
Školní novinky. ...a že to jsou 
samé skvělé zprávy...

Přijímací zkoušky na SŠ...
Hned po vánočních prázdninách proběh-
ly v Zušce „zkoušky nanečisto“. Sedm 
statečných studentů se rozhodlo, že 
se vydají na cestu výtvarného umění a 
zkusí štěstí na talentových zkouškách  
na umělecké školy. Letos se hlásili 
na Hollarku, Supšku na Žižkově, Heli-
chovku, sochařinu v Hořicích, Michae-
la a Arcus. Po testu z dějin výtvarné 
kultury následoval úkol - kresba záti-
ší tužkou, pak dvě hodiny libovolnou 
technikou na téma „vidím skrz zrca-
dlo“, a pak se zadání dělila dle školy, 
kterou si studenti vybrali. Skončilo 
se až v pozdních hodinách. Studenti 
Jola Hartmannová, Agáta Klimtová, Anna 
Brodská,Kristýna  Dvořáková, Michae-
la Brabcová, Eliška Běkunková a Patrik 
Svoboda byli skvělí! To se potvrdilo 
i u skutečných zkoušek - všichni se 
dostali na své vytoužené obory. Na pl-
zeňské konzervatoři uspěla Alice Divi-
šová v oboru klavír. Gratulace všem!

Zahrajeme si s filharmonií...
...tedy přesněji řečeno Magda Routo-
vá, Tereza Petrová a Anežka Krutská. 
Děvčata se během tohoto školního roku 
pravidelně účastní se svou paní uči-
telkou Lenkou Kolářovou zkoušek spo-
lečného projektu Asociace základních 
uměleckých škol a České filharmonie. 
Několikaměsíční dřinu završí 16.6.2019 
na společném koncertu v Rudolfinu.
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Na generální zkoušku budou mít možnost 
se podívat naši absolventi z hudební-
ho oboru, kteří vstupenku dostali jako 
ocenění na svých závěrečných koncer-
tech. Děkujeme tímto spolku Klub při 
ZUŠ v Řevnicích,   který tento dar mohl 
financovat díky vašim příspěvkům.

Violoncello...
se vyučuje na naší škole teprve druhým 
rokem. Přesto již tento obor zazname-
nal první úspěchy. Dalšího ocenění na 
mezinárodní violoncellové soutěži Jana 
Vychytila dosáhl náš malý violoncelli-
sta Tobiáš Balkovský, žák pana učite-
le Marka Nováka (člena České Filhar-
monie). Ve své kategorii obdržel 1. 
cenu. Jako člen smyčcového tria Tobi-
áš postoupil až do celostátního kola 
národní soutěže základních uměleckých 



škol (podrobněji dále) a sbíral cenné 
zkušenosti i na dalším velkém mezi-
národním klání - Heranově soutěži v 
Ústní nad Orlicí. Soutěže nejsou pri-
oritou naší školy, pro žáky to ale je 
cenná zkušenost, vidět jak hrají ti z 
jiných škol, a mít možnost si zahrát 
před jiným publikem. Vystupování a mu-
zicírování k hudbě jednoznačně patří.

Naše zpěvačky z mníšecké pobočky.... 
sbíraly zkušenosti s paní učitelkou 
Bauerovou na soutěži Allegro. 1. mís-
to ve své kategorii obsadila Evelí-
na Fialová, 3. místo Ema Hofmeistrová, 
2.místo Rozárka Strnadová a 3. místo 
Bára Cihlová. 
Největší úspěch ale dosáhla Aneta Ka-
lertová. Zvítězila v národním kole ce-
losvětové pěvecké soutěže SanRemo Ju-
nior, a na přelomu dubna a května se 
zúčastnila finále v italském SanRemu, 
kde si vedla velmi dobře.

Národní soutěž základních uměleckých 
škol...
Každoročně Ministerstvo školství vy-
hlašuje celostátní soutěže. Letos v 
komorní hře s převahou smyčcových ná-
strojů a další s převahou dechových 
nástrojů. Do celostátních kol nám po-
stoupily 4 soubory - po dvou v obou 
kategoriích! Bohužel u jednoho z „de-
chových“  byl pak postup zrušen a to z 
důvodu, že v národním kole nemůže hrát 
jeden žák ve dvou různých uskupeních. 
V konkurenci těch nejlepších z celé 
republiky si zahrálo Kvarteto (Kamila 

Kolářová, Kristin Kuthanová, Vojtěch 
Brenner a Bára Stará, p. uč. Kristina 
Němečková). Z Liberce si odvezlo skvě-
lé 2. místo.
Do Jindřichova Hradce vyrazilo pak Trio 
/sestry Pawlicovy a Tobiáš Balkovský/ 
a soubor Umpalumpa /Kamila Kolářová, 
Tereza Petrová a Alice Divišová/.
Trio bylo dokonce po krajském kole pře-
řazeno do vyšší kategorie, aby se ná-
rodního kola mohlo zúčastnit! Nakonec 
to, jak jsou šikovní potvrdili i v ná-
rodní kole 1. místem! Jejich zkušeněj-
ší kolegyně si odvezly 2. místo poté, 
co 1. místo nebylo uděleno.

