
V populární vánoční písničce                
z dob minulých se zpívalo Vánoce,             
Vánoce přicházejí... a je to tak! 
Vánoce jsou opět tady a s nimi          
i naše zimní číslo Tamtamů!

MIXFestival byl... a super!
Konal se po roční vynucené odmlce          
v sobotu 12. června v novém prostředí 
řevnického Lesního divadla. Poprvé se 
uskutečnil bez hostujících škol, pou-
ze v režii žáků a pedagogů z Řevnic           
a Mníšku pod  Brdy.
Po úžasném monumentálním úvodu našeho 
Malého a Velkého orchestru pod vede-
ním Kristýny Kolářové vystoupila naše 
patronka operní pěvkyně Ester Pavlů, 
kterou na klavír doprovodila Jana De-
bashish. Festival nemůže být bez ka-
pel, a tak vystoupili Dobiboyz ze ZUŠ 
Dobřichovice, naše Třešnička na dortu 
a další. I přes lehce pozměněnou drama-
turgii se letošní ročník povedl na jed-
ničku, plné hlediště a radostné tváře 
dětí byly pro nás velkým povzbuzením. 
Navíc se všem pořadatelům tj. učite-
lům, velice zalíbilo zázemí „Lesňáku“, 
takže možná i příští festival uspořá-
dáme právě tam, včetně podobné sklad-
by programu, tj. budeme hrát a tančit             
z repertoáru naší školy.              

Stihli jsme i soutěže...
Ještě před letními prázdninami jsme 
oslavili několik úspěchů. V soutěži 
dechových nástrojů Žestě Brno obsa-
dila Magdalena Kopecká třetí místo a 
Adéla Petráňová získala čestné uznání.               
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Obě   děvčata jsou ze třídy paní uči-
telky Adély Turek.
Víkend 19. a 20. června pak patřil ze-
jména flétnistům, kteří se vydali na 
soutěžní přehlídku s názvem Teplické 
flautohry. Z ní si čtveřice ze třídy 
paní učitelky Kristiny Němečkové ve 
složení Pavel Pawlica, Mariana Sná-
šelová, Julie Trčková a Barbora Sta-
rá odvezla krásná čtyři ocenění – tři 
první místa a jedno druhé. A k už tak 
vyvedenému víkendu přidala svůj úspěch 
i houslistka Anna Pawlicová. Ta pod 
vedením paní učitelky Lenky Kolářové 
zvítězila v soutěži Akord Kvint v Mla-
dé Boleslavi a postoupila tak do celo-
státního kola.
Filmová tvorba excelovala na meziná-
rodní dětské výtvarné výstavě v Lidi-
cích, kde Antonie Zavadilová získala 
medaili Lidickou růži a  spolu s Gajou 
Hanzlíkovou, Lindou Chvojkovou a  Bět-
kou Nebřenskou obdržely ještě čestné 



uznání za společné dílo. Z výtvarné-
ho oboru byli oceněni čestným uznáním 
Adam Hůlka a Matouš Chára.
A ještě jeden velký úspěch zaznamenala  
řevnická Filmová tvorba. Film k pří-
ležitosti 80. narozenin sochaře prof. 
Kurta Gebauera (mimo jiné i dlouholetý 
člen poroty naší regionální výtvarné 
soutěže)a k výstavě na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové v Praze realizovaly 
Julie Slovenčíková a Šárka Leinwebero-
vá, studentky ze třídy Kateřiny Krut-
ské. Mnoho práce, pro děvčata obrov-
ské zkušenosti a pro ně i školu velká 
čest.

Absolventi...
V červnu proběhly tři absolventské 
koncerty. V krásném prostředí kostela 
sv. Václava v Mníšku pod Brdy ukonči-
la studium 1. stupně Evelína Fialo-
vá(zpěv, paní učitelka Martina Baue-
rová) a absolventka 2. stupně hry na 
housle Tereza Sokolová (paní učitelka 
Ivana Ferová).
V sále Zámečku pak následovaly další 
dva koncerty – na prvním z nich vy-
stoupily houslistky ze třídy Lenky Ko-
lářové, jimiž jsou Adéla Jandourková, 
Hana Krejčí a Alexandra Živná, a dále 
pak klavíristka Eliška Machová, žákyně 
Pavly Novákové. Poslední absolventské 
vystoupení proběhlo  týden před kon-
cem školního roku a studium v ZUŠ, 
před nástupem na konzervatoř, na něm 
ukončila hned dvojnásobná absolventka 
2. stupně základního studia – Anež-
ka Krutská. Hru na housle vystudovala            
u paní učitelky Lenky Kolářové a zpěv 
u paní učitelky Terezy Bystřické.

