
Program...

16.00 VÝTVARKA / VÝSTAVA / 
Inspirace starými mistry, Enter 
Řevnice / filmová tvorba / projekce

16.40 zahájení programu před zámečkem 

16.45 TANEC / Čtvero ročních  období 

17.00 DIVADLO / PROLHANÁ EMILY 

17.15 ZUŠ / KONCERT 

17.50 SOUBOR  Kvítko 

18.05 SUNRISE QUARTET 

18.35 ZUMBA 

18.40 TANEC / ZPĚV

18.55 KONCERT PEDAGOGŮ

19.05 DIVADELNÍ STUDIO / A. P. Čechov 
/ Medvěd 

19.30 NÁVRATY / coververze ZAZ a Adele 
Zpěvačka Jana Fučíková-Vaculíková 

19.50 KONZERVATOŘ JAROSLAVA JEŽKA 

20.20 VEPŘOVÉ KOMETY

 

5.

Již od školních kol hudební části celostátní 
soutěze ZUŠ vyhlášené pro tento školní rok MŠMT 
bylo jasné, že naši žáci budou horkými kandidáty 
na úspěch v nich.
To se začalo naplňovat v únoru v okresních 
kolech. 
V ZUŠ Dobřichovice se nejprve konalo okresní 
kolo klavírní soutěže.Ze sedmi kategorií jsme 
měli zastoupení ve dvou nejmladších. V katego-
rii 0. obsadila naše Emmička Mullerová 2. místo             
a v kategorii I. zvítězila Kamilka Kolářová. 
Postoupila do krajského kola  a navíc se stala 
i absolutní vítězkou celé soutěže! Obě dívenky 
jsou ze třídy Hanky Zemenové.
Okresní soutěže ve hře na housle konané ten-
tokrát v ZUŠ Roztoky se z Řevnic účastnilo 
neuvěřitelný počet houslistů - sedm. Současně 
proběhla i kytarová soutěž, v které jsme měli 
jednoho zástupce, Matěje Kůse, z pobočky                
v Mníšku pod Brdy (třída Miroslava Fiedlera).
Všichni obsadili skvělá 1. místa a pět houslistů 
postoupilo do krajského kola v Mladé Boleslavi. 
Magda Routová, nadějná houslistka ze třídy Lenky 
Kolářové, se stala také absolutní vítězkou.
V dubnovém krajském kole smyččcové soutěže 
získaly Terezka Petrová (I. kat.) a Magda Rou-
tová (IV.kat.) ve svých kategoriích první místa  
a navíc v konkurenci 93 houslistů napříč všemi 
kategoriemi (I. – IX. kat., žáci 7 – 18 let)  
obsadily v celkovém  hodnocení porotců i první 
dvě příčky. Magda dokonce s nejvyšším možným 
počtem bodů! 
Spolu s Kamilkou Kolářovou, která zazářila               
v krajském kole klavírní soutěže  o týden dříve, 
tak postoupily do ústředního kola!
Krajského kola se zúčastnily i Marianna Krutská 
(I. kat. – 2. místo) a Berenika Brennerová (IA.
kat. – čestné uznání), pro které to byla první 
zkušenost s vystoupením na takto velké soutěži. 

Co se událo....

