosťou Kyšou. V rámci těchto setkání 
měli účastníci možnost prohloubit své praktické dovednosti uvnitř I v 
plenéru. Samozřejmou součástí bylo sdílení fotografických problémů 
a jejich řešení. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geologická procházka  24.4.	
 Projdeme se okolím Tuchoměřic spolu s gelogem 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. Objevíme krásný svět nerostů a 
hornin, zkamenělé dopisy. 
    
    
Velikonoční jarmark 
Zorganizovali jsme velikonoční jarmark a nabídli v jeho rámci divadelní představení pro děti.  
Vystoupení Duo Le Chameau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Dílna lampionová 20. 10. 2017 
 
V pátek odpoledne proběhla přípravná dílna na svátek světel a dýní. V jejím rámci si účastníci 
vyrobili lampiony nejrůznějších tvarů, velikostí, z nejrůznějších materiálů, pomocí nejrůznějších 
technik.  
 
Svátek světel a dýní 21. 10. 2019 
 
V prostoru Dýňoviště jsme navázali na páteční dílnu. Tentokrát si účastníci mohli vydlabat dýni a  
pokračovat tak v přípravách večerního svátku světel. Paralelně probíhala dílna výtvarná, ve které 
se účastníci věnovali výrobě divadelních kulis.  
 
 
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.   
 
Varhanní koncerty 
 
Tuchoměřický kostel sv. Víta disponuje krásným nástrojem z 18. Století, který by si zasloužil 
generální opravu. My se snažíme na jeho existence a tuto potřebu upozornit prostřednictvím řady 
varhanních koncertů, na které zveme přední české varhanní virtuózy. V roce 2017 jsme uspořádali 
celkem dva varhanní koncerty, 27. 3. a 25. 9. 2017.  

  
Československý koncert 
 



Prvním společným projektem bylo vystoupení na koncertu konaném v Tuchoměřicích pod názvem 
Československý koncert. Koncert se konal za účasti velikánů světových operních podií, Romana 
Janála a Petera Mikuláše za skvělého varhanního doprovodu Jana Kalfuse.  

 
 
Adventní koncert 17. 12. 2017 
 
Tradiční vánoční vystoupení dětského a smíšeného sboru La Folia v kostele sv. Víta 
v Tuchoměřicích. Letos proběhl v doprovodu komorního ansámblu ve složení klarinet, housle, lesní 
roh, violoncello, cimbál, klavír a bicí.  
 

 
 
 
duchovní koncert v provedení Musica cum gaudio –26. 11. 2017 
 



Duchovní koncert na Slavnost Ježíše Krista Krále v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích. Na programu 
byl J.C. Forberger, A. Mazák, J.S. Bach, C. Monteverdi, G. Frescobaldi, H. Purcell, J. P. Sweelinck 
a H. Schütz.  
 
Půlnoční mše 24. 12. 2017 
 
Již potřetí se kostel sv. Víta v Tuchoměřicích rozezněl tóny České mše vánoční J. J. Ryby. Sbor La 
Folia řídila Larissa Sakvina, hudebně mši doprovodil komorní ansámbl.  
 

P ř íměstský  tábor  
 
V posledním prázdninovém týdnu uspořádal spolek příměstský tábor. Vyšel tak vstříc potřebám 
rodičů, jejichž děti už se vrátily z prázdnin. Připravili jsme nabitý, smysluplný a hlavně všestranný 
program pro děti ve věku od 6 do 12 let.  

  
 
 
Projekty	
  
Spolek Tušení v roce 2016 inicioval vznik Tuchoměřické foto soutěže. I v letošním roce jsme se 
podíleli na její organizaci a zasadili se tak o vznik dalšího v pořadí druhého kalendáře složeného 
z fotografií místních obyvatel. Zvolili jsme také téma roku příštího, kterým je Jiný úhel pohledu.	
 
 
 
 

3. HOSPODAŘENÍ	
	



	
 
 
	

 
	
	

1 2 3
A. 1 477 0 477
A.I. 2 213 0 213

A.I.1 (501-3) 3 37 0 37

A.I.2 (504) 4 3 0 3
A.I.3 (511) 5 0 0 0
A.I.4 (512) 6 0 0 0
A.I.5 (513) 7 0 0 0
A.I.6 (518) 8 173 0 173

A.II. 9 0 0 0

A.II.7 (56x) 10 0 0 0
A.II.8 (57x) 11 0 0 0
A.II.9 (57x) 12 0 0 0
A.III. 13 263 0 263
A.III.10 (521) 14 263 0 263
A.III.11 (524) 15 0 0 0

IČO

Číslo 
řádku Název položky činnost 

hospodářská

Za Kostelem 479
Tuchoměřice

252 67

celkem

Zákonné sociální pojištění

Náklady na cestovné
Náklady na reprezentaci

Aktivace dlouhodobého majetku

Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem (ř. 3 až 8)

Číslo 
řádku

Mzdové náklady

Náklady  (ř. 39)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tis. Kč)
k 31.12.2017

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

04118278

Tušení, z.s.  

