Najdou se ještě pamětníci?
(Hana Halíková, Praha)

Vážení hudební přátelé,
ráda bych vás pozdravila u příležitosti výročí kurzů Hv a trochu zavzpomínala.
S kurzy Modernizace hudební výchovy jsem se seznámila ještě jako studentka v 70. letech
v Chebu. A již v r. 1977 jsem byla jejich spoluorganizátorkou. Od té doby jsem organizovala
ještě další ročníky, s výjimkou dvou mateřských dovolených. Kurzy se však přesunuly na 10
let (1982 – 1991) do Znojma. I tam bylo krásně! Najdou se ještě pamětníci?
V 90. letech jsem organizovala řadu celostátních víkendových seminářů pro MŠ, ZŠ,
ZUŠ, ZŠ Hv. Namátkově připomínám: Bruntál (9x), Pardubice, Znojmo, Klatovy, Plzeň,
Karlovy Vary, Jablonec, Liberec … . Během víkendu se udělalo plno práce, účastníci dostali
mnoho podnětů k výuce a zároveň zbyl čas na vzájemná sdílení dobrého i zlého
v učitelském povolání a pochopitelně na večerní zpívání.
Koncem 90. let ( s nástupem kapitalismu) přišly i dopady finanční. Noví, draví ředitelé
škol neměli zájem o Hv, upřednostňovali počítače a jazyky a na Hv nemínili „plýtvat“ peníze.
Rovněž rodiče se věnují spíše práci, doma se nezpívá, děti neznají lidové písně. Přesto mě,
jako učitelku Hv, potěšila alespoň jedna vlaštovka, kdy žák 6. třídy zazpíval písničku „Od
soboty do pátku“ a na otázku odkud ji zná odpověděl, že je to naučila paní učitelka B.J. (ta
jezdívala na kurzy do Znojma). Tak doufám, že alespoň v některých školách zanechaly naše
kurzy a semináře své plody.
Dále úspěšně běží již 21 let „dítě Pavla Jurkoviče“ – kurz Hv pro rodiče a děti
v Pelhřimově „Rodina zpívá, hraje a tancuje“. Je tam plno malých dorostenců, dětí dětí,
mnozí z rodičů jsou učitelé, a tak roste naděje v nich i ve vás, kteří jezdíte na hudební kurzy,
že Hv nezanikne.
Vzdělávejte se a pokud máte možnost, pomozte organizovat další hudební kurzy
a nová ohniska „zpívajících rodin“. V tom nás finanční krize nesmí ohrozit.
Pokud mohu pomoci radou, je na mne kontakt: hanahalikova@seznam.cz
Mobil: 776 054 370
Přeji mnoho úspěchů!
Hana Halíková

