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Rybova mše 

Kostel sv. Vojtěcha 

3. 1. 2014  

 

 
 

 
 



 

Tříkrálový koncert s Pueri gaudentes 

Kostel Panny Marie Sněžné 

5. 1. 2014  

 

 
 

 
 

 



Večírek s Pueri gaudentes 

Kostel Panny Marie Sněžné 

5. 1. 2014  

 

 
 

 
 
 



Gratulace k narozeninám 

Daně Kortusové 

8. 1. 2014  

 

 
 

 



 

 
 

 

DANA 
*2. ledna 1964 

 

Dana nikoliv 

neznámá 
 

Ač nabízelo by se o 

neznámé psáti, 

co do Gaudia sotva 

nakoukla, 

kdo tvrdí to, ať škole 

diplom vrátí, 

neb fáma je to značně 

nafouklá! 
 

Sic tvrdí, že všechna 

jména nezná dosud 

a pořád ještě plete Lucku 

s Milenou, 

jsme rádi, s Gaudiem že 

spojila svůj osud, 

neb do party je ženou 

velmi kýženou. 

 

My ovšem všichni její 

jméno známe, 

když z mailů schránky 

občas zasvítí. 

Vždyť zpráva ta skrývá 

radosti jen samé: 

Na fotkách můžem 

všechno znovu prožíti. 
 

Však pozor! Slitování 

nenajdeš tu žádné! 

Ne každý u obrázků cítí 

úlevu… 

I foto může totiž býti tuze 

zrádné, 

neb odhalí, jak kdo se 

tváří při zpěvu… 
 

A kdopak za to 

fotografování může? 

Přec někdo, kdo Danu má 

skutečně rád, 

v němž před nedávnem 

našla príma muže… 

Je to, jak víme, Luboš, 

náš nový kamarád! 
 

Ne že bychom o ní jinak 

nevěděli nic… 

Co třeba dělá: náplní její 

práce je etika 

v nejvinohradštější ze 

všech nemocnic. 

Tak to ať se nás raději 

moc netýká… 
 

Však její zpěv, ten nás 

všech se týká věru! 

Prý zpívala ještě dřív, než 

mluvila… 

Ten její hlas poznáte i 

v nočním šeru. 

S ostatními alty kytku 

barevnou uvila. 
 

Co ještě víme, v dětství že 

se často stěhovala 

s mámou, bratrem, tátou 

vojákem, 

Pak dva syny velmi dobře 

vychovala,  

v průšvihu že neztratí se 

nijakém. 

 
 

Též zjistili jsme, co ještě 

má ráda: 

Knížky, módu, hlavně 

různá zdobení. 

když pak rozbolí ji 

z ručních prací záda, 

pak kolo i brusle 

kolečkové ocení. 
 

Teď jubileum svoje 

s námi dneska slaví, 

(I když na ten věk 

opravdu nevypadá). 

Tak ať pro Tebe přátelé 

jsou tady praví! 

Ať tě neopouští zdraví, 

ani dobrá nálada! 

 

            

 
 

 

 
 

                  

 

 

 



Jméno Dana  má u nás přibližně 51 426 lidí, což  

jej řadí na 58. místo v oblíbenosti. 

Ženská podoba k mužskému jménu Dan. 

Hebrejské slovo dán znamená "soudit, rozsoudit". Jméno je tedy vykládáno jako "soudkyně". 

 

Jubilant: 

Dana Kortusová 
* 2. ledna 1964 

 
Tvorba a přednes básně: 

Milan Špale 

 

 
 

 

 

Dárkové komando: 

HS & Co. 

 

 
 

Zpěv: 

Gaudium 

 

 
 

 

 

 

 



Vernisáž k výročí Gaudia 

Úřad MČ Praha 7 

15. 1. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Koncert se sborem CHORUS EGRENSIS 

Kongresové centrum Mariapoli, Vinoř 

18. 1. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Oslava se sborem CHORUS EGRENSIS 

Restaurace u Černínů, Vinoř 

18. 1. 2014  

 

 
 

 
 



Prodaná nevěsta 

Salesiánské divadlo 

1. 3. 2014  

 

 
 

 



Soustředění v Loutí 

28. 3. - 30. 3. 2014  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Soustředění v Loutí 

28. 3. - 30. 3. 2014  

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Gratulace k narozeninám 

Janě Štollové 

28. 3. 2014  

 

 
 

 
 
 
 
 



 

JANA 

*21.března 1974 
 
Řekneme-li "pražská 
Trója" 
vybaví se: opičky, 
sloni, tygři, nosorožci 
a...rodiště Janičky. 
Nechtělo se milé Janě  
zůstat v Tróji zhola nic. 
Tak na své životní pouti 
dostala se do Bohnic. 
Do Bohnic (té pražské 
čtvrti) 
vede z Tróje cestička 
od Vltavy přes Olomouc 
po ní kráčí Janička. 
 
V Olomouci,, dřív než v 
kašně 
Neptun vodu vylije 
vystuduje naše Jana 
Ars politologiae. 
Kdo myslí, že v této 
branži  
krásně řečnit postačí, 
měl by poznat naši 
Janu. 
V práci je to jinačí. 
 
