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AKTUALITY listopad–prosinec 2016
Dobrý den! Přát vám hned v úvodu krásný a klidný adventní čas by mi připadalo
poněkud cynické, neboť pro nás (hudební pedagogy, sbormistryně a sbormistry nebo
vedoucí hudebních souborů) je právě toto období jedním z nejhektičtějších. Tak snad jen
tolik: aby nám přemíra vystoupení a koncertů nevzala chuť do muzicírování s dětmi
a nadšení, které pro tuto činnost prostě musíme mít…
Minulé aktuality jsme začínali smutnou zprávou a bohužel ani tentokrát se jim
nevyhneme – 4. prosince nám odešel skvělý kytarista a člověk Radim Hladík (se kterým
jsem jednal i o jeho návštěvě na LDHV) a 7. prosince vynikající jazzový trumpetista,
pedagog a skladatel Jaromír Hnilička. Zcela jistě znáte jeho Pozdrav astronautovi (Dobrý
den, majore Gagarine). O Leonardu Cohenovi nebo Gregu Lakeovi nemluvě… Nezbývá
než věřit, že ve stejnou dobu se narodili noví skvělí muzikanti, skladatelé, zpěváci nebo
hudební pedagogové. Jen si na ně musíme počkat.
Všechny minule zmíněné hudebně-výchovné konference proběhly, ne všechny
byly zaměřeny na pedagogickou praxi na ZŠ. Na konferenci Súčasné trendy a perspektívy
hudobnej edukácie, která se uskutečnila 22. září na Filozofické fakultě Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitře reálnou situaci školní edukace reflektovaly oba dva příspěvky
zástupců SHVČR – Jana Prchala1 a Jakuba Kacara. Zejména Jakub svým bezprostředním
příspěvkem zaujal, hlavně mladší účastníky konference.
Poněkud širší záběr na potřeby školní praxe obecně přinesl 28. ročník konference
MUSICA VIVA IN SCHOLA, který ve dnech 18. a 19. října proběhl v Brně na Masarykově
univerzitě, s programem tematicky rozděleným do dvou částí: Hudba a kultura 20. století
ve všeobecné hudební výchově a Aktuální otázky hudební výchovy. Některé z příspěvků
byly velmi inspirativní a věříme, že vám je budeme moci zprostředkovat.
Doc. PhDr. František Sedlák, CSc. a jeho odkaz patří k základním kamenům naší hudební
pedagogiky. To bylo důstojně připomenuto 16. listopadu v Památníku národního
písemnictví v rámci oslav 70. výročí založení Pedagogické fakulty UK na Hudebně
pedagogickém sympoziu věnovaném 100. výročí narození českého hudebního pedagoga,
psychologa a didaktika doc. PhDr. Františka Sedláka, CSc. SHVČR svým příspěvkem
zastupovala Jiřina Jiřičková.
Věřím, že netrpělivě očekáváte informaci o konání 28. ročníku Letní dílny
hudební výchovy. Rezervujte si tedy termín 19. až 25. srpna 2017. O místě konání kurzu
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 Příspěvek J. Prchala zveřejňujeme na jiném místě našich stránek.

(tedy Liberci nebo Mělníce) dosud není rozhodnuto. Informace budeme průběžně
upřesňovat, ale termín je již pevně určen.
Na kurzu je vždy udělováno ocenění za přínos v oblasti hudební pedagogiky Cena
Jaroslava Herdena. Pokud máte ve svém okolí někoho, o kom jste přesvědčeni, že by si
toto ocenění zasloužil, napište svůj návrh na adresu renetamusic@seznam.cz. Jestliže
o udělení ocenění osobnostem celostátního nebo mezinárodního významu mívá
předsednictvo SHV poměrně jasno, o osobnostech z „terénu“ bychom se rádi dozvídali
od vás.
A opět stará písnička: dovoluji si připomenout všem, kteří dosud neuhradili
členský příspěvek na rok 2016, že slovy Pavla Jurkoviče „…čas prchá jako mrcha“.
Minimální výše příspěvku je 200 Kč, jako variabilní symbol uveďte své členské číslo.
V případě, že jste jej zapomněli, napište na výše uvedenou adresu.
Co si popřát závěrem? Ať předvánoční hudební maraton zvládneme bez újmy,
potěšíme všechny své posluchače a diváky a získáme pro muzicírování a zpívání další
a další dušičky.
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Jan Prchal, předseda SHVČR
V Liberci 2016-12-11

