30 let smíšeného sboru
30 years of mixed choir
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Třicet let činnosti smíšeného pěveckého
sboru GAUDIUM PRAHA
V těchto dnech oslavuje smíšený pěvecký
sbor GAUDIUM PRAHA třicet let své umělecké činnosti.
Sbor byl založen v roce 1988 sbormistry
ing. Vladislavem a Zdenou Součkovými.
Jeho základem se staly zejména bývalé
členky dětského pěveckého sboru RADOST
PRAHA. A jelikož je zpočátku doplnili nadšenci zpívání z řad jejich rodičů, pocházel
z tohoto spojení i první název nového
tělesa – Smíšený sbor rodičů a bývalých
dětí. Ale už o rok později se název změnil na Gaudium, aby tak byla vyjádřena spojitost s lůnem, v němž sbor vznikl.
Později k tomuto jménu přibylo i slovo
Praha, hlavně proto, aby se sbor odlišil
od mladšího jmenovce, sboru Gaudium
Pragense, vedeného Lukášem Hurníkem.

HAMU – sál B. Martinů, 2014

ály, jakož i vícehlasé úpravy lidových písní.
K uměleckému růstu sboru v prvních letech
jeho činnosti podstatnou měrou přispěla spolupráce s hlasovou poradkyní prof.
Věrou Grigovou. Po celých třicet let sbor
vystupuje s klavíristkou Jitkou Nešverovou.
Jako sólisté se na koncertech a vystoupeních sboru v průběhu let představila řada
renomovaných umělců, například členové
opery Národního divadla v Praze Jiřina
Marková, Alfréd Hampel a Vojtěch Kocián, v poslední době sbor svěřuje sólové
party mladým pěvcům Haně Blažíkové,
Janu Morávkovi, Michalu Křístkovi a dalším.
Několik společných projektů sbor realizoval
s pěveckým sborem a orchestrem ČVUT.

Sbor začal pravidelně zkoušet i koncertovat
a jeho řady se postupně rozšířily, nyní se
počet členů pohybuje kolem padesáti. Oba
zakladatelé, sbormistři ing. Vladislav Souček
a Zdena Součková, vedou sbor dosud. Za
uměleckou činnost a za své zásluhy byli oba
oceněni „Cenou Bedřicha Smetany“, získali
také„Cenu Františka Lýska“ a Medaili MŠMT
1. stupně. Za dlouholetou pedagogickou
a uměleckou práci s dětskými sbory bylo
oběma uděleno Čestné občanství Prahy 7.

Sbor reprezentuje svojí činností i Sokol,
neboť členové sboru jsou většinou i členy
T. J. Sokol Královské Vinohrady, a účastní
se pravidelně nejen sokolských přehlídek,
ale i řady dalších sokolských akcí, letos
zaměřených především na konání XVI. Všesokolského sletu. Při této příležitosti sbor
účinkoval i na slavnostním koncertu, který

Postupně sbor nastudoval přes 250 skladeb nejrůznějších žánrů od děl duchovních
a klasické polyfonie z období renesance
a baroka až po současné autory. V repertoáru GAUDIA jsou též standardní party
klasické sborové tvorby, černošské spiritu-
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se uskutečnil 2. července na Nové scéně
Národního divadla v Praze. Od září 2009 do
podzimu 2017 podporovala činnost sboru
i 1. lékařská fakulta Karlovy Univerzity.

(dosud jich uspořádal dvacet čtyři), přičemž vystupoval v Belgii, Francii, Itálii,
Německu, Anglii, Norsku, Švédsku, Dánsku, Bulharsku, Rakousku a Polsku. Sbor
se třikrát zúčastnil festivalu Pražské dny
sborového zpěvu a pokaždé se umístil
ve stříbrném pásmu. Na mezinárodním
festivalu v polském Krakově v roce 2010
GAUDIUM PRAHA získalo vyznamenání
Za udržování tradice sborového zpěvu.

V roce 1998 připravil sbor GAUDIUM vydání
svého prvního profilového CD „Gaudium
pro radost“. V roce 2012 vydal sbor druhé
profilové CD „Proč bychom se netěšili“. Dále
se podílel na profilovém CD skladatele
Emila Hradeckého a připravil rovněž několik dalších, většinou živých nahrávek ze V roce 2016 sbor převzal pořádání pražsvých významných koncertů. Nahrál rovněž ské části Mezinárodního festivalu Choros
skladby pro XV. i XVI. Všesokolský slet.
a v rámci této přehlídky účinkoval v polské
Wroclavi při společném provedení Carmina
Od roku 1998 sbor GAUDIUM pravidelně Burana Carla Orffa pod taktovkou Marka
připravuje některé rozsáhlejší projekty, Pijarowského. Toto dílo pak sbor GAUDIUM
většinou s dirigentem Markem Valáškem PRAHA zazpíval i na dalších koncertech,
a hudebním tělesem Piccola Orchestra, především v rámci Prague Choral festivaPrvním z nich byla v roce 1998 Mše G-dur lu v roce 2016 v Praze a naposledy i letos
Franze Schuberta, o pět let později násle- v květnu společně s několika holandskými
dovala Mše D dur „Lužanská“ Antonína sbory v pražském Rudolfinu. Velkým vyDvořáka. Tu sbor interpretoval mimo jiné znamenáním pro sbor byla již dvojnásobná
u příležitosti stého výročí Mistrova úmrtí účast na předávání cen ministra kultury Rytíř
v katedrále sv. Víta a při Dvořákovském a Dáma české kultury v pražském Divadle na
festivalu ve Zlonicích. Ve zmíněné kated- Vinohradech v rámci festivalu Mene tekel.
rále na Pražském hradě sbor zpíval Dvořákovu mši D dur i při slavnostních mších Jednou z nejdůležitějších stránek umělecké
k zahájení XV. i XVI. Všesokolského sletu. činnosti smíšeného sboru Gaudium PraV roce 2006 sbor nastudoval rozsáhlé dílo ha je rovněž účast na dobročinných akcích,
Magnificat J. S. Bacha, které provedl spolu každoročně to bývá kolem pěti benefičních
s libereckým sborem Ještěd. K těmto roz- koncertů. Od roku 2011 sbor pravidelně
sáhlejším projektům patří i Slavnostní mše účinkuje v Betlémské kapli na koncertě věLouise Vierna a Korunovační mše Wolfgan- novaném Nadaci Jedličkova ústavu, kaž
ga Amadea Mozarta. K letošnímu 30. výročí doročně také věnuje první koncert roku
svého založení sbor připravil skladbu Gloria Tříkrálové sbírce. V posledních letech se
in D major Antonia Vivaldiho.
rozvinula spolupráce i na dobročinných
adventních koncertech pro Kongregaci MiSmíšený pěvecký sbor GAUDIUM pravidel- losrdných sester sv. Karla Boromejského
ně koncertuje v Praze a na dalších místech v Řepích. Sbor také podpořil svým loňským
ČR, do konce září 2018 účinkoval na 336 vystoupením Domácí hospic v Hořicích.
koncertech a dalších akcích. Sbor často
vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí
Milan Špale
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Thirty years of the mixed choir
GAUDIUM PRAHA
The mixed choir GAUDIUM PRAHA is celebrating
the 30th anniversary of its existence these days.
Gaudium was set up in 1998 by Vladislav Souček
and Zdeňka Součková. The core of the new choir
was formed mostly by the former members of the
children choir RADOST PRAHA together with parents
and friends. The current number of singers reaches
50. Both the choirmasters have been leading the
choir since its establishment up to now.