Týdenní seminář na TCP konzervatoři...  
V závěru minulého školního roku získali 
žáci z tanečního oddělení v Mníšku pod 
Brdy pod vedením Jarmily Matouškové  1. 
místo ve finále soutěže „Taneční učitel 
roku 2018“, kterou pořádá Taneční cen-
trum Praha, s choreografiemi „Charles-
ton“ a „Zubatá“. Jednou z cen, byla po-
ukaz na týdenní taneční seminář. Během 
tohoto týdne absolvovali žáci výuku s 
1. a 2. ročníkem konzervatoře. Součás-
tí semináře bylo pozvání na divadelní 
představení souboru konzervatoře Baby 
Balet Praha v Městské knihovně v Praze 
s názvem Stvoření tance.
Žáci měli možnost vidět repertoár kla-
sického, současného, jazzového tance a 
stepu s odborným komentářem. 
Z celého týdenního semináře si odnesli 
spoustu pozitivních zážitků a inspira-
ce do další umělecké práce.



11. ročník regionální výtvarné soutě-
že... se letos poprvé konal za podpory 
MAS Dolnobřežansko. Z téměř 300 prací 
bylo odbornou porotou vybráno 54 děl, 
která byla oceněna na slavnostním vy-
hlášení a vernisáži naší soutěže.
Téma bylo nelehké - Sport - o to víc 
porota ocenila jakým způsobem se s ním 
děti „popraly“. Oceněné práce byly jako 
každoročně až do konce května k vidění 
v Modrém domečku a ostatní pak v pro-
storu Zámečku. 

Další ročník mezinárodní výtvarné sou-
těže v Lidicích měl téma - Chemie...
Mezinárodní porota ocenila originální 
práce našich studentek z filmové tvorby 
- Šárky Leinweberové, Alžběty Nebřen-
ské a Julie Slovenčíkové. Děvčata zís-
kala medaile, tzv. Lidickou růži (p. 
uč. Kateřina Krutská). 
Čestné uznání za výtvarný objekt získa-
la Alice Gunterová a Adéla Hrubá Adéla  
(p uč. Kateřina Zagdoun). Děvčata se 
zúčastnila slavnostního otevření vý-
stavy a převzala svá ocenění.

Dramaťák...
Literárně dramatické oddělení se                 
k naší radosti úspěšně rozrůstá. Tak-
že to vypadá, že se již o novou gene-
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HUDEBNÍ OBOR
NELA HARMTANNOVÁ
HANA PAVLOVÁ

JULIE SLOVENČÍKOVÁ 
klavír, p.uč. Marija Rajičová

KAROLÍNA MARTÍNKOVÁ
STELLA STROPKOVÁ 

zpěv, p. u.č Tereza Bystřická
VOJTĚCH BRENNER
KAMILA KOLÁŘOVÁ
zobcová flétna, 

p. uč.Kristina Němečková
BARBORA DIGRINOVÁ

klavír, p. uč. Kateřina Soukupová
PETR ČECHMÁNEK

KATEŘINA KOVALOVÁ
TADEÁŠ RICHTER

kytara, p. uč. Jan Peš
KRYŠTOF LORENC
TEREZA SOUČKOVÁ

klarinet, p. uč. Radek Žitný
TEREZA KOŇASOVÁ
MARIANNA KRUTSKÁ
TEREZA PETROVÁ

housle, p. uč. Lenka Kolářová
II.stupeň

TOMÁŠ NĚMEC
bicí, p. uč. Camilo Caller

PETRA KALBÁČOVÁ
zpěv, p. uč. Martina Mamula

VÝTVARNÝ OBOR
BRIAN BOHIŇÁK
LUKÁŠ CIHELKA
EMMA FÉROVÁ

ANEŽKA JIRASOVÁ
ELIŠKA KUTHANOVÁ
PETRA OHNŮTKOVÁ
LUDMILA VÁŇOVÁ

p. uč. Ivana Junková

TANEČNÍ OBOR 
LAURA JELÍNKOVÁ
ANETA KALERTOVÁ
ELIŠKA MACHOVÁ

NATÁLIE KOCIÁNOVÁ 
ANNA KUDOVÁ

p. uč. Jarmila Matoušková



raci divadelníků nemusíme bát. Počet 
žáků se zdvojnásobil, a to díky vedení  
paní učitelky Renaty Rychlé.

