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Tříkrálový koncert
Kostel Panny Marie Sněžné
se sbory Continuo z Mnichova Hradiště a Pueri Gaudentes

4. 1. 2015

Večírek a oslava narozenin
Ivany Ezrové
4. 1. 2015

Bylo jednou jedno malé děvčátko,
jak jinak – sličné jako růže květ.
Mělo jasno v podstatě už zakrátko.
Bude zpívat a tak poznávat svět.

Kraj ten krásný nesmírně si oblíbila,
Na výletech učí se i jeho historii znát.
Objevuje místa pro ni dosud bílá,
však že tu zabloudí, nemusíte se bát.

V čtyřech letech tiše sedí na chodbě
Miluje cesty, ať s rodinou či za prací
před zkušebnou. Spí či nudou zívá…
poznává nejen domov, ba i cizí
Náhle anděl v sbormistrovské podobě: dálavy.
proč je zde, když starší sestra zpívá?
A když pak z nich domů se navrací,
veselé zážitky všem kolem vypráví.
Zakotví tak ve Staškově sboru.
zazpívá vše - i z notového papíru.
Ví, že v životě se občas leccos mění,
Že talent má, o tom není sporu,
však Gaudium, je přec stále veselé.
chodí proto též na hodiny klavíru.
Zde pro svůj altík našla uplatnění
a rovněž tu objevila nové přátele.
Tak se v sférách ducha spíše vznáší
sokol či sport jsou jí pojmy neznámé.
Pro svou rodinu ale všechno obětuje,
Časem však zví: S pohybem vše snazší ta však domácí stravě přednost dává.
a tak trochu tělo týrá, jak poznáme.
Když do Žumpy po zkoušce se
pochoduje,
Tu někdy rozvážně sjíždí svahy bílé,
ona ke sporáku míří. Pivo tak vzdává.
tu zas na pilates pravidelně spěchá,
na kole se krajem kochá, však vždy je
Ivo, ať Tvá životní pohádka je stále
milé,
jako ten sladký koláč s rozinkami
když chaloupky rodné objeví se
po koncertě ve Španělském sále.
střecha.
Ať radost máme s Tebou a Ty s námi!
Trávily zde dětství - u babičky s dědou
(i sestra vzpomíná s rozzářenou tváří).
Teď s rodinou sem o víkendech jedou
a jako její předkové si tu hospodaří.

Text: Milan Špale

A též na zájezdech, ať nechybí Ti síla,
chceme, Ivanko, Tobě ještě přát,
by dobrá postel vždy připravena byla,
abys Ty nemusela na palandě spát.

Večírek a oslava narozenin
Zdeny Součkové
4. 1. 2015

Pojďte s těmi kytkami, geum
coccineum.
Zdena přijde za námi, slaví
jubileum.
Přichystejte chlebíčky, chutné
šunky plátky
a dort vemte celičký, někdo
radši sladký.

Vína kupte soudeček - bílé
Zdena ráda.
Ať je plný stoleček, a dobrá
nálada.
Sejdeme se v neděli, tak v
pět u piána!
Budem hodně veselí, možná
až do rána…

Jazyková poznámka.: "geum coccineum" = "kuklík šarlatový"
Zpívá se na melodii Andělského přátelství (1 sloka)

Ted všichni sdělme konečně, jak trouby hlásné,
se Zdenou zpívat společně je tuze krásné.
Když srdce stejně naladí,
pak píseň duši pohladí…
My chcem poděkovat
a vše nejlepší přát!
Text: Milan Špale

Rybovka u sv. Vojtěcha
pod taktovkou Vládi Součka
7. 1. 2015

Čestné uznání
Ing. Haně Suchardové

za mimořádný výkon při tvorbě
grafických narozeninových blahopřání pro
Gaudium
Ing. Suchardová dokázala v neuvěřitelně krátké době vytvořit
přibližně patnáct grafických koláží k oslavě kulatin členů pěveckého
sboru Gaudium. Tím byly během okamžiku vyřešeny několikaleté
nedostatky v činnosti samozvané komise pro oslavy ve sboru
Gaudium Praha.

