CO SE U NÁS UDÁLO… ve zkratce
Školní rok 2008/2009
V roce 2009 dosáhla ZUŠ několika velkých úspěchů. V únoru byl
vyhlášen třetí ročník dětské výtvarné soutěže regionu Dolní
Berounka s názvem „Chválím tě země má“. Ocenění pro ZUŠ
získali: za plastiku J. Mikula, 2. místo, M. Černá, 1. Místo, za
fotografii na prvních třech místech J. M. Junek, R. Seidl a M. Velfl,
za obraz N. Klempererová, 3. místo, K. Lacigová, 1. místo,
M. Stropková a K. Melounová, 3. místo.
Dále proběhlo národní kolo mezinárodní výtvarné soutěže UISAP
„Místa a prostory“. Před mezinárodní porotu v Londýně putovaly
tři práce za Českou republiku. Vítězně skončila práce naší M.
Stropkové s kombinovanou malbou s názvem „Propojení světa“
(foto). Marina se zúčastnila vernisáže soutěže v Tate Modern
Gallery v Londýně, kde byla její práce vystavena mezi ostatními
díly dětí z celého světa.
Po vítězstvích v okresních kolech soutěží ZUŠ, postoupili do
krajských kol žáci hudebního oddělení J. Sklenka (zpěv)
a A. Jodlová (lesní roh). I v krajských kolech se stali ve svých
kategoriích krajskými vítězi. J. Sklenka pak reprezentoval školu
i na Festivalu ZUŠ Středočeského kraje v Mladé Boleslavi.

A. Jodlová se na začátku května zúčastnila Mezinárodní
interpretační soutěže žesťových nástrojů, kde ve velké konkurenci
vybojovala 2. místo v kategorii junior A.
Absolventi:
Zobcová flétna - A. Bečková a J. Paukert (oba I.stupeň)
Kytara: J. Kortanová (I. st.) a M. Mixa (II.st.)
Housle: T. Šťastný (I.st.)

Školní rok 2009/2010
Na zahajovací koncert školního roku 2009/2010
přijala naše pozvání sólistka opery Národního
divadla v Praze Yvona Švárová, která za
doprovodu našich pedagogů zazpívala arii
Ombra mai fu z opery Xerxes, Panis Angelicus
a árii Carmen G. Bizeta.
Čtvrtý ročník dětské výtvarné soutěže pro Dolní
Berounky, s podtitulem Jiné světy měl téma,
které vycházelo z bezprostředního požitku dětí,
coby handicapovaných umělců.
Na jaře se žáci zúčastnili i mezinárodní
výtvarné soutěže v Lidicích s tématem
dětských prací Biodiverzita – rozmanitost živé
přírody. V konkurenci více než 25 000 prací z 61
zemí, obdržela A. Jindrová čestné uznání.
Velkým zážitkem pro naše žáky byla návštěva
dánského symfonického orchestru mládeže
Esbjerg (foto nahoře).
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Koncert tohoto orchestru proběhl v kině Řevnice, kde jsme slyšeli
díla Verdiho, Bizeta nebo Griega.
Mimořádný byl i koncert, který se konal k výročí českého
skladatele B. Martinů v podání pedagoga ZUŠ J. Paříka a
mezinárodních vítězů hudebních soutěží I. Venyše (klarinet),
J. Duška (klavír) a členů Kaprova kvarteta.
Tři děvčata z houslové třídy L. Kolářové se zúčastnila soutěže
Plzenecké housličky, kde v II. kategorii obsadila A. Krutská 2.
místo, M. Routová 3. místo a T. Klimešová získala čestné uznání.
Absolventi:
Housle: M. Kačirek (I.st.)
Klarinet: J. Paukert (I.st)
Zobcová flétna: L. Jelínková (I.st.)
Kytara: L. Šlégrová (I.st)
Výtvarný obor: R. Seidl, E. Maříková a M. Černá (všichni I. st.)
Tanec: J. Mrázková, V. Martínková a A. Nováková (I.st.)

Školní rok 2010/2011
Nový školní rok byl jako každoročně zahájen koncertem z cyklu
Klasika jinak. Tentokrát přijala pozvání maminka jedné z našich
žaček, paní Zora Jandová (foto), která vystoupila v doprovodu
dcery Ester a zazpívala písně a šansony ze svého repertoáru, ale i
z tvorby své dcery.
Výtvarné soutěže pro region Dolní Berounka s podtitulem
Sejdeme se v pralese se zúčastnilo 14 škol a výtvarných ateliérů.
Žákyně ZUŠ Řevnice K. Lacigová získala 1. místo ve III. Kategorii
a kolektiv žáků čestné uznání za počítačovou grafiku.
V 39. ročníku lidické mezinárodní výtvarné soutěže získali žáci
J. M. Junek a M. Sláma medaili „Lidická růže“ za fotografii.
Ocenění převzali z rukou 1. místopředsedy Senátu ČR B. Sobotky.
J.M. Junek se také postaral o zatím největší dosavadní úspěch
ZUŠky na mezinárodním poli (foto). Získal nejvyšší ocenění
v mezinárodní fotografické soutěži studentů KHKISAC 2011
v dalekém Hongkongu! V kategorii žáků do 15 let mu byla
udělena Hlavní cena poroty, ve které zasedali umělci z Číny, USA,
Švýcarska a Austrálie. Zúčastnil se slavnostního předávání cen a
poskytl interview hongkongské televizi.