Festival CHOROS – Valdštejnská zahrada, 2015

to September 2018 it has given 336 concerts and
performances. It also often tours abroad – it has
made twenty four tours abroad so far.

Gaudium has gradually studied over 260 pieces of
various genres. During the whole thirty years of its
existence the choir has been accompanied by the
pianist Jitka Nešverová. As for solo parts, the choir
has entrusted them to young singers Hana Blažíková, Jan Morávek, Michal Křístek and others. Several
joint projects have been realized with the choir and
orchestra of the Czech Technical University.

Since 1998 GAUDIUM PRAHA has realized larger
projects on a regular basis, mostly with the conductor Marek Valášek and his Piccola Orchestra. One of
the first projects was Mass in D major by Antonín
Dvořák. Gaudium performed this piece, among
other opportunities, at one hundredth anniversary
of the author’s death in St. Vitus Cathedral in Prague.
The same piece has been performed by Gaudium in
the same place again during The XV. and The XVI.
Sokol nationwide festivals. Other of these projects
have included J. S. Bach’s Magnificat, L. Vierne’s
Messe Solennelle, or W. A. Mozart’s Coronation Mass.
For its thirtieth anniversary the choir has prepared
Gloria by A. Vivaldi.

Gaudium represents also the Sokol organization and
regularly participates in its choir and ensemble festivals
and other events, which have been focused mainly on
The XVI. Sokol nationwide festival. On that occasion
Gaudium has participated in the gala concert in the
New Stage of the National Theatre in Prague.
Gaudium has issued two profile CD’s and made
several live recordings of its significant concerts. It
has also recorded music for The XV. and The XVI.
Sokol nationwide festival gymnastic shows. The
mixed choir Gaudium regularly gives concerts in
Prague and other places in the Czech Republic. Up

In 2016 the Gaudium took over the Prague part of
the Choros festival, and as part of this festival has
performed Carl Orff’s Carmina Burana together with
other choirs under the baton of Marek Pijarowski in
Wroclaw. This piece has been performed by Gaudium several more times at other opportunities.
Gaudium has been honoured to accompany the
Ministry of Culture award ceremony as part of the
Mene tekel festival in the Vinohrady Theatre.
One of the most important parts of the choir’s activity is participation in charitable projects. GAUDIUM
PRAHA gives about five benefit concerts a year.

Sbor CČSH Farského, 2018
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Gaudium Praha – sbormistři / choirmasters
Ing. Vladislav Souček
After graduating from the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, Prague, Vladislav
Souček embarked on a career as a university and
high school teacher, having taught long also at the
primary school of art and music as a choirmaster.
He has been lecturing at various choir workshops
and seminars and working in juries in both national
and international choir competitions. He is member
of the Children choir specialist council within The
National Information and Consulting Centre for
Culture (NIPOS). For a long time he has worked in
the presidium of the Czech Choir Association. As
choirmaster he has arranged a lot of both Czech
and foreign folk songs.

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, čtyřicet let působil jako vysokoškolský i středoškolský učitel a dlouhá léta učil na základní umělecké
škole v Praze 7 jako sbormistr. Zároveň působí
dlouhá léta jako lektor na různých sborových
seminářích a jako odborný porotce v celostátních
i mezinárodních porotách sborových soutěží. Je
členem Odborné rady pro dětský sborový zpěv
NIPOS-Artama ministerstva kultury. Pracoval
řadu let v předsednictvu Hlavního výboru Unie
českých pěveckých sborů. Jako sbormistr je autorem řady úprav českých i cizích lidových písní.

In 1961 he established the children’s choir RADOST
PRAHA awarded many international prizes and still
takes part in its activities. In 1988, together with his
wife Zdeňka Součková, he set up the mixed choir
GAUDIUM PRAHA, formed in the beginning mostly by
the former members of the children’s choir together
with parents and friends.
His considerable experience in music was rewarded
by the František LýsekAward that is granted to the
best Czech choirmasters. For his long and outstanding work as in the district of Prague 7, he became
the honorary citizen of Prague 7 in 2005. In 2007 he
received the Bedřich Smetana Award for his lifelong
and successful career as a choirmaster, and in 2016
the Medal of the Ministry of Education, Youth and
Sports for his long and exceptional education activities in the field of art education.

V roce 1961 založil dětský sbor RADOST PRAHA,
ověnčený řadou mezinárodních uznání, a spolupracuje s ním dosud. V roce 1988 pak společně
se svou ženou Zdeňkou založil smíšený pěvecký
sbor GAUDIUM PRAHA, zpočátku složený z bývalých členů dětského sboru, rodičů dětí a přátel.
Jeho bohaté hudební činnosti mu přinesly „Cenu
Františka Lýska“, která se uděluje nejlepším
sbormistrům České republiky. Za dlouholetou
sbormistrovskou práci na obvodě Prahy 7 mu
bylo v roce 2005 uděleno Čestné občanství Prahy 7. V roce 2007 byl za celoživotní úspěšnou
sbormistrovskou činnost vyznamenán Cenou
Bedřicha Smetany. V roce 2016 byl oceněn za
dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost
v oblasti uměleckého vzdělávání Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně.
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Zdeňka Součková
After graduating from The Secondary School of
Education, Zdeňka Součková studied at the Puppet
Theatre Department of Academy of Performing Arts,
Prague. She was practising puppeteering for several
years on stage of the Puppet Empire theatre in Prague
together with her husband. Following her pedagogy
studies, she teaches at the primary school of art and
music as a choirmaster. From 1967 she cooperated
with her husband in conducting the children’s choir
RADOST PRAHA.
In 1990 she established a boys’ choir PUERI GAUDENTES which, within a few years, became a respected body. The choir cooperates with National
Theatre Opera on regular basis, often tours abroad
and has won an array of prizes at international
choir festivals. In 1988, together with her husband,
she set up the mixed choir GAUDIUM PRAHA and
has been conducting it since.

