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CO SE U NÁS UDÁLO…  ve zkratce 
 
 

ZUŠKOVÝ MINIFESTIVAL… Na závěr minulého 
školního roku představila ZUŠ svůj nový projekt 

– malý festival. V posledním školním týdnu jsme 

otevřeli naší školu veřejnosti a vyšli jsme           

i před ní.  

Před Zámeček jsme vytáhli stoly a židle, 

postavili provizorní podium, požádali Štefana 

Oršoše, aby nám zajistil zázemí s občerstvením 

a pustili jsme se do akce.  

V celém prostoru školy byla nainstalována 

výstava školních prací s tématy zátiší, komiks, 

plakát, v hlavním sále se promítaly filmy              

a fotografie našich žáků.  

Představíme Vám jeden ze zajímavých projektů, 

kterému se děti vyšších ročníků věnovaly, a to 

plastiku do veřejného prostoru. Žáci měli za 

úkol zhodnotit lokaci, vztah k okolí, 

rozložení, estetickou rovinu a v neposlední 

řadě též funkci plastiky ve veřejném prostoru. 

Socha, objekt v prostoru je to nejvíc, čím může 

výtvarník ovlivnit krajinu kolem sebe. I když 

to tak mnohdy nevypadá, 3D ztvárnění je proti 

počmáraným zdem vlakových nádraží daleko větší 

kreativní ovlivnění životního prostoru kolem 

nás. Není to nic, co se dá jednoduše z krajiny 

vymazat. Socha se nedá přemalovat ani umýt, 

nedá se přestříkat sprejem na jinou sochu.  

Lidské oko při pohledu na 3D objekt je nuceno 

zkoumat tvar, což je nad všechny tonality,  

 

 

 

 

 

 

 
 

křivky a barvy. Proto je strašně důležité se  

pečlivě věnovat studiu aspektů, které vznik 

díla provází. Výtvarník je nucen řešit 

velikost, materiál, technologie, usazení 

objektu atd. 

Výstava byla zahájena klavírním koncertem paní 

učitelky Hany Zemenové a pak se šlo již ven. 

Tam nás zpěvem potěšila Jana Vaculíková-

Fučíková, herečka a zpěvačka, která učí v naší 

škole sólový zpěv.   

Následovalo taneční vystoupení přímo na 

trávníku, tady se nám představila paní učitelka 

tance Hana Rubková se svou taneční skupinou 

T.I.K a zatančili skladbu s názvem Stopy 

plamene. Sešlo se zde až na dvě stě přátel ZUŠ, 

a prostor před Zámečkem znovu ožil. Měli jsme 

velké štěstí, protože nám vyšlo počasí. 

Celá akce byla tak kladně přijata, že jsme se 

rozhodli založit tradici a v dalším roce 

uspořádat akci znova.  

 

 

LÉTO VE ŠKOLE… Tradičně se o prázdninách 
v ZUŠ, stejně jako v jiných školách, dělají 

opravy a úpravy na další školní rok. Letos jsme 

vymalovali některé třídy, vyměnili další dvě 

okna, nakoupily se nové skládací žídličky do 

sálu a další drobný inventář, reorganizovali 

jsme třídy, prostě se dělo vše proto, aby se 
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žáčkům v naší škole líbilo a měli co 

nejpříjemnější prostředí k učení. 

Dále důležité upozornění, dva roky škola 

pracovala na vytvoření nových školních osnov 

(uloženo MŠMT všem ZUŠ) a od září již podle 

nich učíme, nově přijatí žáci se vzdělávají  

podle nového Školního vzdělávacího programu, 

ten náš se jmenuje „První cesta k umění“. 

Podrobněji se s ním můžete seznámit na 

stránkách školy. 

 

 

PRVNÍ LETNÍ „SUPER“ TÁBOR ZUŠ!… Tábor 
se nesl ve znamení pravěku, děti byly seznámeny 

s historickými souvislostmi tohoto období a na 

týden se staly pravěkými neandrtálci. Děti se 

rozdělily do třech tlup – Soví pahorek, 

Jedovaté houby a Bez kluků to nejde!!! Každý 

dostal nové kmenové jméno, vyráběly se dobové 

kostýmy, šperky a oděv, vytvářely se pravěké 

kresby a sošky. Zajímavé byly pravěké tance              

a vyjadřování se pomocí gest. Každá tlupa si 

připravila krátké představení za doprovodu 

hudebních nástrojů. Během celého týdne jsme 

měli krásné počasí a součástí programu bylo 

každodenní koupání.    

