
I když se blíží léto, prvním příspěv-
kem se ještě vrátíme v Tamtamech do 
času vánočního. Již se mohly konat 
představení, ale stále byly provázeny 
omezeními kvůli covidu. V posledních 
dvou měsících se ale můžeme konečně 
scházet jako dřív...

Český betlém...
Předloni jsme museli na vánoční koncerty 
diváky pozvat jen virtuálně, prostředni-
stvím předtočeného vystoupení. Byli jsme 
tak moc rádi, že bylo v sále Zámečku opět 
plno. Koncertem provázeli žáci literárně 
dramatického oboru a závěr patřil našemu 
orchestru. O krásnou výzdobu sálu se po-
staraly děti z výtvarného oddělení. Stu-
denti digitální fotografie pak pro všechny 
připravili krásná „péefka“.

Indie znovu v ZUŠce...
Jednoznačně největší událostí začátku no-
vého roku byla pro naši školu návštěva 
jeho excelence velvyslance Indie v České 
republice Hemanta Harishchandra Kotalwara 
s chotí. Pan velvyslanec přijel slavnost-
ně zahájit výstavu Indie očima dětí a jiné 
příběhy. Spolu s ním se tohoto aktu zú-
častnil i pan starosta Tomáš Smrčka a náš 
řevnický spoluobčan, indický dirigent pan 
Debashish Chaudhur.
Tématu Indie se naši žáci a studenti ne-
věnovali se svými pedagogy poprvé. V roce 
2019 jsme se zapojili do oslav výročí na-
rození Mahatma Gandhího. Vernisáž  to byla 
tentokrát obzvlášť velkolepá, protože jeho 
excelence, jako překvapení pro děti a pe-
dagogy, dovezla i ochutnávku indických po-
krmů, které podával indický šéfkuchař.
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Hudební soutěže...
Již v lednu odstartoval maraton soutě-
ží. A to nejdříve školních a okresních,          
z kterých žáci postupují do dalších kol 
celorepublikové soutěže vyhlášené Minis-
terstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Hned čtyři naše zpěvačky postoupi-
ly z okresní soutěže do krajského kola.                       
Dál do národního kola nepostoupily, ale 
získaly dvě 3. místa - Markéta Jislová 
a Anna Pawlicová (paní uč. Tereza Byst-
řická), a dvě 2. místa - Anna Císařová a 
Adéla Krčmářová (p. uč. Martina Mamula). 
Naše ZUŠka pak hostila  dvě okresní kola 
této národní zuškové soutěže.  První bylo 
ve hře na bicí nástroje.  Z něj postoupil 
David Kubát (p. uč. Martin Linhart), kte-
rý dochází do ZUŠky teprve třetím rokem. 
Po vítězství v krajském kole získal, na 
své první takto velké soutěži, v posled-
ním tzv. ústředním kole, krásné 3. místo.
V dalším okresním kole, které pořádala 
naše škola, se o postup do kraje utkaly 



dechové nástroje. Klání seúčastnilo 52 
žáků z 8 škol. Naši muzikanti byli velmi 
úspěšní. Do „kraje“ postoupili  Zara Zag-
doun a Alice Gürtnerová (příčná flétna, p. 
uč. Dušan Navařík), Václav Routa,  Matyáš 
Novák a Barbora Kopecká (klarinet, p. uč. 
Leo Dvořák), Vít Němeček (saxofon, p. uč. 
Veronika Coganová), Vít Nekl (lesní roh, 
p. uč. Adéla Turek), Hynek-Krämer Josef 
(trubka, p. uč. Adam Hejna). 
Čtyři naši dechaři se pak s prvním mís-
tem z krajského kola zúčastnili ústřed-
ního kola, které hostila ZUŠ Jana Hanuše 
v Praze. První místo vybojovala ve hře 
na zobcovou flétnu Marianna Snášelová,        
2. místo Julie Trčková. Klarinetistka 
Barbora Kopecká obsadila také 2. místo 
a Vít Nekl, jako náš nejstarší student, 
který v naší škole ukončuje II. stupeň 
vzdělávání a pokračuje na konzervatoř, se 
loučí se ZUŠkou 1. místem ve  své katego-
rii ve hře na lesní roh.

Dechové „žně“ pak zakončily úspěchem               
i soubory Gaudium a JustTrio pod vedením 
p. uč. Kristiny Němečkové, které se  ješ-
tě zúčastnily Flautohraní v Teplicích, 
kde také uspěly a obsadily nejvyšší dvě 
příčky.