Po absolvování střední pedagogické školy
v Berouně vystudovala obor loutkoherectví na
DAMU. Několik let toto své „divadelní“ vzdělání
uplatňovala v pražské Říši loutek, kde působila
společně se svým manželem. Své pedagogické
vzdělání poté využila v Základní umělecké škole
v Šimáčkově ulici. Od roku 1967 spolupracovala
se svým manželem na vedení dětského pěveckého souboru RADOST PRAHA.

For her long activities as a choirmaster Zdeňka
Součková received the František Lýsek Award,
an annual award presented to the best Czech
choirmasters. In 2016 she was granted the prestigious Bedřich Smetana Award. As a reward for
her contribution to the cultural life of the Prague
7 district she became the honorary citizen of Prague 7 in 2005.

V roce 1990 založila chlapecký sbor PUERI
GAUDENTES, který se během několika let stal
uznávaným tělesem. Tento sbor pravidelně spolupracuje s operou Národního divadla v Praze,
absolvoval mnoho zahraničních zájezdů a získal
řadu ocenění na mezinárodních pěveckých festivalech. V roce 1988 založila s manželem smíšený
sbor Gaudium Praha a vede jej dodnes.

In 2016 she received the Medal of the Ministry of
Education, Youth and Sports for her long and exceptional education activities in the field of art
education.

Za dlouholetou sbormistrovskou práci získala Zdeňka Součková „Cenu Františka Lýska“,
udělovanou nejlepším sbormistrům ČR, v roce
2016 byla vyznamenána prestižní Cenou Bedřicha Smetany. Za kulturní přínos Městské části
Praha 7 jí bylo v roce 2005 uděleno Čestné
občanství Prahy 7.
V roce 2016 byla za dlouhodobou vynikající
pedagogickou činnost v oblasti uměleckého
vzdělávání oceněna Medailí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy I. stupně.
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Gaudium Praha – členové / members
Členové sboru v sezóně 2018/2019
Miloš Běloušek – bas
Ivana Benedová – soprán
Anna Blechová – soprán
Jana Jassmína Bulínová – soprán
Lucie Čechová – alt
Marie Dolejší – alt
Vladislav Duchoň – bas
Daniela Duchoňová – alt
Ivana Ezrová – alt
Richard Freisleben – tenor
Andrea Fritz – alt
Ivana Grecmanová – tenor
Kristina Hasoňová – alt
Karel Herrmann – bas
Petra Herrmannová – alt
Jan Hnilička – bas
Miloslava Horáková – soprán
Eva Jankovská – alt
Lenka Johnová – soprán
Libuše Kašparová – tenor

Kateřina Kavalírová – alt
Jaroslava Knížková – tenor
Kryštof Komolý – tenor
Dana Kovandová – alt
Barbora Kroutvorová – alt
Martina Křížová – alt
Lucie Langová – soprán
Ivana Lukášová – soprán
Maja Machová – alt
Bohdan Maslowski – bas
Jiří Míček – bas
Olga Pašková – alt
Věra Pavelková – tenor
Ivana Piekná – soprán
Zuzana Podhajská – soprán
Helena Podlahová – soprán
Radmila Podpěrová – alt
Milena Poláčková – alt
Eva Richtrová – soprán
Jaromíra Rýdlová – alt

Richard Salzmann – bas
Helena Sedláčková – alt
Jan Sirotek – bas
Hana Suchardová – alt
Jaroslav Suk – tenor
Jan Sýkora – tenor
Vladimír Šilhán – bas
Pavlína Šírová – soprán
Ruth Šmelhausová – soprán
Milan Špale – tenor
Jana Štollová – alt
Otakar Vagner – bas
Radomíra Vagnerová – soprán
Marie Valentová – alt
Milica Vítů – soprán
Jana Vlková – soprán
Jan Waraus – tenor
Zuzana Zajícová – alt

Zpěváci, kteří v letech 2013–2018 působení v Gaudiu ukončili,
nebo kteří mají z vážných důvodů členství přerušené
Jana Blažíková
Barbora Brabencová (Buchtová)
Pavel Cyrus
Václava Cyrusová

Eva Holečková
František Holeček
Lucie Hrdličková
Pavel Kněnický ( 2013)

Jan Malík
Markéta Palánová
Marie Říhová (Čeřovská)
Pavel Urban

Gaudium Praha – kontakty / contacts
Sbormistři / choirmasters:

Zdeňka Součková – e-mail: souckova@gaudiumpraha.org; GSM: +420 732 732 375
Vladislav Souček – e-mail: soucek@gaudiumpraha.org; GSM: +420 603 780 677

Prezident sboru / president of the choir:

Jiří Míček – e-mail: j.micek@seznam.cz; GSM: +420 723 075 477

Adresa pro korespondenci / correspondence address:
Jiří Míček, Jankovcova 37, 170 00 Praha 7, Czech Republic
www.gaudiumpraha.org; e-mail: sbor@gaudiumpraha.org
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Několik PROČ
Členům sboru i sobě odpovídá sbormistryně Zdena Součková
situace mění. Poslouchat sbormistra je
ale nutnost jak pro ty nejmladší zpěváky,
tak i pro ty vyzrálejší. Vy už to na rozdíl
od malých dětí víte, ale plnit to je pro
vás stejně obtížné jako pro ty mladší.
Také si toho potřebujete při zkouškách
hodně říci…
Proč je pro mne Gaudium důležité?
Protože jsem mezi vámi našla přátele a kamarády. Protože mě baví vás poznávat i na
soustředěních, vidět vás s vašimi dětmi
a s vašimi blízkými. Ráda s vámi sedím
a zpívám po celodenních zkouškách při
skleničce vína a poslouchám vaše gratulace
jubilantům Gaudia k narozeninám a vnímám, jak se dokážete uvolnit a radovat
z toho, že jste udělali radost druhému. Když
ukážete, že pod maskou vašich profesí je
i kus malého kluka a holky.
Je pro mne důležité vám svoji energii a lásku ke zpěvu dávat, ale já si energii od vás
také beru a věřím, že ještě nějakou dobu
brát budu. Takovou energii totiž nikde jinde
nekoupíte.