Vzdělávání, její oblast, 
selže každý vejtaha! 
Od ranního kuropění 
psát projekty pomáhá. 
Nejen prací živ je 
člověk, 

milá Jana dobře ví 
pokaždé, když v 
Gaudiu se 
v řadě altů postaví. 
 
Hbitost je jí rodnou 
sestrou 
tancem všechny 
osloví... 
Salsou Jana učaruje 
chytrému i oslovi! 
Kromě Tróje naši Janu 
s antikou taktéž pojí 
její Remus, co s 
Romulem 
vlčí matka odkojí. 
 
Remus je pejsek 
statečný 
ničeho se nebojí 
klepe se jen v těžkých 
chvílích, 
když něco neustojí. 
Remík je tvor 
přechodový 
pejskočlověk, každý ví. 
Na slunci se někdy 
spálí... 
bez srsti je život zlý. 
Milá Jano, jedno přání, 
to, co náš sbor pocítí: 
Usmívej se na nás 
často 
a den se tím rozsvítí... 
Jak věříme, každá 
chvíle 
spolu s námi prožitá, 
to je radost - někdy 
zjevná, 
jindy trochu ukrytá. 
Ať Ti všechny Tvoje 
tóny  
zazní tak, jak náleží. 
Ať jsou spolu v 

harmonii, 
na té nejvíc záleží. 
Do dalších let mnoho 
zdaru! 
To co přijde, vždycky 
má 
nad tím starým jasně 
navrch. 
Budoucnost vždy 
vyhrává... 
 

 
 

 
 
Jméno Jana má u nás 
přibližně 269 709 lidí, což 
jej řadí na 5. místo v 
oblíbenosti. 
Původ: hebrejský 
Význam jména: 
Základem je hebrejské 
jméno Jochánán, Toto 
jméno je složeno ze slov 
Jahve "Bůh" a channá(h) 
"milost, smilovat se". 
Význam jména je tedy 
"Bůh je milostivý". 

 
 
 
 
 
 



Jubilant: 

Jana Štollová 
* 21. března 1974 

 
Tvorba a přednes básně: 

Bohdan Maslowski 

 
 
 

Dárkové komando: 
MD  & Co. 

 
Zpěv: 

Gaudium 
 

 
 

 
 



Gratulace k narozeninám 

Pavlovi Urbanovi 

9. 4. 2014  

 

 
 

 



 
 

PAVEL 
*1. dubna 1974 

 

Muž mnoha tváří 
 

 Ten jarý hoch, co se tak 

elegantně strojí, 

 tak právě on nyní mužný 

věk už vítá. 

 Ač nohama na zemi stále 

pevně stojí, 

 těch plánů co má! V 

oblacích hlava často lítá. 

 

 Je nevelký postavou, jak by 

se zdálo, 

 však kůže medvědí padne 

mu jak ulitá. 

 On krásné zájmy má a ne 

zrovna málo. 

 Jak pestrá kytka jsou. Ale 

správně uvitá. 

 

 U Urbanů dobře pět 

vlastnost je povinná. 

 Kdo talent má, tak ke 

Staškům chodí. 

 Tím předává se zde štafeta 

rodinná, 

 a hvězda jeviště pomalu se 

rodí! 

 

 Však co dál? Čím se 

chlapec živit bude? 

 Když s technikou si tyká, 

může zkusit IT. 

 Teď takoví fachmani 

potřeba jsou všude. 

 A tak Pavlík úspěšně už léta 

krotí bajty. 

 

 Též sportsmanem každým 

coulem sluje, 

 prý s lyžemi na nohou se už 

narodil. 

 Jet s kolem do hor když 

možnost tu je, 

 jen málokdy by tu šanci 

Pavel zahodil… 

 

Však ještě jedno lákadlo 

tady je. 

 Přec krásy, které skrývá 

země daleká: 

 Nový Zéland, Peru, 

Vietnam či Indie, 

 kde chorob střevních český 

muž se neleká! 

 

 Též někdy dovolenou na 

maltě tráví, 

 tam cement i cihly 

společnost mu dělají. 

 To když další patro domu 

na Proseku staví, 

 pak tváře neopálené jen se 

mu bělají. 

 

 Dík své sestře Petře do 

Gaudia dorazil. 

 (jo – zpívání, to je vášeň 

staletá) 

 a hned mezi špičky tenorů 

prorazil, 

 tu lyricky lká, tu zas frašně 

štěbetá. 

 

 Pak objevil divadlo… A s 

ním další svoje tváře, 

 rád poznává všechny 

zákulisní taje. 

 Již první úloha a hned 

hodna svatozáře: 

 Prosťáček ze vsi, co s 

píšťalkou rád si hraje… 

 

A přišly další role: Vládce 

bohů hromovládný, 

či zlý kouzelník, co 

princeznu skryje. 

 Těch textů učit se! To úkol 

není snadný! 

 Teď zase chlap, co rozezná 

ty symfonie… 

 

Je talent všestranný. Coby 

opora Žumpatýmu 

 tu nad čerstvostí hermelínu 

často bádá, 

 též zvládne vysoké sólo 

(když nemá rýmu), 

 na zkouškách dokonce 

občas noty skládá… 
 

Přejem ti, Pavle, ať jen 

spokojenost září 

 ze všech tvých zde 

uvedených tváří. 

