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NADAČNÍ FOND PEDAGOGICKÉ ŠKOLY V LITOMYŠLI 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

ZA ROK 2015 

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zaregistrován a potvrzen u Krajského 

soudu v Hradci Králové dne 21. ledna 1999. Nadační fond byl zřízen s cílem zlepšit 

vzdělávání a výchovu žáků VOŠP a SPgŠ v Litomyšli. 

Správní rada a zástupci tříd Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli se sešli 

před třídními schůzkami v dubnu a listopadu 2017. Byli seznámeni s aktivitami ředitelství 

školy, s hospodařením nadačního fondu za uplynulé období, s výroční zprávou školy za rok 

2016-2017 a s kladnou zprávou revizora nadačního fondu. Ve výroční zprávě školy jsou 

uvedeny všechny soutěže, festivaly a vystoupení, kterých se žáci účastní nebo které 

organizujeme.(viz webové stránky školy) 

Nadační fond přispívá všem členům na povinné akce školy, zejména na tělovýchovné 

kurzy a exkurze. Podporuje vzdělávání žáků ze sociálně slabých rodin, platí cestovní výlohy 

žákům, kteří reprezentují školu na soutěžích a festivalech. Pomáhá při zajištění kulturních, 

sportovních, společenských a vzdělávacích akcí, např. maturitní ples, slavnostní vyřazení 

absolventů, divadelní vystoupení, festivaly, odborné semináře. Jsme přidruženou školou 

UNESCO, která se orientuje především na dětská práva. Na střední i vyšší odborné škole 

je zavedena výuka metodami, postupy a programy snižování národnostního a rasového napětí, 

výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. 

Na základě rozborů výsledků z minulého roku jsme se zaměřili na požadavky státní 

maturity, a na plnění obsahu i rozsahu učiva pedagogického lycea i modulů VOŠ. Výsledky 

závěrečných zkoušek SŠ i VOŠ jsou velmi pěkné a převyšují celostátní průměr. 

Do majetku Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli patří fond učebnic 

a odborných knih, který je neustále obnovován. Rozvíjí se vzájemná spolupráce učitelů, 

ředitele školy, žáků i rodičů žáků a studentů VOŠ. 

Finanční prostředky jsou soustřeďovány na běžném účtu. Účet je veden u Komerční 

banky v Litomyšli.  

Přínosem Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli je i pomoc žákům 

ze sociálně slabých rodin a podpora zájmové činnosti žáků. 
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SOUTĚŽE, FESTIVALY – VÝZNAMNÁ UMÍST ĚNÍ 

1. Středoškolská odborná činnost 

• Reprezentace žáků v SOČ – krajské kolo (2. místa) – 2016/17 

• Vaníčková Lenka (14 Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika 

volného času) 

• Motlová Barbora (12 Tvorba učebních pomůcek) 

• Nepraš Patrik (15 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby)  

2. Tělesná výchova 

• Stolní tenis – 2. místo v krajském kole 

• Basketbal – 3. místo v krajském kole 

3. Dramatická výchova 

• Ve dnech 2. - 5. 11. 2016 jsme se s vybranými žáky zúčastnili 49. ročníku 

národní přehlídky „Pedagogická Poema Litomyšl 2016“ v disciplínách přednes, 

četba a improvizované vyprávění. V disciplíně přednes jsme získali pásmo zlaté. 

V disciplínách improvizovaného vyprávění a četba stříbrné pásmo. 

4. Přírodní vědy 

• Přírodovědný klokan 2016/2017 – kategorie „Junior“ se umístila na 5. místě 

v rámci Pardubického kraje žákyně S1.B Daniela Fléglová. 

• Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU organizovaná JČMF se umístila 

23. místě žákyně S3.C Kateřina Mannlová a získala titul úspěšný řešitel. 

• Logická olympiáda Pardubického kraje 2016 se žákyně S3.C Tereza Dostálová 

umístila na bodovaném 32. místě. 
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PĚVECKÝ SBOR KOS PŘEVZAL OCEN ĚNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE 

Na slavnostním večeru ve Východočeském divadle převzali nejvyšší krajská ocenění 

laureáti za rok 2016. Ve čtvrtém ročníku odhlasovali krajští zastupitelé čtyři Ceny Michala 

Rabase za záchranu a pět Cen za zásluhy o Pardubický kraj. Jednu z nich získal i pěvecký 

sbor KOS z Pedagogické školy Litomyšl. 

Slavnostní předávání se uskutečnilo 3. května. Oproti loňskému roku vzrostl počet 

nominací od široké veřejnosti téměř dvojnásobně, celkově na 58 osob. „Všechny návrhy byly 

velmi hodnotné a pro hodnotící komisi nebylo vůbec jednoduché z nich vybrat. Proto není 

divu, že počet oceněných od minulého roku vzrostl. Dokazuje to, že v našem kraji žije celá 

řada osobností, které mohou sloužit jako vzor nám všem v době, kdy neustále slýcháme, 

že mladá generace nemá ty správné vzory. Všichni z našich oceněných mohou tuto roli 

bezpečně zastat,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. 

 

Ceny Michala Rabase za záchranu 

Současnou studentku 1. ročníku medicíny Terezu Jakabovou náhoda přivedla 

ve správnou chvíli na místo, kde jí bylo zrovna nejvíce potřeba. Díky své duchapřítomnosti 

a odborným znalostem zachránila život ročního chlapečka, který se dusil. 

Nehoda na letním dětském táboře skončila u jednoho z táborníků řezným poraněním 

ruky a masivním krvácením. Jeden z přítomných chlapců, Daniel Přikryl, zareagoval 

automaticky. Ránu palcem zatlačil a poté obvázal ručníkem. Postup si prý vybavil podle toho, 

co slyšel ve škole a co viděl ve filmech. 

Veřejností nejen v Pardubicích otřáslo v loňském roce loupežné přepadení místního 

krejčovství. Těžce zraněná a silně krvácející žena s bodnou ránou na krku tehdy utekla před 

pachatelem z provozovny na ulici. Kolemjdoucí sice zavolali záchranku, ale účinnou první 

pomoc ji poskytl až Petr Kmoníček, který projížděl kolem. Před lety pracoval na záchranné 

službě a věděl, jak krvácení zastavit a ženě pomoci. 

Florbalový turnaj v nově postavené českotřebovské sportovní hale se změnil v drama, 

když náhle začala praskat konstrukce střešních vazníků a celá střecha se postupně sunula 

k zemi. Na naléhavý pokyn rozhodčích zareagovali hráči i diváci okamžitě. Shodou šťastných 

náhod a díky pohotové reakci nedošlo k vážnějším zraněním či fatálním následkům. 

Za rychlou reakci převzali ocenění Renata Typlová za sportovní klub FbK Orlicko-Třebovsko 

a florbaloví rozhodčí Jiří Němec a František Košňar (v zastoupení otce). 
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Ceny za zásluhy o Pardubický kraj 

Závodník, který na horském kole vyhrál snad všechno, co se vyhrát dalo: mistr 

Evropy, vítěz světového poháru i olympiády, vicemistr světa a maratónský šampion Jaroslav 

Kulhavý. Král cyklistiky a vzor pro mnoho kluků, kteří i díky němu začali sportovat. 

