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AKTUALITY červen 2017
Dobrý den!
Školní rok spěje do finále a cíl je již na dohled. Vydržet!
Osobně jsem měl v posledním období několik velmi příjemných zážitků - počínaje
nádherným, byť odchodem pana Jiřího Bělohlávka poznamenaným koncertem žáků ZUŠ
a členů České filharmonie 4. června v Rudolfinu přes nádherná setkání našich žáků
s Jitkou Šuranskou a Ráchel Skleničkovou (znáte a poznáte na Letní dílně HV v Mělníce!),
festival školních kapel Žibřidická žabka po absolventský koncert – happening „mé“
deváté třídy, kterou jsem učil od 4. ročníku. Rád bych tak psal i o ZUŠ Open u nás
v Liberci, ale nemohu. Příprava škol (v Liberci máme dvě spolupracující ZUŠ) byla zcela
na úrovni, mladí muzikanti
byli jako vždy báječní a těšili se,
dokonce přišli diváci… Pouze
zřizovatel měl jinou představu
o velkém pódiu. Byla
připravena scéna, kam jsem se svým
77 členným orchestrem
vešel zhruba z 50%, veškeré smyčce
seděly na dlažbě pod pódiem a nazvučení (bez něhož se na vystoupeních v plenéru
neobejdeme) bylo velmi problematické. Ale zahráli jsme s chutí. Hůře na tom byl kolega
Sanvito z partnerské ZUŠ Frýdlantská a jeho stejně početný dechový orchestr. Jim začalo
poprchávat a s opravdu drahými nástroji před pódiem vystoupit nemohli. Děcka byla
velmi smutná, kolega bezradný a já vzteklý. Přičemž bylo v úvodním projevu řečeno, že
kdyby se tato skvělá akce nekonala, musel by ji zřizovatel pro své ZUŠky uspořádat sám!
Doufám, že Vy máte dojmy a vzpomínky přesně opačné. Příští rok vezmeme s kolegou
ředitelem vše do rukou sami, akce tohoto druhu za to jistě stojí.
Jisté zděšení u mne nastalo při očekávání přihlášek do prvního
ročníku celostátní Hudební olympiády, která se uskuteční ve dnech
16. – 17. února 2018 na Gymnáziu a hudební škole hlavního města
Prahy. K dnešnímu dni eviduji pouze tři. 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. V pátek 16.
června jsem se na celostátním setkání krajských metodiků hudební
nauky ZUŠ v Praze se svým zděšením svěřil. Kolegyně mi vysvětlily, že je odradila
formulace týkající se onoho koncertního provedení vlastní kompozice. Z tohoto důvodu
jsme formulaci upravili: Předvedení vlastní předem připravené skladby (píseň, skladba
pro sólový nástroj či skladba pro rozmanité nástrojové či vokální uskupení). Skladby
mohou být libovolné kompoziční a technické náročnosti a jakéhokoli hudebního žánru.

Dále je součástí soutěže hudebně teoretický test včetně poslechových ukázek, hra či
zpěv z listu a zpěv písně. 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. Uzávěrku přihlášek jsme posunuli na 30. června 2017
a tak možnost účasti prodebatujte se svými svěřenci a přihlaste je!
Více informací naleznete na: http://www.hudebniolympiada.cz/ A jedna zajímavost – náš
první reprezentant (2014, Riga) Lukáš Janata úspěšně absolvoval svá studia na Pražské
konzervatoři svou 1. symfonií a byl s plným stipendiem přijat k bakalářskému studiu
na dvou prestižních hudebních školách v USA – The Juilliard School v New Yorku a San
Francisco Conservatory of Music. Nakonec se rozhodl pro San Francisco a my
gratulujeme a přejeme šťastné vykročení do Nového světa.
Na 28. ročník Letní dílny hudební výchovy, která se letos bude ve dnech 19. až 25. srpna
2017 konat opět v Mělníce, již více než měsíc evidujeme přihlášky a vyřizujeme fakturaci.
K dnešnímu dni (18. června) je přihlášeno 67 účastníků, resp. především účastnic. Již
tradičně je nejpočetněji obsazena skupina ZUŠ, těší nás i zájem učitelů II. stupně ZŠ
a příslibem je poměrně slušný počet těch, kteří na kurz zavítají poprvé. Buďte tak laskavi
– pokud svou účast na kurzu plánujete, přihlášení neodkládejte a přihlaste se co
nejdříve, ušetříte nám práci na samém konci školního roku a na začátku prázdnin.
Budeme velmi rádi, když o kurzu budete informovat své kolegy a známé, neboť od počtu
účastníků se nakonec vždy odvíjí i počet lektorů.
Závěr aktualit je věnován – jako jakési ostinato - členským příspěvkům za rok 2017.
Zdůrazňuji, že činnost SHV ČR nemá jiný zdroj financí - granty, které by naši činnost
podpořily, se v podstatě nevyhlašují a nebýt obětavého přístupu několika osob, SHV ČR,
založena jako Společnost pro hudební výchovu v roce 1934, by patrně zanikla. Pokud jste
tedy ještě svůj příspěvek neposlali …, děkujeme. Jako variabilní symbol uveďte své
členské číslo. A pokud jste je zapomněli, neváhejte si o ně napsat. Když by ve Vašem okolí
byl někdo, kdo by se chtěl stát naším donátorem, neváhejte nás informovat.
Přejeme krásné dny a klidný dojezd!
Jan Prchal, předseda SHVČR
V Liberci 2017-06-18