Velkou radost nám udělal Tobiáš Balkov-
ský, který získal 1. cenu na 4. ročníku 
violoncellové soutěže Cena Gustava Ma-
hlera 2022(p. uč. Marek Novák). Ve své 
kategorii byl jediný Čech. Soutěž byla 
hodnocena na základě zaslaných videona-
hrávek zaslaných hudebníky z různých kou-
tů světa.
S Antonínem Holeňou se ještě zúčastnil 
jednoho z nejprestižnějších mezinárodních 
klání pro mladé hudebníky u nás – Hera-
novy violoncellové soutěže v Ústí nad 
Orlicí. Tobiáš obsadil ve své kategorii               
1. místo a Toník si jako nejmladší účast-
ník odvezl čestné uznání.

Nesmíme zapomenout, že důležitým aspektem 
na všech hudebních soutěžích jsou kore-

petice, a naše paní učitelky klavírist-
ky - Zdeňka Hančová, Pavla Nováková, Rie 
Lacinová a Marcela Škabroudová -  zvlád-
ly náročný program, kdy doprovázely růz-
né žáky na soutěžích v různých městech na 
jedničku a patří jim náš velký dík.

Tvoříme tajemno...
Škola vyhlásila další, již 14. ročník re-
gionální soutěže. Letos poprvé byla mimo 
výtvarnou část rozšířena o literárně 
dramatickou. Téma si vybrali hlasováním 
účastníci minulého ročníku na vernisá-
ži soutěže. Letos to byly  LESNÍ BYTOSTI 
a SKŘÍTCI.  Porota posuzovala celkem 492 
výtvarných prací (cca o 200 více než v 
předchozím ročníku) z 24 škol a ateliérů 
a ocenila celkem 83 prací. Do poprvé vy-
hlášené literární části bylo zasláno de-
vět  dílek, z kterých si ocenění odneslo 
pět.

Podobné téma měla výtvarná soutěž Bájné 
bytosti Křišťálového údolí. Odborná poro-
ta, v které zasedala i přední česká vý-
tvarnice a módní návrhářka Liběna Rocho-
vá, vybrala celkem 14 prací z 12 krajů k 
realizaci. Mezi nimi i „skřítka“ od Maxe 
Belka (třída p. uč. Michaely Rizopulu), 
který se v červnu zúčastní sklářského 
sympozia v Kamenickém Šenově, kde z jeho 
návrhu vznikne skleněná socha.

Dobré jméno našeho výtvarného oddělení po-
tvrdili i naši studenti výtvarného oboru a 
kurzu přípravy na SŠ a VŠ.Všichni úspešně 
složili talentové zkoušky na vybrané školy 
a tak nás velmi těší, že jsme jim pomohli 
v cestě za jejich sny.

Zase tančíme...
Pololetní taneční vystoupení v řevnic-
kém kině bylo opravdu krásné. Po dlouhé 
době jsme se mohli sejít na takové akci 
a v tak velkém počtu. Poprvé  zde byla 
uvedena choreografie studentky tanečního 
oboru Valentýny Pralovszké, která ji se 
svými spolužačkami i sama nastudovala.           
V souvislosti s událostmi jsme uspořádali 
sbírku pro ukrajinské děti. 
Pololetní prezentaci měli i žaci mníšec-
kého tanečního oddělení. Svou premié-
ru v moderaci tance si zde odbyly děti z 
dramaťáku v Mníšku pod Brdy. I zde byla 
zpestřením vlastní choreografie jedné ze 
studentek p. uč. Jarmily Matouškové, Lau-
ry Jelínkové, kterou i sama zatančila na 
skladbu Euphoria. 

Absolventská a záverečná představení tan-
ce se konalo v Řevnicích v polovině květ-
na. Tanečníci se opět předvedli v sále 
řevnického kina. Své poslední představení 
v rámci studia na ZUŠ zde odtančily i dvě 



absolventky II. stupně tance u paní uč. 
Viktorie Vrublevske - Julie Slovenčíková 
a Valentýna Pralovszká, které „odchodi-
ly“ v naší škole celých 13 let vzdělává-
ní – tedy dva ročníky přípravky, 7 let 
I. stupně a následně 4 roky II. stupně. 
Začaly jako malé holčičky, které ještě 
nechodily ani do školy a opouští nás až 
jako dospělé. Je pro nás velkým potěšením 
a satisfakcí, že takových žáků přibývá, a 
že to je i dobrá vizitka našich pedagogů 
a vzdělávání v ZUŠce. 

