Moje první účast na LŠ HV v Rychnově
(letos již ale v roce 2009 výroční dvacátá)
(Jitka Špittová, Paseky u Šternberka)
Jako absolventka SPGŠ v Přerově jsem po svém příchodu do praxe s dětmi
postrádala materiály pro vlastní hudební činnosti. Z volitelné výchovy jsem maturovala, ale
do přímé výchovné práce s dětmi jsem byla zcela nepřipravena.
Po jednom předčítání v bývalých Učitelských novinách jsem se dozvěděla o organizování
letních hudebních kurzů . Složitě jsem se přes redakci přihlásila, a tím se započala moje již
dvacetiletá spolupráce s účastí na akcích pořádaných Společností pro hudební výchovu a
bývalými Hudebními kontakty Hany Halíkové.
Poněvadž moje poznání a nabývání praktických zkušeností rostlo rok od roku (jarní a podzimní tematické semináře s Hudebními kontakty a pak o prázdninách LŠHV v Rychnově nad
Kněžnou a později v Liberci), chtěla jsem se se získanými zkušenostmi, a hlavně tenkrát
ještě nedostupnými materiály, podělit s ostatními učitelkami. Bývalé Moravské metodické
sdružení učitelek v Olomouci si mne vybralo na základě inspekcí ČŠI do vedení kabinetu pro
HV. Tím se zúročilo moje snažení a mohla jsem i ostatním učitelkám připravovat a organizovat celoroční vzdělávací projekty Dalšího průběžného vzdělávání učitelek MŠ při SISŠ
v Olomouci. A kdo nám lektoroval? Právě ty úžasné osobnosti hudebního vzdělávání
u nás – Alena Tichá, Božena Viskupová, Jaroslav Herden, Zdeněk Šimanovský, Petr Jistel,
Anička Velanová, Eva Kulhánková, Pavel Jurkovič, Lenka Battěková, Lenka Pospíšilová
a další. Nesmím opomenout velkou oporu seminářů, čímž byl Muzikservis se Zbyňkem
Štillerem (nástrojové a materiální zajištění seminářů s Pavlem Jurkovičem). Na tato léta mé
aktivní činnosti budu vždy ráda vzpomínat. Byly to velké starosti , ale pro mne radosti.
Všechen hudební inventář (tak nás vždy všechny fanynky kurzů HV oslovoval již zesnulý
Petr Jistel) mi záviděl, že se kromě LŠ HV setkávám s našimi lektory HV ještě mimo.
S mnohými jsem se blíže seznámila a stali se z nás přátelé. Za jejich přízeň děkuji, moc si jí
vážím a jsem všem vděčná. Otevřeli mi okna do krásného nekonečného světa hudebního
království. A jak mne někdy oslovují? Ty naše moravské sluníčko, a to mne těší nejvíce.
Ukončení každých letních prázdnin si už nedovedu představit bez účasti na LŠ HV. Dny plné
zpívání, tancování, společného muzicírování, poslouchání hudby, muzikoterapie jsou pro
mne osobně velkou třešničkou na prázdninovém dortu. Z nabyté energie, krásy v duši a ze
vzpomínek nádherně společně prožitých chvil čerpám pak energii ještě v průběhu roku
velmi dlouho. Děkuji, že se mi podařilo vniknout do společenství těchto nádherných
hudebních lidiček.
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