Vznikly tlupové animované filmy, které můžete 

zhlédnout na webových stránkách školy včetně 

velké fotogalerie. Závěrečný den a večer patřil 

hrám, promítání natočených filmů, diskotéce, 

skákání na trampolíně a opékání buřtů. Bylo to 

super, říkaly děti a příští rok se jede zase!  

 

 

 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
 
 

V září přivítala naše škola 354 žáků, tedy            

o 4 více než je její kapacita. V pravomoci 

zřizovatele je udělit výjimku z tohoto počtu 

právě maximálně 4 děti nad povolený počet, což 

nám bylo Radou města umožněno. 

Škola navyšovala kapacitu již dvakrát. Nejdříve 

z 230 žáků (v roce 2007/2008) na 270 a od roku 

2011/2012 na 350. Stále ale počet zájemců 

převyšuje kapacitu školy.  

Již v červnu bylo jasné, že ZUŠka nebude moci 

vyhovět všem zájemcům a přijmout je do běžné 

výuky.  

Z tohoto důvodu se paní ředitelka rozhodla 

rozšířit nabídku kroužků a kurzů, které škola 

vede ve své doplňkové činnosti.  

V roce 2012/2013 mohou děti i dospělí 

navštěvovat: 

 

Kroužky pro děti v Řevnicích a naší pobočce 

v Mníšku: 

 Hudební kroužek pro děti 5-7 let  

 Taneční kroužek pro děti 4-5 let 

 Výtvarný kroužek pro děti 5-7 let 

 

Kroužky v Řevnicích: 

 Dramaťáček pro děti 4-7 let 

 Keramika pro děti od 6 let  

 

Kurzy pro dospělé v Řevnicích: 

 Výtvarný kurz kresba, malba, sochařství 

 Tanec pro maminky 

 Digitální fotografie 

 Herecké minimu a rétorika 
 

Více o kurzech a kroužcích na stránkách školy 

v sekci „Kurzy a kroužky“. 

 

 

PŘIPRAVUJE SE… ve druhém pololetí otevíráme 
tzv. VOLNÝ ATELIÉR, který se bude konat ve 

čtvrtek od 15 do 19 hodin. Prostor může 

navštěvovat každý, kdo má chuť tvořit. Náplní 

ateliéru bude kresba a další (malba, kresba, 

grafika, koláže atd.) dle věku a požadavku 

uchazeče. Každý zájemce si bude moci předplatit 

lekce, dle vlastního nastavení (minimum je 

jedna lekce, maximální počet není omezen). 

Volný ateliér mohou navštěvovat děti od 8 let, 

horní věková hranice není omezena.  

 

 

NOVÉ TVÁŘE… Se začátkem nového školního 
roku došlo ke změnám v pedagogickém sboru.           

Náš kolektiv posílil v kytarovém oddělení 

Miroslav Fiedler a v literárně dramatickém 

oddělení Lucie Roznětínská. Ve zkratce Vám nové 

kolegy představujeme: 
 

Miroslav Fiedler, Dis. 

Vystudoval Ježkovu konzervatoř obory jazzová 

kytara a klasická kytara. Vede vlastní hudební 

projekt Venas, dále je členem kapely Basta 

Fidel.  Spolupracuje např. s Vítkem Fialou, 

Ondřejem Kabrnou, plzeňskou zpěvačkou Vlaďkou 

Bauerovou nebo Big Chess bandem Václava Kozla. 
  

MgA. Lucie Roznětínská 

Vystudovala DAMU obor herectví. 

Věnuje se vlastním divadelním projektům hostuje 

v pražských divadlech a alternativních 

kulturních scénách (Rubín, Komedie, Na 

Zábradlí, Nová scéna ND, ABC atd.) 

Vystupuje v pořadu Na stojáka pro HBO (v r. 

2005 první cena), věnuje se moderování, 

rozhlasu a filmu (například 3 sezóny v pekle, 

Zpráva o putování studentů Jakuba a Petra a 

další). Divadelní angažmá měla v činoherním 

studiu v Ústí nad Labem a divadle Labyrint 

v Praze. 