Absoventská výstava proběhla v rám-
ci MIXFestivalu a svá závěrečná díla 
na nich vystavili absolventi ze třídy 
Ivany Junkové - Adam Tomáš Bárta, Ema 
Tropová, Viktorie Ciglerová a třídy 
Veroniky Drahotové - Kristýna Hermano-
vá, Laura Neméthová. Magdaléna Romová.
Tančníci měli loni i letos ztížené 
podmínky, a nemohli se připravit na  
své závěrečné vystoupení. Absolvent-
ské představení tak neměly ve školním 
roce, kdy absolvovaly již dva ročníky. 
Od začátku školního roku s paní uči-
telkou Jarmilou  Matouškovou studenti 
nacvičovali na vystoupení v Pavilonu. 
Rozhodli se své choreografie odtančit i 
přes velké zpoždění, a i přesto, že ně-
kteří již studium tance ukončili.  Za 
to jim patří velký dík, s jakou zod-
povědností k tomu přistoupili. Pokud 
jste představení neviděli, máte mož-
nost si jeho záznam pustit na školním 
youtube kanálu. Uvidíte absolventy ta-
nečního oboru 2019/2020 Marie Bartáko-
vou, Věru Čurdovou a 2020/2021 Kláru 
Bílkovou, Rozálie Hladovcovou, Jonáše                
Fryčka a Matyáše Nováka.

Talentové zkoušky...
Dorazilo k nim opravdu hodně šikov-
ných  dětí. Kolik jich můžeme přijmout 
závisí na prostorových dispozicích, 
kapacitě školy, kterou se nám i bě-
hem pandemie podařilo navýšit na 700,                   
a na časových možnostech učitelů. Mu-
síme počítat vždy s rezervou, abychom 
mohli přijímat žáky i v dalších letech. 
Nakonec jsme přijali 130 talentovaných 
dětí. Asi to bylo naposledy, kdy jsme 
vzali tak vysoký počet uchazečů, pro-
tože kapacita školy se blíží limitu.

Léto ve škole...
V druhém červencovém týdnu byla ško-
la plná „hipízáků“. Vypukla totiž Let-
ní škola, která byla ve znamení hnu-
tí květinových dětí a všichni si to 
hrozně užili! Dokonce jsme uspořádali 
Woodstock. Tančilo se, malovalo, hrálo 
divadlo, skládala hudba a natáčely se 
filmy. 
Velký tábor byl letos zase v Běstvině. 
Areál VŠCHT, kam jezdíme, se promě-
nil v Indii a my v této exotické zemi 
strávili konec prázdnin. Bylo to opět 
skvělé! Dohromady nás bylo 65, což je 
nejvyšší číslo za dobu konání letních 
táborů. Ti kteří jezdili když jim bylo 
sedm, a nyní jim je 17 a více, jezdí 
stále a další a další, které to s námi 



baví, stejně jako nás s nimi. Proto 
jsme  museli jinam, neb na místo kam 
jsme jezdili léta jsme se již nevešli.  
Díky, parto!

Nový školní rok...
Od nového školního roku nás čekalo ně-
kolik změn. Než dojde k rekonstrukci 
Zámečku, při které se knihovna, MěKS           
a zázemí divadelního spolku přesu-
nou do budovy tzv. staré školy (kte-
rou také čeká rekonstrukce), vyučujeme 
nově i v budově ZŠ Řevnice, s laskavým 
svolením zřizovatele a pana ředitele 
T. Řezníčka. Žáků stále přibývá a do 
stávajících prostor se již prostě ne-
vejdeme. To samé se nás týká i v Mníšku 
pod Brdy. Štěstí je, že všechny budo-
vy, kde učíme, jsou od sebe vzdáleny 
jen pár kroků,  není tedy pro děti pro-
blém přesunout se, pokud jim v jeden 
den navazuje další výuka jinde.

Nový obor v Mníšku...
I přes prostorovou tíseň se nám po-
dařilo otevřít pro mníšecké zájemce 
obor bicích nástrojů, které vede David 
Vostrý. Nejprve probíhala výuka v Pa-
vilonu ve třídě ZŠ Mníšek, ale proto-
že bicí jsou náročné na místo, museli 
jsme výuku vrátit do našich tříd v 
Nové 499. Hudební třídu v Pavilonu vy-
užíváme jeden den, pro výuku klavíru.

Kroužky a kurzy...
Protože dětí je v ZUŠ stále více           
a zajistit výuku je prvnotní povinnost 
školy, museli jsme přistopit k omezení 
nabídky kroužků v doplňkové činnosti 
školy. Z původní široké nabídky zůsta-
ly zachovány kroužky keramiky pro děti 
a kurzy keramiky a Kresby a malby pro 
dospělé. Naposled jmenovaný kurz pro-

bíhá souběžně s přípravou na střední 
školy.
Obliba přípravy na SŠ a kurzu Kresby 
a malby stála u základu zcela nového 
projektu, a to výtvarného kurzu pro 
seniory, který se otevřel v listopa-
du. Účastníci jsou studenty univerzi-
ty 3. věku, která funguje v Řevnicích 
v posledních letech. ZUŠka poskytla 
zázemí ateliérů a zajistila učitele 
malíře Aldina Popaju, který u nás vede 
právě Kresbu a malbu. Již první lekce 
ukázaly, jak velký zájem naši senioři 
mají. Věříme, že jim nadšení vydrží           
a pokud nedojde opět k nucené pře-
stávce, že jim budeme moci uspořádat 
možná i výstavu. Kurz financuje město 
Řevnice.