V roce 2011 bylo úspěšné na soutěžích i hudební oddělení.
V březnu získali v kategorii malých souborů žáci kytarového
oddělení pana Běhounka P. a M. Sodomkovi a J. Cincibuch Zlatou
stuhu v soutěži Jarní Petrklíč. Houslistky ze třídy L. Kolářové
postoupily z okresního kola soutěže ZUŠ do kola krajského, kde
M. Routová a A. Krutská obsadily společně 3. místo v I. kategorii.
M. Routová pak obdržela ještě stříbrný diplom na 15. ročníku
mezinárodní houslové soutěže mistra Josefa Muziky v Nové Pace.
Absolventi:
Klarinet: L. Jelínková a P. Petric (oba I.st.)
Kytara: V. Kramplová (I.st.)
Studium pro dospělé – digitální fotografie: P. Dudák a I. Velflová
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Tento školní rok – 2011/2012
Na počátku školního roku škola přivítala více než 330 žáků. Výuka
byla rozšířena v rámci doplňkové činnosti i o kurzy pro dospělé –
tanec pro maminky a výtvarný kurz. Pro děti pak z občanského
sdružení při ZUŠ přešly pod křídla školy tanečky pro děti od 4 let
a klub Habakuk na Mníšku vedený paní Zorou Jandovou.
Nově se otevřela keramika pro místní mateřskou školu.
V tomto roce byly založeny dva nové soubory – v Řevnicích
soubor Gaudium pod vedením K. Nemečkové a I. Bydžovské
a v mníšecké pobočce folklórní soubor Kvítko (foto).

„Datel“. V konkurenci 57 choreografií se probojovali do členného
finále, které se bude konat 8 .6. v Městské knihovně v Praze
(foto).
Již podruhé za sebou na mezinárodní výtvarné soutěži v Lidicích
získali žáci ZUŠ nejvyšší ocenění - medaili „Lidická růže“.
Opět byl za fotografii oceněn J. M. Junek, dále O. Brůha a za
komiks T. Lacigová. Čestné uznání obdrželi T. Melounová,
A. Tylková, P. Sodomka a M. Stropková.

Po lednových pololetních zkouškách čekaly naše žáky
z hudebního oddělení soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje
a v sólovém zpěvu. V krajském kole obsadily ve hře na flétnu E.
Kirova a Š. Sklenková 3. místa, ve hře na klarinet K. Čermáková
2. místo a K. Kubinová 3. místo, v sólovém zpěvu Zuzana
Valešová z pobočky v Mníšku pod Brdy 2 místo.
Úspěchu se dočkalo i taneční oddělení, když v choreografii
H. Rubkové postoupily žačky 3. a 4. ročníku také do krajského
kola soutěží ZUŠ (foto).

Absolventi:
Zobcová flétna: A. Masnerová, Š. Sklenková a J. Hanykýř
(všichni I.st.)
Kytara: J. Cincibuch (I.st)
Klavír: E. Libovická (I.st.)
V tomto roce u nás svoji pedagogickou činnost ukončí
p. Mgr. I. Tamchyna. Za jeho mnohaletou práci pro školu,
obětavost a trpělivost s našimi žáky v dramatickém oddělení
mu i touto cestou děkujeme!

Výtvarné oddělení zabodovalo na dalším ročníku regionální
výtvarné soutěže Dolní Berounky s podtitulem „Kaňka do
pohádky“.
Mezi předškoláky se Š. Polák umístil na 3. místě, v II. kategorii
obsadila 2. místo skupinová práce žáků I. ročníku, ve 3. kategorii
získal pro školu 1. místo M. Trachta a 2. místo K. Umlášková.
Druhý mezi nejstaršími žáky byl J. M. Junek.
Žačky z houslového oddělení se opět zúčastnily mezinárodní
houslové soutěže Josefa Muziky, kde získala M. Routová 2. místo,
letos se i poprvé zúčastnila prestižní mezinárodní houslové
soutěže J. Kociána v Ústí nad Orlicí.
Na Plzeneckých housličkách sbírali nejen zkušenosti
ale i ceny naši nejmenší houslisté – M. Krutská (1. místo),
T. Petrová (3. místo) a L. Jindra (čestné uznání).
Pobočku v Mníšku reprezentovalo na festivalu „Taneční učitelé
roku 2012“ pět malých tanečníků v choreografii J. Matouškové