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

Prodané zboží

Ostatní služby

Opravy a udržování

 činnost hlavní

Aktivace materiálu, zboží a vnitrorganizačních služeb

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, 
vnitrorganizačních služeb a dlouhodobého majetku (ř. 10 až 12)
Změna stavu zásob vlastní činnosti

Osobní náklady celkem  (ř. 14 až 18)

A.III.11 (524) 15 0 0 0
A.III.12 (525) 16 0 0 0
A.III.13 (527) 17 0 0 0
A.III.14 (528) 18 0 0 0
A.IV. 19 0 0 0
A.IV.15 (53x) 20 0 0 0
A.V. 21 1 0 1
A.V.16 (541) 22 0 0 0
A.V.17 (543) 23 0 0 0
A.V.18 (544) 24 0 0 0
A.V.19 (545) 25 0 0 0
A.V.20 (546) 26 0 0 0
A.V.21 (548) 27 0 0 0
A.V.22 (549) 28 1 0 1

A.VI. 29 0 0 0

A.VI.23 (551) 30 0 0 0
A.VI.24 (552) 31 0 0 0
A.VI.25 (553) 32 0 0 0
A.VI.26 (554) 33 0 0 0
A.VI.27 (556-9) 34 0 0 0
A.VII. 35 0 0 0

A.VII.28 (58x) 36 0 0 0

A.VIII. 37 0 0 0
A.VIII.29 (59x) 38 0 0 0

39 477 0 477

Zákonné sociální pojištění

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
1

Manka a škody
Jiné ostatní náklady

Prodaný materiál

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a penále

Zákonné sociální náklady

Daně a poplatky

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Dary

Ostatní sociální náklady

Prodaný dlouhodobý majetek
Prodané cenné papíry a podíly

Daně a poplatky celkem  (ř. 20)

Kursové ztráty
Nákladové úroky 

Ostatní sociální pojištění

Ostatní náklady celkem  (ř. 22 až 28)

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 
celkem (ř. 30 až 34)

Odpis nedobytné pohledávky

Tvorba a použití rezerv a opravných položek 
Poskytnuté příspěvky celkem (ř. 36)
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami
Daň z příjmů celkem (ř. 48)
Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM



	

1 2 3
B. 40 475 0 475
B.I. 41 170 0 170
B.I.1 (691) 42 170 0 170
B.II. 43 45 0 45

B.II.2 (681) 44 0 0 0

B.II.3 (682) 45 45 0 45
B.II.4 (684) 46 0 0 0
B.III. 47 260 0 260
B.III.1 (601) 48 0 0 0
B.III.2 (602) 49 260 0 260
B.III.3 (604) 50 0 0 0
B.IV. 51 0 0 0

B.IV.5 (641-2) 52 0 0 0

B.IV.6 (643) 53 0 0 0
B.IV.7 (644) 54 0 0 0
B.IV.8 (645) 55 0 0 0
B.IV.9 (648) 56 0 0 0
B.IV.10 (649) 57 0 0 0
B.V. 58 0 0 0

B.V.11 (652) 59 0 0 0

B.V.12 (653) 60 0 0 0
B.V.13 (654) 61 0 0 0
B.V.14 (655) 62 0 0 0
B.V.15 (657) 63 0 0 0

64 475 0 475
C. 65 -2 0 -2
A.VIII.29 (591) 66 0 0 0
D. 67 -2 0 -2

999 3 804 0 3 804

Odesláno dne:                        Razítko:                                 

Provozní dotace

Provozní dotace (ř. 42)

Přijaté příspěvky celkem  (ř. 44 až 46)

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem (ř. 48 až 50)

Číslo 
řádku  činnost hlavní činnost 

hospodářská celkem

Výnosy (ř. 67)

Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

Tržby za prodané zboží

Jiné ostatní výnosy

Tržby z prodeje majetku celkem (ř. 59 až 63)
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Ostatní výnosy celkem (ř. 52 až 57)

Platby za odepsané pohledávky

Smluvní pokuty, úroky z prodlení a ostatní pokuty a 
penále

Název položky Číslo 
řádku

Tržby z prodeje materiálu

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

Přijaté příspěvky (dary)

Přijaté členské příspěvky

Tržby za vlastní výrobky

Tržby z prodeje služeb

Výnosové úroky

Kursovné zisky

Zúčtování fondů
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15.3.2018

VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)
Daň z příjmů

Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)

Odpovídá za údaje: Jana Vorošová
Telefon:

Podpis vedoucího úč.jednotky:


