
MIXFestival...
Tradiční MIXFestival se konal  již podruhé 
v Lesním divadle v Řevnicích. Tentokrát to 
byla čirá RADOST, a to i podtitulem. Je to 
velká oslava k ukončení školního roku, kde 
se všichni sejdou, žáci a učitelé z Řev-
nic i z Mníšku pod Brdy (ze všech míst kde 
vyučujeme ) a společně předvedou, co se 
za poslední rok naučili. Zahájení v 15 ho-
din patřilo orchestrům, pod vedením p. uč. 
Kristýny Kolářové, které zahrály filmové me-
lodie. Následovalo téměř pět hodin divadla, 
tance a hudby. V rámci programu se konalo 
i slavnostní předání diplomů a ocenění za 
úspěšné ukončení jednoho ze dvou stupňů zá-
kladního vzdělávání celkem třiceti šesti 
absolventům. Jejich počet se rok od roku 
zvyšuje a je to pro nás velká radost. 

Atmosféra byla jako vždy báječná a již se 
těšíme na další MIX. V Lesňáku  se nám za-
líbilo, takže se tam sejdeme i příští rok.

Léto v ZUŠce...
Ani o prázdninách škola neutichá. V dru-
hém týdnu v  červenci proběhla Letní 
škola, kterou připravují a vedou Renata 
Rychlá, Kateřina Krutská-Vrbová, Edita 
Kainrathová, Lucie Gejdošová a paní ředi-
telka. Do svých řad povolaly studentky, 
dnes již absolventky, Julii Slovenčíko-
vou, Stellu Stropkovou a Antonii Zavadi-
lovou.

Po delší přestávce se konala jako loni, 
především pro žáky školy, abychom jim 
tak částečně vynahradili dlouhé výpadky v 
kontaktní výuce. Tentokrát jsme se vydali 
na Havaj. Hrálo se divadlo, tančilo, tvo-
řilo a filmovalo.  Scházíme se vždy ráno a 
společně zahájíme den rozcvičkou a pak se 
pracuje po jednotlivých tvůrčích skupi-
nách až do večera. Náplň tábora je velmi 
intenzivní, takže těch pět dní uteče jako 
voda. Končili jsme ve velkém stylu závě-
rečným vystoupením a prezentací, kam jsme 
pozvali i rodiče.

TAMTAMY    
ZUŠky Řevnice     no.21 

Po dvou letech nás čekají Vánoce 
bez omezení, kdy se opět se můžeme 
setkávat tak, jak jsme byli zvyklí. 
Předvánoční čas si ve škole užíváme 
a tak jsme s žáky připravili více 
kulturních zážitků než před rokem. 
A o čem se dočtete v nových Tamtamech?
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V srpnu pak pravidelně vyjíždíme na sou-
středění mimo náš kraj. Letos to bylo do 
rekreačního střediska Zátiší v Plasech           
u Plzně. Těší nás, že s námi jezdí i naši 
čerství dospěláci, kteří s námi začína-
li tábořit, když jim bylo 7-8 let a nyní, 
kdy už někteří dávno ukončili docházku do 
naší školy, stále si najdou volný týden, 
aby ho prožili s námi a předali něco z 
toho, co se nejen u nás naučili, mladším. 
Čekala  nás pravá nefalšovaná divoči-
na, kterou jsme objevili v Pekle u říčky 
Střely. Domorodé kmeny tam přebývaly celý 
týden a bylo velmi těžké divochy opět po 
sedmi dnech zcivilizovat, aby mohli odjet 
s rodiči zpátky domů. ..a že se některým 
opravdu nechtělo. 

Musíme si pomáhat...
v minulém školním roce jsme na našich 
koncertech a vystoupeních hráli a tančili 
pro děti z Ukrajiny. Za dobrovolné pří-
spěvky, jsme nakoupili školní potřeby pro 
ukrajinskou školku v Řevnicích a děti, 
které bydlí v kempu Řevnice. V jarních 
měsících jsme pak pomohli s drobným vyba-
vením bytu pro uprchlíky. Vedle toho jsme 
se podíleli na výmalbě bytu, stěhování                 
a úklidu. 
Na Vánoce chceme dětem ze zbývajících 
prostředků nakoupit drobné vánoční dáreč-
ky pro radost. Děkujeme všem za podporu, 
moc si ji vážíme.

