
Tušení 
v roce
2022



Halali, Létavice, Borci,
Balet, Ta.Banda, Pilates

KroužkyPohybPohyb

DivadloDivadlo
Cizí jazykCizí jazyk

dětský a smíšený sbor La Folia,
dětský sbor Cvrkot, klavír, kytara 

 divadelní ateliér D.atel 

 francouzština, italština, angličtina

HudbaHudba

VýtvarnoVýtvarnoMachovy proužky,
Krásná hlína -

keramika, Bambola 
VědaVěda Hokusy pokusy 



10.6.

20.2.

9.-10.4.

Svatovítská
pouť

Noc kostelů 

21.5.
Masopust

Koncert 
v Libčicích

12.6.

Pašije

Akce





Obálky masopustních zpěvníků pro sbor, kapelu
vyrobily děti v kroužku MACHOVY proužky 



Pašije





Pašije aneb
Jéžišku na křížku
Autorské představení vzniklo na míru
tuchoměřickým plenérům a uměleckým
souborům.

Po dvakrát bylo odloženo kvůli kovidu. 

Na jevišti se potkali děti, dospělí, senioři,
amatéři i profesionálové.

Vznikla hra, která přibližuje příběh Ježíše
očím dneška. Hra stojící na pevném
základě notoricky známého, hra plná
symbolů, náznaků, přesahů a  s jasným
poselstvím. 

Hudba 

kostýmy a rekvizity

Choreografie

Jana Vöröšová
 kapela Holinky
dětský a smíšený sbor
 La Folia a Cvrkot

Scénář a režie 
Ája Marečková  

Ája Marečková, Veronika Kacianová

Veronika Kacianová
deti z pohybového studia Létavice



FESTIVAL SBOROVÉHO ZPĚVU 
OTEVŘENÁ ZAHRADA
S TÉMATEM IMPROVIZACE

Koncert v Libčicích
 Dětský sbor Cvrkot a La Folia vystoupili s programem
Rostlinopis 
( na motivy knihy J.Dvořáka) 
za hudebního doprovodu
J. Bezpalcová - akordeon
K.Sedláková - flétna
J.Kořínek - kontrabas



Rostlinopis
21.5.2022

Dětský sbor
Cvrkot a La Folia



Noc kostelů
10.6. program:

16:00 Vernisáž
17:00 kytaristé koncert
18:00 koncert dětských 
            sborů  La Folia a
Cvrkot
19:00 koncert ženského 
           sboru Ťuhaja 
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Bambola



Krásná již mnoha letá tradice 
a ideální partnerství kláštera  

a komunity Chemin Neuf se spolkem
Tušení.

V tento den jsou dveře kláštera
dokořán, na nádvoří je bohaté

občerstvení. V kostele, Sýpce v átriu i v
zahradách je rušno. Koncert stíhá

koncert. Divadelní a taneční
představení pro rodiče, kamarády,

známé, výstavy, promítání filmu atd… je
až neuvěřitelné, co se dá všechno

stihnout a nacvičit s dětmi. Je úžasné
vidět vedle sebe na podiu žáky s jejich

učiteli. 



kulturně vzdělávací spolek
nejen pro tuchoměrické 