ZUŠ Open...
I letos se škola zapojila do celostát-
ního happeningu základních uměleckých 
škol ZUŠ Open. Nejmenší diváky jsme 
pozvali na výchovný koncert a vystou-
pení do řevnického kina. Mníšecká ško-
la připravila Zahradní slavnost na ná-
městí ve vnitrobloku areálu Oáza, ve 
výborné spolupráci se spolkem Rorejs. 
Atmosféra byla báječná. 
....no a na závěr byla ZUŠPARÁDA                 
na Zámku v Litni, kam jsme přijeli 
oslavit den dětí hudbou, tancem, diva-
dlem a výtvarným uměním spolu s ostat-
ními školami ze Středočeského kraje. 
Organizaci a koordinaci celé akce měla 
na starosti paní ředitelka a naše ško-
la. Celkem se v Litni potkalo devět 
škol, a vystoupilo 300 účinkujících. 
Krásný den plný slunce, umění a usmě-
vavých tváří dětí, rodičů a učitelů. 
Skvělý program a spousta zážitků. 
Za naši školu jsme vyslali studentky 
zpěvu a klavíru, které zde zakončily 
svá studia prvního stupně absolvent-
ským koncertem v krásném prostoru sálu 
Čechovny. Zde také přednesla krátký 
recitál pro všechny žáky přehlídky pa-
tronka ZUŠ Open a naší školy Ester 
Pavlů. Dramaťák uvedl výborně zpraco-
vanou a nazkoušenou hru Smraďoch,  vý-
stavu Jak to vidím já, připravila celá 
výtvarka - tj kresba, malba, fotka, 
plastika, filmová tvorba. Hudba byla 
ještě zastoupená kapelou LES. Velkou 
popularitu zaznamenala naše fotodíl-
na, ateliérové focení - každý návštěv-
ník se mohl přijít vyfotit, na místě 
jsme foto upravili a rovnou vytiskli.  
Dílnu zopakujeme ještě na MIXFestiva-
lu.

Letošní absolventi o ZUŠce...
Tereza Petrová/housle
Díky ZUŠ a paní učitelce Lence Kolá-
řové jsem měla možnost vystupovat na 
řadě krásných koncertů, zúčastnit se 
spousty houslových soutěží, hrát v ko-
morní hře, v orchestru a také si zahrát 
s Českou filharmomií. 
Začala jsem housle milovat natolik,  
že bych se jim chtěla věnovat i v dos- 
plělosti a zkustit přijímačky na ko-
zervatoř.
Julie Slovenčíková/klavír
ZUŠka je velká část mého JÁ. Dveře ZU-
Šky mi otevřely něco neuvěřitelného. 
Nedokážu si už představit, že bych ne-
chodila na klavír a ostatní předměty. 
Klid. Hudba. Domov. Krása. Brnkání. 
Bušení. Vrzání. Skákání... Všechno do 
sebe zapadá! Cítím se tu hezky.
Kamila Kolářová/zobcová flétna
Na ZUŠ jsem začala chodit na flétnu až 
ve 4. třídě a díky paní učitelce Kris-
tině Němečkové jsem začala flétnu milo-
vat. ZUŠ mi umožnila hrát sólové i v 
orchestru. Mám spoustu krásných a ne-
zapomenutelných zážitků a zkušeností.
Lukáš Cihelka/výtvarný obor
Umělecká škola mě naučila mnoho vý-
tvarných technik a získl jsem spoustu 
nových zkoušeností. Je tu dobrá atmo-
sféra a dobří lidé.
Anežka Jirasová/výtvarný obor
Co mi Zuška dala? Zkušenosti. Kamará-
dy.Vědomosti. Skvěle strávený čas!

Ve zkratce...
V letošním školním roce jsme díky tzv. 
Šablonám (dotačnímu titulu čerpání fi-
ančních prostředků z Evropských fondů) 
obohatili výuku o návštěvy odborníků, 
nákup tabletů, workshopy, projektové 
dny ve škole i mimo ní atd.
Dvakrát se uskutečnilo setkání s ku-
bánským tanečníkem Rubenem Ordoné-
zem, hudebníky vyučovali profesoři z 
konzervatoří i jiných škol, výtvar-
káři malovali na porcelán, pronikali 
do tajů knihvazby, malby tuší do vody                  
a vyjeli poprvé i na plenér na Šumavu,   
a například divadelníky čeká setkání  
s vyučující z pražské DAMU.

A co v létě...no, zase vyrazíme na tá-
bor!

KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY VŠEM
 PŘEJE ZUŠKA ŘEVNICE


