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AKTUALITY listopad - prosinec 2017
Dobrý den!
Adventní čas spěje k závěru a Vánoce jsou tady. Přicházíme s poslední várkou
informací v letošním roce. Nepochybuji o tom, že pro vetšinu z nás nebyl advent časem
klidu a spočinutí, ale naopak hektickým obdobím koncertů a vystoupení, kterým
vyvrcholila tato část školního roku. Zcela jistě jsme udělali radost velkému počtu
posluchačů a bylo by dobré obecně připomenout, že i z tohoto důvodu by se hudební
výchově měla věnovat větší pozornost a podpora.
Ve dnech 14. až 17. října navštívila na pozvání SHV Prahu delegace hudebních
pedagogů z konzervatoře v Šanghaji. Paní Prof.Dr. Yu Dan Hong společně s Dr. Yan Yue
a Dr. Jiang Hong navštívily výuku didaktiky HV na katedře hudební výchovy PedF UK,
prohlédly si některé z pražských kulturních pamětihodností včetně Rudolfina a navštívily
koncert věnovaný památce Zuzany Růžičkové. Kolegyně ze Šanghaje se velmi zajímaly
o problematiku hudebního vzdělávání u nás a praktickými ukázkami výuky byly nadšeny,
shledaly je velmi inspirujícími i pro systém vzdělávání na jejich konzervatoři. Je reálný
předpoklad, že se spolupráce v následujícím období prohloubí, čínská strana projevila
zájem o hostování českých pedagogů na Music Conservatory of Shanghai.

Předseda SHV ČR s kolegyněnmi ze Šanghaje na střeše Rudolfina.

Přípravy 1. ročníku Hudební olympiády
ČR dospěly do poslední fáze. SHV ČR
společně s Katedrou HV PedF UK
připravili a podali interní studentský
grant na UK, společně s Gymnáziem
a Hudební školou hl. města Prahy ZUŠ
byl připraven harmonogram historicky
prvního klání v hudební výchově, které
se uskuteční 17. února 2018 v Praze na zmíněném gymnáziu. Ve dvou kategoriích se jej
zúčastní 16 soutěžících, jejichž výkony budou posuzovat dvě poroty (jedna z nich
studentská, tvořená studentkami 1. ročníku magisterského studia PedF UK) a pro
soutěžící, pedagogy i rodiče je připraven zajímavý průvodní program včetně hudebních
workshopů.
Více informací na http://www.hudebniolympiada.cz/ a v lednových aktualitách.
K podzimu tradičně patří hudební konference. Zástupci SHV ČR se aktivně zúčastnili dvou
– sympozia sborového zpěvu Cantus choralis v Ústí nad Labem (15. – 18. října) a Teorie
a praxe hudební výchovy V. (9. a 10. listopadu na MŠMT v Praze, pořádala KHv PedF UK).
Obě dvě akce lze hodnotit jednoznačně pozitivně. Pražská konference se uskutečnila
pod patronací EAS a zúčastnil se jí pan prezident EAS prof. Gerhard Sammer, kterého
předseda SHV pozval na Letní dílnu HV 2018. Workshopy, které proběhly během
konference, vedli lektoři SHV Jiřina Jiřičková (velmi příjemné vystoupení se žákovským
kolektivem) a Jakub Kacar (jak jinak – s boomwhackers).
Druhý ročník projektu České filharmonie a Nadace Agrofert Hudba do škol zahájil prvním
setkáním 2. listopadu v Rudolfinu. Program byl po všech stránkách atraktivní
a inspirativní, počínaje workshopem se členem České filharmonie hobojistou
Vladislavem Borovkou a ukázkami z hodin hudební výchovy některých kolegyň konče.
Velmi pozitivně lze hodnotit sdílení vlastních zkušeností z běžné pedagogické praxe všech
zúčastněných – zdá se, že je to jeden z možných způsobů, jak hudební výchově reálně
pomoci. Přejme si, ať projekt postupuje tímto směrem! Další setkání se uskuteční 22.
ledna 2018 a pozvánky jsou již rozesílány.

Po dlouhá léta byla naším partnerem na MŠMT paní Zdena Vyleťalová. Byla oním
„člověkem na svém místě“, odbornicí s vhledem do problematiky hudebního vzdělávání
s velkou mírou pochopení pro specifika této vzdělávací oblasti i pedagogů jako takových.
Paní Zdena odchází v těchto dnech na zasloužený odpočinek. Chceme jí touto cestou
poděkovat za dlouhodobou podporu a práci, kterou pro hudební výchovu po celá léta na
MŠMT odváděla a popřát jí do dalších let především pevné zdraví a spokojenost.
V minulých aktualitách jsem zmiňoval album Jiřího
Slavíka Mateřština (cena Anděl v kategorii world music)
s napjatým očekáváním pražského koncertu tohoto
multiinstrumentalisty a muzikanta od Pána Boha na
festivalu Struny podzimu. Koncert v La Fabrice se uskutečnil
3. listopadu a předčil má očekávání - jednalo se pro mne
o jeden z největších hudebních zážitků tohoto roku. Jiří
Slavík s Marianen Friedlem a VUS Ondráš naživo
interpretovali hudbu z Mateřštiny (na studiové nahrávce obstaral většinu nástrojů
Jiří Slavík sám) a po skončení
koncertu v prostoru u baru
dlouho
působili
radost
nadšeným přítomným svou
hrou a zpěvem. Budete-li mít ještě možnost, nenechte si
ujít!

Velkou radost mi udělalo CD souboru Rózinky ze ZUŠ Veselí
nad Moravou. Album Cvrkot je již jejich druhým počinem,
veškerou hudbu i texty vytvořila naše kolegyně Kateřina
Mičková a je to … radost. Moc děkuji! Lepší dárek pod
stromeček si dovedu představit jen stěží.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří uhradili členský příspěvek za rok 2017,
s neskrývaným nadšením mohu prohlásit, že díky iniciativě Karla Horňáka je stav našeho
účtu … optimističtější.
Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám s blížícím se koncem roku 2017
poděkovali za přízeň, kterou jste nám po celý rok projevovali a za trvalé úsilí, které
věnujete hudební výchově na svých školách při výuce, při práci s pěveckými sbory nebo
hudebními soubory. Situace našeho předmětu není růžová, nicméně se za výsledky své
práce rozhodně nemusíme stydět. Ostatně – stovky koncertů a vystoupení právě nyní
před Vánoci jsou toho jasným důkazem. Do roku 2018 Vám přejeme především pevné
zdraví, neutuchající gejzíry pedagogického optimizmu a – slovy písně – aby hůř nebylo.
Těšíme se na spolupráci a shledání v roce 2018!

Jan Prchal, předseda SHVČR

V Liberci 20. prosince 2017