www.zus-revnice.cz

           LETOS SLÁVÍME 60. NAROZENINY ŠKOLY



Ve IV. kategorii pak naši ZUŠ reprezentovala 
spolu s Magdou ještě Anežka Krutská, která zís-
kala krásné 3. místo.
Na úspěšné tažení našich hudebníku nejdříve 
navázala Kamilka Kolářová, která v celostát-
ním kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír, jako 
nejmladší účastník I. kategorie, v konkurenci  
13 nejlepších klavíristů z celé ČR, obsadila 
druhé místo!
Velké šance na úspěch v celostátním kole soutěže 
ZUŠ ve smyčcových nástrojích potvrdila před 
jeho konáním Magda Routová, skvělým 2.místem na 
Kociánově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí.            
V obrovské mezinárodní konkurenci ji předčila 
jen americká houslistka Ito.
Skvělý školní rok pak završila v celostátním 
kole houslové soutěže v Liberci, kde ve své 
kategorii s přehledem zvítězila! Navíc obdržela            
i cenu za interpretaci skladby Bohuslava Martinů 
Arabeska (foto).
Další úspěšnou účastnicí na této celostátní 
soutěži je Terezka Petrová (také třída Lenky 
Kolářové), která obsadila 3. místo ve své kat-
egorii. Naše nejmladší “housličky” pak napodo-
bily své starší kamarádky na houslové soutěži 
Plzenecké housličky na konci května. Mezi 35 
soutěžícími z celé republiky se rozhodně nez-
tratily a dokázaly tak navázat na další úspěchy 
houslové třídy.
Terezka Petrová - 1. místo, Mariánka Krutská -  
2. místo, Baruška Brennerová - 3. místo, Adélka 
Součková - čestné uznání.

Všechny si tak zaslouží velký obdiv. Bravo! 

Ani naši výtvarníci nezůstali letos bez 
úspěchu... Po vítězství Martina Slámy ve fo-
tografické soutěži MFF UK Fotofest 2013, v kat-
egorii do 16 let, byli úspěšní i mladší žáci 
ZUŠ v mezinárodní výtvarné soutěži v Lidicích. 
Slavnostní předávání cen proběhlo 28.5.2014 
v rámci vernisáže výstavy a naši fotografové  
(třída Jiřího Milfaita) zde posbírali 5 medailí 
- tedy nejvyšších ocenění soutěže. 
V konkurenci 27 868 prací ze 77 zemí v katego-
rii fotografie uspěli a medaile získali tito 
žáci: Ondřej Brůha, Stanislav Cincibuch, Tereza 
Řežábková (foto), Petr Vaněk a Vojtěch Vosáhlo. 

Regionální výtvarné soutěže „Poznej svého 
hrdinu“
V pondělí 14.4. proběhlo v sále Zámečku  
slavnostní vyhlášení výsledků a otevření výstavy  
6. ročníku regionální výtvarné soutěže Poznej 
svého hrdinu.
Soutěže se zúčastnilo jedenáct škol a ateliérů 
z našeho regionu. Porota měla nelehký úkol vy-
brat ta nejlepší díla z 230 prací  z 11 škol           
a ateliérů.
Naše škola si odnesla řadu ocenění, včetně ceny 
poroty za zvládnutou kresbu žaček Jolany Hart-
manové a Julie Slovenčíkové (viz foto). 

Důležitá informace pro zájemnce 
o studium v ZUŠ!!!
Pro školní rok 2014/2015 žádá ZUŠ Řevnice  
o navýšení kapacity školy. V součastné době 
je kapacita zcela naplněna a škola může 
přijmout minimální počet žáků. V případě, 
že dojde ke schválení žádosti, o výsled-
ku řízení bude škola informována až během 
prázdnin. 
Z tohoto důvodu nebude možné v době konání 
talentových zkoušek přijmout všechny 
zájemce o studium, kteří pro to prokáží 
předpoklady.
Oficiální rozhodnutí o přijetí žáků na ZUŠ 
Řevnice bude uchazečům sděleno do konce   
srpna 2014.
VŠEM RODIČŮM DĚKUJEME ZA TRPĚLIVOST!



Hanka Zemenová připravila hudební projet Koncert 
se zvířátky, na kterém se podílelo výrobou kulis 
i výtvarné oddělení.

V květnu Zuška poprvé otevřela Jazzovou kavárnou 
na Mníšku. Podíleli se na ní všichni pedagogové 
naší pobočky se svými žáky a připravili pro di-
váky skvělý zážitek v prostorech MěKS Mníšek, 
které se na dva večery proměnilo ve skutečnou 
kavárnu včetně podávané kávy a zákusku.

Na další Cestu za uměním se po přednášce triko-
vého výtvarníka Borise Masníka v sále Zámečku 
vyrazilo opět ven. Tentokrát na výstavu TIM BUR-
TON A JEHO SVĚT, kde žáci zhlédli cca 500 kreseb 
z umělcovy tvorby, skicy, fotografie a sochařské 
instalace. Před výstavou se děti dozveděly něco 
o Staroměstském náměstí. 