 Máš možnost teď poznat, že 

nejen cizí kraje, 

 ale i rodné město všemi 

barvami nám hraje.  
 

 
 

 
 

 



Jubilant: 

Pavel Urban 
*1. dubna 1974 

 

 

 

Tvorba a přednes básně: 

Milan Špale 

 

 
 

Dárkové komando: 

PŠ, HS & Co 
 

 
 

Zpěv: 

Gaudium 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pašije 

Farského ulice 

13. 4. 2014  

 

 
 

 



Koncert v kapli sv. Anny 

Panenské Břežany 

13. 4. 2014  

 

 
 

 
 



Večírek u Sorianů 

Panenské Břežany 

13. 4. 2014  

 

 
 

 



Gratulace k narozeninám 

Milošovi Bělouškovi 

16. 4. 2014  

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

Miloš 

*16. dubna 1944 
 
Kdo po vlastech českých  
aspoň chvíli chodí, 
ví, že nad Vltavou  
krasavci se rodí. 
A tam i náš Miloš  
spatřil světlo světa 
za ženské půvaby  
chlapská to odveta! 
Jeho povoláním  
je metrologie 
právě on nám benzín 
 do nádrží lije... 
Když nám automobil 
 nedává to, co má, 
můžem si stěžovat 
 u Běloušků doma. 
 
Juž v gumovém člunu  
náš Miloš pádluje 
v podzemních nádržích  
po benzínu pluje. 
Tam se nesmí s kovy!  
Vybouchl by s nimi. 
Tam nemůže nikdo  
s ústy plechovými. 
 
Ovšem, on náš Miloš  
se tak trochu nezdá. 
Hádali byste, že  
filmová je hvězda? 

Své role ve skečích  
vystřihne z voleje. 
 
A herecký výraz,  
i ten tam, vole, je. 
Charakterních rolí 
 neměl snad nadmíru, 
dokázal však zahrát  
i Klause bez kníru, 
když ho – prezidenta-  
dvě děvy přepadly 
ten knír ukázal se  
falešný a prázdný... 
 
Víme též, že Miloš  
syna má i dceru. 
Té Gaudium vděčí  
hodně, na mou věru. 
To že jasný talent  
zavčas rozpoznala 
a do sboru s otcem  
chutě přispěchala. 
 
A nejen Gaudium  
dluží Milošovi: 
I v Pueri totéž  
mnozí snad nám poví. 
Když přijde potřeba, 
 Miloš vždy na to má. 
V hlubokých frekvencích, 
tam je Miloš doma. 
 
Vzpomeňme tu ještě  
naše provedení 
Tučapského koled  
v scénickém balení. 
Miloš - Josef něžně  
na Marii zírá 
své velké nadšení  
ani nezastírá. 
 
Plastový Ježíšek  
k nim ručky vztahuje 
náš sbor andělský mu  
s chutí koleduje. 
Josefe! Hleď radši  
na andělů roje, 
pamatuj, to dítě  
není přece tvoje!  

Když nám povíš, cože 
tady vlastně slavíš, 
všichni řeknou: vtípek, 
často nás tak bavíš. 
Být radostným chlapcem... 
mnozí už to vzdali. 
Tebe by v Pueri 
ve stovce přijali. 
 
Znáš ten princip: Radost 
jak vlna se šíří. 
když ji rozechvěješ, 
všemi směry míří. 
Ty také, příteli,  
patřiš mezi zdroje. 
Radost, kterou rozdáš, 
zůstává vždy Tvoje. 
 
Do mnoha dalších let 
hodně štěstí, zdraví 
a ať Tě zpívání 
nikdy neunaví. 
Ať v životě bruslíš 
vždy na pevném ledě. 
Pro nás jsi jednička 
nejen v abecedě. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Jubilant 

Miloš Běloušek 
*16. dubna 1944 

 
 

Tvorba a přednes básně: 
Bohdan Maslowski 

 
 

Dárkové komando: 

HS & Co. 

 
 

Zpěv: 
Gaudium 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



Oslava narozenin 

Miloše Bělouška 

16. 4. 2014  

 

 
 

 
 
 
 

 



Zájezd do Dánska 

3. 5. - 10. 5. 2014  

 

 
 

 
 



Gratulace k narozeninám 

Lucky Hrdličkové 

14. 5. 2014 

 
 

 
 
 



 

LUCIE 
* 14. května 1974 
 

Hrdliččin hlas 
Byl pozdní večer, čtrnáctý 

máj,  

však nejen lásky, byl i 

sklenky čas. 

Tož prapore vlaj a ryčně 

kapelo, hraj! 

Neb prvně Hrdliččin 

zaznívá hlas. 

Z plenek, co nahradily 

tichý mech, 

po světnici halasil arci 

hromný zvuk, 

jako když pusztou vane 

orkánu dech 

a maďarských slyšíš 

pluků hluk. 

Však do halasu šepot 

sudiček zněl: 

Ten vřískot v soprán 

lahodný se změní! 