Taktéž
veliké poděkování
za
ochotné převážení
zajíce do pelíšku

Gratulace k narozeninám
Daně Duchoňové
21. 1. 2015

Oslava narozenin
Dany Duchoňové
21. 1. 2015

DANIELA
* 20. ledna 1955
Pohádka, která se žije
Občas prý se to v životě stává.
Někdo v pohádkách tak si libuje,
že už v mládí řekne si: marná sláva!
A začne je žít. Hle, příběh ten tu je.
Tak zrodilo se jedno děvče malé
(no, zase tak moc malé nebylo),
a to dítko zpívalo si neustále…
Dí sudičky: ve sboru by se mu líbilo.
To není ledajaký sbor, co pro ni vyvolili,
a v němž děvče – teď již větší – zakotvilo.
Vedli jej Vláďa a Zdena. Zárukou oba byli
toho, co název Radost slibuje. Že je tu milo.
Však zcela jiný Vláďa již v té době
v okolí se vyskytl, o Daně však nevěděl.
Že plno radosti dá jí v různé podobě,
to by jen věštec tehdy předpověděl.
Všechno změnily až kurzy taneční.
Kdopak věru odolal by, Dana říká si,
když ukloní se tělo, co nad jiné ční,
a Vláďa z kapsy saka růži vytasí.
Tak zrodil vztah se tuze krásný,
jako v pohádkách, když úřaduje osud.
Jak to dopadlo? To je přece jasný,
když zříš je, jak za ruce se vodí dosud.
Je spojovala zprvu trampská romantika
– ohně, co září rudou tváře zalije,
– zpěvu, zvuku kytar, když se obou týká,
– stanu, co znavená těla poté ukryje.
Zpěv přenesl se do koncertních síní,
když Gaudium otevřelo náruč svou.
Dana a zakrátko i Vláďa nejsou líní,
s jinými své hlasy spojí písní společnou.
Však zpěvák živ je nejen ze svého hlasu
a pouze zpěvu líbezného málokdy se nají…
Tak Dana dlouhá léta vedla sboru kasu,
v ní penízky na ni s láskou vzpomínají.
Dana ráda buřty, uzeniny, taky klobásku,
však cholesterol zrádný chutě hatí.
Na rotopedu přidá tedy si pár kilásků,
přebytečná kila se pak zase ztratí.
Zralý věk přináší pak různé výhody,
beztrestně se může rentiérkou stát,

užívat si veškeré dny plné pohody
a radostem života se zcela věnovat.
V prvé řadě jsou tu krásná vnoučata.
Jsou tři – však čtvrté již klepe na dveře.
Moc ráda postará se o ta poupata,
též o manžela, vždy ho čeká teplá večeře.
Její výkladní skříň, to je bezesporu vaření.
zvlášť mistrem v oboru sekané je docela.
Že leckdo dosud čeká, že ji na večírku ocení?
To jen proto, že vždycky ihned zmizela.
Její ruce zašijí vše, kde doba trhlin učinila,
příliš krátký svetr snadno dopletou,
o jejich péči žádá též chaloupka jí milá.
i zahrádka nabízí k setbě půdu staletou.
Že nejeden člověk až v době své zralosti
uskuteční touhy z dětství, obecně se ví.
Ať Dana v hradě starém, třeba na Kosti
strašidlo jménem Džuveč konečně objeví.

Daniela Duchoňová
* 20. ledna 1955
Text a přednes básně:
Milan Špale

Dárkové komando:
HS & Co.

Zpěv:
Gaudium

Gratulace k narozeninám
Michalovi Bartákovi
4. 2. 2015

jistou:
„Inna Puhajová randí s
fotbalistou!“
Divokých zpráv více, než je
zdrávo,
celkem jedno zda čteš
bulvár nebo Právo.
Tak jen hledám, kde se bude
psát,
že je Michalovi letos
šedesát!?