Květnový Koncert absolventů završil studium 
prvního stupně základního vzdělávání na ZUŠ 
třech absolventek. Klavír - Marie Paličková (uč. 
Hana Zemenová), flétna - Kristýna Lacigová (Jan 
Pařík) a housle Lucie Flemrová (Lenka Kolářová). 
Na koncertě spolu s nimi vystoupil i oechestr 
žáků ZUŠ a studetka americké Yale Univerzity 
Barbora Kolářová.

Tradicí se stává i Koncert komorní hudby na 
Skalce, kde mají žáci možnost vystoupit v pro 
storech barokního areálu na Skalce. I letos se 
těšil vysoké návštěvě a zaslouženému potlesku.

Úspěšná dílna malování na porcelán se zopakovala 
předposlední květnovou sobotu.Účastníci měli pod 
vedením lektorky Hanky Vinklárkové opět možnost 
si vyzkoušet tradiční techniky ze staré Číny.
Kurz byl pořádán pro širokou veřejnost.

Folklórní soubor Kvítko pod vedením Ivy Bydžovské 
a Jarmily Matouškové reprezentoval naši školu na 
různých folklórních festivalech. Zúčastnil se 
Staročeských Májů, ale i Folklórního festivalu  
v Nymburku na přelomu května a června.

Jedna z našich nejmladších zpěvaček Evelína 
Fialová (pedagog Jitka Rosypalová) prezentovala 
ZUŠku na Brdském kosovi poslední květnový den. 
Ve velké konkurenci obsadila ve své kategorii 
skvělé 2. místo.

Paní učitelka Jarmila Matoušková, která vyučuje 
tanec v pobočce v Mníšku se opět stala finalist-
kou soutěže Taneční učitel roku, kterou pořádá 
Taneční centrum Praha o.p.s.Ve finále pořádaném 
v Městské knihovně v Praze 6.6.2014 získala se 
svými žáky pro ZUŠ druhé místo.

Po celé pololetí probíhaly jako vždy různé kon-
certy a akce školy.

V březnu se konal(Ne)tradiční koncert Hra-
je celá rodina, kde mají žáci možnost si               
zamuzicírovat se svými rodiči, babičkami, 
děděcky či jinými příbuznými, si našel v progra-
mu ZUŠ již pevné místo. Reakce rodičů byly velmi 
příznivé a všechny potěšily. 

Před velikonoci ZUŠka opět pozvala všechny, kdo 
se chtěli seznámit s technikami barvení kraslic 
na speciální workshop.

V dubnu jsme hostili studenty plzenské 
konzervstoře Jaroslava Ježka, kteří pro naše 
žáky a zájemce z řad veřejnosti předvedli svůj 
prezentační koncert klavírního oddělení. Koncert 
se těšil velkému zájmu a všem se velmi líbil.

Filmová tvorba a Animace jsou našimi nejmladšími 
obory, ale již zaznamenaly první úspěchy. Animo-
vané filmy ze třídy Diany Winklerové se promíta-
ly na festivalu žákovských animovaných filmů 
v Soběslavi - Festžák. Ateliér filmové tvor-
by Kateřiny Krutské pak byl úspěšný na filmové 
soutěži ZUŠ Alfréda Radoka Oskárek konaném ve 
Valašském Meziříčí.
Filmy obou těchto oborů byly spolu s fotografiemi 
žáků Jiřího Milfaita vybrány i do celostátního 
kola přehlídky ZUŠ!