Proč jsem začala s Gaudiem?
Protože za námi sbormistry tehdy přišlo
několik členek dětského sboru Radost,
které končily v koncertním sboru, že by
bylo fajn zpívat i po odchodu z Radosti.
Proč zpívám s dospělými, když celý život
pracuji s dětmi?
Napřed to byla chuť zkusit něco nového
a moc jsem nepřemýšlela, jak dlouho sbor
vydrží zpívat. A teď už prostě odejít nejde…

Proč mě práce s vámi pořád baví?
Pořád mi přináší něco nového. Zatímco děti
musíte pro zpívání získat, vy už přicházíte
motivováni a„stačí“ s vámi pracovat. Protože Ať je vám v Gaudiu dobře.
Zdena Součková
vnímám nejen vaši chuť zpívat, zvládnout
i obtížnější party, ale i chuť být spolu.
Proč je práce s dospělými zpěváky jiná než
s dětmi?
Není jiná, jen potřebuje trochu jiný přístup. Baví mě ty přístupy k vám hledat
a spolu s vámi objevovat. U dětí mě nikdy nenapadla otázka, proč mě všichni
poslouchají. Při zkouškách s vámi se mi
tato otázka často vkrádala do mysli, hlavně v začátcích, kdy mnoho lidí ve sboru
bylo starších než já. Po třiceti letech se
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Gaudiu k narozeninám...
Vzkaz od Jitky
Milí Gaudiáci,
Znám vás už neuvěřitelných třicet let! Za tu dobu jste dokázali posunout úroveň amatérského sborového zpěvu hodně
vysoko. Jsem ráda, že se mohu s vámi radovat z malých
i velkých úspěchů, být s vámi na velkých koncertech i malých
vystoupeních. A to proto, že:
V Gaudiu mám přátele.
V Gaudiu jsou skvělí lidé.
S Gaudiem poznávám svět.
S Gaudiem prožívám neuvěřitelná dobrodružství.
S Gaudiem tančím.
GAUDIUM je NESMRTELNÉ!
Do dalších let vám přeji, aby z vašeho zpěvu vyzařovalo i nadále nadšení a radost.
Vaše Jitka Nešverová

Osobní nasazení každého z vás
Milé Gaudium,
víte, co mě na vás vždycky baví? Že je u vás moc hezky, že jste
vskutku Gaudium! To ‚vždycky‘ s vámi prožívám už přes 20 let.
Prvním naším „společným“ dílem byla Schubertova mše G dur
v roce 1998, která se dostala na vaše první CD, pak následovaly
Dvořákova Lužanská mše, Bachovo Magnificat společně s libereckým sborem Ještěd, v rámci vašich pětadvacetin Mozartova
Korunovační mše a nyní Vivaldiho Gloria. A mezi tím mnohokrát
Rybova Česká mše vánoční.
Rád bych vám vyjádřil svou vděčnost a poděkování, že jsem se toho s vámi mohl ze
sbormistrovské i dirigentské profese hodně naučit. Znovu a znovu mě při naší spolupráci
motivuje to, že se na zkouškách necháte „vyprovokovat“ ke snaze jít dál, že se nenecháte
odradit, když posedmé říkám: „Tak teď už opravdu naposledy...“, a že na koncertech do toho
dáte vždycky všechno. Skutečně si toho vážím, protože vím, že kvalitní vokální projev stojí
velkou energii a osobní nasazení každého z vás. A sborový zpěv, jakožto druh kolektivního
sportu, se právě bez takových nadšenců neobejde.
S velkým obdivem gratuluji Zdeně a Vláďovi Součkovým, kteří s vytrvalostí a trpělivostí
stojí ve vašem čele a vytvářejí inspirativní prostor pro umělecký růst, krásnou hudbu i lidské
společenství. Jste pro nás velikým vzorem – děkujeme.
Ať je vám spolu hezky, ať se vám daří a ať vám to ladí!
Srdečně Marek Valášek
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Gaudium v novém
Jednou z tradic, kterou si smíšený pěvecký
sbor GAUDIUM PRAHA vytvořil, je přijít ke
kulatému výročí svého založení s nějakou
inovací ve sborovém oblečení.
V prvních deseti letech mívali muži (pokud
možno) černé obleky, bílé košile a černé
motýlky, které se po pěti letech změnily na
vínové s písmenem G. Vývoj kostýmů pro
ženy bylo něco pestřejší: k černé sukni se
na počátku nosily bílé halenky z domácích
zdrojů, které po třech letech vystřídaly jednotné růžové, ozdobené černým peříčkem.
Za další čtyři roky k tomu přibyly na míru
šité delší vínové sukně.
Když se blížilo desáté výročí, nastala velká
proměna. Muži dostali jednotně ušité modročerné obleky, motýlky k bílé košili zůstaly.
Inovace ženského oblečení byla ovšem daleko nápadnější: Ke stávajícím vínovým sukním
začaly ženy nosit jednotně ušité krémové
halenky a k nim šálky s vínovým motivem.
Další změna nastala opět po deseti letech,
a týkala se hlavně žen. Ty se vrátily k dlouhým černým sukním, k nim pak dostaly na
zakázku ušité halenky s černo-červeno-bílými abstraktními motivy, šálku v týchž
barvách a vínové sáčko. Muži dostali alespoň nové tmavočervené motýlky. Ale aby

jim to nebylo líto, už o rok později nastala
výrazná změna: do jejich výbavy přibyly vínové košile a motýlky barvy slonové kosti.
A protože se přiblížily další kulaté narozeniny sboru, nastal čas na další změnu: ženy
dostávají nové halenky – i proto, že nově
přicházející už dávno nemohly sehnat tutéž
látku, v níž zpívaly jejich služebně starší
kolegyně. Ale ani nový materiál nebylo
možné dlouho koupit, protože málokterá
firma má k dispozici tolik, přesněji 90 metrů
nějaké hezké látky. Proto se ženy v novém
představují až na výročním koncertě.
Ale nemůžeme se nezmínit ani o sborových tričkách, používaných hlavně pro
společenská setkání, ale v poslední době
též pro některé letní koncerty, například
v rámci soustředění. Před pětadvaceti lety
se začala nosit trička různých barev s bílým
logem sboru. V roce 1997 se barva sjednotila na černou s bílým logem a po dalších
osmi letech na krémovou s logem na hrudi
a emblémem Prahy na zádech, oboje světle
modré barvy. Zatím poslední změna přišla
v roce 2015. Ženy mají tyrkysová a muži
modrá trička, loga na hrudi mají barvu
přesně opačnou.
Tak ať se Vám GAUDIUM v novém líbí.
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Festival CHOROS – kostel U Salvátora, 2015

Kostel Panny Marie Sněžné, 2014

Kostel Sv. Rodiny v Řepích, 2016

Tyršův dům, 2014
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Carmina Burana –

– Smetanova síň, 2016

Před koncertem v chrámu Sv. Barbory v K. Hoře, 2014

Kaple Sv. Anny v Panenských Břežanech, 2014

Betlémská kaple, 2014
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Bulharsko, 2009