Tanec je krása...
Že tomu tak opravdu je, se můžete pře-
svědčit na youtube kanálu školy, kde při-
byly tři nové choreografie paní učitelky 
Viktorije Vrublevske, které byly nato-
čeny na konci minulého školního roku v 
prostorech zrekonstruovaného magacínu na 
nádraží - Dřeváku alias Skladu_13. Nastu-
dovaly je nejvyšší ročníky našeho taneč-
ního oddělení s loňskými absolventkami 
2. stupně - Valérií Pralovszkou a Julií 
Slovenčíkovou, která filmový záznam Edity 
Kainrathové i sestříhala. Absolvovala to-
tiž zároveň v oboru Filmová tvorba a sou-

časně se připravuje na přijímací zkoušky 
na pražskou FAMU. 

Noví kolegové...
Po letech spolupráce nás z osobních             
důvodů opustila paní Martina Bauero-
vá a její místo učitelky zpěvu v Mníšku 
pod Brdy zaujala její žákyně, Lucie Har-
tingerová. Nová paní kolegyně převza-
la obor se vším všudy tj. i rozpracova-
né projekty a hned v srpnu se zúčastnila 
s Emou Hofmeisterovou Akademie MENART                
v Kroměříži, kam je vybráno pouze několik 
talentovaných žáků z celé republiky. Zpě-
vákům se v rámci akademie věnovala muzi-
kálová zpěvačka Radka Fišarová.
Za paní učitelku Kristýnu Kolářovou, 
která se nyní věnuje mateřským povin-
nostem, bude po dobu její nepřítomnosti 
vyučovat členka České Filharmonie, její 
sestra, Milena Kolářová. Hudební nauku            
a orchestry převzal pan Pavel Nesit, žáky 
po Marijí Rajičové, pak vede Vojtěch Pau-
kert, který byl v podstatě nedávno, také 
žákem naší školy.

Co jste ještě neviděli a neslyšeli...
Tak zněl titul našeho zahajovacího              
koncertu, na který jsme  žáky a přáte-
le školy pozvali v podvečer 17. října do 
sálu řevnického Zámečku.  Na něm se před-
stavují učitelé školy jako umělci, který-
mi jsou. Tuto tradici držíme již po mnoho 
let. V době covidu je částečně nahradil 
cyklus koncertů „Učitelé hrají pro Vás“, 
které jsme publiku zprostředkovali 
virtuálně. Záznamy můžete i nyní zpětně 
zhlédnout na youtube kanálu školy. 
Tentokrát zaznělo trio zobcových fléten          
v podání Kristiny Němečkové, Adama Hejny 
a Dušana Navaříka, dále vystoupil Jan Peš 
(kytara), Filip Slavík (akordeon), naši 
novou paní učitelku zpěvu Lucii Hartinge-
rovou na klavír doprovodila Rie Lacinová 
a na závěr se představil dechový kvintet 
s variací na lidovou píseň Stavěli tesaři 
zedníkům lešení (Dušan Navařík – příčná 
flétna, Kristina Němečková  - hoboj, Leo 
Dvořák – klarinet, Adéla Turek – lesní 
roh a Vaclav Fürbach – fagot). 



Učíme se nejen s učiteli...
Jedinečnou příležitost měli studenti Fil-
mové tvorby, pro které paní učitelka Ka-
teřina Krutská pozvala do hodiny režiséra 
Petra Kazdu na přednášku o literárních 
přípravách, námětech, scénářích, explika-
cích, rozborech a praktických ukázkách. 
V minulých letech jsme začali ve větším 
měřítku pracovat s odborníky z praxe, 
často z řad kolegů našich pedagogů. Na-
příklad jako v tomto případě vyučujících 
Filmové tvorby, kdy  mají filmařinu jako 
svoji hlavní profesi. Tato spolupráce 
je tak velmi přínosná, nejen pro samotné 
studenty.
Podobně obohacující jsou artvíkendy.  Na 
některé se vyjíždí i mimo školu. Po poby-
tu na Šumavě či na hradě Křivoklát, vyra-
zili  v říjnu studenti do Krkonoš. Počasí 
se měnilo jako na horách, až někdy stu-
denti nebyli ani vidět. V zápalu tvorby 
je neodradilo naprosto nic a vznikla sku-
tečně krásná díla.
Artvíkendy vede s paní ředitelkou malíř 
Aldin Popaja a sochař Jan Slovenčík. 
Na setkáních v našich ateliérech se  ma-
lovalo, kreslilo, ale i modelovalo. Navíc 
studenti absolvovali přednášku o teorii 
barvy, praktickém míchání barev a sochař-
ství.

