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1. Kdo, co, jak a proč?
Jsme nezisková organizace pořádající kulturně - vzdělávací kroužky a aktivity pro děti

a dospělé v Tuchoměřicích. Vidíme Tuchoměřice jako místo, které je živé, proměňující se, plné

inspirací nejen pro obyvatele, ale i pro tvůrce. Jsme rádi, když můžeme umělce pozvat k nám,

za námi a tvořit společně díla přímo na míru tuchoměřickým scenériím, objektům, dětem,

amatérům i profesionálům. Chceme se o Tuchoměřice starat, zažívat v nich po celý rok krásné

chvíle s přáteli, kamarády, rodinou.

Vnímáme potenciál, který Tuchoměřice mají a podporujeme jej ať už vznikem autorských

představení či koncerty, výstavami a performancemi na nejrůznějších místech. Staráme se o

komunitní život a setkávání napříč věkovými kategoriemi i napříč sociálními skupinami.

Spolupracujeme s ostatními spolky, klášterem - komunitou Chemin Neuf, mateřskou školou,

obecním úřadem, sousedy ze Statenic.

To vše s myšlenkou návratu ke kořenům, rozpomínání na staré zvyky a obyčeje, tradiční

přístupy  s přesahem do dnešní doby. Snažíme se ukázat, že tvořivý přístup s fantazií boří

zažité stereotypy a přináší uspokojení. Ukazuje na podstatu dění, přináší radost a dává věcem

smysl.

Koronavirus - co nám dal a vzal ?

Rok 2021 byl rokem v lecčems zvláštním. Už jsme věděli co nás při různých omezeních čeká,

už jsme věděli jaké obtíže veškeré uzávěry přinášejí, ale také jsme věděli, že se nechceme a

nesmíme vzdát a musíme vymýšlet nové a nové cesty, nová řešení. Nová řešení jak zůstat v

kontaktu  s rodinou, přáteli, známými, jak udržet zájem dětí u aktivit, které se nemohly

pravidelně konat. Hledat cesty jak podržet lektory a umělce, kteří se ocitli ze dne na den v

svízelné situaci.

Překvapením pro mnohé z nás bylo, že lidská solidarita, touha po sdílení a zájem, předčili a

upozadili obavy i strachy. Lidé se s velkou chutí zapojovali do akcí, které najednou byly sto

oslovit mnohem širší veřejnost než kdy dřív. Velkého rozkvětu a prohloubení doznala např.

spolupráce se statenickými sousedy (byť jsou z jiného okresu).

Přišla samozřejmě i zklamání kdy jsme těsně před premiérou museli odpískat představení site -

specifik - Pašije. Ovšem i to se ukázalo jako smysluplné, když jsme je o rok později prováděli s

ještě větší slávou a daleko lépe propracovanými detaily.



2. ČINNOSTI  A  PROJEKTY

2.1 Pravidelné
Snažíme se, aby naše nabídka aktivit pro děti i dospělé byla co nejbohatší. Aby lektoři byli odborníky ve

svém oboru, se zájmem o věc a s trpělivým a přátelským přístupem k dětem. Nejlépe sami tvořící

aktivní umělci a performeři. Iniciujeme vznik autorských představení, při kterých spolupracují jak děti

tak dospělí, studenti i lektoři našich kroužků. Jde nám také o kontinuitu vyučovaných oborů.

POHYB, HUDBA, VÝTVARNÉ A UŽITÉ UMĚNÍ, DIVADLO, VĚDA, CIZÍ
JAZYK



POHYBOVÁ STUDIA

Nabízíme 5 věkově rozdílných kroužků. Od Halali pro nejmenší 3leté děti přes odrostlejší děti v Caminu

a Létavicích až po nejstarší tanečnice v Ta.Bandě. Máme i speciální chlapeckou skupinu s dravou

energií-Borce. A pro pro dívenky v sukýnkách - Balet. Naši lektoři jsou absolventi taneční  konzervatoře

Duncan centre. Metoda Duncan je naprosto ojedinělá v přístupu ve výuce dětí. Snoubí se zde vědomí o

fyziologické správnosti jak vést pohyb a zájem o rozvíjení fantazie a tvořivosti. Jako svébytná disciplína

se od počátku rozvíjí taneční improvizace. Při hodinách je přítomen hudebník, který reaguje a tvoří

spolu s tanečnicemi a tanečníky.