Víc než deset tisíc pacientů měl na svém operačním stole emeritní přednosta 

chirurgického oddělení pardubické nemocnice Karel Havlíček. Má velkou zásluhu na rozvoji 

tohoto oboru v kraji, kde vychoval řadu lékařů a sester také jako pedagog. Ocenění dostal 

za svůj celoživotní přínos. 

Nejmilejší vůní dalšího laureáta, Evžena Erbana, jsou výfukové plyny z plochodrážní 

motorky. Jeho jméno je celoživotně spojeno s legendárním závodem o Zlatou přilbu. Patnáct 

let strávil na oválech jako jezdec a další roky jako sportovní manažer, který se nadále stará 

o pardubické rodinné stříbro a pomáhá ho rozvíjet. 

Po roce 1989 se systém učňovského školství založený na spolupráci s podniky začal 

rozpadat. Příležitosti vrátit řemeslu jeho zaslouženou dobrou pověst se chopil Josef Ročárek, 

který v roce 1992 založil první soukromé učiliště na Pardubicku zaměřené na stavbaře. Dnes 

je z něj Střední škola řemesel a služeb, která úspěšně navazuje n odkaz svého zakladatele.   

Střední pedagogická škola v Litomyšli je pro mnoho žáků atraktivní i díky možnosti 

zpívat v jejich proslaveném smíšeném pěveckém sboru KOS Litomyšl. Původně dívčí sbor 

změnil v roce 2002 na sbor smíšený nový sbormistr Milan Mot, který ho od té doby dovedl 

k řadě úspěchů na české i mezinárodní scéně. Výborné podmínky pro fungování sboru 

pomáhá vytvářet na škole i její ředitel Stanislav Leníček. 

 

Medaile hejtmana 

Sportovní manažer Pavel Stara stál v loňském roce v čele projektového týmu 

Olympijského parku Pardubice a koordinoval na 300 dobrovolníků. Pod jeho vedením 

se uskutečnila nejúspěšnější doprovodná akce brazilské letní olympiády v celé republice, 

které se zúčastnilo 374 tisíc návštěvníků. 
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Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zřízen transformací Nadace VOŠP 
a SPgŠ v Litomyšli. Finanční prostředky Nadačního fondu jsou vedeny na: 

Běžný účet č. 31036591/0100 u KB Litomyšl - stav účtu k 31. 12. 2017  1.517.871,31 Kč 

 ___________________________________________________________________  

CELKEM: 1.517.871,31 Kč 
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NADAČNÍ FOND PEDAGOGICKÉ ŠKOLY V LITOMYŠLI 

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli byl zřízen s cílem zlepšit výchovu 

a vzdělávání žáků Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl. 

Žáci ze sociálně slabých rodin mohou požádat o prominutí plateb za půjčovné učebnic, 

příspěvku do nadačního fondu a o příspěvek na povinné akce školy (exkurze, kurzy atd.). 

Současně lze požádat o jednorázový příspěvek nadačního fondu z důvodu mimořádně 

tíživé finanční situace v rodině. 

Požadavky a úlevy členů (žáků) nadačního fondu: 

1. Členský příspěvek žáků denního studia 300,- Kč,  žáků dálkového studia  

100,- Kč. 

2. Jednotná cena 400,- Kč za půjčování učebnic a odborné literatury žákům 

střední školy 200,-Kč žákům denního i dálkového studia VOŠ.  

Při ztrátě učebnice hradí žák trojnásobek pořizovací ceny učebnice. 

3. Kritéria pro posouzení žádostí žáků ze sociálně slabých rodin: 

a. oboustranní sirotci, 

b. doplatek soc. odborů městských a obecních úřadů do částek životního 

minima, 

c. vícečetná rodina – 4 a více dětí. 

Na základě problémů při prokazování rozhodných příjmů pro úlevy žáků ze sociálně 

slabých rodin bylo rozhodnuto spolu se správní radou Nadačního fondu Pedagogické školy 

v Litomyšli takto: 

4. žáci střední školy doloží ke své žádosti pouze potvrzení od příslušného úřadu 

o pobírání doplatku do životního minima 

5. žáci VOŠ, kteří současně žádají o snížení školného ze sociálních důvodů, 

nemusí již potvrzení o příjmech dokládat bude použito z této žádosti. 

V roce 2017 bylo podáno 10 těchto žádostí: 

• 5 žádostí - vícečetné rodiny (4 a více dětí) 

• 3 žádosti - doplatek do živ. minima 

• 2 žádosti - oboustranný sirotek 

Jednorázový příspěvek sociálně slabým žákům byl ve školním  roce 2016/2017 

vyplacen 11 studentům. Seznam žáků, kteří mají uznanou žádost o úlevy z Nadačního fondu 

Pedagogické školy v Litomyšli, je uložený u předsedkyně správní rady a hospodářky 

nadačního fondu. 
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Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli vede sklad učebnic, které byly 

odkoupeny v roce 1994 od Střední pedagogické školy Litomyšl a průběžně se podle 

požadavků předmětových komisí doplňuje. Odborné učebnice pro studenty VOŠ jsou 

v informačním centru a studenti si je mohou půjčit spolu s ostatními knihami. 

 

Výroční zpráva Nadačního fondu byla předložena členům správní rady k odsouhlasení 

na schůzce správní rady a výboru Nadačního fondu před třídními schůzkami dne 13. 4. 2018. 

 

Schválení Výroční zprávy Nadačního fondu potvrdili členové správní rady svými 

podpisy. 
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Příloha č. 1 - Setkání výtvarníků 

Ve dnech 30.9. – 2.10.2016 pořádala Asociace výtvarných pedagogů pod záštitou 

p. Radomila Kašpara, starosty Litomyšle, ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání 

v Praze a Vyšší odbornou školou pedagogickou a Střední pedagogickou školou v Litomyšli 

celostátní setkání s názvem INOVACE  VE  VÝTVARNÉ  VÝCHOVĚ III, akreditované 

MŠMT. 

Akce se konala v kreativně působivých prostorách vaší školy, která pro každého 

příchozího má svůj genius loci, téměř vznešenou atmosféru.  

Účastníci měli možnost, vedle přednášek, workshopů, návštěvy ateliérů fakulty 

restaurování Univerzity Pardubice, setkat se s výjimečnými osobnostmi - ing. arch. Josefem 

Pleskotem, či galeristou Zdeňkem Sklenářem. 

Stále se potkávám pouze s velice kladným hodnocením semináře. Perfektní organizací, 

dokonalou péčí o hosty se na něm podílely paní Mgr. Jitka Klofandová a paní Mgr. Šárka 

Večeřová. 

Velký dík také patří panu řediteli Stanislavu Leníčkovi, který od začátku 

několikaměsíčních příprav pomáhal nejen vstřícným jednáním, ale i konkrétní nabídkou 

kvalitního ubytování hostů v moderních prostorách Domova mládeže. 