 

UČITELÉ SVÝM ŽÁKŮM ANEB „V.I.P.“ 

PROSTŘENÝ KONCERT… Celonárodní reality 
show kuchařského umění dorazila i do Řevnic! 

V sále Zámečku, kde sídlí Základní umělecká 

škola, uvařila pro děti, rodiče a přátelé 

hudby. V rámci založené tradice koncertů 

k zahájení školního roku jsme mohli ochutnat 

netradiční menu. Menu s názvem „Učitelé svým 

žákům“ uspořádala Jana Vaculíková-Fučíková, 

která u nás vyučuje zpěv. Jako předkrm pro nás 

zvolila šanson Mon Dieu od Edith Piaf.  

Foto: samospoušť 
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Za reprodukovaného hudebního doprovodu jsme 

měli pocit, že jsme se přenesli do Paříže           

60. let. Za doprovodu dalších našich pedagogů 

Camila Callera (bicí) a Miroslava Fiedlera 

(kytara) zazpívala hit Hany Zagorové Tanečnice.  

Nový pedagog kytarového oddělení v Mníšku pod 

Brdy, Miroslav Fiedler, se představil i jako 

sólista, kdy nám naservíroval Mazurku en sol od 

F. Tarreri. Jeho čistá hra v různých barevných 

odstínech kytarového zvuku vynikla zejména 

v temperamentní Fantasii J.Viňase, kterou 

zahrál jako své další sólo. Zajímavým chodem 

koncertu byla interpretace písně Básnířka 

z vlastní kuchyně Jany Vaculíkové-Fučíkové za 

klavírního doprovodu Hany Zemenové a tanečního 

sóla Hany Rubkové. Tato trojice se představila 

ještě jednou během večera.  Ale co by to bylo 

za koncertní menu bez překvapení? Jak jsme si 

již mohli zvyknout, vždy je na koncert pozván 

speciální host. VIP hostem večera byla 

tentokrát Irena Budweiserová – zpěvačka, 

dlouholetá členka souboru Spirituál Kvintet.  

Její podmanivě zabarvený a tím i pro ni 

charakteristický hlas vynikl v písni Ten déšť. 

Příjemné bylo nahlédnout pod pokličku jejího 

umění, kdy umí zapojit do koncertu publikum, 

zejména děti. To se jí podařilo ve spirituálu  

a capella Everytime I feel, kdy opakováním 

rytmického motivu vytleskáváním doprovázelo 

publikum zpěvačku. Jako desert nám Irena 

Budweiserová zazpívala spolu s Janou 

Vaculíkovou Duet matek z muzikálu Romeo                 

a Julie. 

Tento koncert se konal 24. září 2012 

v zaplněném sále Zámečku. A již teď se těšíme 

na další dobroty z kuchyně našich pedagogů ZUŠ. 

Srdečně vás zveme! 

Jan Pařík 

 

 

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY „VKV“ V PIVOTELU 

MMX… Vážení čtenáři a příznivci výtvarného 
umění, ZUŠ Řevnice a Pivotel MMX Vás zve na 

výstavu s názvem „Spadaný listí“ na kterou se 

můžete přijít podívat až do Vánoc. 
Výstava byla zahájena 16. 11. 2012 v předvečer 

výročí Sametové revoluce.                                    

 

 

 

 

Představujeme zde práce studentek VKV (tzv. 

výtvarného kurzu velkých), za první rok tvorby, 

který byl věnován kresbě, pastelu a akvarelu. 

Tematicky zaměřen na zátiší, kresbu hlavy podle 

modelu, figurální kresbu a kresbu v plenéru. 

Kurz je otevřen při ZUŠ Řevnice za odborného 

vedení Jana Slovenčíka. 

Vystavují Alice Čermáková, Petra Plachá, Jana 

Kletenská, Lucie Kirova a Pavlína Tylková.  

První ročník je vždy nejvíce o učení a 

intenzivním tvůrčím přístupu, ale již teď je 

patrné, že mladé umělkyně oplývají chutí  

pracovat, něco nového se naučit a hlavně se 

uměním bavit.  