Halali – pro děti ve věku 3–4 roky, 45 min.

lektor tance Veronika Kacianová, hudebník: Jana Vöröšová

Camino – pro děti ve věku 5–7 let, 90 min.

lektor tance Veronika Kacianová, hudebník: Jana Vöröšová

Borci– pro chlapce ve věku 5–7 let, 45 min.

lektor tance Veronika Kacianová, hudebník: Jana Vöröšová

https://www.youtube.com/watch?v=d9YZhwVoat0&feature=emb_title

Létavice – pro děti ve věku 8–10 let, 90 min.

lektor tance Veronika Kacianová, hudebník: Jana Vöröšová

Balet – pro děti ve věku 9-11 let, 60 min.

lektor tance Barbora Ptáčková, Žaneta Musilová

https://www.youtube.com/watch?v=6eZ7JtAfOSU

Ta.Banda – pro děti ve věku 12-15 let, 90 min.

lektor tance Barbora Ptáčková, Žaneta Musilová

https://www.youtube.com/watch?v=6gSu3Q1G5pU&feature=youtu.be

V době nejtvrdších lockdownových nařízení děti dostávaly různé taneční úkoly, které potom natočené

nasdílely ostatním. Vznikl nám tak krásný adventní kalendář.

https://www.tuseni.cz/index.php/adventni-kalendar/

Taneční studia bývají pravidelnou součástí představení, které v rámci Tušení produkujeme.

Při představení site-specifik Pašije 2021/22, byla taneční složka a choreografie V. Kacianové  jedním z

pilířů.

https://photos.google.com/share/AF1QipMhis7H2UESQvYtAGvG0Vp6K-7OnnsbX7i3yaE-Ya0ah6W9b

mC4a3dNhys64VbvCQ?key=bV94YzBkTmlFSldZY0RHZzlCbGNZczZpaUUyZFZR

Pro dospělé máme v naší nabídce Pilates - lektor Renata Bártová.

https://www.youtube.com/watch?v=d9YZhwVoat0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=6eZ7JtAfOSU
https://www.youtube.com/watch?v=6gSu3Q1G5pU&feature=youtu.be
https://www.tuseni.cz/index.php/adventni-kalendar/
https://photos.google.com/share/AF1QipMhis7H2UESQvYtAGvG0Vp6K-7OnnsbX7i3yaE-Ya0ah6W9bmC4a3dNhys64VbvCQ?key=bV94YzBkTmlFSldZY0RHZzlCbGNZczZpaUUyZFZR
https://photos.google.com/share/AF1QipMhis7H2UESQvYtAGvG0Vp6K-7OnnsbX7i3yaE-Ya0ah6W9bmC4a3dNhys64VbvCQ?key=bV94YzBkTmlFSldZY0RHZzlCbGNZczZpaUUyZFZR


HUDBA

Pro hudby milovné děti nabízíme dětské sbory Cvrkot a La Folia a možnost hry na

kytaru. Koncert Dětského sboru byla jedna z prvních akcí, které jsme v Tuchoměřicích před 10 lety

provedli. Děti pravidelně zkouší a vystupují minimálně 2 x ročně nejen v Tuchoměřicích. Jsou

základním stavebním kamenem mnoha projektů, které Tušení pořádá (např. Pašije). Spolupracují jak s

divadelním ateliérem D.atlem, tak s pohybovými studii. Mají za sebou premiéru dětské opery Romance,

nahráli vlastní CD “ La Folia - LIVE, písničku na vánočním CD Radúzy, po 2x vystoupily na festivalu

Otevřená zahrada v Libčicích. Účastní se jako sbor a kapela tradičních

akcí v obci:

Masopust

Vítání jara - Vynášení Smrti

Noc kostelů

Svatovítská pouť

Svátek sv. Martina

Advent - Vánoční koncert 

Sbormistryní je hudební skladatelka Jana Vöröšová, která vede i

smíšený sbor La Folia.

VÝTVARNÉ A UŽITÉ UMĚNÍ

Machovy proužky vyučované v tandemu výtvarnicí Míšou Tůmovou a Veronikou Zavřelovou.

Dvě odlišné umělkyně, dva odlišné přístupy v detailu ale shodné na velkém plátnu pedagogického

působení a a tvůrčího procesu. Důraz kladen nejen na výsledek, ale také na cestu. Umělecké dílo jako

reflexe, vyjádření, vztah mezi mnou a ostatními. Závěrečná krásná výstava v Sýpce kláštera s krásnou

vernisáží s happeningem.