Domnívám se, že celá akce  bude přínosem  pro reklamu vaší školy. Seminář totiž 

navštívili pedagogové ze všech typů škol, z celé republiky, i z Moravy. 
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Příloha č. 2 - Mezinárodní spolupráce s pedagogickou školou Barnim 
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Němečtí studenti v Litomyšli 

Ve dnech 20. – 26. 11. 2016 se uskutečnila druhá část letošní mezinárodní výměny 

žáků a studentů partnerských škol mezi VOŠP a SPgŠ Litomyšl a Oberstufenzentrum 1, 

Abteilung 3, Barnim bei Bernim, BRD, kde se vzdělávají rovněž budoucí vychovatelé 

a pedagogičtí a speciální asistenti. Jednalo se celkově již o 11. ročník této akce. V říjnu odjelo 

20 litomyšlských žáků a studentů do německého Schlaubetal, kde se zúčastnili 

seznamovacího týdne („Kennenlernwoche“) se svými německými kolegy. A reciproční 

listopadová část se odehrála v Litomyšli, kdy na oplátku přijelo 20 německých studentů 

na návštěvu VOŠP a SPgŠ. Akce je významně podporována Fondem česko-německé 

budoucnosti. 

Na programu byla hospitace a účast ve výuce, prohlídka litomyšlských zajímavosti, 

exkurze do Prahy spojená s návštěvou Senátu ČR, hospitace v litomyšlské mateřské škole 

(Zámecká) a vyvrcholením celého pobytu byla příprava a předvedení programu pro žáky 3. 

Základní školy v Litomyšli, kteří se učí německy. Němečtí studenti včetně jejich 

pedagogického doprovodu byli u nás poprvé a podle jejich slov byli školou, přístupem žáků, 

ale i městem nadšeni a chtějí se sem vrátit. 

 
Můj pobyt v Litomyšli 

Do Litomyšle jsem odjížděla s určitými očekáváními. Chtěla jsem poznat Litomyšl 

a trošku vidět i Prahu. Především jsem se ale těšila na české žáky. Některé jsem už znala 

z jejich říjnového pobytu u nás, nové jsem chtěla poznat. Rovněž jsem chtěla vidět prostředí, 

o kterém mi vyprávěli, a prožít s nimi jeden běžný školní den. 

Všechny body programu se mi velmi líbily. A všechna moje očekávání byla splněna. 

Prošla jsem si jedním školním dnem a mám z něj velmi dobrý zážitek. Myslím, že je podobný 

jako u nás. To, že žáci chodí v polední pauze na oběd do poměrně vzdálené školní jídelny, 

vidím jako dobré, protože jim to pomáhá udržet se fit. 

Co se týče jídla v internátě, je třeba si na něj trochu zvyknout, ale přesto je kuchyň 

dobrá. Chybí mi jen víc vitamínů, ovoce a zeleninu je ale možné koupit v mnoha 

obchodech.  Internát sám o sobě je opravdu krásný a je tam po ruce všechno, co člověk 

potřebuje. Všichni dodržují daná pravidla. 

Město Litomyšl je mimořádně krásné, nechybí mu nic, co je třeba. Je tu stále 

co objevovat a čeští žáci nám ukázali i příjemnou veganskou restauraci, kde jsme byli na jídle. 
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Kontakty s našimi českými kamarády se ještě více upevnily. Jsme smutní, 

že se musíme rozejít a nevíme, jestli se ještě budeme moci vidět.  Zůstáváme ale všichni 

v kontaktu. 

Cítila jsem se tady stejně dobře jako doma. Všichni byli přátelští, vstřícně usměvaví 

a vůbec nic mi tu nechybělo. 

Jenny Seeger, Schorfheide, BRD 

Můj týden s německými studenty 

Od 20. 11. do 26. 11. 2016 se konal výměnný pobyt německých studentů 

s litomyšlskými studenty pedagogické školy. Všichni jsme byli po příjemně stráveném týdnu 

ve Wandlitz natěšeni, až nás naši němečtí kamarádi přijedou navštívit k nám a my jim 

konečně ukážeme krásy Litomyšle a náš obvyklý školní den. 

NEDĚLE 

První shledání bylo super, těch pár hodin, co zbývalo do konce neděle po jejich 

příjezdu, uběhlo jako voda, a ani jsme si nestačili říct vše, co se za ten měsíc a kousek, 

co jsme se neviděli, událo. 

PONDĚLÍ 

Druhou vyučovací hodinu si s Eliškou vyzvedáme svoji partu, s kterou jsme trávily 

týden v Německu. Celý školní den probíhal jako po másle. Vytknout však musím to, 

že několik učitelů přímo ignorovalo jejich společnost a nevšímali si jich. Na druhou stranu ale 

zase musím pochválit například literaturu, kde nás pan učitel zapojil všechny, společně jsme 

si povídali, a dokonce jsme ho i poprvé slyšeli mluvit německy a anglicky. Například dal 

německým studentům přečíst text básně od Goetha v češtině a opačně jsme my pak zkoušeli 

číst text v němčině. Celá hodina nás moc bavila a myslím, že pro Němce to taky byla legrace. 

V polední pauze jsme šli na oběd do restaurace, jelikož po snídani ve školní jídelně 

se rozhodli, že raději zajdeme někam jinam. Bylo zajímavé pozorovat, jak si vybírají jídlo, 

protože asi třikrát změnili požadavek. Nakonec ale všichni dostali to, co chtěli. Po obědě jsme 

se šli projít do Klášterních zahrad, kde se jim velice líbilo, a byli překvapeni, jak to tu máme 

hezké. Udělali jsme si tam spoustu společných fotografií a vydali se na internát. Tam nás 

na pokoji učili zpívat německou písničku, z které si nepamatuji ani slovo, protože to byl 

nějaký druh rapu, a rozhodně bych si nepřála slyšet naší výslovnost. Ale na první den jsme 

si užili spoustu legrace. 
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ÚTERÝ 

V úterý dopoledne jsme šli na hospitaci do mateřské školy Zámecká. Děti vůbec 

nebyly ostýchavé, a i přes jazykovou bariéru se Němci a dětmi domlouvali s minimální 

pomocí Čechů. Zpívali jsme s nimi a sledovali vystoupení, které si pro nás připravili. 

Po hospitaci jsme šli do kavárny na čokoládu, protože jsme se dozvěděli, že v Německu 

čokoládu pijí velmi často. Strávili jsme tam celé odpoledne povídáním. Další zastávka byla 

hospůdka Na sklípku, protože nám oznámili, že bez ochutnání českého piva Českou republiku 

neopustí.  

STŘEDA 

V sedm ráno jsme vyjeli autobusem do Prahy. Naše první zastávka byl Senát, kde jsme 

měli domluvenou prohlídku. Pro většinu lidí z naší skupiny to bylo opět vcelku výjimečné, 

jelikož na takovéto prohlídky moc často nechodí. Byli jsme spokojeni. Po prohlídce jsme šli 

na oběd do restaurace, kde jim velice chutnalo. Jen jsem byla překvapena, že radši vsadili 

na jistotu (řízek s hranolky), než aby zkusili nějakou českou specialitu. Po obědě jsme 

se rozdělili a se slečnami jsme se vydaly nakoupit nějaké oblečení podle jejich přání.  Kluci 

šli hned vedle do kavárny, kde na nás čekali hodinu, a pak byli překvapeni, že jsme zpět tak 

brzy. Hned vedle kavárny bylo kaleidoskopické muzeum se zrcadlovým bludištěm, kde jsme 

jak malé děti strávili asi dvě hodiny procházením tam a zpět. Opět musím říct, že jsme 

se s nimi zase hodně nasmáli. Cestou zpět jsme si prošli Václavské náměstí a vyšlo to tak 

akorát na cestu zpět. Po příjezdu do Litomyšle jsme šli na pizzu, která jim moc chutnala. 

