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AKTUALITY leden - únor 2018
Dobrý den!
První dva měsíce roku, ve kterém si připomínáme sto let od vzniku samostatného
státu, máme za sebou. Leden nepochybně přinesl zklidnění po čase adventním a tak to
byly především volby, které vnesly vzruch do našich škol – přinejmenším z důvodu, že
většina volebních místností byla právě ve školních budovách. Únor byl ve znamení
jarních prázdnin a chřipkových epidemií a my jsme mohli v klidu sledovat, jak se vytvářejí
povolební uskupení a orgány. Zformován je i školský výbor parlamentu. Za zmínku stojí,
že plných devatenáct členů dvacetičtyřčlenného týmu má pedagogické vzdělání nebo byli
nějakým způsobem spjati s pedagogickou praxí. Deklarovanými prioritami jsou napříč
politickým zastoupením zvýšení platů pedagogů a omezení nadbytečné byrokracie, tedy
záležitosti bohulibé a potřebné. Nyní jde pouze o to, aby opět neutek´ … Kdo, co? Inu –
skutek.
Poslední měsíce roku 2017 a počátek roku 2018 byl ve znamení příprav historicky
prvního ročníku Hudební olympiády ČR. Národní kolo proběhlo
v sobotu 17. února v prostorách Gymnázia a Hudební školy hl.
města Prahy ZUŠ, které prostory poskytlo velkoryse zdarma.
Tato instituce se společně s Katedrou HV PedF UK spolupodílela
na organizaci a průběhu soutěže. Ve dvou kategoriích se jej
zúčastnilo 16 soutěžících z Moravy i Čech a jejich výkony
posuzovaly dvě poroty (jedna z nich studentská, tvořená
studentkami 1. ročníku magisterského studia PF UK). Pro
soutěžící, pedagogy i rodiče byl připraven zajímavý průvodní
program – beseda s klavíristkou Ráchel Skleničkovou
a workshopy Ondřeje Tichého a Jakuba Kacara, který s účastníky
soutěže rozezněl sady boomwhackers,
které všichni soutěžící dostali jako
dárek od SHV ČR. Nejzajímavějším
bodem programu byl bezesporu
koncert,
na
kterém
soutěžící
prezentovali své vlastní kompozice – od
písní po komorní instrumentální
skladby a dokonce i melodram. Výkony
byly skutečně úžasné, ostatně jako
soutěžící sami.

Vítězem první kategorie (12 – 15 let) se
stal Martin Sadílek z hostitelské školy
a ve druhé kategorii (16 – 18 let) Filip
Štrobl ze Soukromé ZUŠ SOLIS s.r.o. České
Budějovice. Oba dva budou reprezentovat
Českou republiku na 4. Mezinárodní
hudební olympiádě v Tallinnu ve dnech
17. až 21. dubna.

Více informací na http://www.hudebniolympiada.cz/.
Druhý ročník projektu České filharmonie a Nadace Agrofert Hudba do škol
pokračoval druhým setkáním 22. ledna 2018 v Rudolfinu. Program byl opět zajímavý
a inspirativní, počínaje workshopem s kvartetem violoncellistů České filharmonie
a Klárou Boudalovou přes ukázky z hodin hudební výchovy některých kolegyň a konče
setkáním s legendou naší hudební pedagogiky Lenkou Pospíšilovou (m.j. Cena Jaroslava
Herdena za rok 2016). Další setkání se uskuteční 22. března 2018 účastníci se
mohou těšit na ukázku workshopu se členem České filharmonie – hráčem na bicí
nástroje Pavlem Polívkou, dále na ukázky z hodin hudební výchovy svých kolegů
a v závěru na inspirativní workshop paní Rafaely Drgáčové, členky výkonného výboru
a lektorky České Orffovy společnosti, členky lektorského týmu Společnosti pro HV, autorky publikací „Hudební hry“ nebo „Receptář nápadů“.
Pokud netrpělivě čekáte na informace o 29. ročníku Letní dílny
hudební výchovy: týdenní kurz se uskuteční ve dnech 19. až
24. srpna 2018 v Mělníce.
Formát tohoto nejreprezentativnějšího kurzu zaměřeného
na obecnou hudební výchovu zůstane nezměněn, jedinou, leč
velmi důležitou inovací bude vytvoření studijní skupiny pro
pedagogy, kteří učí (nebo jsou okolnostmi nuceni učit)
hudební výchovu bez předchozího vzdělání. Je to velmi
palčivý problém na mnoha školách a právě pro tyto kolegyně
a kolegy připravíme materiály a pomůcky, které jim mohou
účinně pomoci – aby pro ně výuka hudební výchovy nebyla
noční můrou. Pomáhat jim hodláme průběžně po celý školní
rok. Pokud ve svém okolí máte někoho v podobné situaci,
neváhejte jej na tuto možnost upozornit a na kurz jej pozvěte,
děkujeme!
Více informací a přihlášku naleznete na našich stránkách na přelomu března a dubna.
Vedení SHV ČR v současné době intenzivně připravuje podklady pro akreditace
Společnosti jako vzdělávací instituce DVPP a Letní dílny HV. Doplňovány jsou i orgány SHV
ČR, pro zajímavost: čestná členství přijali např. hudební publicista Jiří Černý, sólista opery

ND Jiří Brückler, herečka Jitka Molavcová, klavíristka Ráchel Skleničková, houslistka
a zpěvačka Jitka Šuranská nebo prof. Ivan Štraus.
I letos udělíme ocenění za celoživotní přínos hudební výchově Cenu Jaroslava
Herdena – pokud se domníváte, že ve svém okolí máte někoho, kdo by si toto ocenění
zasloužil, napište svůj tip na adresu renetamusic@seznam.cz.

Rádi bychom vás upozornili na zajímavý komplet CD, který v rámci
projektu Nebojte se klasiky! vydalo vydavatelství ČRo radioservis.
Tentokrát se autorka Klára Boudalová zaměřila na hudební
nástroje. Pojetí je vtipné, inspirující a tedy ve výuce využitelné.
Těžko si představit lepší doporučení …
Skvělý dárek nadělilo vydavatelství Supraphon
k 75. narozeninám Jiřímu Stivínovi – komplet 3 CD s názvem Jiří
Sivín (75) Quodlibet je samotným autorem a interpretem
sestavený výběr ze zásadních nahrávek – od muzicírování v duu
s Rudolfem Daškem přes fúze s rockovými, jazzovými
i „klasickými“ hudebníky a soubory po hudbu barokní pro
zobcovou flétnu. Vše s nadhledem, často s humorem a vždy
s radostí a obrovskou muzikálností. Velmi dobře využitelné
v hodinách hudební výchovy (m.j. cyklus Nálady). Doporučujeme (více informací
v březnovém vydání časopisu Harmonie).
Přejeme vám příjemné jaro, a pokud byste rádi zveřejnili pozvánky na zajímavé
akce ve svém okolí nebo chtěli své kolegy upozornit na zajímavé projekty, pomůcky,
odkazy, neváhejte je poslat. Rádi je na našich webových stránkách zveřejníme.

Jan Prchal, předseda SHVČR

V Liberci 1. března 2018