A dřív než někdo setře 

dívčí pel, 

ta dosti pilně věnovat se 

bude pění. 

Tak zpívala sólo, zdobila 

též školní sbor. 

Však také v knihách 

líhávala všady, 

neb jest velmi inteligentní 

tvor, 

co řídit může kmánů 

dlouhé řady. 

Když posléz nadešel ten 

vhodný čas, 

v lože manželské chutě 

vstoupila 

a po nějaké době - to 

uhodnete as - 

dítě, chlapce přesličného, 

pak povila. 

Tomáš jménem, znám je i 

našemu sboru. 

Přes vodu velkou klidně 

za tetou si cestuje. 

Zpět dojmů, ba i fotek 

přiveze si horu, 

z nich pro nás lekce 

poučná pak tu je. 

Tomáš, jeden z Pueri, je 

hrdý tónů pán!  

A máti? Ku pomoci 

klukům v každém dění. 

Když pak chybí ten, co do 

Carmen je zván, 

na jeviště v trenkách skočí 

bez uzardění. 

Jsou lyžařů rodinou – co 

jim brání? 

Po horách chodí, i jinam 

cestují.  

A když sníh ze všech 

sleze strání, 

s manželem greeny přesně 

trefují. 

Tomáš velkou chválu 

zaslouží si přec. 

Ví, že v jeho mamce 

dřímal velký um.  

Chvíli váhala. Co dělat? 

Nakonec 

zvolila dobře, vybrala si 

Gaudium.  

Ví si vždycky rady, vše je 

snadná věc,  

domácnost, úřad, mnoho 

zastane.  

Byť však manžel z cest 

opozdil se přec, 

nářadí vkusné proto od 

nás dostane. 

Sopránem (jen!) svým 

všechny oblažuje. 

Však marně by to zkoušel 

na ni jaký rek. 

A kterou že z písní nejvíc 

protěžuje?  

Přece – Synečka… bych 

tak asi řek… 

Přeoddaně slouží sboru jí 

milému. 

Tož na zdraví, naše milá 

Lucie!  

tohle děvče totiž, věrno 

jménu svému, 

nejen noci, ba fernetu též 

ráda upije. 

Co mladice bude pět ještě 

leta letoucí, 

jen když bude veselo a 

milo. 

Svolávat pak bude 

Gaudiáky budoucí: 

Hynku, Viléme, Jarmilo! 

 

 

 

 
 

 
 
Jméno Lucie má u nás 
přibližně 108 432 lidí, což 
jej řadí na 24. místo v 
oblíbenosti. 



Původ: latinský 
Význam jména: Jedná se o ženskou podobu mužského jména Lucius, které má základ v 
latinském slově lux "světlo". Význam jména je tedy "světlý, zářící". 
 

 

Jubilant: 

Lucie Hrdličková 
* 14. května 1974 

 

Tvorba a přednes básně: 

Milan Špale 

 
 

 

Dárkové komando: 

HS & Co. 

 
 

Zpěv: 

Gaudium 

 
 

 

 

 



Premiéra hry Nebyla to pátá, byla to devátá 

Divadlo MANA 

27. 5. 2014  

 
 

 
 



Gratulace k narozeninám 

Richarda Salzmanna 

4. 6. 2014  

 

 
 

 
 



 

 

RICHARD 
* 10. května 1929 
 

 

Ad summam: Ricardus uno minor est Jove, 
dives 
liber, honoratus, pulcher, rex denique regum, 
praecipue sanus, nisi cum pituita molesta est. 
*) 

Muži, jenž schopnost svou hvězdnou  
ke službě národu dává, 
hexametrem časoměrným  
já verše zde uctivě píšu, 
oslavě rekovných činů  
neb tvar tento nejlépe sluší. 

 

Ve městě Plzni byl zrozen, 
 kde Bakchus sám otěže třímá. 
Z otce Salzmanna vzešel, 
 jsa patricijského rodu, 
 tak, jak o tom i hospoda 
 "U Salzmannů" svědčit může. 

 

Bohyně Athéna sama 
 mu u čela kolébky stála. 
Dala mu do vínku moudrost, 
 co pravému hrdinství sluší. 
A Hérmes, bůh kupeckých počtů 
 tajně pod postelí ležel. 
 

A tak nadán přízní nebes 
 Richard do života vstoupil, 
obojí právo ve zkoušce 
 doktorské mistrovsky zvládnul 
a v bance karlovarské 
 pak raditi občanům počal. 

 
S přízní bohů pak v zádech 
 do výšin závratných stoupal 
by mohli občané čeští 
 v banky své peníze vkládat 

neb doma v slamníku všité, 
 kořist toť lupičů snadná. 

Richard též s muži moudrými 
 seminář slavný pak vedl 
kde rovněž prezident Václav, 
 coby rdící se mladík 
s knihou von Hayeka v brašně, 
 svá vyčtená moudra koktal. 

 

Právem pak populus český, 
 ve vzácné prozření chvíli 
vědom si ctností pravých, 
 Richarda v senát zvolil, 
by ten, co hrdina zdatný, 
 za jeho bojoval práva. 