Michal
*31. ledna 1955
Ostřím tužku, snažně
skládám věty.
Co stalo se, před šedesáti
lety?
Lednový měsíc už svou
šanci zahodil,
leč v den poslední se Michal
narodil!
Chlapec roste, z kočárku se
klube,
odhazuje povijan i peřiny!
Co nového kolem, zkoumat
bude.
K tomu poslouží mu noviny.
V životě celebrit se vyzná!
Tisk lechtivé taje prozradí.
Jen nevěru filmových hvězd
přizná,
již politiky kope do zádí!
U snídaně dočteme se v
Blesku:
„Epidemie chřipky už je v
celém Česku!!
Napínavé zprávy stále
znova:
„V Rumunsku už zatkli
bývalého šéfa TV Nova!“
Nad titulní stránkou tiše
trnou Múzy,
když jsme seznámeni s
„lazaretem hrůzy“.
A k tomu zvíme další pravdu

Samé tlachy ze života hvězd
a režisérů!
Z toho už se, věřte, dneska
neposeru!
Jen ať páni redaktoři vidí
také občas příběh běžných
lidí!
Michal, jak si ještě leckdo
vzpomíná,
před Gaudiem zpíval u
Kuhna.
V tenorové sekci teskné
sloky bolné - dojemné jsou zvláště, když
se platí školné.
Teď však veselou si dejme,
dámy, páni!
K šedesátce skládáme tu
blahopřání!
Pro Michala zpěvy staré i ty
nové
od srdce notují kolegové.
Píseň česká smysly rozjitří,
když do řad gratulantů
vstoupí sbormistři.
Trošku opožděně přejem, ale
o to více,
naše vinšování přetáhli
jsme přes Hromnice.
Radostně poklepme na
džbánek,
vždyť na Hromnice vrzne si
i skřivánek!
Jen ať Albertov se křepce
roztančí
a dozpívá to naše přání

skřivánčí.
Ó Michale, náš rytíři, jak
píseň praví,
po šedesátce nehýři a šetři
zdraví!
Vždyť byla by to troufalost,
už nazlobil ses s námi dost!
Jen do hlasu vlož um, (to)
přeje ti Gaudium!!!!!!
Text básně a písně:
Jarka Knížková

Gratulace k narozeninám
Evě Jankovské
11. 3. 2015

Ke kulatým narozeninám Evy Jankovské

PŘÁNÍ
autor: Jarka Knížková
1. „Možné snad to
skoro není,“
Osud pod vous tiše
hlesl.
„Že by někdo bez
mučení
sedm křížků křepce
nesl!“
2. Také my se na to
ptáme,
Osud moudře
rozhodne,
s otázkou si hlavu
láme
ten, kdo možná,
uhodne.
3. Původně se narodila
v druhém pražském
obvodě,
v Praze 7 však je čilá,
jako ryba ve vodě.
4. Znamení Ryb v
sobě chová,
zvěrokruh dí: „Je to
tak!“
Jenže malá Jeráčková,
není ryba, ani rak!
5. Tak, to máme jméno
rodné,
sluší se však dodati,
jméno křestní, že je
shodné
s tím, co nosí
„pramáti“.

6. A už zase budem si
hrát
se slovíčky na
schovku!
Tohle jméno bude jen
znát
ten, kdo luští
křížovku!
7. A dál život letem
pádí,
rychlost je to
obrovská.
Z Jeráčkové, div se,
mládí,
hned je tady
Jankovská!
8. Zase léta ubíhají,
osud tropí hlouposti,
hodnoty však
zůstávají!
Dvě dcerušky – v
Radosti!
9. Po taťkovi obě mají
muzikantské nadání,
ale mamka bez váhání
všechno rychle
dohání!
10. Dcery moudře
prozradily,
kde vzít k žití opium!
S Radostí se poradily
a je tady Gaudium!