Zahajovací koncert...
Ve škole, k naší radosti, zatím probí-
há vše skoro tak, jak to známe z dří-
vějška. Po roční přestávce jsme ote-
vřeli školní rok tradičním Zahajovacím 
koncertem učitelů, kdy se pedagogové 
školy představují žákům a veřejnosti 
jako umělci. V pondělí 11. října se 
tak sál řevnického Zámečku zaplnil,           
i přes protiepidemická opatření. 
Na koncertu zazněly díla W. A. Mo-
zarta, J. Ježka, C. Saint-Saënse                 
a vlastní skladby pana učitele Fili-
pa Slavíka, který zahrál na akordeon. 
Dále se představili  Veronika Coganová 
a  Leo Dvořák / klarinet, Václav Für-
bach / fagot, Zdeňka Hančová / klavír, 
Adam Hejna / trubka, Martin Linhart 
/ marimba, Rie Lacinová Michimura / 
klavír,  Dušan Navařík / příčná flétna, 
Kristina Němečková / hoboj, Marcela 
Škabroudová / klavír, a  Adéla Turek 
/ lesní roh a David Vostrý / kytara, 
zpěv.



tenzivní atrvíkendy, kde mají možnost 
se na zkoušky připravit. Chodí i stu-
denti, kteří se nikam nehlásí, a mají 
zájem zdokonalovat své dovednosti.

První adventní víkend tak bylo ve ško-
le opravdu živo. Mimo artvíkendu se v 
sobotu malovalo kobaltem na porcelán, 
což je naše oblíbená předvánoční díl-
na V neděli proběhlo tradiční Advetní 
matiné pod záštitou pana starosty a v 
podvečer se zpívalo na řevnickém náměs-
tí u příležitosti rozsvěcení vánočního 
stromu. Čestvě napadaný sníh umocnil 
vánoční atmosféru.  Loni jsme pozvali 
posluchače pouze online, ale letos byl 
opět plný sál. Koncert byl nádherný a 
pro děti to byla po dlouhé době opět 
příležitost zahrát před publikem.

První vánoční koncert byl 2.12. v mní-
šeckém kostele sv. Václava. Děkujeme 
panu faráři, že jsme se opět mohli se-
jít na koncertu v tomto nádherním pro-
storu.
Druhý vánoční koncert v Řevnicích,           
s názvem Český Betlém, nás čeká 20.12. 
od 18. 30 hod. Srdečně zveme do sálu 
Zámečku.

Přejeme Vám krásné 
a veselé Vánoce, a co 
nejbáječnější nový rok 2022 
...hudba, tanec divadlo a 
výtvarné umění, ať Vás              
provází. 
Vaše ZUŠka

Ve zkratce...
Od září jsme stihli  již několik hu-
debních soutěží. Anička Pawlicová se 
účatnila z Mezinárodní houslové sou-
těže a žáci Marka Nováka Antonín Ho-
leňa  a Tobiáš Balkovský pak Vychyti-
lovy violoncellové soutěže. Pro Toníka 
to byla první soutěžní zkušenost a To-
biáš získal ve třetí kategorii jako 
nejmladší účastník první místo.

Koncem září proběhl první plenér stu-
dentů Ivany Junkové. Studenti věnovali 
velice těžkému tématu - perspektivě na 
dva a více úběžníků. Jak výklad po-
chopili, vyzkoušeli následně v areálu 
zámku Liteň malbou tamní architektury.

Pro mníšecké tanečníky připravila 
paní učitelka Matoušková ve spoluprá-
ci s paní lektorkou Hoškovou worksho-
py streetdance. Ty byly celkem čtyři        
a pro nejstarší studenty to bylo víta-
né zpestření výuky.

Výtvarníci vyrazili po dlouhé době na 
cestu za uměním. Ta je zavedla na Me-
zinárodní dětskou výtvarnou výstavu v 
Lidicích. Mimo expozice výstavy prošli 
i pietním územím, aby děti pochopily 
souvislosti proč vlastně tzv. Dětská 
vznikla.

Uchazeči o studium na střední a vysoké 
výtvarné školy čekají v lednu přijí-
mací zkoušky. Škola nejen pro ně, již 
několikátým rokem mimo kurzu přípravy 
na SŠ a VŠ, připravuje i zkoušky na ne-
čisto, a od listopadu do prosince in-




























































