Jabloňová 564/43
460 01 Liberec 12
IČ: 22758917
telefon: +420 604 620 319
e-mail: shvcr@seznam.cz

www.shvcr.cz
ČOB a.s. 250347488/0300

AKTUALITY leden - únor 2017
Dobrý den! Sice opožděně, ale přesto upřímně: do roku 2017 přejeme jen vše
dobré, tedy především pevné zdraví a nervy, nevysychající zdroje pedagogického
optimismu a dobrých nápadů a dobré zázemí na pracovištích. Aby hůře nebylo, jak se
zpívá …
Konec loňského roku byl pro vás nepochybně hektický a leden – i přes období
klasifikace – přináší určitý oddech. Za rokem 2016 se ohlížíme ve výroční zprávě, kterou
naleznete na jiném místě našich stránek. Ale dívejme se kupředu. Jsme rádi, že můžeme
začít optimisticky. Na oblast školní hudební výchovy se začíná soustřeďovat pozornost,
kontaktovaly nás některé subjekty, kterým stav výuky není lhostejný a pracují na
projektech, které by mohly pedagogům pomoci leckde neutěšený stav změnit. Již
koncem minulého školního roku jsme jednali s Nadačním fondem The Music FunDation,
který se sice zaměřuje především na oblast hudby neartificiální, ale jeho první výstup
zpracovává profily významných osobností dějin hudební kultury. Děkujeme všem z vás,
kteří jste vyplnili dotazník, na jehož základě by nadační fond zpracoval materiály, které by
odpovídaly požadavkům praxe. Rádi bychom vás požádali o vyplnění dotazníku i další
kolegyně a kolegy. Naleznete jej zde:
https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/ucitele-hudebni-vychovy-tmf/
Za spolupráci děkujeme.
Další projekt, který může významnou měrou pozitivně ovlivnit výuku hudební
výchovy, zaštítila instituce nad jiné významná: Česká filharmonie. Společný projekt České
filharmonie a Nadace Agrofert chce podpořit výuku hudební výchovy na základních,
základních uměleckých a středních školách v ČR. „Cílem je vytvořit na základě bohatých
edukačních aktivit České filharmonie kvalitní učební materiál, s jehož pomocí mohou
pedagogové dlouhodobě a systematicky rozvíjet hudebnost a vztah k hudbě u svých žáků.
Hudební výchova se tak může více stávat respektovaným předmětem, který je vnímán
jako důležitá součást estetické i osobnostní kultivace dětí a mladých lidí. Kromě učebních
materiálů projekt umožní školení pedagogů a zároveň výjezdy hudebníků a lektorů České
filharmonie do vybraných škol postupně ve všech regionech ČR. Naší snahou také bude
provázat v těchto regionech svět dětí ze základních/středních škol a základních
uměleckých škol,“ doplňuje Petr Kadlec, vedoucí edukačního oddělení České filharmonie.
V průběhu let 2016 – 2020 vzniknou učební materiály pro hudební výchovu
(= audiovizuální materiály, pracovní listy pro žáky, metodické podklady pro pedagogy) na
různá témata. Filharmonici tak například budou žákům a studentům přibližovat
jednotlivé nástroje symfonického orchestru, jejich zvukové bohatství i utajené možnosti,
a budou lákat k aktivnímu muzicírování. Projekt ovšem také vytvoří audiovizuální
„bibliotéku“ velkých symfonických děl, založenou na „pohledu dovnitř“. Interaktivní

průvodce odkryje nejpozoruhodnější či nejtajemnější místa takových kompozic, jakými
jsou Beethovenova Osudová, Čajkovského Patetická nebo Dvořákova Novosvětská
symfonie. Hudba do škol bude čerpat také z bohatých workshopových a sociálních aktivit
České filharmonie. Projekt vzniká v úzké kooperaci s pedagogy základních a středních
škol a těší nás, že ke spolupráci byla přizvána i Společnost pro hudební výchovu ČR. První
učební materiály budou pro školy k dispozici od začátku školního roku 2017/2018.
Materiály budou zpřístupněné online a budeme se jim věnovat i na Letních dílnách HV.
15. února se sejde v Liberci pracovní skupina SHV ČR, která připravuje historicky
první ročník celostátní Hudební olympiády, která by se měla uskutečnit na Gymnáziu
a hudební škole hlavního města Prahy v únoru 2018. Vítěz by měl reprezentovat českou
republiku na IV. Mezinárodní hudební olympiádě. Soutěž má podporu MŠMT, ÚUR ZUŠ
a kromě uvedeného gymnázia by se na organizaci měla spolupodílet i katedra HV PF UK.
Startují školní kola soutěží ZUŠ, letos s agendou vedenou elektronicky. Neznám
názory z „terénu“, ale já jsem nadšen. Úspora času je veliká již při vyplňování přihlášek
a pro organizátory všech dalších kol představuje tento způsob organizování velký krok
kupředu. Napište nám své zkušenosti a názory!
Možná se pro hudební výchovu začíná blýskat na lepší časy … alespoň dle zájmu
našich veřejnoprávních médií počátkem roku. Školní hudební výchově je věnována
Telefonotéka ČRo 3 Vltava v pondělí 6. února od 10:00 a pořad Konfrontace Petra
Fischera, který odvysílá ČT6 – ART ve čtvrtek 9.2.2017 ve 23:15. Po odvysílání je možné
pořad shlédnout na i-vysílání ČT: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10899989577konfrontace-petra-fischera/dily/
Jak jsme již psali v prosincových aktualitách: 28. ročník Letní dílny hudební
výchovy se bude konat ve dnech 19. až 25. srpna 2017s největší pravděpodobností opět
v (krásném)Mělníce. Ale – na místě vlastně tolik nezáleží, nejdůležitější jsou účastníci,
o tom jsme se již mnohokrát přesvědčili. Termín si poznamenejte a rezervujte!
Jestliže máte také rádi úpravy písní Jaroslava Krčka a souboru Musica Bohemica,
nepochybně vás potěší krásné druhé vydání Českého zpěvníku. Pokud jej nedostanete
u dobrých knihkupců, obraťte se na nás. A mohu prozradit, že atraktivní elektronické
zpěvníky připravujeme na LDHV 2017.
Závěrem děkuji všem členům SHVČR, kteří splnili svou čestnou povinnost
a uhradili členský příspěvek za loňský rok. A protože začal rok další, tak … však víte. Jako
variabilní symbol uveďte své členské číslo. A pokud jste je zapomněli, neváhejte si o ně
napsat.
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