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Poslední Tamtamy byly vydány u příležitosti 
konání MixFestivalu, kterým jsme se rozloučili  
s minulým školním rokem. Letos se fes-
tival poprvé konal v sobotu a jednoznačně 
se vydařil!! Tématem  pro vystoupení žáků 

ZUŠ byla letos Filmová hudba.  Během sobot-
ního odpoledne mohli návštěvníci také zhléd-
nout absolvetskou výstavu “For Moments” ve 
Skladu_13. Své závěrečné práce zde vystavova-
lo šest absolventů I. stupně, tedy sedmile-

Událo se...
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efekty, pracovalo se na zvuku. Vytvořit film 
není jednoduché ale s odborníky, které jsme 
tu měli to šlo dobře (Kateřina Krutská, Edita 
Kainrathová, Jiří Milfait, tanec vedla Jana 
Látalová). Film se tak povedl, že se stal 
spotem, oficiální pozvánkou na Festival bolly-
woodského filmu, který se konal v říjnu v 
Praze, Brně a Plzni. 

Tím ale naše dobrodružství neskončilo. Na 
konci prázdnin jsme ještě vyrazili na tá-
bor do Pecky u Nové Paky, ale zároveň také 
do starověké Číny! I zde děti pilně natáčely  
tvořily, vyráběly a   seznamovaly se s bo-
hatou kulturou této veliké země.
Fotoreportáž a videa z obou táborů, včetně
spotu můžete zhlédnout na webu školy.

V létě také škola obdržela velmi příjemnou, 
dlouho očekávanou zprávu. 
Kapacita školy byla po schválení Ministerstvem 
školství, tělovýchovy a mládeže navýšena! Ten-
to “husarký kousek” se podařil paní ředitelce 
již podruhé během 8 let, kdy byla navýšena 
nejdříve z 280 na 350 a nyní na konečných 500 
žáků. Bylo potěšující, že jsme mohli přijmout 
další děti, které uspěly u talentových 
zkoušek, podle aktuálních organizačních pod-
mínek a možností školy. Počet žáků ZUŠ tak 
narostl pro tento školní rok o 70 dětí. Další 
příznivou zprávou je, že v příštím roce by 
mohla škola získat další prostory v budově 
Zámečku. Celkově se tak zlepší zázemí a pod-
mínky pro výuky hlavně kolektivních předmětů. 
S prostorovými dispozicemi stále bojujeme.
Vše je zatím ve fázi vizí, plánů a dalších 
jednání.

Koncert k zahájení školního roku se každý 
druhý rok koná v Mníšku pod Brdy, kde má naše 
ZUŠ další místo poskytovaného vzdělávání. 
Tento rok vystoupení našich pedagogů proběhlo 
opět v barokním areálu na Skalce.
Na úvod koncertu zazněl koncert od W. A. Mo-
zarta pro lesní roh v podání Adély Turek.   
Zahráli i noví pedagogové, kteří letos                 
v Mníšku začali vyučovat – klavíristka Pavla 
Nováková a kytarista Jan Peš.

tého cyklu studia z ateliéru Jana Slovenčíka 
a Jiřího Milfaita. Festivalovou atmosféru 
navodil soubor  bicích nástojů studentů Cami-
la Callera (též pedagoga ZUŠ) z konzervatoře 
Jaroslava Ježka, saxofonové kvarteto ZUŠ 
Dobřichovice, Balet Praha Junior, složený ze 
studentů Tanečního centra Praha, kapela Mar-
tin Žárský trio a řevnické Divadelní studio 
v režii pana Tamchyny, dlouholetého pedagoga 
našeho literárně-dramatického oboru. Počasí 
nám přálo, atmosféra byla báječná, vynikající 
občerstvení zajistil tradičně Mlsný Budha   a 
samozřejmě všem velmi chutnaly i dobroty od 
maminek, z jejichž prodeje jsme získali nemalý 
obnos ve prospěch Klubu při ZUŠ, který škole 
pomáhá financovat soutěže, koncerty a další 
aktivity mimo vzdělávací činnost školy.