 

Richard pak, poslání svému 
 věrný, jak muži se patří 
vždycky s motýlkem u krku, 
 arbiter elegantiae 
v výboře ústavně- právním 
 těm bůranům mravy kázal. 

 

U zrodu jeho dcer múzy 
 pokaždé přítomny byly. 
Báře ke kolébce Kleió 
 snad osobně Richard pozval, 
K Evě Melpomené přišla, 
 ta chodí, kdy se jí zachce. 

 

Ceterum autem censeo, 
 Richard všech bohů je  přítel, 
Apollóna pak zřejmě  
plzeňským Prazdrojem pojil, 
a ten mu talentu k hudbě 
 dvojitou přidělil porci. 

 

A tedy, Richard v Gaudium 
 osudem trefiti musel, 
aby svým basem výrazným 
 melodii řádně tvrdil, 
při bakchanáliích  aby pak 
 na klavír k tanci vyhrával. 

 

Klasické vzdělání jistě 
 zdobí pravého muže. 
Jak správně latinsky mluvit 
 se u něj můžeme učit, 
neb klucí plzeňští vědí, 

 kam ve slovech délky stavět. 

 

Vzpomeňme na tomto místě 
též mistrovskou jazyků znalost,  
jíž Gaudiu Richard mnohokrát 
na cestách dalekých pomoh'. 
I jazyky, jež dle svých slov nezná, 
domluví se všude plynně. 

 



Nač myslíš, mistře, když vždycky 
 v květné neděle ráno 
hlasem Piláta nám zde 
 Barabáše nabízíš, 
my zas pak, dnes jako včera, 
 pokaždé křižujem Krista? 

 

Vrtkavá přízeň davů, 
však náklonnost mocných je směšná. 
Můžeš být stoiků králem 
 a mravnosti vzorem jistě, 
tak jako Seneca filosof, 
 než v Nerona skončil spárech. 

 

Kde velkolepé skutky 
 všech reků dávných dnes vidíš? 
Plevem zarůstají 
 studnice moudrosti pravé 
a slova, kdysi nám drahá, 
v ústech šašků se kroutí. 

 

Hrdinou pravým jsi, mistře, 
 když čeliti osudu ranám 
dokážeš neochvějně. 
 Do samého konce když pevně 
stojíš při těch, co drazí 
 ti po celý život byli. 

 

 

 

Tvorba básně: 
Bohdan Maslowski 

 
 

Dárkové komando: 
HS & Co 

 

Mladší jsi, nežli mnohý 
 třicátník pochmurné mysli. 
Nadto pak jistě ti známo 
 je přísloví Řeků starých, 
že lepší stáří orla, 
než oslovo mládí je věru. 

 
Přejme ti mnoho dalších 
 chvilek, kdy vstupuje radost, 
kterou odevzdáš druhým, 
 neb nechceš sám se jí těšit 
a ona se šíři dále, 
 k potěše lidí i bohů. 

 
Scriptum  in Praga, ad honorem Richard 
Salzmann. 

 
*) Jedním slovem: Richard je menší pouze než 
Jupiter, bohatý, svobodný, ctěný, zručný, 
zkrátka je králem králů, ledaže ho trápí rýma. 

Horatius, Listy, 1. Kniha 

 

 

 
 
 

Zpěv: 
Gaudium 

 



Koncert „Vzpomínka na Dánsko“ 

Kaple sv. Kříže  

18. 6. 2014  

 

 
 

 
 



Rybova mše 

Kampa 

23. 6. 2014  

 

 
 

 
 
 



Rybova mše 

Kampa 

23. 6. 2014  

 

 
 

 
 
 



Festival duchovní hudby 

Kostel sv. Mikuláše 

5. 7. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Letní setkání 

„Na růžku“ 

16. 7. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Grilování u Milana 

Účast 15 gaudiáků 

2. 8. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Soustředění -Benešovský mlýn 

6. 8. - 10. 8. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Soustředění -Benešovský mlýn 

6. 8. - 10. 8. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Soustředění -Benešovský mlýn 

6. 8. - 10. 8. 2014  

Gratulanti 

 

 
 

 
 



Soustředění -Benešovský mlýn 

6. 8. - 10. 8. 2014  

Oslava narozenin Ivy Piekné 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IVANA 
* 14. července 1964 
 
 

Slavíci pro 
Ivanu 
 
Když první paprsky slunce 
vzduch na východě proráží, 
Ivana na túru hbitě 
a s velkou chutí vyráží. 
Tisíc kilometrů ročně, 
kdopak z nás pěšourem 
zvládne, 
ten jako Ivana piekně 
každý rok trochu omládne. 
 
REF: 
 
Žízeň je veliká, život nám 
utíká 
my ho však umíme žít! 
My všechno bereme, 
navěky budeme 
s Ivanou pívečko pít! 
 
 
Kdopak z drsných Gaudiáků 
na pověst pivaře nedbá? 
Ale před znalkyní pravou 
marně se jenom holedbá. 
 

(děti): 
I my malí Gaudiáci  
dobře se s Ivanou máme 
Tak jako ona si hořkou 
čokoládu rádi dáme. 
 
