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AKTUALITY květen 2017
Dobrý den!
Doba vymknuta z kloubů šílí, praví klasik. Proto pro mne (a pro členy odborné
poroty, jejíž předseda Prof. MgA. František Novotný mi kladl na srdce, abych vám to
sdělil) byly tři dny na Ústředním kole soutěže ZUŠ
ve hře na smyčcové nástroje v Liberci výletem do
jiného světa. Mnohem lepšího, ve srovnání
s politickým a společenským marasmem, v němž
se právě nacházíme. Opět jsem si uvědomil, jakou
nezastupitelnou roli ZUŠky (a šíře pojato umělecká,
tedy i školní hudební výchova) v naší společnosti
sehrávají. Věřme, že i celostátní happening ZUŠ
Open jasně dokáže všem kritikům, ale i těm, kteří
mají (byť krátkodobě) moc rozhodovat, jak jsme …
důležití. Užijme si 30. květen 2017!
Standardy pro hudební výchovu jsou na světě v definitivní verzi
s metodickými komentáři. Vše najdete na zde uvedených adresách
a budeme rádi, když se z „terénu“ dostane zpětné vazby. Tvůrci
doufají, že Standardy budou pedagogickou veřejností vnímány jako
materiál, který jim může pomoci ve výuce a její organizaci. Na toto
téma budeme nepochybně diskutovat i na Letní dílně hudební
výchovy v Mělníce.
http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21389/METODICKE-KOMENTARE-A-ULOHY-KE-STANDARDUM-ZV--HUDEBNI-VYCHOVA.html/
http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9832

První ročník celostátní Hudební olympiády, která se uskuteční
ve dnech 16. – 17. února 2018 na Gymnáziu a hudební škole hlavního
města Prahy, je vyhlášen! Jedná se o soutěž všestranně hudebně
nadaných dětí. Je dobrovolná a je otevřená všem zájemcům,
především však žákům ZUŠ a ZŠ s rozšířenou Hv. Cílem soutěže je
podpora rozvoje všestranné hudební osobnosti dětí, vytváření

příležitostí k novým hudebním setkáváním. Obsahem soutěže je hudebně teoretický test
včetně poslechových ukázek, hra či zpěv z listu, zpěv písně a prezentace vlastní hudební
kompozice. Podle mezinárodních propozic se bude soutěžit ve dvou věkových kategoriích
- první 12 – 15 let, druhá 16 – 18 let. Účastníci soutěže budou vybráni na základě
zaslaného motivačního dopisu. Vítěz bude za podpory SHV ČR reprezentovat Českou
republiku na IV. Mezinárodní hudební olympiádě, která se v květnu 2018 uskuteční
v Tallinu. Uzávěrka přihlášek je 20. června 2017 a tak neváhejte!
Více informací naleznete na: http://www.hudebniolympiada.cz/
Na 28. ročník Letní dílny hudební výchovy, která se letos bude ve dnech 19. až
25. srpna 2017 konat opět v Mělníce, již registrujeme přihlášky. Je velmi potěšitelné, že
zatím jsou většinou od těch, kteří na kurz zavítají poprvé. SHV ČR připravila atraktivní
program a jak již bylo zmíněno: lektorský tým byl posílen o „mladou krev“, o několik
kreativních a inspirativních osobností. Připravujeme širokou škálu didaktických situací,
pomůcek a materiálů, která pomohou zatraktivnit výuku pro žáky a mohou být motivací i
pro pedagogy samotné. Jako každý rok, i letos budou uděleny Ceny Jaroslava Herdena
za přínos v oblasti hudební edukace. Máme radost, že oceněny budou čtyři výjimečné
osobnosti. Svou účast potvrdili i zajímaví hosté a vám zbývá pouze jediné – abyste se
přihlásili a do Mělníka přijeli! Budeme velmi rádi, když o kurzu budete informovat své
kolegy a známé.
I letošní rok nabízí řadu výročí, která by neměla být opomenuta. Své kulaté
narozeniny oslaví i nejlépe hodnocené album všech dob – Klub osamělých srdcí seržanta
Pepře (Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band) legendárních The Beatles. Album, které se
vydalo na vítězné tažení světovou – nejen – pop music 1. června 1967, je dodnes natolik
inspirativní, že bychom jej neměli opomenout právě nyní ve své výuce. Moji deváťáci si
podle konceptu obalu alba připravují své tablo …
Závěrem děkuji všem členům SHVČR, kteří splnili svou čestnou povinnost
a již uhradili členský příspěvek za rok 2017. Pokud jste tak ještě neučinili, neváhejte.
Jedná se o jediný zdroj prostředků na činnost a projekty naší společnosti. Respektujte
prosím dolní hranici příspěvku, což je 200,- Kč. Opačným směrem vás nikterak
neomezujeme! Jako variabilní symbol uveďte své členské číslo. A pokud jste je
zapomněli, neváhejte si o ně napsat.
Přejeme krásné májové dny a hodně sil do finiše!
Jan Prchal, předseda SHVČR
V Liberci 2017-05-16

