Školní časopis Základní umělecké školy Řevnice
Školní rok končí a nás nyní čeká ještě slavnostní ukončení MIXFestivalem, pak
zkoušky, vysvědčení a hurá na prázdniny...
Ohlédnutí...
Minulé, vánoční číslo jsme zakončili tím,
co nás všechno v druhé polovině školního
roku čeká.
Tím nejnáročnějším byl jistě den ZUŠ OPEN
a náš MIX festival, ale musíme to vzít
popořádku. Tedy...
Hned po vánočních prázninách řada
žáků absolvovala talentové zkoušky
na střední umělecké školy. S radostí
můžeme konstatovat, že se na jeden ze
zvolených oborů dostali bez výjimky všichni! Příští rok tak naši žáci
budou pokračovat ve svém uměleckém
vzdělávání na uměleckoprůmyslových školách
i konzervatořích a to jak hudebních,
tanečních ale i hereckých. Moc jim gratulujeme a doufáme, že budou rádi vzpomínat na
roky strávené v naší ZUŠce.
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ABSOLVENTI 2016/2017
HUDEBNÍ OBOR

Šimon Fryček / kytara
p. uč. Miroslav Fiedler
Matouš Hladovec / kytara
p. uč. Jan Peš
Klára Matoušková / zpěv
p.uč. Martina Bauerová
Antonie Nebřenská / zobcová flétna
p.uč.Kristina Němečková
Andrea Lacigová / zobcová flétna
p.uč.Kristina Němečková
Ema Pavlová / klavír
p.uč. Marija Rajičová

taneční obor

Bořek Icha, Sára Formánková,
Adéla Eretová
p. uč. Jarmila Matoušková

Výtvarný obor

Anna Dvořáková, Šimon Hrdlička,
Klára Jelínková, Zuzana Pokorná,
Mikuláš Sodomka, Sabina Sztymonová,
Eliška Tumová, Klára Umlášková,
Markéta Umlášková, Kryštof Jukl
a Antonín Havlíček
p. uč. Ivana Junková a Michaela Rizopulu
V lednu se konalo školní i okresní kolo
národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír.
Porota do okresního kola vyslala hned pět
žákyň. Tam vybojovala ve 2. kategorii krásným muzikálním výkonem Dorotka Jirešová ze
třídy M. Rajičové 2. místo. Další 2. místa
si svým vystoupením zasloužily Marie Bartáková a Evelína Fialová (p. uč. Magdalena
Stodůlková). V 5. a 7. kategorii obsadily 3. místo Alice Divišová a Ema Pavlová
(p. uč. Marija Rajičová).

Ze školního kola národní soutěže ZUŠ ve hře
na smyčcové nástroje postoupilo osm žáků.
Porota pod vedením houslistky Zdeňky Pelikánové vybrala pro postup do krajského kola
pět soutěžících. Za naši školu postoupily ve hře na housle Anna Pawlicová, Tereza Petrová, Magda Routová a Anežka Krutská
(vyučující Lenka Kolářová). Anna Pawlicová
a Magda Routová byly vyhlášeny i absolutními vítězkami. Krajské kolo bylo pro ně
a Terezu jasnou záležitostí. Všechny tři
zvítězily a postoupily do národního kola.
V polovině května v liberecké ZUŠ Magda zopakovala svůj tři roky starý úspěch a opět
zvítězila. Anička při svém debutu
v národní soutěži obsadila skvělé 2. místo
a Tereza si z Liberce odvezla třetí místo.
Všechny tři se také účastnily dalších soutěží. Na mezinárodní houslové soutěži
Josefa Micky získala Anička ve své kategorii 1.místo, Magda byla druhá, hned za fenoménální italskou houslistkou.
Tereza a Magda se účastnily i houslové soutěže J. Muziky v Nové Pace. Magda si odvezla zlatý a Tereza bronzový diplom.
Je jasné,že si tedy zasloužily zahrát na
velkém koncertu s profesionálním orchestrem! Ten se konal v rámci ZUŠ OPEN.
Víte co to je? Na počátku ZUŠ OPEN stál
nápad několika nadšených lidí, kteří se
s operní pěvkyní Magdalénou Koženou, rozhodli upozornit veřejnost na význam základního uměleckého vzdělávání.Oslovili všechny
ZUŠ po celé České republice a podařilo se
jim je získat pro tento unikátní projekt.
A tak vznikl celostátní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru, kdy školy v jeden den 30.5.2017 měly
možnost ukázat co všechno se v nich skrývá
a jaký význam mají pro všeobecné vzdělání
dětí.
V ZUŠ Řevnice proběhlo hned několik akcí.
Dopoledne jsme pozvali žáky ZŠ a MŠ na
představení do řevnického kina. Na něm vystoupili žáci hudebního, tanečního a dra-