REF.: … 
 
Piekně se Ivana naše 
sboru o penízky stará. 
Zapomeneš platit školné? 
Ona se vo tě postará! 
Tak jako orlice bdělá 
pokladnu Gaudia střeží. 
Někdo má řeči rád! 
U ní to projde jen stěží. 
 
REF.: … 
 
Riskovat, to musí každý, 
kdo nové cíle chce dobýt, 
vavříny vítězství poté 
čelo na chvíli ozdobit. 
Stejně tak Ivana zná-á 
jak se krotí tygří síla. 
Na Nově v soutěži "Riskuj!" 
kdysi slavně zvítězila!  
 
REF.: … 
 
Vidíme všichni moc rádi 
jak žhavé flamenco tančí. 
Když se Iva rozparádí 
s gaudiáky spolu jančí. 
Už jako holčička malá 
zpívat se nikdy nebála. 
Není žádnej podržtaška, 
kdo může zpívat u Staška! 
 
REF.: … 
 
Kdysi k nám Ivanu hnali 
chytří páni z magistrátu, 
aby jim řekla, zda dáme 
všechno, co nám patří, 
státu. 

Jenže tím Ivana navždy 
upadla v Gaudia spáry. 
V sopránu zapadla skvěle! 
U nás není nikdo starý. 
 
REF.: … 
 
Přejeme Ti, ať Ti stále 
ten rytmus pulsuje v těle 
ať se máš dneska dobře 
a zítra ať se máš skvěle. 
Nikdo se za nic nestydí, 
všechno, co v nás žije, 
zpívá! 
Kdo chce, ať nám závidí! 
Dáme si sklenici píva. 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jméno Ivana  má u nás přibližně 69 535 lidí, což jej řadí na 42. místo v oblíbenosti. 
Původ: hebrejský 
Význam jména: Ženská podoba k mužskému jménu Ivan, což je ruská forma jména Jan (z 
hebrejského Jochanán). Jeho význam je "Bůh je milostivý" 



Jubilant: 

Ivana Piekná 
14. července 1964 

 
 

Text písně: 
Bohdan Maslowski 

 

 
 
 

Dárkové komando: 
HS & Co. 

 

 
 

 
 

Zpěv: 
Gaudium 

 
 

 



Soustředění -Benešovský mlýn 

6. 8. - 10. 8. 2014  

Oslava narozenin Oty Vágnera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OTA 
* 20. července 

1954 
 

 

Jak hrát u Kulele? 

Na Žižkovské ulici malý 

Otík stál, 

rozhlížel se, přitom děsně 

bulel. 

Zoufale se kolemjdoucích 

ptal: 

Kdepak že to bydlí ten 

pan Kulel? 

Doslechl se totiž od 

jistého Holzmanna, 

pokud prý má hudbu 

doopravdy rád,  

musí tedy cvičit do večera 

od rána, 

nejlepší je ovšem u Kulele 

hrát. 

Nenáviděl Večerníčka, 

čerty ani dráčky 

nezajímali ho dokonce ti - 

Jů, Hele. 

Řval, když po místnosti 

házel hračky: 

Já chci hrát! Já chci hrát u 

Kulele!!! 

Rodičové smutní si jen 

stýskali 

nevěděli vůbec, kde 

Kulele hledat. 

Tak koupili housle, pak 

hoboj, píšťaly… 

Ale Otík nepřipouštěl 

žádných debat. 

Co s tím? Nekonečné 

rodinné porady... 

Babičce se pro to připálila 

zásmažka. 

Pak přišel nápad spásný: 

„Žádné dohady! 

Ať to chlapec zkusí zatím 

u Staška!“ 

A tak Otík trávil dětství 

ve sboru, 

i na cestách do ciziny 

velký úspěch měl. 

Doma našel pro zpívání 

podporu, 

na svůj dětský sen tak - 

zřejmě - zapomněl. 

Čas pádil. S léty se přec 

všechno mění. 

Z malého hošíka silný 

mládenec se stal. 

Věděl však, že nade zpěv 

přec nic není. 

Otík – teď 

v Akademiachoru – zpívá 

dál. 

Na průmce i technice 

neseděl jen na zadku 

zpěv na vandrech dostal 

kytar doprovod. 

ve sboru svém pak poznal 

lepé děvče, svou Radku... 

Ona je od té doby jeho 

chorovod. 

Tak měl novou náplň 

Otův život celičký, 

do své práce též byl plně 

zažraný. 

Časem přišly také zbrusu 

nové koníčky: 

Po Moravě hledal staré 

varhany. 

Tu náhle u kvelbu stanul 

uchvácen cele. 

Řekl si: „To musím přece 

mít, ber kde ber!“ 

Z výlohy smálo se krásné 

nové ukulele! 

A jeho mysl má teď zcela 

nový směr. 

Když věci na zájezd 

Gaudia teď si balí, 

drbe se na hlavě a pak si 

říká: „Hele! 

Tenhleten kufr teď zdá se 

mi nějak malý, 

když se tam musí též vejít 

mé ukulele...“ 

Náš milý Otíku, ať ten 

tvůj nástroj dále 

večírky zdobí, a jenom ty 

víš jak! 