90min,lektorky: MichaelaTůmová,Veronika Zavřelová

Bambola - přenádherné panenky, které vznikají holčičkám pod rukama berou

dech. Všecko je s řemeslnou zručností dokonalé, ale originální - hlavičky, ruce,

šatičky, boty, účes, malování…. Během adventu jsme měli výstavu za oknem, kde

měla každá panenka svůj pokojíček s postýlkou. Před stále osvětleným oknem se

neustále někdo obdivoval umnému a pečlivému provedení panenek. V závěru

roku byly všechny panenky vystaveny na společné výstavě v Sýpce.

120min, lektorka Hana Uhlíková

Keramický kroužek - Krásná hlína

Hrnečky, mističky, keramická zvířata nebo také pokojíček, celý dům, svítilny, masky, obličeje, hlavy.

Dotýkat se hlíny je neskonale příjemné. Čekat na vypálení a naglazovat a zase čekat je trýznivé.

Keramika to je umění představivosti, umění trpělivosti, zážitek z překvapení. Uspokojení  z vytvoření

krásného a třeba i užitečného objektu.

90min lektorka Kristýna Fialová



Řetízek - tvoření nejen pro ženy

Uháčkovat kabelku, pouzdro natelefon, uplést šálu, vyšít obrázek -  žádný problém - jen si najít čas.

120 minut jen pro sebe. Navíc, při práci se dobře povídá a ruční práce rozvíjejí jemnou motoriku,

kreativní myšlení…aktivní odpočinek.

120min lektorka Lucie Vopálková

DIVADLO
D.atel - divadelní ateliér – dramaťák s úžasnou  Dominikou Prokopovou pro starší děti 8–12 let v

cyklu sobotních celodenních workshopů. Závěrečným výstupem byla bojovka pro rodiče a sourozence

na motivy knihy Tajemný strom. Na pozadí spletitého příběhu jsme prošli lesem, byli svědky několika

dramatických situací a divadelních skečů, umělecky se vyřádili při modelování z hlíny. Bojovka byla

připravena po celé léto v lese a čekala na příležitostné zájemce a rozplétače příběhu.¨

Lektorka Dominika Prokopová

VĚDA

Hokusy pokusy

Může voda téct do kopce? Kolika způsoby zvládneme zhasnout svíčku? Co vše se skrývá v černé

barvě? A jak vyrobit tajné písmo? Zajímá vás, co se stane, když smícháme tohle, tuto a ještě…

támhleto? Zezelená to, napění to? Nezačne to náhodou hořet? Zvědavost je nejlepší cesta k učení.

60 min, lektorka Jiřina Vítů

CIZÍ JAZYK

Angličtina pro děti – 3 úrovně – školka, předškoláci, první stupeň. Cizí jazyk není dnes nutností,

ale samozřejmostí. Angličtina hravou formou s důrazem na mluvený projev.  Pro mš první seznámení

pro zš ideální  doplněk k povinné výuce.

40 min, lektorka Galyna Baziv

Anglická konverzace s rodilým mluvčím. Angličtina jen tak mimochodem na

pozadí her a běžné konverzace. Osvojení si frází a small talking je stejně důležité jako se dozvědět

nejrůznější speciální slovíčka.

90min, lektor Kristof Abrath

2.2 Nepravidelné a jednorázové akce

Chronologicky podle data uskutečnění
 

28. 2. JARNÍ BRÁNA - první z land-artových počinů.

Hluboko v lesích na hranici okresů, tak, aby mohli procházkou k bráně

zavítat jak tuchoměřičtí tak stateničtí vznikla veliká brána postavená z

mohutných větví a klacků. Lidé přicházeli a bránu dále dostavovali a

zdobili. Na sdílený disk přišlo mnoho fotek při průchodu branou - ze zimy

do jara. Dobrodružství bylo samotný objekt v lese najít, popis, kde bránu

najít, byl poetický, symbolický, plný jinotajů…



28. 3. - 4. 4. - PAŠIJOVÝ TÝDEN druhý z

land-artových počinů. V parku Na Parádnici ve Statenicích během

pašijového týdne proběhla proměna kříže v srdce. Kříž byl vytyčen do

země zapíchanými vrbovými proutky a kolíky. Lidé měli během týdne

možnost přijít a jednotlivé kolíky přerovnat a přepíchat do tvaru srdce.