Oceněnými žáky za celoroční práci
v roce 2011/2012 jsou:
Hudební oddělení
Magda Routová (housle, pedagog L. Kolářová)
Zuzana Valešová (zpěv, pedagog J. Mudrová)
Výtvarné oddělení
Ondřej Brůha (pedagog M. Rizopulu a J. Milfait)
Tereza Lacigová (pedagog J. Slovenčík)
Taneční oddělení
Agáta Klimtová, Šárka Leinweberová
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(pedagog H. Rubková)

CO NÁS ČEKÁ…
TALENTOVÉ ZKOUŠKY
pro školní rok 2012/2013
- Mníšek pod Brdy – 11. 6. 2012
 HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
v pondělí 11. 6. 2012 od 15 do 17,30 hod.
 VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ
v pátek 15. 6. 2012 od 14 do 16 hod.
 TANEČNÍ ODDĚLENÍ
Kapacita oboru je naplněna. V případě uvolnění míst bude vypsán
dodatečný termín talentových zkoušek.
- Řevnice - pátek 15. 6. 2012
 HUDEBNÍ ODDĚLENÍ
13:30-13:45
hra na bicí nástroje
13:45-14:15
hra na housle
14:15-14:45
hra na dechové nástroje
14:45-15:15
hra na klavír
15:15-15:45
zpěv
15:45-16:15
hra na kytaru a ostatní
 TANEČNÍ ODDĚLENÍ
13:00 – 13:45
 LITERÁRNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ
15:45 – 16:15
 VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ
15:45 – 16:15
Vzhledem ke kapacitě školy bude možné přijmout omezený počet
žáků. Ostatní zájemce, kteří úspěšně složí talentovou zkoušku
a nebudou přijati ke studiu, zařadíme mezi náhradníky (možnost
přijetí v případě, že některý žák ukončí studium nebo k němu
nenastoupí). Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na
nástěnce a webových stránkách školy. V případě, že se nebudete
moci dostavit v určený čas k talentovým zkouškám, napište
dopředu na email zus.rev@seznam.cz.
Do tanečního kroužku pro 4-leté děti se lze přihlásit bez
talentových zkoušek.

Na závěr Vás chceme pozvat
26. 6. 2012 na slavnostní zakončení
školního roku 2011/2012.
V řevnickém Zámečku se rozloučíme
tancem, hudbou a výtvarnou tvorbou.
Program:
- 18 hod. vernisáž žákovských prací s názvem
divadlo – loutka – pohádka – komiks. Obrázky
z výstavy od M. Musorgského nás provede
H. Zemenová (klavír). Celá škola bude vyzdobena
novými pracemi, od fotografií, plakátů, kreseb,
návrhů plastik do veřejného prostoru po instalace
a keramiku.
- 19 hod. začíná koncert muzikálové zpěvačky
a herečky Jany Vaculíkové-Fučíkové
- 20,15 hod. vystoupí před budovou Zámečku
taneční skupina T.I.K. z Jilemnice s představením
Stopy plamene, členové skupiny Hana Rubková,
Hana Rančáková, Eliška Charvátová, Lucie
Hlavová, Kateřina Šírková, Zuzana Hrubcová,
Markéta Kulichová a Petra Šírová.
Těšíme se na všechny přátele ZUŠky.

VÝTVARKA DÁLE INFORMUJE
O PŘIPRAVOVANÝCH ZMĚNÁCH
A PLÁNECH NA PŘÍŠTÍ ROK
Otevíráme:
- kroužek keramiky pro děti od 4 let, horní věková hranice není
omezená. Na základě zájmu budou vytvořeny věkově shodné
skupiny dětí.
- jednoletý intenzivní kurz přípravy na střední a vysoké školy
s výtvarným zaměřením. Příprava zahrnuje všeobecnou
a figurální kresbu, kresbu perspektivy, základy kompozice,
prostorová cvičení, modelování hlavy a další.
- jednoletý kurz digitální fotografie pro dospělé – začátečníky
a pokročilé. Kurz je pro každého kdo rád fotí a cítí potřebu se
v tomto oboru zlepšovat.
- výtvarný kurs pro dospělé. Kurz bude otevřen na 3 školní roky.
Podmínkou pro přijetí je chuť tvořit a něco nového se dozvědět,
závazně absolvovat celý tříletý kurs a letmé talentové zkoušky.
Počet míst je omezen.
- kurz počítačové grafiky (také pro dospělé) – seznámení
s grafickými programy od vytvoření snímku digitálním
fotoaparátem po proces tisku, se začleněním typografie.
Všechny kurzy probíhají v prostorách řevnického Zámečku.
Více informací na www.zus-revnice.cz.

Děkujeme všem, kteří přispívají na
vystoupeních školy.
Veškeré finanční příspěvky jsou předávány
Klubu při ZUŠv Řevnicích, o. s.,
který je vydává pouze ve prospěch žáků ZUŠ
(vánoční besídky, pronájem kina, ceny při
soutěžích, příspěvky na vstupenky, výlety za
uměním, workshopy, přednášky, apod.)
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