Němečtí studenti říkali, že v Německu takovouhle nemají, takže jsme byli velmi polichoceni. 

ČTVRTEK 

Ve čtvrtek nás čekalo chystání projektu na pátek pro základní školu. Rozhodli jsme se, 

že zvolíme obdobnou variantu jako v Německu, a to popis lidského těla v angličtině 

a němčině. Chystání kartiček s názvy částí těla a obkreslování postavy zabralo asi hodinu 

a zbytek času jsme trénovali písničku Hlava, ramena, kolena, palce v české i německé verzi. 

Opět to byla zábava, protože jsme pletli názvy a věřím, že pro ně mohlo být vtipné, že když 

ukážeme na oči, zpíváme palce. Ale nějak jsme to vypotili a natrénovali jsme vystoupení 

na další den. Odpoledne byla domluvená hospitace v hudební výchově, kterou vedl pan Motl. 

Ten je geniálně zapojil a věnoval se jim na 100%. Například jsme malovali, co jsme slyšeli 

v hudbě, kterou nám pan učitel pouštěl. Mně osobně to bavilo moc, protože jsem konečně 

viděla ty (i když minimální) rozdíly v myšlení. Hned po skončení jsme se šli projít 

po Litomyšli a koupit několik upomínkových předmětů. 
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PÁTEK 

Na dopoledne jsme měli domluvenou návštěvu Základní školy T. G. Masaryka, kde 

nám prvňáčci předvedli nacvičené číslo, ve kterém bylo zahrnuté předávání Slabikářů. Děti 

si vysloužily velký potlesk. Potom jsme se postupně vystřídali u žáků 8. třídy s našimi 

projekty a dětem se to (podle reakcí) líbilo. Dokonce jsem byla překvapená, že se žáci snažili 

se sami zapojit a vůbec se neostýchali mluvit v němčině. Němci byli také příjemně 

překvapeni. Hned potom jsme šli na internát, kde bylo shrnutí celého týdne. Tam nás 

už pomalu chytl stesk, jelikož jsme si uvědomili, že brzo pojedou domů. Zůstala jsem u nich 

s Eliškou, co nejdéle to šlo, abychom si je ještě trošku před odjezdem užily. A pak už nadešlo 

loučení, které trvalo asi hodinu, a bylo plné emocí a smutku, ale jsem si jistá, že se brzy 

uvidíme znovu. Celý týden bych shrnula jako nezapomenutelný. Strávila jsem ho s partou lidí, 

která mi přirostla k srdci a která nám už připravila příjemný týden v Německu, takže jsme 

měli možnost jim to oplatit. I přes to, že jsme mezi sebou měli jazykovou bariéru, kterou jsme 

den za dnem přestupovali a rozuměli jsme si víc a víc, jsem si s nimi rozuměla perfektně. 

Tohle je přesně ukázka toho, že když se chce, tak jde všechno, protože i přes to, že já bych 

s nimi měla správně mluvit německy, oni mě nechali mluvit v angličtině a naopak mě v tom 

ještě podporovali a snažili se semnou také komunikovat v jazyku, kterému já rozumím. 

Komunikace a porozumění nám v naší skupině rozhodně nechyběla. Avšak i přes dálku, 

kterou mezi sebou máme, se zase brzy uvidíme.  

Zuzana Haklová, S3.C 
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Příloha č. 3 - Soupis akcí pěveckého sboru KOS za rok 2016-17  

Přehled koncertů, akcí a vystoupení 
 

Smíšeného pěveckého sboru  
 
 

 

VOŠP a SPgŠ Litomyšl 

 
za školní rok 2016/17 

 
 

zpracováno 26. 9. 2017 



32 

PODZIM  
 
 

27. – 28. 8. 2016 Návštěva japonského orchestru z Tokia 
So – Ne   sobota: přípravná zkouška na DM 

neděle:  Mezinárodní koncert  
KOS a Shinagawský mládežnický symfonický orchestr 
18.00 hod. Smetanův dům Litomyšl 
 
 

  

 
 

  
 

 
Po 29. 8. 2016  zkouška na barokní operu s paní režisérkou na DM 
So 10. 9. 2016  Provedení barokní opery Pygmalion (J. P. Rameau) 

Valtické zámecké divadlo, Barokní slavnosti Feste teatrale 
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26. – 28. 9. 2016 Svatováclavské slavnosti, Vídeň 
Po – St    Velvyslanectví ČR ve Vídni 
 
 

    
 

 
 
 
 

7. – 9. 10. 2016  Soustředění na DM, křest nováčků 
Pá – Ne 
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Čt 13. 10. 2016  Koncert v Novém Jičíně 
   Beskydské divadlo 
 

    
 

 
Pá 4. 11. 2016 Pedagogická POEMA – národní přehlídka přednesu, čtení 

a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol 
20.00 hod. Jízdárna, Zámecké návrší 

 
 
Pá 25. 11. 2016  Den otevřených dveří SPgŠ 
   vystoupení na schodech 
 
St 30. 11. 2016  Vystoupení na konferenci 
   Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže Litomyšl 
 
 

ZIMA  
 
 
2. – 4. 12. 2016  Soustředění na DM 
Pá – Ne 
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Út 13. 12. 2016  Slavnostní koncert KOSu  
k 15. výročí existence smíšeného sboru na pedagogické škole  
+ křest CD Mozaika vzpomínek 

   Smetanův dům Litomyšl  

     
 
10. – 12. 2. 2017 Soustředění na DM 
Pá – Ne 

 
 
 
 

JARO 
 
 
7. – 9. 4. 2017  Soustředění na DM 
Pá – Ne 
 
21. – 23. 4. 2017 Mezinárodní soutěž Slovakia cantat, Bratislava 
Pá – Ne   Zlaté pásmo, Zvláštní cena poroty za dramaturgii, Vítěz 
kategorie 
 
 

 
 



36 

 
St 3. 5. 2017  Slavnostní večer spojený s předáváním cen Pardubického kraje 
   „Cena za zásluhy o Pardubický kraj“ 

17.30 hod. Východočeské divadlo, Pardubice 
 

 

       
 

 
19. – 21. 5. 2017 Soustředění na DM 
Pá – Ne 
 
 
 
 
 
    
 
 
Premiéra  symfonické verze Celebration Jazz Mass Karla Růžičky 
   Smetanova síň Obecního domu Praha 
Ne 4. 6. 2017  pozdní odpoledne – zkouška s Kühnovým sborem a dirigentem 
Út 6. 6. 2017  13.00 – 16.00 – zkouška s orchestrem FOK 
St 7. 6. 2017  10.30 veřejná generálka 
   19.30 koncert 
Čt 8. 6. 2017  19.30 koncert 
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30. 6. – 2. 7. 2017 Smetanova Litomyšl  

Karel Růžička: Celebration Jazz Mass 
   KOS, Kühnův smíšený sbor a orchestr FOK Praha  
Ne 2. 7. 2017  14.00 generálka Litomyšl 

17.30 hod. koncert, II. Nádvoří Zámku Litomyšl 
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Příloha č. 4 - Sbor KOS na koncertním turné v Kanadě a USA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. den: 29. 11. 2017 Litomyšl, Praha, Paříž Toronto, Barrie 

Hurá! Konečně vyrážíme. Po dlouhé  přípravě a náročných zkouškách už se nemůžeme dočkat. 