Škrdlovice, 2016

Škrdlovice, 2017

Hořejší Herlíkovice, 2018

Přehled letních soustředění
3.–15. 7. 2007 Primorsko, Bulharsko
10.–13. 7. 2008 Šumava, Prášily – chata KČT
3.–9. 8. 2009	Krkonoše, Dolní Malá Úpa –
chata SEMAFOR
5.–8. 8. 2010 	Šumava, Železná Ruda – hotel
Na Výhledech
koncert v kostele v Hojsově
Stráži
1.–7. 8. 2011	Šumava, Hojsova Stráž –
ubytovna Zámeček
koncerty na hradě Klenová
a v kostele v Hojsově Stráži
30. 7.–5. 8. 2012	Krkonoše – chata Alfonska
29. 7.–4. 8. 2013	Krkonoše – chata Alfonska
4.–10. 8. 2014	Heřmaň u Písku – středisko
Benešovský mlýn
koncert v kostele v Sepekově

3.–9. 8. 2015 	Heřmaň u Písku – středisko
Benešovský mlýn
koncert v bazilice v Milevsku
1.–7. 8. 2016	Škrdlovice u Žďáru n. Sázavou
– penzion Vysočina
koncert v bazilice Nanebevzetí P.
Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru n. S.
31. 7.–6. 8. 2017	Škrdlovice u Žďáru n. Sázavou –
penziony Vysočina a Velké Dářko
koncert v Poutním kostele
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Žďár n. Sázavou
30. 7.–5. 8. 2018	Krkonoše, Strážné – hotel Vltava, chata Roubenka, penziony Černý Petr a Na výsluní
koncert v kostele v Hořejších
Herlíkovicích, Strážné
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Zpívá se i v létě. Hodně.
Všechno to začalo před jedenácti lety. Tehdy se několik členů sboru rozhodlo vyrazit
společně s rodinami na dovolenou k moři
do Bulharska. Otcem, v tomto případě spíše
matkou této myšlenky byla hlasová poradkyně Pueri gaudentes Markéta Džuneva. Už její
příjmení naznačuje, že původ jejího manžela
nepochybně míří do této země a jeho přátelé
tam vlastní i příslušná ubytovací zařízení.
Přihlásilo se tehdy 26 „účastníků zájezdu“.
A protože plných 17 z nich byli tehdejší (či
budoucí) členové Gaudia (a z přítomných
ratolestí jich většina chodila zpívat do Radosti či Pueri), bylo evidentní, že bez zpěvu
se tento zájezd neobejde. Nacvičovalo se
hlavně v poledne a výsledek byl skromnému
obecenstvu předveden. Takže tuhle akci dnes
chápeme jako nulté letní soustředění.
Už o rok později, v roce 2008, jsme se v létě
sjeli na „regulérní“ pracovní soustředění,
a to do Prášil. Bylo jasné, že se v době
prázdnin nemohou všichni uvolnit na celou
dobu, proto se postupně vytvořil model,
že první polovina týdne je věnována poznávání okolí, ale počítalo se i s individuálními nácviky, diskusemi o plánech sboru
a podobně. O večerním společném zpívání
při kytaře a dalších nástrojích pochybovat
nelze. A od čtvrtka, kdy se podle možností
sjeli i ostatní, nastávají intenzivní zkoušky.
Zpočátku se hledaly objekty, jejichž kapacita zhruba odpovídala počtu členů sboru,
důležité byly zejména podmínky pro nácvik.
A ti rodinní příslušníci, kteří využívali prázdných míst v prvních třech dnech, ve čtvrtek
odjížděli.
Jenomže se zjistilo, že někteří neodjeli, ale
setrvali dál v místě, jen se zabydleli někde poblíž. Z rodinných příslušníků se totiž stala komunita, která se sborem žije. Příkladem může
být maminka Jany Vlkové, která se (a nutno

podotknout, že dobrovolně a s nadšením!)
stará o program dětského osazenstva v době,
kdy rodiče sedí na zkouškách, a vysloužila si
tak přezdívku „Vlčí babička“.
Proto se postupem času začaly hledat destinace, které kromě „hlavní“ základny, kde
zkoušíme, jíme a po večerech se veselíme,
nabízí v okolí i další ubytovací objekty.
Takže v současné době se shání kolem
devadesátky noclehů.
Už při přípravě 3. ročníku soustředění
se počítalo s tím, že výsledky zkoušení –
dokonce i některé nově nacvičené věci –
předvedeme na veřejnosti, a tak součástí
programu bývají i koncerty na zajímavých
místech, která se v dané oblasti nacházejí
(viz přehled).
Člověk by řekl, že po celodenním zkoušení
by každý rozumný člověk byl rád, že má od
zpívání pokoj. Ne tak ovšem členové Gaudia.
Ti po večerní zkoušce vytáhnou hudební nástroje a zpívá se, někdy velmi dlouho. A těch
nástrojů přibývá. K těm běžným, jako jsou
kytary, kontrabas, či klávesy, postupně přibývají další – ukulele, pila, housle, flétna a tak
dále. A budou přibývat další – je známo, že
někteří Gaudiáci pilně cvičí…
Součástí sezony jsou i (jedno až dvě) krátkodobá, většinou víkendová soustředění,
zejména před důležitými akcemi.
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Strážné, 2018

Moje cesta do GAUDIA
V hlavě mám teď kromě mašinek i noty
že začátkem září je sraz v Letařovicích, kam
jsme léta jezdili na soustředění. To jsem si
nechtěl nechat ujít, moci se tam po více
než 40 letech zase podívat. Bylo to hezké
setkání a připomenutí dávných časů.

Jak jsem se dostal do Gaudia? To musím začít daleko dříve. Rodiče zamlada chodili do
pěveckého, snad i tanečního souboru. Táta
navíc v mládí hrál na housle i na harmoniku.
Když jsem začal chodit do první třídy v Korunovační ulici na Letné, kde jsme ostatně
i bydleli, dozvěděli se naši o dětském sboru
Radost. Babi tam začala vodit nejdříve moji
sestru Hanku a já jsem chodil s nimi. Pár
zkoušek jsem v Radaru „lelkoval“ na balkoně, až jednoho dne mě babi přistrčila mezi
zpívající dítka se slovy, že zpívat umím taky.

Po říjnovém výročním koncertu jsem se
během setkání bývalých členů v prostorách
Hlaholu viděl i se sbormistry Zdenou a Vláďou Součkovými. Zdena nadhodila, že mají
i smíšený sbor „dospěláků“, o kterém jsem
do té doby neměl ani ponětí, a že bychom
mohli přijít s Karlem Herrmannem (který,
jak jsem se posléze dozvěděl, do Gaudia
už kdysi chodil) se podívat na zkoušku
a případně v tomto sboru zpívat.
Vzal jsem to jako zajímavou informaci
a Zdeně jsem to slíbil. Chvíli to ještě trvalo,
protože jsem služebně „někde rajzoval“, ale
9. 11. 2016 jsem se na zkoušku na Albertov opravdu dostavil s tím, že se tedy „jdu
podívat, jak to tam vypadá“.

