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AKTUALITY září - říjen 2016
Dnešní psaní musím začít zprávou z nejsmutnějších – v pondělí 26. září odešel
vynikající klavírista, skladatel, pedagog, ale především laskavý a dobrý člověk Karel
Růžička. V srpnu 2011 přijal mé pozvání a my jsme mohli s tímto skvělým hudebníkem
strávit nezapomenutelné odpoledne na Letní – tehdy škole – hudební výchovy v Liberci.
Jeho improvizace na téma písně Když jsem já šel tou putimskou branou, kterou nám na
závěr na přání zahrál, mi zní stále v duši. Od té doby jsme si tykali a já měl vždy velkou
radost z našich setkání. Alespoň pro mne byl a je osobností, která vlastně nikdy
neodchází… Věnujme mu vzpomínku, doprovázenou jeho krásnou hudbou.
Asi nemá smysl vysvětlovat, proč se ozýváme s aktualitami po více než třech
měsících. Minula doba prázdnin a – díky bohu – hektický začátek školního roku. Léto
nepochybně přineslo řadu příjemných zážitků, Pavel Jurkovič vždy říkal: „Léto budiž
pochváleno.“ Nám přineslo i 27. ročník Letní dílny hudební výchovy, letos nazvaný
Mělnický – více na jiném místě našich stránek. Jenom krátce: v Mělníce bylo skvěle!
13. září se konala valná hromada České hudební rady, v jejímž prezídiu má SHV
zastoupení. Nás může těšit, že zde byl přijat návrh, aby Cenu ČHR za rok 2016 dostala
také paní Eva Šajnerová, sbormistryně sboru Permoník.
Přípravu Hudební olympiády, která by navazovala na Mezinárodní hudební
olympiádu, o níž jsme na našich stránkách již několikrát informovali, jsme vzali vážně.
O tomto záměru informoval 9. září předseda SHV i Ústřední uměleckou radu ZUŠ,
poradní orgán MŠMT. Projekt se setkal s kladnou odezvou a tak jsme pro realizaci této
soutěže získali velmi důležitého partnera, protože předpokládáme, že se soutěže zúčastní
především žáci ZUŠ. O průběhu příprav soutěže, jejíž první národní kolo by se mělo
uskutečnit v Praze v únoru 2018 (a jejímž garantem je Jiřina Jiřičková), vás budeme
pochopitelně informovat.
Jak se zdá, podzim je časem hudebně výchovných konferencí. První se uskutečnila
22. září na Filozofické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Téma Súčasné
trendy a perspektívy hudobnej edukácie se objevilo v různých podobách ve většině
příspěvků a je potěšitelné, že SHV zde zde měla dva zástupce – Jana Prchala1 a Jakuba
Kacara.
V Brně se na Masarykově univerzitě uskuteční ve dnech 18. a 19. října již 28. ročník
konference MUSICA VIVA IN SCHOLA. Program bude tematicky rozdělen do dvou částí:
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Příspěvek J. Prchala zveřejňujeme na jiném místě našich stránek.

Hudba a kultura 20. století ve všeobecné hudební výchově a Aktuální otázky hudební
výchovy. SHV bude zastupovat předseda Jan Prchal.
16. listopadu v Památníku národního písemnictví v rámci oslav 70. výročí založení
Pedagogické fakulty UK v Praze pořádá katedra hudební výchovy HUDEBNĚ
PEDAGOGICKÉ SYMPOZIUM věnované 100. výročí narození českého hudebního
pedagoga, psychologa a didaktika doc. PhDr. Františka Sedláka, CSc.
S velkou radostí zprostředkováváme informaci, že byla založena Společnost Pavla
Jurkoviče, která bude rozvíjet jeho nesmírně košatý hudební a pedagogický odkaz. Další
informace naleznete na adrese https://www.facebook.com/Spole%C4%8Dnost-PavlaJurkovi%C4%8De-1610011969289755/about/?ref=page_internal nebo SPJ, Tusarova
1269/15, 170 00 Praha 7.
Na závěr bych se rád podělil o skutečně nevšední a hluboký zážitek – ve středu 5.
září jsem se měl možnost zúčastnit světové premiéry filmového dokumentu O čo idě Idě,
který nevšedním způsobem přiblížil projekt a mnohaleté úsilí paní Idy Kelarové v práci
s romskými a znevýhodněnými dětmi. Musím se přiznat, že mne dokument opravdu
hluboce zasáhl a doporučuji jej ke zhlédnutí všem, zejména těm z nás, kteří se rádi
ohánějí argumenty, že „to nejde“. S hudebními výsledky snažení paní Idy jsem byl
seznámen již před časem a navštívil jsem i některé z koncertů, ovšem až nyní jsem si
uvědomil rozsah a dosah její práce. Je to důkaz, že hudba skutečně může pomáhat, že
dokáže zásadním způsobem měnit životní osudy. Doporučuji!
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 renetamusic@seznam.cz .
Přejeme Vám pohodový podzim a hodně sil do předadventního hudebního
maratonu.

Srdečně
Jan Prchal, předseda SHVČR
V Liberci 2016-10-11