Mníšečtí tanečníci zatančí svoje závě-
rečné vystoupení na Den dětí. Ti také v 
březnu natočili soutěžní výstupy pro sou-
těže Tanečního centra Praha, kde tradičně 
obsazují přední příčky. Na konci května 
se zúčastní finále této soutěže a jak v ní 
dopadnou v tomto roce, se dozvíte na si-
ciálních sítích školy.

Ve zkratce...
Covid dopadl i na začátku tohoto roku vel-
mi významně na výuku v naší škole. Mnoho 
učitelů bylo buď v izolaci, nebo  v karan-
téně. Přesto byla výuka rušena minimálně 
a byla v těchto případech vedena znovu on-
line formou. Podobně ale koronavirus řádil 
ale i v řadách žáků, které byly pár týdnů 
velmi prořídlé. 

Poprvé se uskutečnilo školní setkání kla-
víristů.V „Parníku“, tedy v prostorech 
ZUŠky v Mníšku pod Brdy, se sešlo téměř 
30 klavíristů, i těch řevnických, kte-
ří dosud v  mníšecké pobočce nikdy neby-
li. Za své krásné výkony si pak odnesli 
všichni drobné ceny zakoupené prostřed-
nictví Klubu při ZUŠ v Řevnicích. Spolek 
hradí i další výdaje, které není možné 
platit z financí školy, například občers-
tvení a ceny pro děti ve školních kolech 
atd. Děkujeme.

Studenti výtvarného oboru měli řadu  art 
víkendů - mimo jiné na téma mozaika a od-
lévání reliefů. Na mozaiku jsme pozvali 

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

I.stupeň
JERONÝM CHLAŇ, KATEŘINA KRUTILOVÁ
klavír, p. uč. Marcela Škabroudová

ANNA PETRŮ
klavír, p. uč. Marija Rajičová

PROKOP BALUŠEK
kytara, p. uč. Jan Peš

TEREZIE ŠÍDOVÁ
z. flétna, p. uč. Kristina Němečková
KATEŘINA KRUTILOVÁ, EMA TROPOVÁ
sólový zpěv, p. uč. Tereza Bystřická

EMA HOFMEISTEROVÁ
sólový zpěv, p. uč. M. Mamula

KRYŠTOF JIRSA
saxofon, p. uč. Veronika Coganová

DAVID VANĚK
el. kytara, p. uč. Jan Brabec

IVANA PROCHÁZKOVÁ
kytara, p. uč. František Běhounek

II.stupeň
BARBORA KOSTLÁNOVÁ

saxofon, p. uč. Leo Dvořák
KRISTÝNA KUTHANOVÁ

viola, p. uč. K. Kolářová
EMA PAVLOVÁ

klavír, p. uč. Marija Rajičová
VÍT NEKL

lesní roh, p. uč. Adéla Turek

VÝTVARNÝ OBOR
I.stupeň

DARJA FÉROVÁ, NINA CHUROVÁ
GAJA BERENIKA HANZLÍKOVÁ

p. uč. Ivana Junková 
ALICE GURTNEROVÁ, SÁRA HOLBOVÁ

ANNA KOHOUTOVÁ
p. uč. Veronika Drahotová 

EMA TROPOVÁ
p. uč. Blanka Lacigová / keramika

GAJA BERENIKA HANZLÍKOVÁ
LINDA CHVOJKOVÁ

p. uč. Kateřina Krutská /filmová tvorba
II.stupeň

JOLANA HARMTANNOVÁ
p. uč. Ivana Junková
JULIE SLOVENČÍKOVÁ
ANTONIE ZAVADILOVÁ

p. uč. Kateřina Krutská / filmová tvorba

TANEČNÍ OBOR 
I.stupeň

JULIE MACHOVÁ, ANEŽKA, PEŠIČKOVÁ, 
ALŽBĚTA ROMOVÁ, AMÁLEI WOLLNEROVÁ

p. uč. Jarmila Matoušková
II.stupeň

VALENTÝNA PRALOVSZKÁ
JULIE SLOVENČÍKOVÁ

p. uč. Viktorija Vrublevska

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 
I.stupeň

VIKTORIE CIGLEROVÁ, VÍT NĚMEČEK



venkovní příležitosti pořídit konečně 
dva stany, které byly pro dílničku jak 
stvořené. Část vystoupení se konala i ve 
vnitřních prostorech, kde své umění před-
vedli například naši divadelníci. Počasí 
nám naštěstí přálo,  program byl nabitý 
hudbou, tance, divadlem i výtvarnem, tak-
že jsme končili až ve večerních hodinách.