Těší nás, že se naši bývalí žáci a stu-
denti vracejí do školy i jako vyučující 
nebo přednášející.  Na další přednášce 
jsme jsme přivítali Mikuláše Valeše, kte-
rý jako student dějin výtvarné kultury na 
Univerzitě Karlově pro nás připravil pre-
zentaci z tohoto oboru.  
Velmi zajímavý byl i workshop na téma 
Linie dechu s Radanou Lencovou. Byla to 
dílna kaligrafické malby spojená i s ná-
slednou výstavou vytvořených děl. 
Před Vánoci se ještě potkáme mimo výu-
ku na dalších artvíkendech a dále i na 
workshopu malby kobaltem na porcelán.
Na konci listopadu k nám již podruhé za-
vítali manželé Grešlovi - Almiduo. Pro-
gram začal koncertem a pak následovala 
Master class pro žáky celého klavírního 
oddělení, včetně žáků z Mníšku. Zazněly 
skladby od R. Schumanna, G. Faurého, A. 
N. Skrjabina nebo G. Gershwina.

Všechna tato setkání, která vzdělávání 
výrazně obohacují, realizujeme v rámci 
tříletého Operačního programu Jana A. Ko-
menského a studenti je mají zdarma.

Hudební soutěže...
I když od začátku školního roku neuplynu-
lo mnoho času, už  jsme zaznamenali první 
úspěchy na poli hudebním.
V poslední říjnový víkend se konaly hned 
dvě soutěže, a to Mezinárodní houslová 
soutěž PhDr. Josefa Micky, kde žákyně 

Lenky Kolářové  Anička Pawlicová i Jose-
fína Vybíralová získaly každá  ve svých 
kategoriích 2. ceny, Anna dále pak cenu 
za nejlepší provedení skladby od Pavla 
Kudeláska a společně s Josefínou ještě 
cenu spolku sv.Bartoloměje. 
Další smyčcovou soutěží byla Mezinárod-
ní Vychytilova violoncellová soutěž.              



fii této inscenace Cenu Divadelních novin 
2019/2020 v kategorii Taneční a pohybové 
divadlo. 

Na Knoflíkových trzích v Mníšku pod Brdy 
tradičně vystupují zpěváci z mníšeckého 
pěveckého oddělení. Letos se zapojil i 
dramaťák a vystoupila i kapela Sixty Fin-
gers. 
Adventní koncert je již tradicí a ani le-
tos tomu nebylo jinak. Opět jsme se sešli 
hodinu před polednem v řevnickém Zámečku 
a spolu s panem starostou  zapálili první 
svíčku.

Přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný nový 
rok 2023

Tobiáš Balkovský, kterého vede p. uč. Ma-
rek Novák, získal 1. cenu ve III. katego-
rii a umístil se na prvním místě spolu se 
dvěma soutěžícími z Ukrajiny a z Eston-
ska.  
Naše žáky na obou soutěžích na klavír do-
provodila paní učitelka Pavla Nováková.
Pro nové zkušenosti vyrazili i naši dva 
malí klavíristé – sourozenci Jonas a Cla-
ra Daquilovi – na Středočeské Pianofor-
te. Při své první účasti na velké soutěži 
Jonas obsadil 3. místo a Clara obdrže-
la čestné uznání. Oba jsou žáci paní uč. 
Zdeňky Hančové.

Ve zkratce...
Nejen pro naše žáky jsme uspořádali již 
poněkolikáté Blešák, letos nově byla v 
prodeji umělecká díla studentů uměleckých 
škol, super akce byla završena moderovanou 
„aukcí“ speciálních designových oblečků 
od jednotlivých prodejců, které předvádě-
ly vybrané modelky a hudebním vystoupením. 
Vše organizovali studenti a absolventi 
naší školy, což nás velice těší.

17. listopadu jsme se pak sešli na Same-
tovém setkání. Je důležité si tato výročí 
připomínat a nebrat svobodu a demokracii 
jako samozřejmost, je třeba je chránit           
a opatrovat. Hrálo se, zpívalo, diskuto-
valo, proběhla i přednáška o demokracii, 
za kterou děkujeme panu  Marku Skovajsovi 
a panu Karlu Šusterovi za fotografie z re-
volučních dní.
Obě tyto akce se konaly v Skladu13/Dřevá-
ku, který má škola od listopadu svěřen do 
užívání od města Řevnice.
Paní učitelka Adéla Turek  se zúčastnila se 
svými žačkami Adélou Petráňovou,Veronikou Hr-
dinovou a Markétou Kuběnovou  akce Minihorn. 
Jim a dalším asi šedesáti studentům ze ZUŠek 
z celé ČR  se věnovali Prof. Jana Švadlenko-
vá, Prof. Jindřich Kolář a Prof. Zdeněk Di-
voký. Mladí hornisté se díky tomu mohli zdo-
konalit ve hře na lesní roh i změřit síly s 
ostatními. 
Tanečnice ze třídy Viktorije Vrublevs-
ke vyrazily na představení Panoptikum 
do divadla Komedie. Choreografka Lenka 
Vagnerová získala za režii a choreogra- Filip Hrdlička malba zátiší 2022
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