21. A proč hůlku k chůzi nosí?
Někdo se snad dotazuje.
To problémy kolem kosí
a život s ní diriguje!!!

11. Do zajetí tónů
vpluje
Eva v době dohledné.
Někdy než se
namaluje,
sem tam notu
přehlédne.
12. Ze změti taktů a
řádků
občas oko přeskočí,
podívá se po zrcátku,
zda je v lati obočí.
13. Když nakonec do
účesu
hřebínkem si zajede,
sáhne ruče po
partesu,
kantilénu rozjede.
14. Však nejenom
tóny luzné
byly Evě osudné.
Počítače klapky
hrůzné
předou nitě záludné.
15. Na ONV v Praze
7
- nikdo nezeptá se –
nač?
Všichni běží rychle
před dům
- přivezli nám
počítač!!!

22. Aby měla za pochodu
vždycky pravidelný takt,
starosti a nepohodu
mohla do zad nakopat!!!

16. Kde teď najde
dobrou radu,
jak zkrotit tu potvoru?
Dumá pracovnice
skladu
Národního výboru.
17. Caps Lock, Shift,
Alt, Ctrl,
Esc, Page Down,
Delete!
Jednomu by mozek
ztvrdl!
A z kůže by vylít´!
18. Jak zvítězit nad
úklady
těch záhadných
hříček!?
Spásná pomoc už je
tady!
Je to Jirka Míček!!!
19. S radostí a s písní
v duši
do boje se ponoří
a s noblesou, jak se
sluší,
Word i Excel pokoří!
20. A zas voda roky
nese,
další sloka odzpívána.
Občas noha podvrkne
se,
Eva je však stále
dáma.

23. Ať se s optimismem dívá
všude tam, kde je legrace.
V Gaudiu ať stále zpívá!!!!
TO JE NAŠE GRATULACE!!!!!

Soustředění
Nad starým mlýnem, Šlovice
13. - 15. 3. 2015

Soustředění
Nad starým mlýnem, Šlovice
13. - 15. 3. 2015

Pašije
Kostel ve Farského ulici
29. 3. 2015

Korunovační mše - kostel sv. Mikuláše
pod vedením Marka Valáška
5. 4. 2015

Gratulace k narozeninám
Kryštofovi Komolému
8. 4. 2015

Ke kulatým narozeninám Kryštofa Komolého
PŘÁNÍ
autor: Milan Špale
1. O půlstoletých krasavicích dá se slovy plýtvat,
i v osudech mužů šedivých obšírně se pitvat ….
Ale v tomto případě? Ouha! Kdopak vám co poví,
když své jubileum slaví mladík opravdový?
2. Jediné, co zcela nepochybné tady zdá se,
že jest ještě mnoho místa na Tvé tabule rase
Příběhů na ní časem přibývati bude, o tom není sporu.
Ať řadu z nich též doprovodí harfa, znak našeho sboru.
3. A co dále? Ptáte se, jak pokračovat bude báseň tahleta?
Oslím můstkem zvaným nomen omen pomůže si poeta.
Pro Tebe platit bude, ať ponese tě kamkoli života řeka,
neb útvar komolý je vždy ten, co na vrchol teprve čeká!
4. Dvacítka je, náš milý Kryštofe, věk tuze krásný…
(a že všichni Ti ji tady závidí, je snad víc než jasný)
Tedy ať neustále veselé a šťastné jsou Tvé líce!
A až s námi padesátku oslavíš, pak napíšu Ti více.

Gratulace k narozeninám
Lence Johnové
8. 4. 2015

Ke kulatým narozeninám Lenky Johnové

PŘÁNÍ
autor: Bohdan Maslowski
1. Když nad Prahou se šeří a čas zkoušky se
blíží
a ty sám rozechvěle čekáš tu na refýži
na Moráni, kdo zažene tu Tvoji chmurnou
vizi?
Zde Lenka- neochvějně hašlerky tu nabízí.