Odjezd brzy ráno, trochu nasněženo… Vypadá to, že jsme všichni, ale… malé dobrodrůžo je tady: Niky 

Janypka nám po cestě autem do Litomyšle zapadl. Naštěstí vše dobře dopadlo a tak již kompletní vyrážíme 

směr Letiště Praha. Odbavení bez problému, oba lety taktéž. V podstatě by se dalo říci, že to uteklo jako 

voda. Jídlo, spánek, hudba, hry a filmy, užíváme všechny možnosti servisu. Stihneme i pilně studovat noty 

a procházet texty písní,  Ale jinak pohoda…! ☺ Až v Torontu - cíli našeho dalekého letu přichází další 

dobrodrůžo. Jednak vzrušení, že jsme tady, ale také trocha napětí z kontrol a množství lidí, které jimi 

společně s námi prochází. Do toho ještě smolaři dne - Nikymu nedorazil kufr, prý až zítra…  

Setkáváme se s Michalem a Colleene – organizátory našeho turné. Shledání provází velká radost! 

Nasedáme do překrásného busu a vyrážíme do města Barrie, kde nás čekají naše první zaoceánské rodiče. 

Večeře, chvilka konverzace a šup do postele, nabrat síly na nový den a nové zkušenosti!   
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2. den – 30. 11. 2017 - Barrie 

Probouzíme se do krásného slunečného rána. Posnídáme s rodinami, scházíme se v kostele (centrum 

veškerého dění) a vyrážíme na naší první štaci. Čeká nás koncert na základní škole Timothy Christian 

Schole. Na přípravy není moc času, ale koncert se vydařil. Malí posluchači byli vstřícní a vnímaví. Největší 

úspěch, jak jsme předpokládali, měla americká vánoční hitovka Jingle Bells. Sobí rohy, santovské čepičky 

a pohyb udělaly své. Za odměnu po koncertě odjíždíme k jezeru Simcoe. Nejprve pózujeme u velké 

skulptury ducha původního obyvatelstva, procházíme se, fotíme a fotíme… Deštivé odpoledne trávíme 

prvním shopováním, někteří potkají i kanadského Santu. Po návratu do kostela odpočíváme, hrajeme pinec, 

fotbálek a další hry, které k využití nabízí zázemí moderního kostela. Zbytek dne využíváme ke zkoušení. 

Na koncert pro krajany v Torontu chystáme výběr z České mše Vánoční Jana Jakuba Ryby, pilujeme části 

z Mesiáše G. F. Handela, který se pojí s americkými Vánocemi. Po skvělé večeři zkoušíme s místní kapelou 

americké duchovní písně. Stále cítíme únavu z časového posunu, ale vše zvládáme, vracíme se do rodin 

a děkujeme za 1. hezký den v Kanadě.   
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3. den – 1. 12. 2017 – Barrie, Niagara Falls 

Na dnešní den se moc těšíme! Nebudu přehánět, když napíšu, že nás čeká výlet snů. Uvidíme jeden 

z přírodních divů světa – Niagarské vodopády, ležící na hranici s USA. Čím více se blížíme k cíli, ubývá 

mraků, na místě nás přivítá sluníčko a azurové nebe. Máme štěstí…, nebo to někdo objednal? Krásné počasí, 

nádhera a síla vodopádů a veškerá ta scenérie, která se otvírá našemu pohledu je ohromující…! Další popis 

je naprosto zbytečný. Fota té neobyčejné krásy mluví za své! Jsme tak unešení, že téměř nestíháme oběd.  

Po návratu do Barrie nás čeká příprava prvního celovečerního koncertu pro veřejnost a naše kanadské 

rodiče. Těžištěm programu je výběr z oratoria Mesiáš – dílo krásné, ale nesnadné. Chováme k němu respekt 

a možná proto začátek koncertu provází lehká nervozita. Vše ale nakonec dobře dopadne… Po přestávce 

přichází uvolnění. Hrdě a rádi prezentujeme kus naší domoviny. Vtrhneme do sálu v lidových krojích, 

rozvíříme atmosféru zpěvem operního sboru našeho rodáka Bedřicha Smetany, následuje lidová píseň Jede 

sedlák do mlejna s pohybovým žertem a gradací. Nabízíme i hudební ochutnávku českých Vánoc. Poslední 

část koncertu je věnovaná americkým vánočním a duchovním písním, které zpíváme za doprovodu místního 

worship bandu. Publikum vstává a nadšeně zpívá s námi, koncert graduje do skvělé atmosféry. Přídavek 

Jingle Bells vše umocní. Posluchači jsou nadšeni, Michal Šust – organizátor a duše naší česko-americké 

spolupráce je spokojen, my tím pádem taky! Zbytek večera trávíme v příjemné adventní atmosféře 

s rodinami.  

Díky za krásný koncert a nádherný den!    
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4. den – 2. 12. 2017 – Toronto 

Dnes nás čeká další štace. Po snídani a pak v ještě kostele se loučíme s našimi prvními kanadskými 

rodinami. Byly skvělé a tak doufáme, že se ještě někdy potkáme…! Vyrážíme směr Toronto. Těšíme 

se na prohlídku centra města, tzv. down townu. Procházíme pod mnoha výškovými budovami, až dojedeme 

před budovou radnice a venkovní kluziště, kde na nás dýchne pohodová atmosféra Vánoc. Pod torontskou 

věží CN Tower (telekomunikační a turistická věž, třetí nejvyšší samostatně stojící věž na světě – 553m), 

typickou dominantou města zapózujeme na společné fotografie a pak hurá rozchod. Užíváme si Toronto 

každý po svém! Odpoledne přejíždíme do jediného českého kostela v Americe – kostela sv. Václava. 

Chystáme koncert pro českou komunitu a několik krajanských spolků. Je nám ctí, že záštitu nad koncertem 

převzal generální konzul ČR v Torontu pan ing. Ivan Počuch, který slovem koncert také zahájil. Program 

koncertu, jak jinak než český: výběr z České mše vánoční Jana Jakuba Ryby (v mezinárodním obsazení – 

altové sólo zpívala v češtině Michalova manželka Colleene), české lidové písně a koledy. Tolik milých slov 

a vděčnosti od českého publika po skončení koncertu jsme dlouho neslyšeli. Odcituji jednu reakci 

za všechny: „Víte, dnes jsem díky Vám po 15 letech cítila hrdost, že jsem Češka.“ V publiku byli také 

Slováci, velmi nás také potěšila návštěva pana Bradyho. Jsme rádi, že jsme potěšili, vždyť to je smysl 

našeho zpívání a když pak spokojené publikum odchází a mnozí z posluchačů pokládají ruku na srdce, 

co víc si přát! Po koncertě si dáváme dobrou českou večeři, pan sbormistr, Michal Šust a Andělka ještě 

stihnout udělat interview pro televizi. V autobuse vyslechneme velkou pochvalu pana konzula a pak 

vyrážíme zase dál za našimi dalšími kanadskými rodinami ve městě Oakville. Česká mise v Torontu 

splněna! 
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5. den – 3. 12. 2017 – Oakville, Windsor 

Dnešní den je zpívací. Ráno začínáme loučením. V Oakvillské rodině jsme byli pouze jednu noc. 