A to je i cílem výstavy. Kurz je na tři roky, 

začíná se klasicky kresbou, druhý rok pokračuje 

malba a třetí rok je završen sochařstvím,máte 

se tedy určitě na co těšit a můžete sledovat 

vývoj naší společné práce, na dalších 

výstavách. Studenti VKV jsou dospělí lidé, 

kteří jsou ochotni ještě při zaměstnání po 

večerech studovat výtvarné umění. 

Výstavní akci doprovodil koncert žáků a 

pedagogů ZUŠ Řevnice. Vystoupil Camilo Caller 

na bicí nástroje, Miroslav Fiedler na kytaru, 

klavírní doprovod zajistila Kristina Němečková 

a zahrála se svými žáky na flétnu, dále 

vystoupily žačky Magda Routová, Kamilka 

Kolářová, Kamila Kubinová, zazpívali Julie 

Slovenčíková, Stella Stropková a Jakub Mojžíš.  

Jan Slovenčík 

 

 
TANEČNÍ ODDĚLENÍ ZUŠ MNÍŠEK… Taneční 
oddělení ZUŠ pobočka Mníšek pod Brdy se 

připravuje, jako každý rok, na Vánoční 

vystoupení, které se bude konat ve středu 19. 

12. 2012 od 17. hodin, v kulturním středisku v 

Lipkách. 

Obě přípravná oddělení vystoupí poprvé s 

klavírním doprovodem učitelů Magdaleny Kroupové 

DiS. a Mgr. Jitky Rosypalové, a nově založeným 

dětským pěveckým sborem vedeným paní učitelkou 

Mgr. Jitkou Rosypalovou. První přípravné 

oddělení zatančí skladbu Jana Hanuše "Sníh"    

a druhé skladbu E. Straška "Zimní". 

Hudební soubor Kvítko vedený paní učitelkou 

Ivou Bydžovskou DiS., pilně nacvičuje koledy, 

které nejen zahrají a zazpívají, ale také 

doprovodí taneční složku, vedenou paní 

učitelkou Jarmilou Matouškovou DiS. Malí 

tanečníci zatančí v párech "Hej, Vánoce", 

"Ejhle chasa naša" a " Stojí vrba košatá".  

Foto: J. M. Junek 

Foto: J. M. Junek 
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Něžnou koledu "Při Vánoci, dlouhé noci" zatančí 

dívky a chlapci se předvedou se sólovými 

výstupy v koledě "Pásli ovce valaši". 

První ročník zatančí veselou koledu na 

reprodukovanou hudbu "Čas radosti, veselosti" 

zatímco druhý ročník se stylizuje do rolí 

Panenek Marií a andílků v koledě "Stála Panenka 

Maria". 

Vyvrcholením vánočního programu bude baladická 

koleda "A teče vodička", kterou společně 

zatančí žákyně čtvrtého a pátého ročníku. 

    Jarmila Matoušková 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ČTVRTLETÍM 

LETOŠNÍHO ROKU… Začátek školního roku 
patří obvykle plánování společných projektů            

a stěžejních koncertů, které se již stávají 

v naší škole milou tradicí. V letošním roce 

jsme si v hudebním oddělení zvolili téma 

„Pohádka“ a toto téma bude po celý rok naše 

koncerty provázet. Na konci září zahráli stejně 

jako v loňských letech učitelé svým žákům, na 

den výročí vzniku samostatného českého státu 

zazpívala paní učitelka Jana Fučíková – 

Vaculíková státní hymnu za doprovodu souboru 

Gaudium. V říjnu se také konala třídní 

přehrávka kytarové třídy Františka Běhounka, na 

které zazněly podzimní písně. Na začátku 

listopadu vystoupili žáci klavírního oddělení 

paní učitelky Hany Zemenové.  

Repertoár byl velmi pestrý a zahrály si děti od 

nejmenších až po ty nejstarší.  

Vernisáž fotografa Vladislava Skaly, která se 

konala 6. 11. v Modrém domečku, s velkým 

úspěchem zahájila Magda Routová, která 

vystoupila se Sonátou pro sólové housle G. P. 

Telemanna. Hudební oddělení také doplnilo 

krásným koncertem i zahájení výstavy Spadaný 

listí v Pivotelu MMX v Letech, na kterém 

vystoupili žáci společně se svými učiteli. 

