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AKTUALITY květen 2016
Žijeme ve skvělé době ... To mi přišlo na mysl večer v pátek 29. dubna v Rudolfinu.
Za pouhé čtyři stovky jsem mohl zažít neuvěřitelný zážitek s Českou filharmonií pod
taktovkou Manfreda Honecka (Bohuslav Martinů: Památník Lidicím, Antonín Dvořák:
Houslový koncert a moll, Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7, A dur op. 92). Houslového
partu ve Dvořákovi se ujala Anne-Sophie Mutter, která – alespoň v mém případě – lahodila
uchu i oku, a společně s výše jmenovanými mne přenesla do ... té skvělé doby, zmíněné
na začátku. Na tom nic nezmění ani negativní hodnocení koncertu na serveru OPERA
(http://operaplus.cz/dvorak-v-podani-anne-sophie-mutter-nepresvedcil/) a že se na mém saku
a kravatě před Rudolfinem „podepsal“ jeden z místních opeřenců. Jsem šťastný, že jsem tam
mohl být. Mimochodem - bylo zcela vyprodáno.
Rudolfinum jsem navštívil nedávno i se svými žáky (edukační program Čtyři kroky do
Nového světa – Svěcení jara) a odcházeli jsme také nadšeni. Pokud jste ještě podobný
koncert s dětmi nenavštívili, vřele doporučuji! V této chvíli Česká filharmonie nabízí
programy na další sezónu (http://www.ceskafilharmonie.cz/pro-rodiny-a-skoly/pro-skolky-a-skoly/) a od
1. června si je budou moci školy rezervovat.
23. května se v Poslanecké sněmovně uskuteční za naší účasti kolokvium věnované
uměleckým výchovám v našich školách, ale nepochybně bude zaměření daleko širší, tedy
věnované i aktivitám mimoškolním. Faktem zůstává, že úroveň výuky hudební výchovy je na
řadě škol tristní (nebo dokonce není žádná) a ZUŠ v letošním školním roce mohly v hudebním
oboru na I. stupni uspokojit necelých 19% populace ve věku odpovídají žákům ZŠ. Zkusíme se
tedy zaměřit na těch zbylých 81% ... . Témata jsou zajímavá: Jak se daří naplňovat Soulský
program 2010?1 Cíle pro rozvoj výchovy prostřednictvím uměleckých oborů a aktivit. Co chybí
v zákonech a co v reálném životě našich škol? A zdaleka se nejedná pouze o školní hudební
výchovu, pozváni jsou představitelé a reprezentanti různého pojetí uměleckého vzdělávání,
vlastně lépe snad – výchovy prostřednictvím umění. O průběhu diskuze vás budeme
informovat, SHV ČR bude mít reprezentativní zastoupení.
V sobotu 23. dubna se v ZUŠ Stochov (okres Kladno, Středočeský kraj) uskutečnilo
první setkání ZUŠ pracujících v právním subjektu více škol. Předseda SHV ČR se setkání
zúčastnil, neboť problematiku naše společnost dlouhodobě sleduje. Zkušenosti přítomných
kolegyň a kolegů byly velice zajímavé, ale rozhodně nikoli pouze pozitivní. Této tématice se
budeme zcela nepochybně i nadále věnovat a věříme, že i AZUŠ přehodnotí svůj postoj
a těmto školám poskytne pomoc. Ony ji totiž potřebují.
3. mezinárodní olympiáda v hudební výchově skončila PRO Českou
republiku úspěšně (více se dočtete na jiném místě našich stránek. Náš
reprezentant Vašek Šolc ze ZŠ Úvaly nezklamal a splnil naše očekávání - pro
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Soulský program akcentuje demokratizaci uměleckého vzdělávání a jeho dostupnost co nejširšímu počtu dětí
a mládeže.

Českou republiku vybojoval ve skutečně těžké konkurenci bronzové pásmo. Jemu, rodičům i
Jiřině Jiřičkové, která ho do Klaipedy doprovodila, patří velký dík. SHV ČR i v budoucnu bude
tyto aktivity podporovat a rozhodla se iniciovat národní soutěž v těchto disciplínách i u nás.
Jisté zkušenosti jsme již získali účastí na dvou ze tří dosud uskutečněných ročnících a inspirací
nám mohou být kolegyně a kolegové ze Slovenska, 24. ročník jejich celostátní soutěž
Hnúšťanský akord letos proběhl ve dnech 20. až 22. března v Hnúšti, letos i za účasti
soutěžících z České republiky (družstvo ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Liberci). Atmosféra byla
skvělá, děti z Liberce připravily koncertní program jak pro zahájení soutěže, tak i pro děti ze
škol v místě konání i z okolních obcí. A jak naši soutěžící skončili? Na krásném druhém místě.
Přípravy na 27. letní dílnu hudební výchovy jsou v plném proudu. Více naleznete
v dubnových aktualitách a v pozvánce. Nyní je to již především na vás – k dnešnímu dni je
přihlášeno pouhých dvacet účastníků a to, přiznejme si, není mnoho. Proto neváhejte
a pošlete přihlášku co nejdříve, přihlásit se lze pouze elektronicky na www.shvcr.cz.
Závěrem si vás dovolujeme požádat o členský příspěvek na rok 2016. Je to de facto
jediný finanční zdroj pro naši společnost. Grantová politika a tématická zaměření
vypisovaných modulů bohužel nám neumožňují „dosáhnout“ na tyto zdroje (nebo pouze
výjimečně, jako např. při Roku české hudby) a mecenáši již patrně také z naší oblasti vymizeli.
Minimální výše příspěvku je 200,- Kč, jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. Pokud
jste je zapomněli, napište.
Srdečně
Jan Prchal, předseda SHVČR

V Liberci 2016-05-18