Jsme trochu smutní, protože i zde nám velmi rychle přirostly k srdci. Dopoledne trávíme v kostele – 

v obrovském kostele, možná v největším, který jsme v AmericeW doposud viděli. Jedná se o rozlehlou 

moderní stavbu, která vyhlíží spíše jako kongresové centrum s veškerým zázemím (šatny, toalety, kavárna, 

zázemí pro děti, místnosti pro různé příležitosti...). V devět hodin máme příležitost zúčastnit se mše. Před 

další dopolední zpíváme ve velkém foyeru kostela, který se velice rychle zaplnil velkým množstvím lidí, 

vždyť kapacita tzv. worship centra (místo bohoslužby) pojme 1.500 lidí! Po obědě vyrážíme směr Windsor, 

kde nás čeká večerní koncert. Po cestě odpočíváme, sdílíme nové dojmy a zážitky, procházíme noty, aby 

se naše vystoupení co nejvíce vydařilo. Na místě zkoušíme s místními hudebníky, povečeříme, převlékáme 

se a v 18.30 vstupujeme do krásného sálu před cca 500 usměvavých posluchačů. Na programu je Mesiáš, 

české lidové písně a koledy, nakonec americké duchovní a vánoční písně. Atmosféra koncertu je opět 

skvělá. Publikum je nadšené, my spokojeni! Koncert se líbil, což potvrzuje i velký zájem o naše CD. Naše 

další rodiče, kteří si nás po koncertě vyzvedávají, se také usmívají, těší nás, že mnozí z nich si nás byli 

na koncertě poslechnout. Díky za další úspěšný den! 
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6. den – 4. 12. 2017 – Windsor, Detroit   

Ráno se scházíme v kostele a sdělujeme si dojmy z nových rodin. Vedle koncertů a výletů je právě 

pobyt v rodinách další významnou součástí turné. Máme možnost poznat nové lidi, jejich zkušenosti, 

příběhy. Jsou pro nás důležití, protože nám poskytují veškeré zázemí svých domovů a to velmi vstřícně 

a srdečně. Do rodin se zkrátka vždycky těšíme! 

Než se vydáme na další štaci, pan sbormistr ordinuje. Přeci jenom se projevuje jistá únava – tělesná 

i hlasová. A pak směr Mezinárodní academie sv. Cecila – prestižní střední škola se zahraničními studenty. 

Chystáme pro ně koncert, který se uskuteční ve školním kostele. Je krásný se skvělou akustikou. Koncert 

si velmi užíváme, zvuk se krásně nese, mladí posluchači jsou vnímaví. Po koncertě máme příležitost s nimi 

společně poobědvat a popovídat. Samozřejmě, že nechybí společné focení. Všudypřítomné úsměvy 

potvrzují, že koncert se líbil a setkání mělo smysl. Odpoledne za odměnu odjíždíme k Detroitu (USA), 

na kanadské straně obdivujeme jeho panorama, procházíme se, fotíme, pózujeme… Vládne pohodová 

atmosféra a všeobecná spokojenost! Před návratem do rodin ještě trochu shopujeme – utrácíme poslední 

kanadské dolary. Zítra opouštíme Kanadu a přesouváme se do USA! Večer trávíme s rodinami. Je úžasné, 

jak o nás pečují a snaží se nám poskytnout to nejlepší. V podstatě nám nedávají příležitost, aby se nám 

stýskalo. Díky naše kanadské rodiny! Bylo nám u Vás moc dobře!     
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7. den – 5. 12. 2017 – Chicago 

Tak jako jindy máme ráno sraz v kostele. Loučíme se s rodinami, pan sbormistr trochu ordinuje, stále 

trochu bojujeme s nemocemi a pak nasedáme do autobusu. Čeká nás přejezd do USA. Na hranicích 

procházíme individuální kontrolou, snímají nám otisky prstů a registrují nás. Cítíme trochu napětí, ale vše 

proběhne bez problémů, nasedáme zpět do busu, natěšeni na další americkou velkou zemi. Na jídlo stavíme 

v restauraci, oběd zakončíme vynikající zmrzlinou. Asi v 16.00 hod. vjíždíme do centra Chicaga - famózní 

město, ten den velmi větrné a chladné, proto vyrážíme do útrob nejvyšší výškové budovy města a zároveň 

jedné z nejvyšších budou na světe – Willis tower (527 m). U vstupu nás čeká milé setkání s naším bývalým 

kolegou a učitelem Milanem Tláskalem a jeho přítelkyní. Když nás pak výtah vynese nahoru, naskytne 

se nám úžasný již večerní pohled plný barev a světel. Trochu pociťujeme výkyv věže – cca 5 m (podobný 

pocit jako houpaní na lodi), jsme ale tak uchváceni tou světelnou scénérií, že na nepříjemý pocit brzy 

zapomeneme. Nakonec si zapózujeme ve Skydecku (pan sbormistr si střihne stojku, naše klavíristka 

Maruška most), sjíždíme dolů a vyrážíme do ulic. Naším dalším cílem je symbol Chicaga – obrovská fazole 

z nerezové oceli (Cloudgate), která díky lesklému povrchu odráží své okolí. Fotíme se, pózujeme, 

selfíčkujeme, dáme si Jingle Bells, tentokrát výjímečně pod vedením našeho nováčka tenora Honzi Kandera, 

nasedáme do busu a frčíme do Naperville. Dnešní noc strávíme v kostele. Těšíme se, je to změna, trochu 

dobrodrůžo. Před spaním máme příležitost si společně popovídat s Michalem a jeho ženou Colleene. 

Co se nám líbí, jaké jsou rodiny, jak o nás pečují, jak k nám přistupují, modlí se za nás, dělí se o svou 

zkušenost s vírou, obohacují nás… Další hezký den plný zážitků za námi!     
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8. den – 6. 12. 2017 – Naperville, Decature 

Noc v kostele byla opravdu trochu dobrodružná, na kluky se v noci spustila klimatizace, takže 

to některým nastydlým moc nepřidalo. Některým děvčatům byla také trochu zima. Péče v rodině je prostě 

nenahraditelná. Snídáme v restauraci a pak vyjíždíme směr Decature, kde nás čeká další celovečerní koncert. 

Na oběd nás hostí Univerzita v Decaturu. Velmi hezký areál ve starém anglickém stylu, možnosti výběru 

jídla jsou ve srovnání s našimi podmínkami neuvěřitelné, přesto na naše kuchařky nedáme dopustit. 

V podvečer dorazíme do kostela, trochu se občerstvíme, zkoušíme a už jsme nachystaní na koncert. A další 

„dobrodůžo“ je tady… Jedné naší altistce se udělá mdlo, ale vše naštěstí dobře dopadne. Pan sbormistr  včas 

zakročí a posléze nás uklidní, že je v pořádku a my jako profíci, i když znaveni, odvedeme další vydařený 

koncert. Noc trávíme v rodinách, těšíme se na jejich péči. Kostel byl fajn, ale rodina je rodina! 
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9. den – 7. 12. 2017 – St. Louis 

Dnešní ráno začínáme již zaběhlým modelem. Po snídani v rodinách, srazu a loučení v kostele 

vyrážíme zase dál. Naším cílem je St. Louis - domov Michaela Šusta a v podstatě do konce našeho turné 

i domov náš. Dopoledne navštívíme lutheránskou školu, kde máme vystoupení a setkání se studenty. 

Dramaturgie školních koncertů je založená zejména na prezentaci naší hudby, zpíváme ji rádi a hrdě. 

