
Po půl roce jsou tu další Tamta-
my ZUŠky Řevnice! V osmnáctém čís-
le našeho zpravodaje se dozvíte, 
jaký způsobem probíhala výuka od 
vánočních prázdnin až dodnes. Dále 
se společně ohlédneme například za 
třemi výstavami a několika hudeb-
ními soutežemi naší školy a neopo-
mineme ani cyklus koncertů „Učite-
lé hrají pro Vás“ nebo pravidelné 
středeční cvičení s Renčou. No, 
čtěte dál! 

Výuka koronavirová i v roce 2021…
Před Vánoci se rozvolnění protiepide-
mických opatření dotkla i výuky na zá-
kladních uměleckých školách, takže žáci 
mohli ve skupinách po deseti docházet 
do svých hodin. Na toto uvolnění se 
však po vánočních prázdninách nemoh-
lo navázat kvůli zhoršení koronavirové 
situace, a škola tak zela prázdnotou 
až do 12. dubna. Od tohoto data pro-
bíhala prezenční výuka ve formátu 1-1 
(tj. jeden vyučující s jedním žákem), 
a to pouze v rámci hudebního oddělení.
O týden později pak byly umožněny kon-
zultace (také v režimu jeden na jedno-
ho) i v ostatních oborech. Další pod-
statné změny vešly v platnost v květnu. 
Konkrétně tedy desátého, kdy se výuky 
jednoho učitele mohly účastnit až tři 
děti naráz. Po čtrnácti dnech došlo       
k dalším obměnám, které platí dodnes 
- počet žáků už není limitem. Jedinou 
komplikací je, že pokud se skupinové 
výuky ve skupině účastní víc než 10 
dětí, je potřeba, potvrzení o absolvo-
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vání negativního testu na koronavirus.
Že všechno zlé je pro něco dobré, do-
kazuje i to, že za  období distanč-
ní výuky jsme se všichni naučili něco 
nového. Zjistili jsme, že i například 
souborovka se dá úspěšně nazkoušet          
i online, dá se realizovat regionál-
ní výtvarná soutěž, vytvořit a natočit 
choreografie pro školní spot, udělat 
vitruální výstava  atd. Podařilo se 
realizovat i řadu zajímavých projektů, 
o těch se dozvíte víc dále.

Pololetní výstava netradičně… 
Tradiční pololetní výstava výtvarných 
počinů našich žáků s příhodným názvem 
POLO-LETÍ se letos konala jinak než 
bývalo zvykem. Zhlédnout ji totiž mohl 
každý z pohodlí svého domova prostřed-
nictvím chytrého telefonu, tabletu nebo 
počítače. Zahrnuta do ní byla díla jak 
z výtvarky a keramiky, tak z filmovky i 
fotky. Přehlídka tvorby z prvního po-
loletí je zpracovaná jako videoprezen-
tace a je dostupná na webových strán-
kách i youtubovém kanále školy. 



Džungle...
Tématem letošního a celkově už 13. 
ročníku regionální výtvarné soutěže 
byla DŽUNGLE. Do soutěže se už podru-
hé za sebou mohli přihlásit mimo dětí 
i dospělí, a to v rámci dvou nejno-
vějších kategorií. Všechny kategorie 
byly otevřeny jak pro jednotlivce, tak 
pro ateliéry a školy. Své zpracová-
ní džungle nám poslalo 317 soutěžících 
a vůbec poprvé i žáci speciální zá-
kladní školy z Mníšku pod Brdy. Ti za 
svoji účast získali ocenění pro školu 
za práci s dětmi. Cenou nebo čest-
ným uznáním v konečném součtu porota 
ocenila 70 prací. Slavnostní vyhlášení 
vítězů pak proběhlo 26. května před 
budovou Zámečku. Všechny zaslané práce 
si můžete prohlédnout buď ve vestibu-
lu řevnické ZUŠky, nebo ve virtuál-
ní galerii, kterou naleznete na našich 
stránkách. Poděkování patří organiza-
ci MAS Dolnobřežansko za zafinancování 
a podporu souteže a Modrému domečku, 
který nám každoročně peče ty nejsladší 
ceny. Taktéž díky odborné porotě, kte-
rá musela práce hodnotit online, což 
bylo mnohem náročnější, než když se 
členové mohou sejít nad díly osobně. 

Klavírní online školní soutěž…
Na přelomu února a  března si zasou-
těžili i klavíristé. Učitelé klavíru 
uspořádali pro své žáky menší oborovou 
soutěž, která se skládala z devíti ka-
tegorií. Do těch své nahrávky zaslalo 
hned 37 mladých klavíristů, kteří to 
neměli vůbec jednoduché - svůj program 
museli zahrát zpaměti a natočit ales-
poň dvě různé skladby. Porota, po více 
než tříhodinovém poslechu krásných na-
hrávek, ocenila snahu všech a uděli-
la celkem sedmnáct prvních cen. Právě 
držitele nejvyšších ocenění si můžete 
poslechnout v sestřihu na webu školy.

Výzvy pro žáky…
A aby těch soutěží nebylo málo, výzvy 
pro žáky si vyučující vytvořili i  pro 
zobcovou flétnu a taneční obor. Do šes-
titýdenních výzev se zapojili jak žáci 
z Řevnic, tak z Mníšku pod Brdy. Flét-
nová výzva se skládala z šesti různých 
zadání, která účastníci museli postup-
ně plnit. Výherce byl odměněn krésnou 
novou zobcovou flétnou. Pdobně to pro-
běhlo i v tanci. Žáci plnili a zasí-
lali splněné úkoly, za které byli na 
konci oceněni malou drobností. Podsta-
tou ale nebyla výhra, ale vynahradit 
si částečně „soutěžení“ mezi žáky a 
plnění nějakého společného cíle.

ZUŠka opět na Déčku…
ČT:D neboli Déčko se pomalu ale jis-
tě stává naší domovskou stanicí! Bě-
hem posledních měsíců se u nás natáče-
lo totiž hned pětkrát. První reportáž 
se týkala děl našich žáků pro Meziná-
rodní výtvarnou výstavu v Lidicích na 
téma „Robot a umělá inteligence“, kte-
rá byla tvořena i během online výuky. 
Dále se v březnu  natáčelo o tom, jak 
probíhá distanční výuka například v 
tanečním a literárně dramatickém oboru 
a také o souborové hře/orchestru pod 
vedením Kristýny Kolářové. Ta si pro 
žáky připravila sérii nahrávek skladeb 
z populárních seriálů a filmů, jako je 
například Hra o trůny nebo Avengers. 
Poslední reportáž se nahrávala koncem 
dubna a dotkla se příprav našeho ce-
loškolního nového projektu, také v re-
žii autorky projektu Kristýny Kolářo-
vé s názvem Pán prstenů. Nápad spojil 
všechny oddělení dohromady.

Hudební soutěže...
I v době koronaviru se konaly meziná-
rodní hudební soutěže. Například Vio-
loncellová soutěž o Cenu Gustava Mahle-
ra, kterou organizátoři také převedli 
do virtuálního prostředí. Té se zú-
častnil Tobiáš Balkovský ze třídy pana 
učitele Marka Nováka. 
Dalších soutěží, již „naživo“ se účast-
ní v červnu i další žáci. Jak dopadli 
se dozvíte na stránkách školy.

Talentové zkoušky… 
Nelze nezmínit také talentové zkoušky, 
které proběhly mezi 19. a 29. květnem. 
Část přijímaček se konala i během dvou 
sobot a to zejména proto, aby děti opět 
nepřišly o klasickou prezenční výu-
ku, která byla těsně před talentovkami 
umožněna. Druhým záměrem bylo ulehčit 
rodičům, aby si nemuseli brát volno v 
práci nebo se z ní složitě uvolňovat. 
Výsledky přijímacího řízení budou zve-
řejněny nejpozději 25. června a na je-



jich základě bude rozhodnuto o možném 
vyhlášení druhého kola. Všechny pří-
padné změny budou včas zveřejněny na 
stránkách školy.

Učitelé hráli pro Vás…
Učitelé z hudebního oddělení připra-
vili na jaře cyklus koncertů s přilé-
havým názvem „Učitelé hrají pro Vás“. 
Všechny koncerty byly vyjímečné a 
stejně jako ostatní akce v době přís-
ných protiempidemických opatření, byly 
virtuální a zhlédnout se tak daly jen 
na obrazovce. Série čítala celkem tři 
koncerty, které se konaly  9. března, 
9. dubna a 13. května a jsou stále do-
stupné na školním YouTube.Za myšlenkou 
stál Marek Novák.