Ani o prázdninách ale ZUŠka neutichla. Na 
léto připravujeme v posledních letech pro 
žáky ZUŠ, ale nejen pro ně, hned dvě akce. 
Letní filmová a taneční škola letos oslavi-
la třetí ročník. Tentokrát jsme se s kam-
erou vydali na Cestu do Indie a zpět! Celý 
týden byl ve znamení indické kultury. Ber-
ounka se v dokumentu z filmové školy proměnila 
v řeku Gangu, Zámeček v Tádžmahál a děti v 
pravé Indy. Indickou kuchyni pro nás navařil 
Štefan Oršoš. Nutno podotknout, že i počasí 
odpovídalo podnebí tohoto asijského státu. 
Natáčelo a tančilo se po celých Řevnicích, 
následně z nasnímaných materiálů vznikaly ve 
filmovém studiu animace, vytvářely se filmové 
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parku. Během dvou hodin stihli natřít fermeží 
skluzavky, zábradlí, lavičky, vlnitou lávku, 
přeskakovadla, stoly a sochy. 
Pod náporem energie vyvinuté mladými umělci 
veškerý fermežový lak kapituloval již během 
první půlhodiny a následně bylo odejito i 
letité řezbářské dláto. Stihli také odkornit 
části dřevěných hnízd a u toho všeho ještě 
kreslili krásy prohlédlého koryta Nezabudick-
ého potoka pod nánosem barevného listí.       
V  rámci tohoto „polního“ cvičení jsme in-
tegrovali teorii umění, jakožto legitimní 
součást veřejného prostoru, do reálné praxe. 
Pod vedením Jana Slovenčíka  se zúčastnili 
Tereza, Andrea a Kristýna Lacigovy, Adéla 
Jindrová, Tereza Melounová, Agáta Slámová, L. 
Lišková, Eliška Tůmová, Anna Dvořáková, Nina  
Klempererová, Julie Slovenčíková a za chlapy 
Metoděj Hovorka. Good job! 

Říjen oživilo Zámeček, ale i další místa v 
Řevnicích i okolí, natáčení štábu režiséra 
Zdenka Trošky, který přpravuje další pohád-
kovou komedii s názvem Strašidelný dům. V 
ZUŠce se natáčelo celkem tři dny. Zámeček si 
tak „zahrál” i roli ve filmu – například jako 
kancelář divadla posloužila skutečná ředitelna 
školy. Jsme tak zvědaví, jestli naši žáčci 
místa, která tak dobře znají, poznají i při 
zhlédnutí filmu.

Na konci října měla ZUŠka celý týden „prázd-
niny”. Prodloužili jsme jim je o dva dny 
ředitelského volna, které byly určeny staveb-
ním úpravám ve druhém patře. Zde jsme propoji-
li dvě třídy dveřmi, z důvodu velkého počtu 
žáků ve výtvarných oborech. 

Atmosféru blížících se Vánoc navodil pos-
lední listopadovou neděli dopoledne tradičně 
Adventní koncert. První svíčku na adventním 
věnci zapálil starosta města Tomáš Smrčka.  

Žáci výtvarného oboru měli možnost pro své 
blízké vyrobit originální dárek na Vánoce. Opět 
jsme malovali kobaltem na porcelán a vznikala 
řada zajímavých prací, která udělají určitě 
velkou radost pod vánočním stromečkem.

Vánoční koncert  v Řevnicích je letos věnovaný 
Janovi Jakubovi Rybovi a zazní na něm i část 
slavnostní České mše vánoční v podání orches-
tru žáků ZUŠ a sboru Canto Carso pod vedením 
pana Romana Michálka.
Pro školu je tento typ spolupráce novinkou, 
tak jsme zvědaví na výsledek. Mnoho hodin 
zkoušek a příprav bude vánočním zážitkem. 
Nenechte si ujít!
9. 12. 2015 od 18 hodin
Vánoce na Mníšku oslavíme koncertem, tanečním 
vystoupením a výstavou v Městském kulturním 
středisku města Mníšek pod Brdy V Lipkách               
17. 12. 2015 od 18,45 hodin.

Učitel kytary Miroslav Fiedler zahrál nád-
herné skladby pro sólovou kytaru Alfonse Mudary 
a H. Villa Lobose. Jan Peš / kytara předvedl 
své umění i se svou manželkou Lenkou Pešovou 
/ zpěv, skladbou Fado Mae. Pavla Nováková  / 
klavír se představila v Beethovenově triu 
opus 11 společně s houslistkou Ivanou Ferovou 
a  manželem violoncellistou Markem Novákem.
Vrcholem celého koncertu se stala překrásná 
skladba Kol Nidrei od Maxe Brucha v podání 
manželů Novákových.
Akustika sálu na Skalce a špičkoví umělci 
byli velkou inspirací ke studiu hry na 
hudební nástroje pro naše žáčky, nejen z 
tohoto důvodu, koncerty učitelů pořádáme 
každoročně.
Velké poděkování patří hostům tohoto kon-
certu, kteří přijali naše pozvání - Lenka 
Pešová je profesorkou zpěvu na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka a Marek Novák je skvělým vio-
loncellistou v České filharmonii.

Na akce „Z”UŠ v parku se vydali žáci vyšších 
ročníků ateliéru J. Slovenčíka a podíleli se 
tak na zvelebení parku Havlíčkovy sady. V rám-
ci vyučovacích hodin si studenti vyzkoušeli 
práci ve veřejném prostoru a pomáhali s 
dokončovacími pracemi na dřevěných prvcích  v 
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Práce vztahující k problematice duševního 
zdraví vznikly na Workshopu ve spolupráci            
s Crazy film festivalem. S výtvarníkem Martinem 
Šourkem vystavili své práce žáci ateliérů Mi-
chaely Rizopulu a Jana Slovenčíka.

Sklad_13 hostil i výstavu projektů architek-
tonické soutěže o cenu Petra Parléře, která 
se týkala úprav řevnického náměstí.

Sklad_13 jsme symbolicky zazimovali třetím 
Blešákem, který se konal pod záštitou Klubu 
při ZUŠ a ve spolupráci Mladého Hlasu Řevnic.                  
Opět jsme vytvořili iluzi největšího bazaru 
světa v Istanbulu a děti si mohly vyzkoušet 
jaké to je na něm prodávat či vyměňovat 
originální kousky, které již jsou doma k 
neupotřebení, ale jiné by třeba ještě mohly 
potěšit. Zájem byl obrovský a všichni se již 
těší na další blešák.

Po vánočních prázninách se všichni opět pustí 
do práce. Čeká nás pololetní hodnocení, účast 
ve školních a okresních kolech soutěží ZUŠ, 
které každoročně vyhlašuje MŠMT. 
Okresní kolo v komorní hře s převahou 
smyčcových nástrojů bude hostit naše škola. 
Žáci se zúčastní řady dalších soutěží a 
přehlídek ve všech oborech, kde se mohou set-
kávat s žáky jiných škol a vzájemně hodnotit 
své zkušenosti. Škola také vyhlásí již 8. 
ročník regionální výtvarné soutěže na téma 
Divadlo. 

I letos čekáme velkou řadu absolventů, a s tím 
jsou spojeny plány absolventských koncertů            
a výstav.
Vyvrcholením školního roku bude MIX festival  
na Cestě kolem světa.  
Více na stránkách a facebooku školy.

Přejeme všem krásné a hlavně klidné svátky 
Vánoční!... and Happy New Year! Vaše ZUŠka

Prostory ZUŠky v Mníšku pod Brdy v prosinci 
oživily dárkem k vánocům v podobě nástěnné 
malby. Obraz se nese v duchu celé budovy, 
která připomíná parník, stylizace moře, vln, 
západů slunce, racků ... dle uměleckého 
návrhu našeho pegagoga Jana Slovenčíka. Foto 
z průběhu práce.

V rámci akce Houby festu, který se konal v září 
byla otevřena i výstava Houby a FESTles, ve 
Skladu_13 / Pod Lipami u řevnického nádraží. 
Výstavu, kterou pořádala naše škola, prošla 
více než stovka lidí. Netradiční vernisáž 
uprostřed výstavy, neboli kulmináž, pak 
proběhla v podvečer s kulturním programem. Na 
klavír hrála Hana Zemenová, okolo se prochá-
zely chodící objekty Kolouchův sen (Michaela 
Hufsteter a Hana Poislová), jako modelové a 
modelky se představili žáci ZUŠky.

Vystavena byla díla Filipa Černého, Kurta Ge-
bauera, Libuše Gebauerové, Marie Hladíkové, 
Tomáše Hlavenky,  Michaely Huffsteter, Hany 
Poislové, Hany Vinklárkové a Diany Winkle-
rové, která je i pedagožkou v ZUŠ.

Další výstavou ve Sklad_13 jsme přispěli 
i v ramci dalšího řevnického festivalu.              

Co nás brzy čeká a nemine...
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