Pak už to mělo rychlý spád. Přivítal jsem se
s některými známými i úplně neznámými,
z nichž se vyklubala parta velice milých
lidí a kamarádů. Pak mě najednou prezident Jirka Míček přistrčil ke zdi se slovy, že
mně potřebuje vyfotografovat do seznamu
členů souboru. No, a tím to vlastně bylo
Při 40. výročí sboru Radost v roce 2001 „hotový“. Zařazen jsem byl mezi první basy.
jsem dokonce uvažoval o účasti na vystou- Řekl jsem si, že ve středu v televizi stejně
pení bývalých členů. Protože jsem si ale se nic pořádného nebývá a proč nezkusit
zpěvem moc nevěřil, byl jsem na koncertu něco jiného k těm mým technickým zájen jako divák. S některými bývalými kole- libám. Chvilku jsem s tím vnitřně bojoval,
gyněmi jsem ale začal udržovat občasné zda na to mám a budu ostatním stačit.
kontakty. Tak jsem se v roce 2016 dozvěděl, Ale asi ano, jelikož v prosinci 2016 jsem
že na podzim bude zase výroční koncert na vánočním koncertě v Řepích už stál
Radosti (55 let). Děvčata navíc přišla s tím, s ostatními na pódiu.
Zpívání ve sboru Radost, jeho různých přípravkách až po „Áčko“ mi vydrželo až do
sedmé třídy. Pak mně život a zájmy zavály
jiným směrem – už delší dobu mě zajímaly
„mašinky“ – železnice a později městská
doprava. O dění ve sboru jsem však věděl
ještě nějaký čas přes sestru a rodiče.
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No a od té doby mi doma přibyl šanon
mocně kynoucí novými notami. Do tramvaje jsem začal místo knížky či časopisů
o železnici nosit noty. Hlavu mám teď
často místo technických problémů plnou
úryvků různých melodií. Po večerech na
služebních cestách nelovím po internetu
jen videa s „mašinkama“, ale poslechnu
si i pár záznamů z dřívějších koncertů
Gaudia i skladeb, které se právě zkouší.

Jsem ten, který to nové musí hlavně naposlouchat.
V Gaudiu se snažím to ostatním moc nekazit a být něco platný. Pocit, když se nám
povede koncert nebo společné vystoupení,
má své kouzlo a poezii. I když taková tramvaj, když se rozjede po měsících úporné
práce a vymýšlení, tak to je taky fajn. A člověk si teď přitom může i zazpívat.
Jan Hnilička

A může za to Zuzka!

Zpívám nahlas a zpívám ráda už od malička. Tenkrát tedy nahlas a ráda, ale ne moc
dobře. Možná proto, aby se můj zpěv dal
také poslouchat, mě moji drazí rodiče ve
druhé polovině 20. století přivedli do dětského sboru Radost Praha. Zde jsem strávila krásných 9 let, v nichž jsem se trochu
zpívat naučila, našla si spoustu kamarádů,
třeba Zuzanu, a zažila moře krásných věcí.
Ještě v minulém století se ale naše rodina
odstěhovala do jiné části Prahy a se zpěvem
ve sboru byl konec. Zkoušela jsem zpívat
v rockové kapele, a i když ani tam nebyla
o zážitky nouze a nahlas to tedy vážně bylo,
něco mi pořád ke spokojenosti chybělo.

Zuzanu jsem potkala znovu už jako dospělá,
a když jsem jí vyprávěla, jak moc mi zpívání
chybí, zeptala se, jestli nechci zpívat v Gaudiu, ve sboru složeném z bývalých členů
Radosti a jejich rodičů, který vedou Zdena
a Vláďa Součkovi. Ten nápad mě nadchl, zase
zpívat ve sboru, což přináší kamarády, zážitky… Jenže ještě nepřišel ten správný čas.
Přišlo první dítě, druhé dítě, „radosti“ sice až
nad hlavu, ale zpívání jsem musela odložit.
Zuzanu jsem potkala ještě několikrát, ale
teprve když můj třináctiletý syn vystupoval
na vánočním koncertu ZUŠ Šimáčkova
v Klementinu a já Zuzku znovu uviděla,
přišla opět řeč na zpívání. Jasně že chci
zpívat v Gaudiu, a protože tentokrát vše
klaplo (manžel už další dítě nechtěl), tak
jsem se v prosinci 2017 stala členkou tohoto úžasného spolku. Zase zpívám se
Zuzkou a spoustou dalších starých i nových
kamarádů pod vedením úžasných a stále
vitálních Součků, kteří se za těch 30 let, kdy
jsem odcházela z Radosti, vůbec nezměnili.
A to je moc dobře!
Lucie Langová
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Koncerty a zájezdy (2013–2018)
Koncerty v ČR / Concerts in the Czech Republic
5. 7. Praha-S. Město, kostel Sv. Mikuláše
Koncert na XV. Festivalu duchovní hudby, dále
sbory PRAŽŠTÍ PĚVCI, LAVAMENTUM, MATOŠKA, CHURCH OF REDEEMER, CHRISTI CANTANTE, CANTILO
10. 8. Sepekov, kostel Jména P. Marie
Koncert v rámci letního soustředění v Benešovském mlýně v Heřmani u Písku
Betlémská kaple, 2013

2013
23. 11. Praha, kostel ČCE U Salvátora
Slavnostní koncert k 25. výročí sboru
3. 12. Praha, Betlémská kaple
Benefiční koncert pro Nadaci Jedličkova ústavu, se sborem PUERI GAUDENTES
7. 12. Praha, Tyršův dům – Michnův palác
Koncert pro seniory sokolských žup

13. 9. Praha, kostel Narození Páně
Vystoupení při mši
8. 10. Praha, Tyršův dům – Michnův palác
Vystoupení k Památnému dnu sokolstva
12. 10. Kutná Hora, chrám Sv. Barbory
Koncert s Učitelským smíšeným sborem TYL
z Kutné Hory
23. 10. Praha, HAMU – sál B. Martinů
Koncert k „Roku české hudby“, se sbory RADOST
PRAHA a PUERI GAUDENTES

26. 12. Praha, sbor CČSH, Farského
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře
30. 12. Panenské Břežany, kaple Sv. Anny
Vánoční koncert

2014
3. 1. Praha 1, kostel Sv. Vojtěcha
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře, pro
Společnost vědy a umění
5. 1. Praha, kostel P. M. Sněžné
Tříkrálový koncert, s mužským sborem PUERI
GAUDENTES
18. 1. Praha-Vinoř, kongresové centrum
hnutí FOKOLÁRE
Koncert se sborem CHORUS EGRENSIS z Aše