7. V Gaudiu s Lenkou léta berem, co život nese.
Víme, že není pravda, co skrytě traduje se,
že totiž každý podnik, kterým se Lenka mihne
vzápětí rozpadne se, než si kdo všimnout stihne.

2. Ač vršovické kopce horalky lepé rodí
(Lenka co důkaz jasný zde nejlépe se hodí)
do Holešovic ji snad magická síla hnala!
Však žel-ač blízko zdroji- Radosti nepoznala.

8. Nikdo tu nemůže popřít (a nemusí fyziku umět)
že Lenka elektrizuje – a tak, že můžem jen čumět!
Manžela Tondu v síti silnoproudé najít můžem,
syn Tonda elektro projektant je, až běhá husí kůže!

3. Naštěstí ale doma hudbě se dobře daří,
babička ve sboru pěje, strejda na saxík vaří.
Tak Lenka odmala vidí, co v hudbě nutno
vstřebat:
Ve sboru Boha chválit, ve swingu čerta se
nebát!

9. Celá rodina se sportem dávno si důvěrně tyká
a místo významné drží, jak jinak, cyklistika.
V domě na Ořechovce zřejmě dost prostoru mají,
jak jsme tu slyšeli, v kuchyni údajně ping-pong
hrají.

4. O Lenku mají zájem ovšem i múzy různé:
Euterpé nežli se vzbudí, Terpsichoré ji uzme.
A tak, jak z křehké dívky žena se pojednou
stala
balet ji uchvacuje, tanci se odevzdala.
5. Však kromě múzických ctností Lenka se
pilně cvičí
též ve znalostech praktických, po večerech se
ničí.
Na večerní průmyslovce Puškina má tak ráda,
že maturitu z ruštiny nadvakrát chutě skládá.
6. Že projektantské prkno moc pěkně Lence
sluší
je jisté do té doby, nežli ji podnik zruší
a přemluvit se nechá pod nátlakem morálním
s ministerstvem si začne, pohříchu, federálním.

10. Pro nás zde největší poklad Lenka však v hrdle
skrývá
zpěvem v sopránu k dílu společnému přispívá.
Kdysi ve Foersterově sboru napnula plachty, ale
v Gaudiu zakotvila, zde kotviště je stálé.
11. Kdybychom se Tě ptali, co bys za dárek chtěla,
můžem se vsadit, že bys na chvíli oněměla.
Co se tak asi dává právě kvetoucí dámě?
Máme tu plno věcí, žádnou z nich nekoupíš v
krámě.
12. Tak třeba na zkoušce někdy, když dlouho
pilujem fráze
a ony pak najednou zazní – máš půl kila extáze!
A potom, kde jinde najdeš týden co týden, stále,
čtyřicet velkých dětí pospolu v jednom sále?

13. Tak Ti chceme dát, Leni, všechno co nám tu zbývá.
Ať Ti Tvůj úsměv září, ať Ti to stále zpívá...
Radost je mocná síla, která Ti krev do žil vlije.
Kdo k sobě Radost pustí, ten teprv skutečně žije.

17. ročník sborového zpěvu
Schoellerův sál, Čakovický zámek
16. 4. 2015

Gratulace k narozeninám
Marušce Dolejší
13. 5. 2015

Ke kulatým narozeninám Marušky Dolejší

ČAS

OSOBNOSTÍ
autor: Milan Špale

1. Měsíc Květen – aspoň se to o něm píše –
je časem lásky, kdy milenci se po Petříně vodí.
Ale též obdobím, kdy velké osobnosti spíše
s nadáním uměleckým přečasto se rodí.
2. Tak tomu i u Valešů v Holešovicích kdys
bylo.
Její rodinu pražská Zpěvohra naplnila cele
a právě to se malé Marušce moc líbilo,
takže si tam také občas roličku střihla směle.
3. