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CO SE U NÁS UDÁLO…
Znovu se hlásíme a přinášíme další zprávy ze
ZUŠ Řevnice. Poslední číslo vyšlo před
závěrem minulého školního roku a I. ročníkem
Mix Festivalu. Od té doby se událo ve škole
mnoho zajímavého.

ZUŠKOVÝ MIX FESTIVAL… Poslední pátek před
letními prázdninami se uskutečnil první
ročník MIX Festivalu. MIX proto, že se zde
mísí všechny umělecké směry – hudba, divadlo
a výtvarné umění. Před Zámečkem vyrostlo
kryté pódium, které si mnozí pamatují z dob
konání „Cest“.
Festival zahájila vernisáž výstavy
žákovských prací s názvem Zvířata ze všech
stran, po ní následovala vystoupení tance a
koncerty žáků a pedagogů ZUŠ s účastí
školních souborů Gaudium, Kvítko a pěveckého
sboru z pobočky v Mníšku pod Brdy.
Opět přijela zatančit skupina T.I.K.
z Jilemnice, jako host vystoupila také
kapela Akustik Martina Písaříka a Divadelní
studio pod vedením Iva Tamchyny. Program
uzavřel Řevnický pěvecký sbor Canto Carso.
Festivalem provázela slovem herečka Lucie
Roznětínská, pod jejímž vedením v krátkém
vstupu z cyklu „Etiketa“ vystoupili žáci
literárně dramatického oboru.
Stejně jako na nultý ročník přišlo spoustu
příznivců ZUŠ, i když na konci festivalu
počasí moc nepřálo. Druhý ročník má již
známý termín – srdečně vás zveme na pátek
13. 6. na MIX.

LÉTO VE ŠKOLE… jaké to je v létě být ve
škole si mohli vyzkoušet někteří žáci, kteří
se účastnili prvního příměstského tábora.

V druhém prázdninovém týdnu byl pro děti
připravený bohatý program po celý týden –
kreslení v plenéru, modelování, promítání
tematických filmů, výroba vlastních filmů –
animací, výroba užitých předmětů z keramiky,
tanec a další. Tematicky byl zaměřen na film
a tanec, pracovně jsme táboru tedy říkali
filmová a taneční škola. Jeden den se pak
uskutečnil celodenní výlet do Haloun.
Jaký je výsledek jejich snažení si můžete
prohlédnout ve videoarchivu školy.

více na www.zus-revnice.cz

DRUHÝ LETNÍ „SUPER“ TÁBOR ZUŠ!... na konci
prázdnin Zuška už podruhé vyjela na letní
tábor – téma Šílená budoucnost, tentokrát do
Štědronína u Orlické přehrady. I když počasí
nebylo přímo letní, díky velkému sálu, kde
se dalo tvořit a řádit to nikomu nevadilo.
I na tomto táboře se opět natáčelo a filmy
jsou to opravdu povedené. Fotodokumentace v
galerii školy nenechá nikoho na pochybách,
že se děti opravdu bavily a tábor si užily.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK – I. pololetí
NOVÉ KROUŽKY PŘI ZUŠ… Kvůli zvyšujícímu se
zájmu dětí o výuku na naší škole a již
nevyhovující kapacitě, jsme pro zájemce
otevřely nové kroužky a kurzy.
Hudební, výtvarný, taneční kroužek, otevřený
výtvarný ateliér, keramiku, flétnové kroužky
a Filmovou tvorbu. Třetím rokem pokračují i
výtvarné kurzy pro dospělé.
V pobočce v Mníšku pod Brdy se nově otevřela
keramika, kam docházejí i místní školky.
Dále i zde vedeme hudební, výtvarný,
literárně dramatický kroužek (Habakuk) a ten
taneční ještě navíc obohatila zumba.
ZAHAJOVACÍ KONCERT… Zahajovací koncert
dalšího školního ruku se konal v neděli 29.
září v sále kláštera na Skalce. Jeho název
„Hudba, tanec a přerozličný kranec
v renesanci“ nalákal žáky a jejich rodiče na
zážitek plný písní a tanců z období 15. a
16. století. Soubor Ludus Musicus s pedagogy
ZUŠ Řevnice F. Běhounkem (obor kytara), I.
Bydžovskou (obor housle), a tanečníci V.
Rozhonová a V. Kočí, dokázali všechny diváky
přenést do středověku. Interpreti hráli na
autentické nástroje, měli krásné dobové
kostýmy a tanečníci předvedli nejdůležitější
tance z dob tehdejších plesů. Koncert byl
koncipován tak, aby si každý posluchač našel
to své – kromě hudby, zpěvu a tance totiž

program zakončila jednoaktová veselá dobová
hra od Hanse Sachse „Kramářská nůše“.
…jak tento koncert vnímali naši žáci?
Alžběta Lacková – 3. ročník – obor zobcová
flétna a tanec:„Byla jsem zvědavá, jak budou
znít jednotlivé písně, protože jsme tento
repertoár probírali zároveň na hodině
flétny. Nejvíc mne ale zaujaly renesanční
tance, o nichž jsem už věděla: s Jarmilou
Matouškovou jsme totiž na naší taneční
hodině poslouchaly a ukazovaly si, jak se v
tomto období tančilo. Závěrečné divadlo bylo
opravdu vtipné a moc se mi líbilo..“
DVA VELKÉ ÚSPĚCHY FOTOGRAFŮ A FILMAŘŮ ZE ZUŠ
ŘEVNICE… Fotografická soutěž „MFF UK
FotoFest 2013“, kterou vyhlašuje a pořádá
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy v Praze (dále jen MFF UK. Soutěžní
příspěvky byly s vědeckou tematikou
z oblasti matematiky, fyziky a informatiky
(vč. počítačové grafiky). Hlavním cílem a
účelem FotoFestu je zejména podpořit
produkci a zájem veřejnosti o fotografie ve
zmiňované oblasti s vazbou na činnost a
aktivity MFF UK.
V kategorii Cena pro mladého fotografa do 16
let, zvítězil se svým snímkem Jo-jo Martin
Sláma ze třídy Jiřího Milfaita (foto).

více na www.zus-revnice.cz

Na 5. národní přehlídce dětské a studentské
audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26
let Animánie – festival Podzimní sklizeň,
8.ročník, která se konala 15. a 16. 11. 2013
v Měšťanské besedě v Plzni, získal Zvláštní
cenu Plzně EHMK 2013 film žáků ZUŠ
Řevnice „Na vlnách“, autoři: Mikoláš
Sodomka, Kryštof Jukl, Metoděj Hovorka, pod
vedením Diany Winklerové.
GALLERY_13 TENTOKRÁT JAKO MUZEUM… Nová
galerie, po zdařilém otevření naší
absolventskou výstavou žáků ZUŠ na konci
školního roku, se nyní téměř na půlroku
proměnila na „muzeum“. 30. 11. 2013 byla
otevřena výstava děl umělců, kteří prošli
studiem v ateliéru Veškerého sochařství
Kurta Gebauera na VŠUP v Praze. V dočasných
muzeálních sbírkách je zastoupeno na 34
autorů.
Do vskutku intenzivně zaplněného sklad-muzea
se můžete jít podívat dvakrát za měsíc a to
první a poslední neděli od 14 do 15 hod.
Jinak při větší skupině lze dohodnout
prohlídku s průvodcem a krátkou přednáškou
na čísle 257 720 922, nebo na email školy.
Výstava potrvá až do května 2014. Během

měsíce března až května se můžete těšit na
doprovodný program v muzeu.
MALOVALI JSME NA PORCELÁN… V sobotu 5. 10.
se několik žáků výtvarného oddělení
zúčastnilo s paní ředitelkou workshopu v
Národní galerii, který byl věnovaný čínskému
porcelánu. Dětem se to tak líbilo, že jsme
se rozhodli pozvat lektorku Hanu
Vinklárkovou, která se tímto oborem
dlouhodobě zabývá přímo do ZUŠ. I ostatní
žáci výtvarného oboru tak měli možnost
v prvním prosincovém týdnu, si nejen pro
svoje blízké namalovat originální vánoční
dárek, ale především se „mimo osnovy“
seznámit s touto tradiční výtvarnou
technikou. Dílna se pro velký úspěch
zopakovala na konci ledna i pro veřejnost.
Workshop se všem tak líbil, že se bude
opakovat 24.5.
FILMOVÁ KOUZLA V ZUŠCE… Nejen pro žáky
výtvarného oddělení, jsme připravili v sále
Zámečku přednášku o filmových kouzlech.
Přednáškou, jak to všechno filmové kouzlení,
kterému se říká „filmový trik“ vzniká, jak
před více než před 100 lety začalo, přes

více na www.zus-revnice.cz

„zlatou éru filmu“, kdy se vyráběly filmové
triky bez použití počítačů až po současné
digitální obrazové efekty, provedl
posluchače Boris Masník, trikový výtvarník
a supervizor filmových efektů. Jeho triková
práce pro pohádku režiséra Zdeňka Trošky
byla oceněna na MFF 1999 v Karlových Varech
cenou Alfréda Radoka. Celé povídání bylo
doplněno množstvím fotografií i filmových
ukázek ze zákulisí tvorby filmových triků.

Emmička Mullerová 2. místo a v kategorii I.
zvítězila Kamilka Kolářová. Postoupila do
krajského kola a navíc se stala i absolutní
vítězkou celé soutěže! Děvčata jsou ze třídy
Hanky Zemenové.

MÁME NOVÝ KLAVÍR… Těsně před Vánoci do naší
Zušky přibylo koncertní křídlo Petrof I. Na
jeho nákup přispělo město Řevnice. Poprvé se
pro posluchače veřejně rozezní na
slavnostním koncertě „Dejte nám křídlo a my
budeme hrát“ 17. 2. 2014 od 18 hod. v sále
Zámečku, kde vystoupí naši pedagogové Hana
Zemenová, Magdalena Stodůlková, Jitka
Rosypalová, Jan Pařík, naši žáci a jako host
Petr Ožana.

Kytara:
III. kategorie
Matěj Kůs – 1. místo (p. uč. Fiedler).

VERNISÁŽ POLOLETNÍ VÝSTAVY NA TÉMA FLÓRA…
V prostorech školy a celé budovy Zámečku si
můžete prohlédnout pololetní
výstavu výtvarného oddělení. Můžete
shlédnout různé techniky na téma květeny,
rozpracované návrhy interního soutěžního
projektu na nádražní podchod s názvem Enter
Řevnice - finální projekt bude veřejnosti
představen na konci května, kdy odborná
porota vybere jeden nebo více vítězných
návrhů. Realizace proběhne koncem června.
Na vernisáži zahrála vítězka letošního
školního kola klavírní soutěže ZUŠ Kamila
Kolářová.

AKTUÁLNĚ…
MÁME DVĚ ABSOLUTNÍ VÍTĚZKY OKRESNÍCH
SOUTĚŽÍ!... V pátek 7. 2. 2014 se
uskutečnilo v ZUŠ Dobřichovice okresní kolo
klavírní soutěže ZUŠ 2013/2014. Ze sedmi
kategorií jsme měli zastoupení ve dvou
nejmladších. V kategorii 0. obsadila naše

Okresní soutěž ve hře na housle a kytaru se
konala tentokrát v ZUŠ Roztoky. Naše škola
do soutěže poslala neuvěřitelných sedm
houslistů a jednoho kytaristu z pobočky
v Mníšku pod Brdy.
Všichni obsadili skvělá 1. místa a pět z
nich postoupilo do krajského kola v Mladé
Boleslavi.
Housle
I. kategorie:
Berenika Brennerová - 1. místo s postupem
Marianna Krutská - 1. místo s postupem
Tereza Petrová - 1. místo s postupem
2. kategorie
Lukáš Jindra - 1. místo
4. kategorie
Tereza Klimešová - 1. místo
Anežka Krutská - 1. místo s postupem
Magda Routová - 1. místo s postupem
ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM z devíti kategorií se
stala Magda Routová s plným možným počtem
bodů!
Všechny dívky jsou ze třídy Lenky Kolářové,
Lukáš Jindra ze třídy Ivy Bydžovské.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ
BŘEZEN – KVĚTEN
V druhém pololetí se žáci ZUŠ, kteří
postoupili z okresních kol soutěží ZUŠ ve
hře na smyčcové nástroje a klavír zúčastní
kol krajských. Budeme všem držet palce!
6. ročník regionální výtvarné soutěže.
Soutěž je určena všem žákům ZŠ, MŠ, ZUŠ a
výtvarných ateliérů v regionu Dolní Berounky
a Mníšku pod B., ve věku 5–15 let.
Zahájení soutěže 31. 1. Uzávěrka přihlášek
do soutěže je v úterý 8.4.
Vernisáž výstavy a slavnostní vyhlášení
vítězů proběhne v ZUŠ Řevnice 14. dubna 2014
v 16 hodin. Výstava potrvá do 15. května
2014. Více na webu školy.
22.5., 18 hod., sál Zámečku Absolventský
koncert – Marie Paličková a Matěj Paukner /
klavír, Lucie Flemrová / housle a Kristýna
Lacigová / zobcová flétna.
ČERVEN
6. 6., od 18 hod., Sklad_13, Absolventská
výstava Robin Seidl a Martin Sláma. Výstava
spojena s představením projektu Enter
Řevnice.
13. 6., od 16 hod., II.ročník MIX Festivalu
ČERVENEC - SRPEN
Filmová a taneční škola / příměstský tábor
7.-11. 7.
ZUŠka tábor 16.- 23. 8., Pecka

více na www.zus-revnice.cz

