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AKTUALITY září 2013
Krásný zářijový den!
Školní rok nám začal a úvodní kolo máme za sebou. Věříme, že jste vykročili tou správnou
nohou a že Vás hned na začátku nic nezkazilo chuť do práce.
24. letní dílna hudební výchovy proběhla ve dnech 17. – 23. srpna tradičně v Liberci na škole
v Jabloňové ulici. Z reakcí účastníků lze konstatovat, že proběhla úspěšně: účast byla velmi dobrá (95
přihlášených), program byl tradičně „našlapaný“ a muzicírovalo doslova od rána do večera.
Letošní ročník byl výjimečný v tom, že jej poprvé kompletně zajišťovala SHV ČR bez participace jiné
organizace (dříve to bývala Česká hudební společnost, posléze CDVP UJEP Ústí nad Labem). Nesmíme
ovšem zapomenout uvést partnera zcela zásadního a pro konání kurzu zcela nepostradatelného: ZŠ
a ZUŠ Jabloňovou, která poskytla na celý týden své prostory, jídelnu, nástroje, zařízení ... .
Velké poděkování paní ředitelce Mgr. Ivě Havlenové a zaměstnancům školy, zejména
paní Haně Šubrtové a kolektivu školní jídelny.
Program připravený lektory i doprovodné akce hodnotili účastníci velice pozitivně. Svou účastí
na kurzu všem udělali radost dirigent Jakub Hrůša (čtvrtek 22.8.), soubor středověké hudby Solideo
(pondělí 19.8.) a skvělé vokální uskupení Akcent (úterý 20.8.). Věřím, že program Solidea si najde
cestu i do Vašich škol – u nás byli již dvakrát a jako výchovný koncert jsme si je nemohli vynachválit.
Velmi podnětné byly i návštěvy a workshopy projektu Nuberg školám a Nebojte se klasiky! Českého
rozhlasu. Využijte nabídky nákupu jejich kompletů CD se slevami pro školy!
Jubilantovi Pavlu Jurkovičovi jsme pogratulovali na závěrečném koncertu – a jak jinak, než hudbou.
Tato legenda naší hudební pedagogiky si při „cimbálovce“ i zatančila, byť s holemi v ruce. Bylo to milé
a dojemné.
Orchestr Jiřího Holubce slavil 10 let svého působení na našich kurzech a přizpůsobil tomu svůj
repertoár, kterému dominovala hudba z Četnických humoresek v úpravě kolegy Karla Horňáka. Nutno
poznamenat, že všechna vystoupení na závěrečném koncertu byla velice zajímavá – souborovou hrou
perkusí počínaje přes atraktivní boomwhackers, výstupy jednotlivých kroužků po sborové vystoupení
pod vedením Dáši Zemánkové. Závěrečný soud nad lektory byl milou tečkou za touto neobyčejnou
akcí.
Již počtvrté byly v úvodu kurzu předány Ceny Jaroslava Herdena za dlouhodobou úspěšnou
pedagogickou a uměleckou činnost v oblasti regionálního školství, za propagování a přínos předmětu
hudební výchova po stránce odborné i společenské. Letos byly uděleny čtyři, všechny osobnostem,
které se výrazně zapsaly do historie české hudební výchovy. U příležitosti neuvěřitelného a krásného
životního jubilea paní Boženě Viskupové, za celoživotní působení v oblasti přípravy pedagogů panu
prof. PhDr. Tomášovi Fialovi, CSc. a za přínos hudební výchově panu Jaroslavu Koutskému.
Letos byla udělena i cena in memoriam, a to panu PhDr. Petru Jistelovi, kterou převzal Jaroslav
Koutský, jeho dlouholetý spolupracovník.
Ve dnech 3. až 5. října se na výstavišti v Praze – Letňanech koná hudební veletrh For Music
& Show, který by měl být zaměřen i na školní muzicírování. V minulosti byl doprovodný program
zaměřen i na školy a těm bylo pro jejich žáky poskytováno volné vstupné. Tomu tak tentokrát není,
nebo jsem se alespoň k takové informaci přes veškerou snahu nedostal a to ani na MŠMT, které je
jedním z partnerů celé akce. Je to škoda, osobně bych toho se žáky využil. Nicméně ve čtvrtek 3. října
se v SAI Conference Hall koná od 11*30 kulatý stůl k problematice muzicírování ve školách.
Pokud budete poblíž, přijďte! Více na: www.for-music-show.cz

Rádi bychom Vás upozornili na zajímavý projekt, který je připraven pro rok 2014, což bude mimo jiné – také Rok české hudby. Název je České ucho a podrobné informace můžete najít na našich
stránkách. Projekt je vhodný pro ZŠ, SŠ i ZUŠ.
Na MŠMT došlo k určitým personálním změnám, tuto instituci opustil náš dlouholetý kolega
dr. Pavel Kloub, který nám velmi pomáhal při organizování letních kurzů. Přejeme mu na novém
působišti hodně radosti a muziky.
Na webových stránkách shvcr.cz je stále vyvěšena přihláška ke členství ve Společnosti
pro hudební výchovu České republiky.
Rádi na stránkách zveřejníme i Vaše příspěvky – podělte se o své zkušenosti, názory a úspěchy
s ostatními!
A závěrem několik citací z dotazníků účastníku LDHV 2013:
... příjemný odpočinek, radost v nejryzejší podobě!
Všem vám děkuji za nápady a příjemnou atmosféru, ať vás dobrá nálada neopustí s prvním
zazněním koled na konci října!
Děkuji, že vše probíhá stále stejně skvěle, pořád z lektorů čiší nadšení a přetavuje se v nás
do motivace začít příští školní rok!
Díky za to, že tento kurz existuje, člověk tu nejen nasbírá spoustu nápadů a skvěle si
zamuzicíruje, ale pozná i řadu skvělých lidí. A mně osobně se po kurzu vždy lépe nastupuje do školy :-).
Děkujúúú! 
Vaše kurzy mne zaujaly a myslím, že dobře vyvažují stránku praktickou a teoretickou.
Jako vždy – radost z práce, zábava, dobrý start do školního roku.
Na LDHV se vždycky moc těším a ještě mě nikdy nezklamala. Odvážím si krásné zážitky,
inspiraci do nového školního roku a spoustu materiálů, moc děkuji organizátorům, že se LDHV tolik
věnují.
Jsem opravdu moc ráda, že jsem mohla znovu přijet.
Organizace - vynikající, promyšlená, propracovaná do detailu – klobouk dolů!
Je to tu senzační a moc děkuji všem !

Jan Prchal, předseda SHVČR
V Liberci 2013-09-24