ABSOLVETI ZUŠ 2013/2014 
Marie Paličková / Klavír / pedagog Hana Zemenová
Lucie Flemrová / Housle / pedagog Lenka Kolářová
Kristýna Lacigová / Flétna / pedagog Jan Pařík
Robin Seidl / Výtvarný obor / pedagog Jan 
Slovenčík
Martin Sláma / Digitální fotografie / pedagog 
Jiří Milfait

www.zus-revnice.cz



Projektem výtvarného oddělení ZUŠ Řevnice na 
školní rok 2013/14 bylo navrhnout a výtvarně 
pojednat podchod pod tratí na nádraží ČD v 
Řevnicích. Na návrzích pracovaly žákyně starších 
ročníků ateliéru Jana Slovenčíka - Tereza 
Melounová, Kristýna Lacigová, Tereza Lacigová a 
Agáta Slámová. 
Úkol zněl zpracovat návrhy na profesionální 
úrovni, tj. pomocí modelu, zákresu do fotografií, 
fotomontáží, 3D simulace prostoru, průvodního 
textu a „obhajoby“ svého díla. Cesta k výsledku, 
který je presentován na závěrečné výstavě ve 
vestibulu ZUŠ byla dlouhá a žákyně zde zhodnoti-
ly své dosavadní zkušenosti studia na ZUŠ. 23.5. 
zasedla komise složená z odborné veřejnosti, 
SŽDC a zástupců města Řevnice. Ta vybrala jako 
vítězný návrh projekt s názvem Linie Terezy 
Lacigové. Presentaci si můžete prohlédnout i na 
webu školy.
Cílem projektu, až do realizace,je dát Řevnicím  
náležitý a reprezentativní vstup do města. Pro-
jekt je myšlen jako celistvá práce jednoho auto-
ra tak, aby podchod působil jako výtvarný celek 
s jasnou koncepcí. Na vítězném návrhu se budou 
podílet i ostatní studenti ateliéru, studentky 
večerních kurzů pro dospělé, pedagogové a tvůrčí 
osobnosti Řevnic. Realizaci projektu povede            
Michaela Rizopulu a Ivana Junková.

Enter Řevnice....

O prázninách se již po třetí koná ZUŠka               
tábor. Jedeme opět do Pecky u Nové Paky              
v Podkrkonošském kraji, kde se dětem velmi 
líbilo. Letošním tématem je Egypt. Tradičně zde 
budeme tvořit, filmovat a tančit. Na fotografie           
z minulých ročníků se můžete podívat na našich 
webových stránkách.
Na prázdniny je plánována rekostrukce sociálního 
zázemí v II. patře Zámečku, výmalba některých 
tříd. Hlavním co nás čeká je modernizace našeho 
filmového studia. Filmová tvorba je zde vedena na 
profesionální úrovni a k tomu je potřeba i vy-
bavení. Počítačové zázemí bude využíváno i ke 
skládání hudby.

ZUŠka o prázdninách

ZUŠ Řevnice otevírá pro školní 2014/15 rok 
výtvarné kurzy - kresby, malby, sochařství, 
příprava na střední a vysoké školy a speciální 
kurz tzv. OPEN SPACE, který je určen pro absol-
venty všech kurzů, kteří chtějí dál pokračovat 
ve studiu na naší škole, pod odborným vedením           
s individuálním plánem.
Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost od 
začátečníků, mírně pokročilých až po pokročilé 
studenty, obsah kurzu je možno po dohodě 
individuálně upravovat, dle talentu a potřeb 
studentů.
Naši studenti se učí poznávat základy stavby 
kompozice s cílem dosažení výtvarného výrazu.
Současně se seznamují s uměleckou vědou, histo-
rií dějin výtvarné kultury až po současné trendy 
a tendence. ZUŠ pod vedením lektorů organizuje 
několikrát do roka cesty za uměním (výstavy, 
muzea).
Zájemci, kteří nemají výtvarnou zkušenost, by 
určitě měli začínat kresbou.
Podrobné informace k náplni a obsahu studia 
k jednotlivým kurzům naleznete na našich web 
stránkách.
Setkání se zájemci o studim je 20. 6. ve druhém 
patře ZUŠ od 18 hodin. Vaše dotazy budou 
zodpovězeny lektorem osobně.
Přihlášky pak můžete podávat do konce června.

Vzdělávání pro dospělé...

www.zus-revnice.cz
Krásné prázdniny všem přeje ZUŠka!

Tereza Lacigová


