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AKTUALITY červen 2016
Nemohu se nesvěřit s opravdu nevšedním hudebním zážitkem – ve čtvrtek 16. června
jsem byl jedním z těch šťastlivců, kteří nevěřícně zírali na téměř čtyřiasedmdesátníka Paula
McCartneye, který se na svém One On One turné zastavil v pražské O2 aréně. Jeho koncert
jsem zažil již podruhé a opět jsem měl dojem, že jsem přítomen oživlým dějinám hudby.
Zaznělo 37 (!!) písní, z nichž značná část patří do zlatého fondu nejen populární hudby a
rocku, ale (dle mého názoru) hudebního odkazu napříč žánry a slohy. S chutí jsem si zazpíval,
s uspokojením jsem konstatoval, že řadu písní jsem svým žákům různým způsobem
zprostředkoval a při Yesterday jsem se obyčejně...dojal. Večer, na který nikdy nezapomenu!
Právě skončil přímý přenos open air koncertu České filharmonie z Pražského hradu,
kde mezi členy orchestru zasedli i žákyně a žáci ZUŠek. Česká filharmonie se stává díky
promyšlené strategii a vysoké kvalitě nabízených programů jedním z důležitých
popularizátorů hudby mezi mládeží. I já jsem „naskočil“ na tuto vlnu a na novou sezónu jsem
si již objednal návštěvu tří koncertů. Pro žáky to bude odměna za jejich práci, snahu a zájem
– ano, návštěvu Rudolfina dostanou jako odměnu zdarma. Aktuální nabídku edukačních
programů České filharmonie na další sezónu naleznete zde (http://www.ceskafilharmonie.cz/prorodiny-a-skoly/pro-skolky-a-skoly/). Váhat se nevyplácí!
23. května se v Poslanecké sněmovně PČR uskutečnilo za naší účasti kolokvium
věnované uměleckým výchovám v našich školách. Záměr byl chvályhodný a proto jsme se
zúčastnili v hojném počtu. Jednání ovšem sklouzlo k pouhé popisnosti přínosu jednotlivých
uměleckých oborů a většina přítomných se vzájemně utvrzovala v tom, že umělecké obory
jsou důležité a pro harmonický vývoj osobnosti nezastupitelné. Vzhledem k tomu, že se
kulatého stolu neúčastnil nikdo s odlišným názorem, přínos byl celkem nulový. Zajímavý byl
úvodní příspěvek paní poslankyně Niny Novákové, a podstaty problému (tedy přípravy
pedagogů) se dotkly jen příspěvky vedoucí katedry HV PedF UK Jany Palkovské a
místopředsedy SHV ČR Jiřího Holubce. Z našeho pohledu malý prostor byl věnován dobrým
příkladům z praxe (Nadační fond Harmonie, práce na ZŠ Trmice) a tak za „prostý pedagogický
lid“ promluvil jen Vladimír Fiedler ze Žalhostic. Vedení SHV ČR se nedomnívá, že by stávající
problémy dokázala vyřešit pracovní skupina s jakkoli silným mandátem a rozhodlo, že se
případné spolupráci sice nebrání, ale o členství ve skupině zájem nemá.
3. mezinárodní olympiáda v hudební výchově je minulostí a bylo by dobré se
zamyslet nad účastí reprezentantů České republiky v dalším ročníku, který proběhne v roce
2018 (místo konání 4. ročníku ještě není definitivně určeno). Pořadatelé jasně naznačili, že
účastníci mezinárodního kola musejí vzejít z národních kolo této soutěže, což u našich
reprezentantů – Lukáše Janaty a Vaška Šolce – neplatilo, byli nominováni SHV ČR. Proto jsme
se rozhodli tuto soutěž u nás iniciovat a organizovat. Vše je ve fázi příprav a jednání, nicméně
jsme získali významné spojence: záštitu katedry HV PedF UK Praha, předběžnou podporu
ÚUR ZUŠ a pro realizaci i partnerství s Gymnáziem a hudební školou hlavního města Prahy,

v jejíchž prostorách by se počátkem roku 2018 měl první ročník uskutečnit. Nyní se obrátíme
na MŠMT ČR, se kterým probereme možnosti jeho podpory soutěže jako takové.
Přípravy na 27. letní dílnu hudební výchovy finišují. Bohužel musíme konstatovat,
že k dnešnímu dni je přihlášeno – pod úhlem pohledu let minulých – pouze 57 účastníků, což
je dle našeho názoru velká škoda. Nejvíce zájmu projevují tradičně pedagogové ZUŠ,
potěšitelný je i zájem i o HV na II. stupni ZŠ. Kapacita kurzu není zdaleka vyčerpána, a tak
neváhejte a přihlaste se: prožijete týden, na který hned tak nezapomenete! Těšíme se na Vás
– přihlásit se lze velmi jednoduše elektronicky na www.shvcr.cz.
Děkujeme všem, kteří jste uhradili členský příspěvek na rok 2016. Smutnou
skutečností zůstává, že většina členské základny zatím úhradu odkládá... 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 závěr školního roku, klidné a slunečné prázdniny a...těšíme
se na viděnou v srpnu v Mělníce!
Srdečně
Jan Prchal, předseda SHVČR
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