Srdce bylo na Čarodějnice spáleno a v jeho půdorys byl osázen

cibulemi a semeny nejrůznějších květin. Během dalších týdnů a

měsíců vykvetl srdcový záhon pro potěchu všech- Proměna srdce.

24. 4. SV. JIŘÍ - VYLÉZAJÍ HADI
A ŠTÍŘI třetí z landartových počinů. Mezi horní

stezkou v lese a spodním chodníčkem u studánky je prudký

svah. Propojili jsme tyto dvě stezky hadem, který se

postupně po celý měsíc plazil dál a dál. Na sv. Jiří vykoukla

na obzoru hadí hlava. Hadí tělo bylo složené z větví, klikatilo

se dobrých 200m mezi stromy v lese. Velice oblíbená

disciplína zejména u rodin s dětmi.

28. 5. NOC KOSTELŮ - akce, která do Tuchoměřic přiláká vždy

nové diváky a publikum. Koncert v kostele zahrála dětská cimbálka Dubinka a

skupina Fahrzavö - hrající v obsazení klarinet, flétna,saxofon, cimbál.

13. 6. SVATOVÍTSKÁ POUŤ - tradiční spojení spolku Tušení a

kláštera - komunity Chemin Neuf. Tušení připravuje kulturní program, komunita

zajišťuje bohaté občerstvení, bazárek, prohlídky kláštera.

I přes omezené možnosti zkoušení dětský sbor Cvrkot a La Folia  vystoupil s

programem “Říkání na přání”. Na podiu se vystřídal s kytaristy, klavíristy a

dětskou cimbálkou.

7. 9. DIVADLO PRO DĚTI - BĚLINKA A
RŮŽENKA, krásné loutkové představení s kterým se nám představila

nová lektorka divadelního ateliéru D.atel Klára Kašová.



Listopad - Prosinec TETA KOMETA - NÁCVIK
Po úspěšném divadelním workshopu s Dominikou Prokopovou, ze kterého

vzniklo okénko 22 v Adventním kalendáři roku 2020 s názvem: “Vánoce?

Ryba!”  jsme pozvali herečku a režisérku Áju Marečkovou, abychom společně

nachystali představení, tentokrát vánoční. Z pěti setkání postupně

vykrystalizovalo 5 vánočních etud, zamyšlení nad podstatou vánoc.

5. 12. MIKULÁŠSKÝ KONCERT - všichni mladí muzikanti

dostali se na podium kytaristé, klavíristé        i zpěváci. Sbor zazpíval za

doprovodu komorního ansámblu. Kouzelná atmosféra kostela osvětleného jen

svíčkami byla předzvěstí přicházejících vánoc. Odměnou dětem bylo zjevení

sv. Mikuláše s anděly na kůru a před kostelem pekelníci s ohni.

8. 12. -  6.1. - ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA - v

předtuše zpřísňujících se koronavirových nařízení… U Hlaváčů v garáži

vznikal celý podzim krásný dřevěný betlém. Výtvarnice V. Seydlerová a B.

Pospíšilová nakreslily návrh, M. Matějů a M. Hlaváč jej vyřezali, detaily spojů

a uchycení domysleli. S panem starostou a místostarostou M.Růžičkou a

P.Cihlářem našli místo, nachystali osvětlení. Betlém po celý advent svítil na

krásném místě u rybníčku v Rákosí. Každý den kolem něj procházely děti do

školky a školy, maminky s kočárky, lidé na procházkách se psi i bez nich.

Každý týden děti po sborové zkoušce chodily si k němu zazpívat koledy.

Někdo se přidal, jiný poslouchal, někdo hrál a jiný se kochal.

19. 12. TETA KOMETA - PŘEDSTAVENÍ

5 obrazů vánočních: Pád komety, Dárky, Vanilkové rohlíčky, Kapr, Jak

to tenkrát v tom Betlémě bylo

Scénář a režie: Ája Marečková

Hudba: Jana Vöröšová

Účinkují: D.atel, smíšený sbor La Folia, varhany: Lucie Nováková

Teta kometa

Vánoční přání

https://www.tuseni.cz/index.php/aktuality-2021-2022/

https://www.youtube.com/watch?v=dVP5nvrpSdY&t=1588s
https://www.tuseni.cz/index.php/aktuality-2021-2022/


3. HOSPODAŘENÍ

Výsledovka