A taky tvé krásné fotky ať 

neustále 

zas plní servery nazvané 

Gaudiák! 

                

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jubilant: 

Otakar Vágner 
* 20. července 1954 

 

Tvorba a přednes básně: 

Milan  Špale 

 

 
 

Dárkové komando: 

HS &  Co. 

 

 
 

Zpěv: 

Gaudium 

 



Soustředění -Benešovský mlýn 

6. 8. - 10. 8. 2014  

Oslava narozenin Pavlíny Šírové 

 

 
 

 



 
 

PAVLÍNA 
*4. července 1964 

 

 Co by (možná) napsal 

Sládek 

Znám sympatickou 

Pavlínku, 

zní soprán její tichý kdes.. 

Ta pozve nás prý na 

sklínku 

jak tuším… je to právě 

dnes! 

Na zdraví její budem pít, 

náš celý gaudiácký kmen, 

tu lokne si kdos bílého, 

však jiný červeného jen. 

Ta žínka drobná, spanilá 

(zvěd jakýs to v plen nám 

dal) 

své jubileum druhdy 

slavila 

ač nikdo by jí to 

nehádal… 

Jen zřídkakdy se moc 

parádí 

však kytky, ty ona přímo 

miluje!! 

Též proto nejen tmavé 

kapradí 

i leccos jiného pro ni tu 

je. 

 

Kumšt v krvi – s tím se 

zrodila. 

A navíc, svatá pravda jest,   

že už do gymnázia 

chodila 

po boku četných dnešních 

hvězd. 

Už od malička ráda zpívá,  

tak zkoušela to léta 

sólově. 

Zpěv pro ni byl jak chleba 

skýva 

pro toho, co kouká tuze 

hladově. 

Mezi tím v pražském 

Suchdole 

už chystali glejt, že je 

inženýr, 

co zkoumá tu louku, tu 

pole, 

a rozezná pšenku, žitko i 

též pýr. 

 

Velké širé rodné lány! 

Co mílí po nich tehdy 

zběhala 

při tom však už rodinné 

klany 

tam pozvolna plánovat 

začala. 

A tak přišla záhy dcerka 

Anička, 

Martínek, tichá voda, co 

mele břehy. 

Má moc ráda ta svoje dvě 

sluníčka, 

chvílemi raubíře, tu zas 

plné něhy.    

Ve vínku má sic trochu 

křehké zdraví, 

s Prodankou zjezdila však 

kraj světa celý. 

Divadlo, to ji totiž teď 

moc baví, 

když hercům šeptá, co na 

scéně říct mělí… 

V rodině Gaudia, jak ryba 

ve vodě, 

cítí se moc dobře a 

v pohodě. 

Teď Pavlínce podle přání 

pějme 

a rovněž jí od srdíčka 

přejme: 

Ať malé Šírové rodinné 

plány 

už nikdo nikdy ničím 

nezhatí, 

ve všem vždy jsou 

dokonány, 

a šťastný úsměv tvář její 

pozlatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jubilant: 

Pavlína Šírová 
*4. července 1964 

 

 

Tvorba básně: 

Milan Špale 

 

 
 

Dárkové komando: 

HS & Co. 

 

 
 

Zpěv: 

Gaudium 

 

 
   

 

 

 

 

   
 



Soustředění -Benešovský mlýn 

6. 8. - 10. 8. 2014  

Oslavenci 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Soustředění -Benešovský mlýn 

6. 8. - 10. 8. 2014  

Koncert v Sepekově 

 

 
 

 
 



Zpívání na svatbě Dany a Luboše 

Vršovický zámek 

12. 9. 2014  

 

 
 

 
 
 



Zpívání při mši a koncert 

Kostel Narození Páně – Loreta 

13. 9. 2014  

 

 
 

 
 



Běchovice 2014 

Běh Gaudia za Pavla 

28. 9. 2014  

 

 
 

 
 



Koncert se sborem Tyl 

Katedrála sv. Barbory 

12. 10. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Večírek se sborem Tyl 

Katedrála sv. Barbory 

12. 10. 2014  

 

 
 

 
 
 
 



Generálka na koncert 

Šimáčkova ulice 

19. 10. 2014  

 

 
 

 
 



Gratulace k narozeninám 

Ruth Šmelhausové 

22. 10. 2014  

 

 
 

 



    

Bohdan: 

Zdalipak to vědí gaudiáci 
bystří, 
kteří nám tu vtipem dnem i 
nocí jiskří, 
že ve sboru řadách (tam co 
stojí ženský)  
řádně je zastoupen i živel 
slovenský? 

My, kteří slovenské hymny 
druhou sloku 
bez zakolísání pálíme od 
boku, 
jsme moc rádi, že Ruth  
pomůže a hlavně 
povie: " 'Zastavme sa'  nie je 
celkom správne." 

Až do dospělosti ve Zvolenu 
žila, 
v Čechách za své sídlo pak 
Zvoli zvolila. 
Zvláštní: Obě místa, jak učí 
ve škole, 
stejný slovní základ taky 
mají, "vole". 