Cvičíme v rytme s Renatou...
Rýsuju, rýsuješ, rýsujeme... sva-
ly, samozřejmě! A to už hezky od úno-
ra, kdy se rozjelo pravidelné cvičení           
s paní učitelkou z „eldéóčka“ Renatou 
Rychlou.  To se až do 19. května celkem 
šestnáctkrát streamovalo každou stře-
du od 17 hodin na Youtube, kam se mohl 
připojit každý přes odkaz sdílený na 
našem Facebooku a webu. Cvičení trva-
lo pokaždé přibližně 50 až 55 minut 
a skládalo se z několika rozcviček, 
posilování a závěrečného protažení.        
A kdo by chtěl ve workoutu pokračovat, 
může si všechny epizody pustit ještě 
jednou přes náš YouTube kanál.

Velký úspěch Filmové tvorby...
Film k příležitosti 80. narozenin prof. 
ak. soch. Kurta Gebauera a k výstavě 
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v 
Praze, realizovaly Julie Slovenčíková 
a Šárka Leinweberová, studentky Filmo-
vé tvorby ze třídy Kateřiny Krutské. 
Mnoho práce, ale pro děvčata obrovské 
zkušenosti a čest.

A B S O L V E N T I 
2 0 2 0 / 2 0 2 1
HUDEBNÍ OBOR

I.stupeň
ADÉLA JANDOURKOVÁ

HANA KREJČÍ
ALEXANDRA ŽIVNÁ

housle, p.uč. Lenka Kolářová
FILIP ŠEBESTA

housle, p. uč. Ivana Ferová
LAURA GALBAVÁ
BÁRA PAVLASOVÁ

příčná flétna, p. uč. Dušan Navařík
KRISTIN KUTHANOVÁ
BARBORA STARÁ

z. flétna, p. uč. Kristina Němečková
ELIŠKA MACHOVÁ

klavír, p. uč. Pavla Nováková
MAXMILIAN JANOUŠEK

klavír, p. uč. Marcela Škabroudová

II.stupeň
ANEŽKA KRUTSKÁ

sólový zpěv, p. uč. Tereza Bystřická
housle, p. uč. Lenka Kolářová

TEREZA SOKOLOVÁ
housle, p. uč. Ivana Ferová

EMA PAVLOVÁ
klavír, p. uč. Marija Rajičová

VÝTVARNÝ OBOR
I.stupeň

ADAM TOMÁŠ BÁRTA
EMA TROPOVÁ

VIKTORIE CIGLEROVÁ
p. uč. Ivana Junková 
KRISTÝNA HERMANOVÁ
LAURA NEMÉTHOVÁ
MAGDALÉNA ROMOVÁ

p. uč. Veronika Drahotová 

TANEČNÍ OBOR 
I.stupeň

KLÁRA BÍLKOVÁ
JONÁŠ FRYČEK

ROZÁLIE HLADOVCOVÁ
MATYÁŠ NOVÁK

p. uč. Jarmila Matoušková



MIX Festival po osmé...
Po roční koronavirové odmlce se opět 
koná náš MIX Festival. Letos se ne-
sejdeme před budovou Zámečku, nýbrž v 
Lesním divadle. Počítat musíme díky 
opatřením s drobnými omezeními a ko-
mornější formou, festival bude jen pod 
taktovkou naší školy, takže až na jedi-
nou výjimku, uvidíte vystoupení našich 
žáků a pedagogů ze Řevnic a Mníšku.

Kurzy a kroužky…
Kroužky a kurzy v doplňkové činnosti 
škola plánuje otevřít v září. Jaké to 
budou? Počítáme s první cestou k umě-
ní, keramikou, malbou a přípravou na 
ŠS. Včas budeme informovat na strán-
kách školy i RUCHu města. 

Na závěr Vám všem přejeme krásné léto!