Kutná Hora, 2014

4. 12. Praha, Betlémská kaple
Benefiční koncert pro Nadaci Jedličkova ústavu, se sborem RADOST PRAHA
9. 12. Praha, sbor CČSH v Karlíně
Adventní koncert

13. 4. Praha, sbor CČSH, Farského
B. Kašpar: Pašije české na Květnou neděli

25. 12. Praha-M. Strana, chrám Sv. Mikuláše
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře

13. 4. Panenské Břežany, kaple Sv. Anny
Jarní koncert

26. 12. Praha, sbor CČSH, Farského
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře

18. 6. Praha, kaple Sv. Kříže
Koncert „Vzpomínka na Dánsko“

26. 12. Praha-M. Strana, chrám Sv. Mikuláše
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře
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2015
4. 1. Praha, kostel P. M. Sněžné
Tříkrálový koncert se smíšeným sborem CONTINUO z Mnichova Hradiště a mužským sborem
PUERI GAUDENTES
7. 1. Praha 1, kostel Sv. Vojtěcha
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře, pro
Společnost vědy a umění

18. 11. Praha 1, refektář Profesního domu,
MFF UK, Malostranské nám.
Benefiční koncert na podporu rekonstrukce
rotundy Sv. Václava
3. 12. Praha, Betlémská kaple
Benefiční koncert pro Nadaci Jedličkova ústavu, s mužským sborem PUERI GAUDENTES

29. 3. Praha, sbor CČSH, Farského
B. Kašpar: Pašije české na Květnou neděli
5. 4.
Praha-M. Strana, chrám Sv. Mikuláše
W. A. Mozart: Korunovační mše – velikonoční koncert s Piccola Orchestra a sborem PICCOLO CORO
16. 4. Praha-Čakovice, zámek
II. koncert Čakovického festivalu sborového zpěvu, dále sbory PUELLAE, ADLIBITUM, CAMERATA
6. 6. Praha, kostel ČCE U Salvátora
Koncert v rámci Mez. festivalu CHOROS, dále
sbory PIASTUNY (Wroclaw) CAPELLA CANTORUM (Chemnitz), CHORAKADEMIE (Chemnitz)
7. 6. Praha, Valdštejnská zahrada
Koncert v rámci Mez. festivalu CHOROS, dále sbory
CANZONETTA (Varšava), DĚTSKÝ SBOR WALDORFSKÉ ŠKOLY (Praha), ROLNIČKA (Praha), CHEMNITZER
CHORALLEN, PIASTUNY (Wroclaw), CAPELLA CANTORUM (Chemnitz), CHORAKADEMIE (Chemnitz)

Pyšely, 2015

17. 12. Praha, Novoměstská radnice
Adventní vystoupení pro pracovníky 1. LF UK
17. 12. Praha, kostel Sv. Ant. Paduánského
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře,
s Piccola Orchestra a sborem PICCOLO CORO
20. 12. Pyšely, náměstí T. G. Masaryka
Adventní vystoupení
26. 12. Praha, sbor CČSH, Farského
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře

2016

6. 7. Praha, Staroměstské náměstí
XVI. Festival duchovní hudby k 600. výročí
smrti M. J. Husa, společně s mnoha sbory

3. 1. Praha, kostel P. M. Sněžné
Tříkrálový koncert, se smíš. sborem JIZERKA ze Semil

9. 8.
Milevsko, bazilika Navštívení P. Marie
Koncert v rámci letního soustředění v Benešovském mlýně v Heřmani u Písku

5. 1. Praha 1, kostel Sv. Vojtěcha
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře, pro
Společnost vědy a umění

12. 9. Praha, kostel Narození Páně
Koncert při mši

28. 1. Praha 6, kostel Sv. Vojtěcha
Vzpomínkový koncert na skladatele P. Jurkoviče, se sbory PUERI GAUDENTES, RADOST PRAHA, BUBUREZA a souborem ZÁMECKÁ FLÉTNA
20. 3. Praha, sbor CČSH, Farského
B. Kašpar: Pašije české na Květnou neděli
7. 5.
Praha, kostel Sv. Fabiána a Šebestiána
Koncert s německým sborem VOICES OF JOY
z Thurnau a CHRÁMOVÝM SBOREM z Liboce

Kostel sv. Vojtěcha (Praha 6), 2016

18. 6. Praha, kostel CČSH Na Václavce
Koncert se sborem LA CHORALE DE LA MER
z Francie
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26. 12. Praha, sbor CČSH, Farského
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře
26. 12. Praha-M. Strana, chrám Sv. Mikuláše
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře

2017

Žďár nad Sázavou, 2016

2. 7. Praha, kostel Sv. Petra Na Poříčí
Koncert polského sboru MADRYGAL z Legnice,
se spoluúčinkováním sboru Gaudium Praha
10. 7. Praha, České muzeum hudby
Koncert v rámci PRAGUE CHORAL FESTIVAL,
se sbory PUERI GAUDENTES, BESHARMONIE,
HARMONIE, CLARKE UNIVERSITY (USA)

4. 1. Praha 1, kostel Sv. Vojtěcha
J. J. Ryba, Česká mše vánoční Hej mistře, pro
Společnost vědy a umění
6. 1. Praha, kostel Sv. Cyrila a Metoděje
Tříkrálový koncert, se sborem PUELLAE
17. 2. Semily, sbor dr. Karla Farského
Koncert se sborem JIZERKA Semily
26. 2. Praha, Vinohradské divadlo
Vystoupení při předávání cen Ministra kultury
za rok 2016 v rámci festivalu Mene tekel

12. 7. Praha, Smetanova síň
C. Orff: Carmina Burana – v rámci PRAGUE
CHORAL FESTIVAL, společně s několika americkými a českými sbory

9. 4. Praha, sbor CČSH, Farského
B. Kašpar: Pašije české na Květnou neděli

7. 8. Žďár n. Sázavou, bazilika minor
Nanebevzetí Panny Marie a Sv. Mikuláše
Koncert v rámci letního soustředění ve Škrdlovicích

17. 4. Praha, Národní technická knihovna
C. Orff: Carmina Burana, společně s ČESKÝM
NÁRODNÍM SBOREM a členy sborů BESHARMONIE a PUERI GAUDENTES

15. 10. Praha, Tyršův dům – Michnův palác
Koncert v rámci IX. Národní sokolské přehlídky
pěveckých sborů, dále sbory FOERSTER (Jihlava), TJ Sokol Huntířov, ČILAGI (Praha), PÍSEŇ
(Jedovnice) a MUŽSKÝ SBOR VLČNOV

9. 4. Praha, UNITARIA – sál N. F. Čapka
Koncert se sborem VOICES OF JOY z Thurnau