Od Zvole na Károv cesta 
nemá vadu, 
tam maj gaudiáci chatovou 
osadu. 
Tak se grilovalo, jedlo, ba i 
pilo 
a Gaudium při tom Ruth zde 
objevilo. 

Ruth, zdravotní sestra, 
můžeme snad říci, 
v Podolí kotvila, v tamní 
porodnici. 
My  jsme, což bychom zde 
snad v úvahu vzali, 
v této porodnici ještě 
nezpívali. 

    RUTH  
* 16. října 1964 
 
 
Jarka: 

Dovolím si tady svůj brk 
lehce smočit 
a do vinše verši nevázaně 
skočit. 
Nebudu mít úspěch 
zdaleka tak obrovský, 
jak kdyby je tesal pan 
profesor Maslowski. 

Elegantní v saku, kroji 
Gaudia, či svetru 
lehce rýmuje a skládá, 
třeba v hexametru. 
Tím nám všem působí 
velikánskou radost, 
že mu takhle vtipně k 
rýmu "zobák narost". 

Vraťme se, však, k Ruth, 
jíž taťka Ivo mile říká 
"Rutí"! 
V našem sboru zpívá 
radostně a s chutí. 
A jak zjistili jsme při 
pátrací besedě, 
často velmi akční bývala i 
na ledě! 

K nohám v krasobruslích 
padali jí ctitelé i květy, 
na stadionu když vytáčela 
Salchovy a piruety. 
Ladně v ledu obkreslila 
půlměsíc i kruh 
a dokázala, že ve zdravém 
těle sídlí zdravý duch. 

Snad proto, když se 
dozvěděla, že ji múza k 
sobě povolá, 
svůj hudební talent dala 
sboru pod hlavičkou 
Sokola. 
K půvabu na bruslích 
přidala i zpěvu vzácný um, 
čímž zdatně posílila řady 
členů sboru Gaudium. 

 

 

A ještě jedno plus 
přidejme na Rutin kladů 
štoček. 
Je milovnicí zvířat, a to 
hlavně koček. 
Pro děti i manžela má jistě 
v sobě citu hory, 
však zbyl jí ho kus i pro 
tyto majestátné tvory. 

A co ještě dopsat k výčtu 
kladů více? 
Snad jen to, že fandí také 
cyklistice. 
"Hoj vzhůru, pestrý 
sokole"! 
Ruth natře ti to na kole! 

Ať kritizuje si to, kdo 
chce,  
však Gaudium je hnízdem 
pro sportovce! 
Že do zpěvu i sportu má 
dost kuráže, 
to Ruth nám jistě skvěle 
dokáže. 

Bohdan: 

A co ještě dodat? Zbývá už 
jen málo, 
když nám tu sokolstvo 
všechno vybreptalo. 
Zbývá Ti blahopřát, ať se 
stále daří 
při trhání dalších listů v 
kalendáři 

Gaudium, či radost, i když je 
veliká 
dokáže být taky někdy 
hodně tichá. 
Když má člověk pocit, že na 
ni nestačí, 
třicet párů očí ji zde s Tebou 
tlačí. 

Závěr z naších veršů plyne 
celkem jasný: 
Když budem radostný, 
budem taky krásný. 
Začít potom můžeš i s 
největší sázkou. 
A to, Ruth, Ti přeje Tvé 
Gaudium, s láskou. 

 
 



Jméno Ruth má u nás přibližně 415 lidí, což jej řadí na 610. místo v oblíbenosti. 
Biblické jméno hebrejského původu a nejasného významu, nejčastěji se odvolává ke slovu 
R(e)úth, co značí "přátelství" nebo také "přítelkyně". 
 

 
Jubilant: 

Ruth Šmelhausová 
*16. října 1964 

 
Tvorba a přednes básně: 

Jarka Knížková 
Bohdan Maslowski 

 

 
 

 
 

Dárkové komando: 
HS & Co. 

 
 

Zpěv: 
Gaudium 
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Koncert –Rok české hudby 

Sál B. Martinů, HAMU 
Se sbory Radost Praha a Pueri 

23. 10. 2014  

 

 
 

 
 



Koncert –Rok české hudby 

Sál B. Martinů, HAMU 
Se sbory Radost Praha a Pueri 

23. 10. 2014  

 

 
 

 
 



Soustředění na Albertově 

21. 11. 2014  

 

 
 

 
 

 

 



Koncert kapely Fontána 

Divadlo Gong 

21. 11. 2014  

 

 
 

 
 



Soustředění v Charvátově sále 

22. 11. 2014  

 

 
 

 
 

 

 



Benefiční koncert  

Pro Jedličkův ústav – Betlémská kaple 
Se sborem Radost Praha  

4. 12. 2014  

 

 
 

 



Adventní koncert „Nesem vám noviny“ 

Sbor CČSH, Karlín  

9. 12. 2014  

 

 
 

 



Rybovka na Kampě 

Pod taktovkou Libora Sládka 

23. 12. 2014  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rybovka u sv. Mikuláše 

Pod taktovkou Marka Valáška 

25. a 26. 12. 2014  

 
 

 
 

 

 



Rybovka ve Farského ulici 

Pod taktovkou Vládi Součka 

 26. 12. 2014  

 
 

 

 

 

 



 
 


