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AKTUALITY listopad 2012
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové!
Srdečně Vás zdravíme v předadventním čase – nepochybuji, že repertoár máte
dávno vybraný a nyní již jen vybrušujete detaily. Prosinec bývá vždy velmi „koncertní“
a náročný, ale jistě jej zvládneme tak, jako v minulosti. Je pravda, že motivací nám už nyní je
pouze nadšení našich svěřenců a spokojenost posluchačů – jiného ocenění se většinou
nedočkáme. Ale doba je už taková. Může nás těšit to, že v době celkového společenského
marasmu vedeme mládež k tomu ušlechtilému a cennému.
Ačkoli je doba hektická, je dobré si najít čas na vzdělávací akce. Upozorňujeme na
seminář/ workshop HRAJEME SI S HUDBOU, HRAJEME SI SE ZVUKY... (náměty
pro netradiční múzické „rozcvičky“ pro hodiny hudební výchovy oživení výuky budoucích
hudebních profesionálů), který se uskuteční 30.11. 2012 od 10*00 do 18*00 v Českém
centru Praha, Rytířská 31, Praha 1. Účast je nutno nejpozději potvrdit do 25. 11. nejpozději
na mail: lenka.dohnalova@institutumeni.cz Tam se lze i informovat na podrobnosti.
Pro zajímavost – pozornost bude věnována i boomwhackers, ozvučeným „rourám“, které
mohou do učeben přinést radost z muzicírování.1
Na MŠMT ČR se pozornost opět po čase zaměřila na hudební výchovu. Jsou
ustaveny pracovní skupiny, které s budou zabývat m.j. formulováním standardů – tedy toho,
co by v nejnižší rovině měl zvládnout každý žák. Pro předmět hudební výchova jsou
v pracovní skupině i dva zástupci naší společnosti, předseda a místopředseda2. Považujeme
za velmi užitečné, aby v této fázi byla SHVČR aktivní a s ministerstvem úzce spolupracovala.
Výsledky by měly být k dispozici na jaře roku 2013. Je logické, že oba dva zástupci budou
prosazovat principy a pojetí předmětu v duchu LŠHV, tedy především činnostní pojetí
a radost z hudby a muzicírování. Budeme rádi, když některé z problémů budeme konzultovat
a diskutovat např. prostřednictvím webu SHVČR.
Jak již víte, na webu shvcr.cz je vyvěšena přihláška ke členství ve Společnosti pro
hudební výchovu České republiky. K dnešnímu datu evidujeme 70 přihlášek – což je
báječný, leč nijak oslňující počet. Zvažte možnost stát se členy SHVČR – početná
členská základna dává určitou oporu při jednání s institucemi, především MŠMT ČR.
Závěrem bych se s Vámi rád podělil o velice příjemný zážitek – minulý týden jsem
využil nabídku souboru Solideo a pro žáky I. i II. stupně jsme připravili výchovné pořady
o hudbě středověku, renesance a baroka. Mohu tento pořad jednoznačně doporučit – skvělé
profesionální výkony, autentické nástroje a humor: žáci i vyučující byli nadšeni. Já osobně
jsem absolvoval program se všemi třemi skupinami a ani na chvíli jsem se nenudil. Přesně
takto si představuji hudebně výchovný pořad pro základní školu! Ostatně – můžete se
přesvědčit sami! My jsme se dohodli na leden a se Solideem se seznámí i prvňáčci
a druháci.3
Opětovně Vám nabízíme možnost prezentace svých akcí, koncertů, vzdělávacích
akcí a zkušeností s nimi (pozitivních i negativních) na našich stránkách.

1

Servis: vstup zdarma, občerstvení na místě, cestovné neproplácíme, potvrzení o absolutoriu
poskytneme na žádost. Kapacita max. 50 lidí
2
Tedy: Jan Prchal a Jiří Holubec.
3
Více: http://www.solideo.wz.cz/index.php?a=skolam nebo Ing. Kamila Rejmanová 777669334.

Přeji příjemný konec listopadu a pohodové chvíle se žáky ve třídách, zkušebnách i na
pódiích.

Jan Prchal, předseda SHVČR
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