1. 12. Praha, Betlémská kaple
Benefiční koncert pro Nadaci Jedličkova ústavu, se sborem RADOST PRAHA a dechovým
souborem J J KVARTET
5. 12. Praha, kostel ČCE U Salvátora
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře, se
sborem PUERI GAUDENTES
11. 12. Praha-Řepy, kostel Sv. Rodiny
Adventní koncert pro Domov Sv. Karla Boromejského, se sborem PUELLAE a dechovým
souborem JJ KVARTET
15. 12. Praha, kostel Sv. Ant. Paduánského
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře,
s Piccola Orchestra a sborem PICCOLO CORO
25. 12. Praha-M. Strana, chrám Sv. Mikuláše
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře

Národní technická knihovna, 2017

19. 4. Praha, Tyršův dům – Michnův palác
Koncert k životnímu jubileu sbormistra V. Součka, se sbory RADOST PRAHA a PUELLAE
16. 6. Mnichovo Hradiště, kaple Sv. Anny
Koncert se sbory CONTINUO (Mnichovo Hradiště)
a PIFFERAIOS (Lázně Bělohrad)
6. 8. Žďár n. Sázavou, Poutní kostel
Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Koncert v rámci letního soustředění ve Škrdlovicích
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22. 9. Panenské Břežany, kaple Sv. Anny
Koncert v rámci akce Vítání občánků

7. 1. Praha, kostel P. M. Sněžné
Tříkrálový koncert, se sborem SVATOBOR ze Sušice

1. 10. Jihlava, Dům kultury
Vystoupení při oslavách 90. výročí jihlavského
sboru PS FOERSTER

25. 2. Praha, Vinohradské divadlo
Vystoupení při předávání cen Ministra kultury
za rok 2017 v rámci festivalu Mene tekel

19. 10. Praha, kostel P. M. Královny míru
Benefiční koncert pro Domácí hospic DUHA
v Hořicích

5. 3. Praha, „Bílý dům“, U Meteoru
Koncert k vernisáži výstavy „Sokol dříve a dnes“
10. 3. Praha, Karolinum
Vystoupení při slavnostním zasedání ČOS
k zahájení akcí XVI. Všesokolského sletu
25. 3. Praha, sbor CČSH, Farského
B. Kašpar: Pašije české na Květnou neděli
2. 5. Praha, Rudolfinum (Dům umělců)
C. Orff: Carmina Burana, společně s několika
sbory a dechovým orchestrem z Holandska

Mnichovo Hradiště, 2017

6. 12. Praha, Betlémská kaple
Benefiční koncert pro Nadaci Jedličkova ústavu, s mužským sborem PUERI GAUDENTES
7. 12. Praha 4, K Ryšánce
Adventní vystoupení pro PRAGOPROJEKT
10. 12. Praha-Řepy, kostel Sv. Rodiny
Adventní koncert pro Domov Sv. Karla Boromejského, se sborem PUELLAE
12. 12. Říčany, Kulturní centrum Labuť
A. Vivaldi: Gloria, s Říčanským komorním
orchestrem

16. 5. Praha, sbor CČSH, Farského
Benefiční koncert na obnovu vitráží kostela
1. 7. Praha, katedrála Sv. Víta
A. Dvořák: Mše D dur „Lužanská“, při Slavnostní
mši k zahájení XVI. Všesokolského sletu
2. 7.
Praha, Nová scéna Národního divadla
Koncert k 100. výročí ČSR a k XVI. Všesokolskému sletu, společně se sbory VUS UK (Praha),
PÍSEŇ (Jedovnice), FOERSTER (Jihlava) a MARIJÁNKY (Vacenovice)

17. 12. Pomezí nad Ohří, kostel Sv. Jakuba
Zahájení adventního koncertu, se sborem
CHORUS EGRENSIS z Aše
20. 12. Strančice, Sokolovna
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře,
s Říčanským komorním orchestrem
21. 12. Praha, kostel Sv. Ant. Paduánského
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře,
s Piccola Orchestra a sborem PICCOLO CORO
26. 12. Praha, sbor CČSH, Farského
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře

2018
3. 1. Praha 1, kostel Sv. Vojtěcha
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej mistře, pro
Společnost vědy a umění

Rudolfinum, 2018

5. 8.
Strážné, kostel v Horních Herlíkovicích
Koncert v rámci letního soustředění ve Strážném
9. 9. Praha, Tyršův dům – Michnův palác
Koncert s dánským sborem SJAELLANDSKORET
13. 10. Praha, kostel Sv. Šimona a Judy
Slavnostní koncert k 30. výročí sboru
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Zahraniční zájezdy / Foreign tours
16.–19. 10. 2015 Německo
(ke sboru Voices of Joy)
Navštívená místa: Thurnau, Kulmbach,
Bayreuth, Bamberg
Koncert: Thurnau

Zájezdy bývají náročné...

3.–10. 5. 2014 Dánsko
(ke sborům Sysselkoret, Ramløsekoret
a Ringstedkoret)
Navštívená místa: Lübeck, Ribe, Silkeborg,
Hjørring, Jelling, Odense, Helsingør, Ramløse,
Gilleleje, Hillerød, Roskilde, Kodaň, Ringsted
Koncerty: Hjørring, Gilleleje, Ringsted

11.–16. 5. 2016 Polsko
(v rámci festivalu CHOROS Chemnitz–Praha–
Wroclaw)
Navštívená místa: Boleslawiec, Wroclaw,
Jawor, Legnica
Koncerty: Wroclaw (Carmina Burana v rámci
festivalu), Legnica (se sborem Madrygal)
15.–17. 12. 2017 Německo
(ke sboru Voices of Joy)
Navštívená místa: Thurnau, Kulmbach,
Bayreuth, Kasendorf, Coburg
Koncerty: Kasendorf, Bayreuth

Řidič Marek nás vždy bezpečně doveze...

Gaudium má své cestovní kelímky!

GAUDIUM PRAHA – 30 LET SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU
Publikace vydaná u příležitosti 30 let činnosti sboru.
Zpracovali: Milan Špale a Radka Podpěrová. I Autoři fotografií: Otakar Vagner, Luboš Kovanda,
Zuzana Podhajská a Zuzana Zajícová. I Sazba a DTP: Pavel Čtyroký – TULASI Design. I
Tisk: PROXIMA TISK, s.r.o. I Datum a místo vydání: Praha, 12. 10. 2018. I Neprodejné.
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Polsko – Wroclaw, 2016

Dánsko – Odense, 2014

Německo – Coburg, 2017

Polsko – Wroclaw, 2016

Dánsko – Ramløse, 2014

Dánsko – Odense, 2014

Dánsko – Frederiksborg, 2014

Dánsko – Helsingør, 2014
Dánsko, 2014

www.gaudiumpraha.org