matického oddělení ZUŠ Řevnice a ZUŠ Dobřichovice. Program byl uveden propagačním
spotem o škole z dílny filmové tvorby ZUŠ
Řevnice.
Obdobný program byl připraven pro ZŠ
i v místě naší pobočky v Mníšku pod Brdy.
S pořadem Umění nás baví, aneb co se
v ZUŠce naučíš…, vyrazili žáci a pedagogové do základní školy.Na interaktivním
výchovném koncertu pro mníšecké prvňáčky
vystoupily děti z tanečního oddělení a převážně komorní tělesa z hudebního oddělení.
Publikum bylo do programu aktivně zapojeno
formou kvízů a soutěží. V Řevnicích i Mníšku pak v odpoledních hodinách probíhal DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ formou otevřených hodin,
výtvarných dílen, filmových projekcí, ateliérových focení, přehrávek a koncertíků.
Zlatým hřebem celého dne byl večerní koncert za účasti komorního orchestru Camerata
Bohemica JAK ŠLY DĚTI S MOZARTEM DO LESA.
S orchestrem, dirigovaným Gudnim A.
Emilssonem, vystoupila jako hlavní sólistka žačka Lenky Kolářové, vynikající, teprve patnáctiletá houslistka Magda Routová, vítězka mnoha Mezinárodních houslových
soutěží, která kromě řady ocenění získala
i stipendium na Houslové Akademii Václava
Hudečka. Magda se na tomto koncertu loučila se ZUŠkou, protože od příštího roku bude
studovat na Pražské konzervatoři. Za svůj
skvělý výkon si od posluchačů i hudebníků
zasloužila potlesk vestoje.
S komorním orchestrem si měli možnost zahrát i další žáci ZUŠ (jako sólisté Kamila Kolářová a Vojtěch Brenner, dále Tereza
Petrová, Metoděj Hovorka, Anežka Krutská,
Marianna Krutská, Tereza Koňasová, Anička
Pawlicová, Tereza Sokolová).
I když nám po přestávce začalo vydatně pršet, diváci vydrželi až do konce. Děkujeme všem, kteří podpořili tento projekt ať
už prostřednictvím Hit Hit - přispívajícím
i těm co poskytli odměny, městu Řevnice,
Klubu při ZUŠ v Řevnicích, naší patronce

paní Ester Pavlů, i všem, kteří se na přípravě koncertu podíleli nebo na něm vystupovali. Zvláštní poděkování patří paní učitelkám Kristině Němečkové a Lence Kolářové
za velmi náročnou přípravu tohoto jedinečného koncertu.
ZUŠka má opět řadu absolventů. Ti z hudebního oddělení ukončili absolvenstkým koncertem studium prvního stupně v polovině
května - byli to kytaristé Šimon Fryček
(p. uč. jan Peš), Matouš Hladovec (p. uč.
Miroslav Fiedler), zpěvačka Klára Matoušková (p.uč. Martina Bauerová), flétnistky
Antonie Nebřenská a Andrea Lacigová (p.uč.
Kristina Němečková) a klavíristka Ema Pavlová (p.uč. Marija Rajičová).
I tanec má opět své absolventy. Tentokrát
tři - Bořka Ichu, Sáru Formánkovou a Adélu
Eretovou (p. uč. Jarmila Matoušková), kteří absolvovali v rámci závěrečného vystoupení tanečního oboru. V doslova nabitém
řevnickém kině to byla opravdu skvělá taneční tečka za školním rokem a dlouhý potlesk byl všem tanečníkům a jejich paní učitelce zaslouženou odměnou.
Jejich výstup bude možné vidět i na MIX
Festivalu a věřte, že se máte nač těšit.

Za naší školu získalo ocenění hned několik
žáků.
Ve druhé kategorii: Tereza Švédová 2. místo,Vavřinec Krutský a Tomáš Boxan 3. místo, Tereza Kolečkářová, Alžběta Cíglerová
a Martha Geffertová čestná uznání.
Ve třetí kategorii:
Nikola Skripnik 1. místo, Stella Stropková
a Emma Férová 2. místo, Darja Férová čestná
uznání.
Ve 4. kategorii: Kristýna Dvořáková 1. místo, Julie Slovenčíková a Adéla Čepelová
2. místo a Karolína Hrubá Cenu ZUŠ Řevnice.
Jako každý rok ani letos to porotci neměli
jednoduché, sešlo se zde téměř 350 děl ze
šestnácti škol a ateliérů. Zájem o téma nám
udělal obrovskou radost.
Oceněné práce byly vystaveny v Modrém
domečku a ostatní v ZUŠ Řevnice.
Byla to krásná výstava a kdo jí zhlédl,
nešetřil chválou.
Na letošním ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích získali žáci ZUŠ
Řevnice 7 medailí a 7 čestných uznání!
Ocenění si převzali na slavnostní vernisáži
na Den dětí.