Nabíháme v krojích, rozvíříme atmosféru Smetanovým sborem „Proč bychom se netěšili“ a radostná 

atmosféra koncertu se drží až do jeho konce. Koncert se koná v krásně vyzdobené sportovní hale pro mladé 

obecenstvo (7 - 18 let) – celkem 200 dětí. Po koncertě jsme pozvaní na oběd se studenty. Se zájmem s námi 

debatují, zajímají se o nás, ukazujeme jim prospekty o Litomyšli a naší zemi, povídáme si o společných 

zájmech a získáváme nové přátele. Odpoledne nás za odměnu čeká prohlídka St. Loius. Do města na řece 

Mississippi vjíždíme za krásného počasí. Cílem našeho zájmu je dominanta města - velký ocelový oblouk, 

tzv. Gate Arche, neboli „Brána na západ“, připomínající význam města pro osídlování amerického západu 

v 19. stolelí. Vnitřek je jako v kosmické lodi, na vrchol vystoupáme v malých kabinách ve tvaru vejce. 

Nahoře nás čeká úchvatný pohled na široký tok Mississippi a výškové budovy centra města. Večer dorazíme 

do vánočně vyzdobeného kostela, vítají nás úsměvy našich „starých známých“, radost a hřejivý pocit, 

že se zase po roce vidíme, je vzájemný. Po přivítání jsme hned zváni na vynikající večeři, po té společně 

zkoušíme a připravujeme nedělní koncert. První krásný den v St. Louis za námi!  
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10. den – 8. 12. 2017 – St. Louis 

Dnešní dopoledne trávíme v kostele – respektive v její tělocvičně. Pastor Nad pro náš tělesný 

i duševní relax připravil sportovní hry. Myslím, že většina z nás to uvítala… Poskytují nám výborné jídlo 

a je ho hodně! Někdy máme pocit, že tu jen zpíváme a jíme…☺ Odpoledne jedeme na výlet. Hurá! 

Navštívíme Sciens centrum se spoustou interaktivních atrakcí a expozic. Dostáváme rozchod, a tak si vědu 

užíváme každý po svém a naplno! Z centra odjíždíme do Forest parku – krásného, rozlehlého lesoparku 

uprostřed města. Zastavíme u Muzea umění, zapózujeme u fontán a vcházíme do interiéru muzea, bohužel 

jen na chvíli, čeká nás koncert. Tešíme se, protože se koná v krásném starobylém kostele (Memorial 

Presbyterian Church) s hezkou akustikou. Úvod koncertu byl velmi milý, místní pastor nás přivítal česky, 

koncert se nesl ve velmi příjemné atmosféře, publikum nás odměnilo potleskem ve stoje. Další mise úspěšně 

splněna, znaveni, ale spokojeni se vracíme k našim americkým rodičům.  
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11. den – 9. 12. 2017 – St. Louis a okolí 

Tak na dnešek jsme se opravdu těšili! Máme celý den volno. Program je různý, každá rodina se snaží 

udělat KOSákům ten nejhezčí den. Návštěva City Muzea, střelnice, kino, bruslení, shopování, zmrzlina, 

oslava narozenin KOSačky Báry Zdražilové i s dortem, večerní společné večeře a návštěvy… No prostě 

paráda! Užíváme plnými doušky nejen náplň dne, ale i společné chvíle s rodinami. Mají nás rádi 

a my to cítíme v každé chvíli a situaci, kterou tu prožíváme. Bez přehánění – jsme tu milováni! 
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12. den –  10. 12. 2017 – St. Louis 

Dnes se probouzíme do krásného teplého dne (slunečno 12 stupňů). Je to den významný, plný emocí 

jak pro naše hostitele, tak pro nás. Dopoledne se koná mše, jejíž součástí je křest, večer slavnostní vánoční 

koncert pro naše rodiče. Síla emocí se projevuje zejména v okamžiku, kdy se k veřejnému křtu rozhodnou tři 

naši členové. Jejich vyznání je tak srdečné a emotivní, že to popravdě dojímá i ty z nás, kteří nevěří… 

Možná jsme dojati pozitivním přístupem a láskou k nám, kterou tu cítíme, možná i nás zasáhlo něco vyššího. 

Ať tak nebo tak to bylo silné a krásné! Oběd a krátký odpolední relax trávíme v rodinách, večer se chystáme 

na koncert. Cítíme zodpovědnost, ale přitom se moc těšíme! Našim rodinám chceme zazpívat, jak nejlépe 

umíme. Je to jedna z mála příležitostí, jak jim můžeme poděkovat a daří se: zpěv sboru, dívčí kvartet, sólisté 

(Šustovi, Andělka, pan sbormistr), instrumentalisté, atmosféra, gradace koncertu. Možná se může zdát, 

že se jedná o koncert jako každý jiný, ale tentokrát si užíváme i náročného Mesiáše a během celého koncertu 

cítíme obrovskou sounáležitost – nejen mezi s sebou ve sboru, ale také s publikem! Pochvala přichází nejen 

od něj, ale také od pana sbormistra. Co víc si při jeho detailismu a náročnosti přát. ☺  
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13. den – 11. 12. 2017 – Chesterfield, St. Louis, Clayton 

Třínáctý den našeho pobytu v USA je nabitý. Dopoledne koncertujeme v Chesterfieldu - v místním 

domově pro seniory. Kromě velmi útulného prostředí tu mají také koncertní sál. Program začínáme 

v lidových krojích prezentací české hudby a českých Vánoc, v intermezzu zpívají Šustovi (Michael, jeho 

žena Colleene a dcera Christy) Michalovy úpravy vánočních spirituálů, my se zatím převlékáme 

do kosáckých koncertních krojů, abychom pak přednesli americké duchovní písně. Publikum je spokojené, 

i když nám se ideálně nezpívalo a málo jsme slyšeli klavír. Po obědě za odměnu vyrážíme do krásné 

saintlouiské ZOO, která je součástí rozlehlého Forest parku! Dostáváme rozchod, každý si expozice užívá 

dle svého výběru a libosti. Shodneme se však, že největší atrakcí je lední medvěd a mláďata grizliho!:-) 

Ze St. Louis přejíždíme do města Clayton, kde nás čeká koncert v luxusním hotelu Sheraton pro Nadaci 

významné Američanky Phyllis Schlafly, zastánkyně tradičních hodnot a ideí. V krásném a velmi dobře 

nazvučeném sále je přítomno asi 200 významných lidí, včetně senátorů a veřejných činitelů. I když cítíme 

únavu, do koncertu dáváme maximum. Vydařil se Mesiáš (těžiště programu) i americké duchovní písně 

(některé s doprovodným bandem). Koncert jsme si nakonec moc užili a to se zřejmě přeneslo i na publikum, 

které nás odměnilo potleskem ve stoje!  
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14. den – 12. 12. 2017 – St. Loius 

Další krásný slunečný den a trochu klidnější než jiné. Po pravidelném ranním srazu v kostele někdo 

odpočívá, někdo hraje pinec, jiný fotbálek… Pan sbormistr pravidelně ordinuje�, Ondra rozdává 

zapomenuté věci, co poslaly rodin z Kanady.:-) Dopoledne se přesouváme do centra města, abychom 

zpříjemnily předvánoční čas lidem v City hall – saintlouiské radnici. Zpíváme v překrásném akusticky 

příznivém atriu. Jako odměnu za koncert dostáváme možnost obědvat v 11. patře administrativní budovy 

s krásným výhledem na centrum města. Odpoledne se vracíme zpět do kostela a frčíme s rodiči domů, dnes 

máme příležitost s nimi strávit více času než jindy a jsme za to moc rádi! Některým z nás se plní velký sen, 

navštíví sportovní arénu, kde se odehrává zápas NHL a navíc s českou stopou!!! Za St. Loius Blues hraje 

Dmitrij Jaškin a Vladimír Sobotka, za Tampa Bay Lightning Ondřej Palát. No prostě mega zážitek… 

Užívejte kluci! My v rodinách to ale máme taky pěkný…! ☺ 
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15. den – 13. 12. 2017 - St. Rose, Wildwood 

Dnes hodně cestujeme a zpíváme. Dopoledne vyrážíme ze státu Missouri do sousedního Illinois. 