Netradiční výstava OPEN AIR…
Netradiční výstava, která v květnu po-
těšila. Ta se jmenovala OPEN AIR, a to 
proto, že se nachází venku. Přesněji 
řečeno, její části byly k nalezení na 
12 městských vývěsních plochách v Řev-
nicích, ale i na Mníšku za okny Pavi-
lonu.

MIX FESTIVAL 8 / 12. 6. 2021  
16.00 ORCHESTR ZUŠ Řevnice / Hans Zimmer - Madagaskar, Ramin Djawadi - Hra o trůny, 
Klaus Badelt - Piráti z Karibiku, básničky, Alan Silvestri - Avengers, Howard Shore - 
Pán prstenů 
16.25 Ester Pavlů / 
16.35 TANEC / “To máme mládež”/ ped. Barbora Petrová/ tančí 2. ročník, “Happy”/ ped. 
Lucie Gejdošová/tančí PTV2, 1. roč., 2. roč., “Prší” a “Kroupy”/ped.  Barbora Petro-
vá/ tančí PTV 2  , “Perličky” / z baletu Koniček-Hrbáček/ ped. Viktorija Vrublevska/
tančí 3. roč., ”Sandály”/ ped. Jarmila Matoušková/ tančí 3. roč., “V sieti”/ ped. 
Lucie Gejdošová/ PTV2, 1. roč., 2. roč.   
16.55 zpěv Mníšek/ped. Martina Bauerová / Think of me/ Fantom opery - A.L.Webber/
Evelína Fialová, Mít rád bližního svého/Jesus star superstar - A.L.Webber/Bára Di-
grínová , Až vyrostu / Matilda - Tim Minchin/sbor Mníšek, Please tell Me/Schehe-
razade/Agáta a Evelína Fialovy, Locika/Alan Menken/Bára Cihlová, Když se načančám/H. 
Janků, J. Zmožek/Adéla Strejčková, Buchet je spousta/Kouzla Králů - J. Škorpík/ sbor
17.20 TANEC / “Hafanana”/ ped. Barbora Petrová/tančí 1.ročník, “Birds”/ ped. Bar-
bora Petrová/ tančí  2. ročník, “Kryžačok”/ped. Viktorie Vrublevska/tančí 4. 
roč.,“Čiokyrlia”/ ped. Viktorie Vrublevska/5. a 6. ročník, “Gypsy”/ ped. Jarmila 
Matoušková/ tančí 7. ročník- II.stup.
17.35 / soubor zobcových fléten Gaudium / Tiny´s Rag, Turner Layton: After you´ve gone
El Tango de Roxanne - Mariano Mores - arr. Mercuzio, Ema a Hanka Pavlovy - klavír
Hey Jude/J.Lennon, P. McCartney/Leo Dvořák, Daniel Sitenský, Bára Kostlánová, Helena 
Tamchynová - saxofon
17.55 TANEC / “Mother”/Era/choreografie Jarmila Matoušková/tančí 4.+5. roč., 6. roč., 
“Frozen”/Madonna/choreografie Jarmila Matoušková/tančí 7. roč.-II.stup., JSITY/choreo-
grafie Viktorie Vrublevska/tančí 2. stupeň
18.10 zpěv Řevnice / Jesus Christ Superstar - Pilát, Poslední večeře/A.L.Webber/ 
Anežka Krutská - zpěv, P.Krutský - kytara, Lullaby of Birdland/G.Shearing/Hana, 
Marešová, klavír Pavla Nováková, My Fair Lady: Get me to the Church on Time/F.Loewe/ 
Martin Švéd - zpěv, Pavla Nováková - klavír Cantate canticum novum/A.Beck/sbor 18.30 
TANEC / “Ghostbusters”/choreografie Jarmila Matoušková/tančí 3. roč., 4.+ 5. roč., 
“Mein Herz Brennt”/ skupina “Rammstein”/choreografie Jarmila Matoušková
18.45 Ocenění absolventů školy 
19.00 LES / ped. Adam Hejna, Fugees: Killing me softly, David Vaněk: Without them
19.10 Sparrow / ped. Jan Brabec
19.25 Dobiboyz / ped. Jan Peš
19.45 Třešnička na dortu / ped. Martin Linhart/ Pharrell Williams: Happy Martin Lin-
hart: Prostěradlo 