Výtvarníky jejich absolventská výstava teprve čeká. Ve Skladu_13 vystaví své absolventské práce Anna Dvořáková, Šimon
Hrdlička, Antonín Havlíček, Klára Jelínková, Zuzana Pokorná, Mikuláš Sodomka, Sabina Sztymonová, Eliška Tumová, Kryštof Jukl,
Klára a Markéta Umláškovy.
Prezentace výstavy s podtitulem „Umělci“
proběhne 16. 6. od 17 hodin. Přijďte se podívat!
Škola letos pořádala již 9. ročník regionální výtvarné soutěže. Letos bylo téma
„Děti květin“. Odborná porota ve složení Prof. ak. soch. Kurt Gebauer, MgA Marie
Reslová, místostarostka města Řevnice, MgA.
Jan Slovenčík, MgA. Kateřina Krutská udělovala ceny ve 4. kategoriích za plošnou
i prostorovou tvorbu a za fotografii.
Vernisáž a slavnostní předávání cen se konalo v sále Zámečku.
Malba a kresba:
medaile - Slovenčíková Julie
čestné uznání - Agáta Klimtová
a Ema Tropová
Grafika:
čestné uznání - Kolektivní práce dětí
„Lesní abeceda“ a Anna Tamchynová
Fotografie:
Mmdaile - Ondřej Strejček
čestné uznání - Stanislav Cincibuch
a Prokop Sodomka
Film:
medaile - Vojtěch Vosáhlo a Prokop Sodomka
Výtvarné objekty:
medaile - Anna Dvořáková a Lída Váňová,
čestné uznání - Kristýna Dvořáková

V Lidicích se na soutěži letos poprvé
objevil obor Film. Na vytvoření podmínek se
podílela nemalou měrou naše škola - resp.
paní ředitelka Ivana Junková a paní Kateřina Krutská. Bez nich by se filmová soutěž
letos vůbec konat nemohla.
Filmová tvorba pod vedením Kateřiny Krutské
dokončila spot o škole i svém oboru, které můžete zhlédnout ve videoarchivu školy,
určitě stojí za to.
Letos se žáci Digitální fotografie (p. uč.
Jiří Milfait) účastní velké mezinárodní
soutěže v Hongkongu, kde jsme jako škola
již zaznamenali velký úspěch. V roce 2011
se ve své kategorii stal vítězem Josef M.
Junek. Jestli na něho někdo naváže, se dozvíme až během prázdnin.
Literárně-dramatický obor má letos nejvyšší počet žáků za poslední roky. Od tohoto
školního roku ho vede herečka paní Renata Rychlá. Na den ZUŠ Open moderovali její
žáci dopolední představení pro základní
školy a sehráli na něm i několik hereckých
výstupů. Vystupování před veřejností si
úspěšně vyzkoušeli i na masopustu v Zadní
Třebáni a na Vánočních trzích. Věříme, že
od příštího roku bude obor navštěvovat ještě více dětí.
A co v novém školním roce...
Výtvarné oddělení zůstává další rok v ateliérech na náměstí, kde jsou opravdu ideální podmínky pro tvorbu.
Doufáme tedy, že nám tyto, zatím jen zapůjčené prostory, zůstanou i nadále.

Co se chystá v létě...
V létě vyrážíme již pošesté na dětmi velmi
oblíbený letní tábor - soustředění. A téma?
PO STOPÁCH VELKÝCH CESTOVATELŮ! Pobyt bude
zaměřený hlavně na film, výtvarné umění,
tanec a divadlo. Děti budou mít celodenní
program zaměřený na vybrané disciplíny –
vymýšlení scénářů, natáčení filmů, kreslení,
malování, přípravu divadelních vystoupení
na téma, psaní vlastních příběhů inspirovaných cestovatelskými výpravami, vymýšlení
nových cest mezi kontinenty (zaznamenáváním
map a nářečí), nacvičování tanečních choreografií sestavených z prvků navštívených
kultur atd. Samozřejmě nebudou chybět ani
hry, koupání, výlety a táborák. Bude to
prostě paráda!

Nově rozšíříme nástrojovou nabídku o violoncello, které patří do skupiny strunných
smyčcových nástrojů. Díky jeho sametové
barvě tónu se často říká, že je to nástroj,
který má nejblíže k barvě lidského hlasu.
V praktickém životě je violoncello uplatňováno jak v sólové hře, tak i jako partner v mnoha různých komorních seskupeních
a orchestrech. Violoncello má své místo jak
v klasické, tak i populární hudbě.
A co řící na závěr?
Tento školní rok byl trochu jiný než ostatní. Potkalo nás mnoho výzev, radostí
i drobných starostí. Vše ale bylo úspěšně
završeno a my Vám můžeme všem popřát krásné
léto a po prázdninách