Kristina Němečková 

 

 

ŠKOLKA V ZUŠ… Druhým rokem pokračuje 
spolupráce s místní mateřskou školou a těší se 

velkému zájmu a oblibě. Každou středu dopoledne 

docházejí děti ze školky na kurz keramiky 

k paní učitelce Kateřině Pecové. Výtvory, které 

si tu vyrobí, si pak odnesou domů a takový 

vlastnoručně vyrobený dáreček jistě potěší 

maminky, babičky, dědečky nebo třeba kamarády. 

Určitě už pro ně na Vánoce s paní učitelkou 

něco pěkného chystají. 

 

 
 

 

 

ŽÁCI O ŠKOLE 
 
 

HOUSLOVÁ TŘÍDA LENKY KOLÁŘOVÉ…              
K Lence Kolářové na housle chodí 15 dětí a asi 

polovina chodí na komorní hru, která všechny 

ohromně baví. Pravidelně cvičíme a připravujeme 

se na soutěž komořin, mezinárodní soutěže               

i Plzenecké housličky. Nejvíc se nadře Magdička 

Routová, která je první hráčkou komorní hry           

a už dvakrát hrála na vernisáži. Společně 

s Anežkou Krutskou, Terezkou Petrovou                 

a Mariánkou Krutskou budou hrát na Adventním 

koncertě a Vánočním koncertě ZUŠ. Rádi také 

jezdíme dvakrát za rok za kamarády do 

stočlenného orchestru ZUŠ Praha 6. Asi nejvíc 

se těšíme na jarní koncert, kde si zahraje 

Magdička, Anežka, Milík a Sebi Vivaldiho 

koncert pro 4 housle a také utvoříme orchestr          

a doprovodíme některé houslisty.                                     

Anežka Krutská 

 

 

NOVINKY V ZUŠ 
 

KAPELA LES V ŘEVNICÍCH… Pro všechny 
žáčky ZUŠ hudebního (i nehudebního oddělení 

jako nadstandardní doplněk výuky). Kapelu vede 

Filip Nebřenský. Laskavé Experimentální Studio 

je tu pro vás – kdo se bojí, nesmí do LESa. 

Zdarma! Zkoušky probíhají v pondělí od 15,30 do 

16,30 hod. Kdo ještě nechodí, ať se přihlásí! 

 

PĚVECKÝ SBOR PŘI ZUŠ V MNÍŠKU POD  

BRDY… Pro žáky ZUŠ (8 – 15 let) v Mníšku pod 
Brdy byl založen pěvecký sbor, který vede paní 

učitelka Mgr. J. Rosypalová. Děti se schází 

vždy v úterý od 15,15 hod. 

  

ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY… Žáci již 
nedostávají klasické papírové žákovské knížky. 

V říjnu byly zpřístupněny elektronické žákovské 

knížky v systému iZUŠ. Vstup z www.izus.cz nebo 

z odkazu na webových stránkách školy.  

 

 

AKCE ŠKOLY V PROSINCI 
 
 

 VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KURZU „VKV“ 

do Vánoc 2012, v Pivotelu MMX, Lety u  

Dobřichovic, otevřeno denně. 

 ADVENTNÍ KONCERT  

Neděle 2. 12., od 11.00 hod. v sále Zámečku  

 ZUŠKOVÝ MIKULÁŠ 

Čtvrtek 6.12., od 17  hod., v sále Zámečku. 

 VYSTOUPENÍ TANCE A LDO V KINĚ 

Čtvrtek 13.12., od 17,30 hod., Kino Řevnice 

 POHÁDKOVÉ VÁNOCE 

Pátek 14.12., od 17,30 hod., v sále Zámečku 

 VIANOČNÁ OMŠA (soubor Ludus Musicus) 

Pondělí 26.12., od 17 hod. v sále Zámečku 

 
 

MNÍŠEK POD BRDY 

 Vánoční koncert  

   Pondělí 17.12., od 17 hod., sál MěKS Mníšek 

 Vánoční taneční vystoupení s hosty 

   Středa 19.12., od 17 hod., sál MěKS Mníšek 
Foto: I. Junková 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013 PŘEJE VAŠE ZUŠKA 
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