V městečku St. Rose se na nás těší žáci místní základní školy. Venkovské, ale velmi vstřícné a otevřené 

prostředí je příjemnou změnou. Při příjezdu ke škole si připadáme jako hvězdy, děti už nás vyhlížejí 

a mávají nám, vítají nás úsměvy. Kromě nich, jsou na koncert pozvaní také místní občané. Velmi hezký 

koncert vygraduje tak jako vždy přídavek – píseň Jingle Bells, ovšem tentokrát pod vedením pana 

sbormistra a jeho malého asistenta – asi pětiletého amerického klučinu, který si za dirigentský výkon odnesl 

jako odměnu naše vánoční CD. Po vydařeném koncertě se vracíme zpět do Missouri. Večer nás čeká 

poslední večerní koncert v USA! Odehrává se v kostele s velmi dobrou akustikou. Těšíme se, ale zároveň 

si uvědomujeme, že naše turné pomalu končí. To se také projevuje na našem výkonu a atmosféře koncertu. 

Daří se nám Mesiáš i další program! Užíváme si hezký zvuk, radost z hudby, ale zároveň pociťujeme dojetí 

nad tím, co všechno jsme tu zažili a jak je nám tu dobře! Tyto pocity se v nás ještě více mísí a prohlubují při 

pohledu do publika, kde sedí i naše rodiče, kteří nás přijeli na koncert podpořit a kteří nám tak přirostly 

k srdci. Tohle je prostě jiné turné. Není „pouze“ o kráse hudby, ale také o nových a krásných vztazích!   
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16. den – 14. 12. 2017 – St. Louis, Chesterfield 

Pomalu na nás doléhá fakt, že nás v USA čekají poslední dva dny. Ráno se jako obvykle scházíme 

v kostele, chystáme společný dárek pro Michala a Colleen, hrajeme hry, odpočíváme, poté nám Michal 

pouští film „Pastýř“ o narození Mesiáše a vysvětluje nám význam Beránka Božího, což je i pro nás věřící 

poučné. Po filmu vyrážíme na naši poslední štaci – poslední koncert našeho turné, který se koná v Tower 

Grove Christian Academy. Po příjezdu jsme pozváni na oběd, kde se setkáváme i s malými žáčky - většinou 

černošké populace. Koncert se koná v krásném velkém sále, kde mají i koncertní křídlo, což velmi vítá naše 

mistryně klavíru Maruška, protože většinu koncertů v Kanadě i USA odehrála na elektronická piana. 

Publikum je zde trochu živější, ale o to spontánnější a vřelejší. Černošský temperament se zkrátka nezapře. 

☺ Zbytek odpoledne trávíme v obchodním centru, vítáme příležitost k nákupu dárků pro naše nejbližší 

v Čechách. Večer je pro nás připraven tzv. Good-bey Dinner s hostitelskými rodinami. Kromě výborného 

jídla pro nás pastor Nad zorganizoval hry, kterých jsme se účastnili společně s rodinami a to bylo moc 

dobře! Zažili jsme spoustu legrace a milých situací, takže ani nezbylo moc času na smutnění, že již zítra 

rodiny, které se o nás staraly s láskou a radostí opustíme… Poslední noc v USA je tu!     
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17. a 18. den - 15. a 16.12. 2017 – St. Louis, Minneapolis, Amsterdam, Praha, Litomyšl 

Tak je to tady! Naše americké turné končí. Poslední hodiny našeho pobytu v St. Louis trávíme 

loučením. Ráno se s těžkým srdcem naposled loučíme s rodinami, v kostele s velkou úctou s Šustovými, 

kterým vděčíme nejen za koncerty, výlety, zážitky, ale také za mimořádné chvíle a blízká přátelství, která 

jsme tu získali a prožili. Všichni cítíme, že jsme tu našli svou další VELKOU rodinu. Myslím, že nebudu 

přehánět, když napíšu, že jsme tu nechali kus svého srdce! Vlastní kosáckou písní líčíme společné zážitky, 

děkujeme také sbormistrovi a asistentům (Ondra, Danutka, Andělka, hodně pomohla také Áďa), kteří mají 

nemalý podíl na úspěchu turné. Před obědem máme možnost utratit poslední peníze a pak už nás čeká 

odjezd na letiště. Zpáteční cesta do Litomyšle je dlouhá, let se dvěma přestupy v Minneapolis a 

Amsterdamu. Na Letišti v St. Louis jsme zhruba ve 14.30 hod., v Litomyšli až druhý den ve 22.00 hod. 

Nepočítáme-li asi 6 poškozených zavazadel a dvě, která dorazila až druhý den, cesta proběhlo bez dobře a 

podle plánu. 

Dalo by se však říci, že naše vánoční turné skončilo až v Litomyšli – a to dvěma vánočními koncerty 

v piaristickém chrámu, pro litomyšlské publikum, naše učitele, známé, kamarády, ale především pro naše 

blízké a rodiče, kteří naši výjimečnou americkou zkušenost prožívali s námi. Bylo to nádherné zakončení  

mimořádného turné a krásná předzvěst Vánoc! Moc všem děkujeme za podporu, přejeme krásné 

Vánoce a těšíme se na Vás v novém roce 2018. 
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Příloha č. 5 – Dokumentace dalších akcí a činností sboru KOS 
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Příloha č. 6 - Ocenění za výsledky v soutěžích 
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Příloha č. 7 - Mimoškolní aktivity a charitativní akce 
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Matýskovo odpoledne 

Ve středu 14. června 2017 se na půdě naší školy uskutečnilo Matýskovo soutěžní odpoledne, které bylo 

tečkou za XXI. ročníkem tohoto matematického korespondenčního semináře pro žáky 4. – 5. tříd základní 

školy. Letošního ročníku se průběžně účastnilo na dvě stě soutěžících a ti nejúspěšnější z nich využili 

příležitosti přijet, pobavit se a zasoutěžit si. Pro tyto děti připravili žáci třetích ročníků předškolní 

pedagogiky a pedagogického lycea spoustu her, matematických i nematematických hádanek, tajemnou cestu 

do šmoulí země, úkol přemoci Gargamela a vysvobodit Šmoulinku. Všichni si odpoledne užili, a protože 

byla většina přítomných matematických talentů teprve ze čtvrtých tříd, slíbili si, že se příští rok probojují 

až do finále, aby mohli znovu přijet.  

 

    

    

     