Poslední víkend před MIXem se naši taneč-
níci představili na Májích v Zadní Tře-
bani a klavíristky a divadelníci na ZUŠ 
Open na zámku v Litni. Tam se konala i 
výstava  maleb našich nejvyšších ročníků 
výtvarného oboru, které vytvořili na ple-
néru právě v areálu liteňského zámku. 

Takovým „předskokanem“ MIXFestivalu byl 
tento rok náš nový počin - MiniMix, kte-
rý se konal ve Dřeváku. Odpoledne bylo 
nadupané hudbou a divadlem. Velký uspěch 
sklidili nejen naši tři absolventi, kte-
ří zde odehráli svá závěrečná vystoupení, 
ale především kapely. Tahle akce určitě 
navnadila obecenstvo na....

... na naší největší open air akcí - tra-
diční MIXFestival, který se bude konat  
již podruhé v Lesním divadle v Řevnicích. 
Tentokrát to bude čirá RADOST, a to i 
podtitulem. Je to velká oslava k ukončení 
školního roku, kde se sejdou žáci i pe-
dagogové z obou míst, kde ZUŠka poskytu-
je vzdělávání, tedy ze Řevnic i z Mníšku 
pod Brdy a společně předvedou, co se vše 
za poslední rok naučili.  Program začne 
již v 15 hodin a bude končit až kolem 20. 
hodiny a bude to festival se vším všudy, 
včetně vystoupení kapel. Srdečně vás zve-
me v sobotu 28.5. do Lesňáku!

Pro zájemce o studium pro další škol-
ní rok se budou konat talentové zkoušky                   
2. a 3. června. Podrobný rozpis a infor-
mace najdete na webu školy.

Ani o prázdninách škola neutichne. Od  
11. července v jejích prostorách vypuk-
ne Letní škola. Loni se konala, po delší 
přestávce, především pro žáky školy, aby-
chom jim tak částečně vynahradili dlouhé 
výpadky v kontaktní výukce a i v tomto 
roce  je o ní velký zájem. Děti se tak ve 
čtyřech skupinách budou věnovat, divadlu, 
tanci, výtvarce a filmování. 
Podobnou náplň pak má i letní „výjezdní“ 
tábor, na který vyrazíme v srpnu. Letos 
poprvé do rekreačního střediska Zátiší u 
Plas.

Ale nyní vám už přejeme krásný 
zbytek školního roku, dětem krásné 
vysvědčení a pak hurráá na prázd-
niny:-) Vaše ZUŠka

odbornici z praxe Magdalenu Kracik Štor-
kánovou. Na dílně s ní studenti zvlád-
li základ, ale protože jde o práci vel-
mi náročnou, budou na dokončení pracovat 
dalších několik týdnů, ale výsledek bude 
určitě stát. Do tajů odlévání reliéfů pak 
zasvětil studenty sochař Jan Slovenčík, 
který s naší školou spolupracuje dlouho-
době.

Žáky literárně dramatického oboru, pozvala 
jejich paní učitelka Renata Rychlá do stu-
dia Ypsilon na představení Sen noci svato-
jánské. V něm hraje jednu z hlavních rolí. 
Děti se měly možnost podívat do prostor a 
zákulisí divadla,kam diváci obyčejně ne-
smí, a setkaly se i s dalšími herci.

Své workshopy měli tanečníci ze Řevnic i 
z Mníšku. Po několik víkendů se seznamo-
vali s populárním stylem tance - street-
dance - a co se naučili předvedou na 
závěrečných vystoupení, ale i na MIXFes-
tivalu.

Události z konce února poznamenaly všech-
ny, včetně dění ve školách. ZUŠka se za-
pojila do organizování materiální sbírky 
pro Ukrajinu. Pro sbírku udělala webové 
stránky, postarala se o propagaci, a za-
štítila i první nejnáročnější dny při 
přebírání darů personálně. 

Jako umělci se představili pedagogové, 
kteří vyučují v Mníšku pod Brdy, mníšec-
kému publiku v sále Pavilonu. Po sérii 
online koncertů „Učitelé hrají pro Vás“, 
které jsme připravili na jaře v době uza-
vření škol, tak naši vyučující zahráli 
konečně naživo.

Na Mníšku se konala i další akce - ten-
tokrát prezentace žáků na Zahradní slav-
ností  na farní zahradě, kterou nám i s 
vnitřním prostorem zapůjčil pan farář, 
kterému tímto velmi děkujeme.  Mimo před-
stavení se konala i výtvarná dílna pro 
děti a byla velmi vytížená. Díky dota-
ci města Mníšek jsme si mohli pro tyto 


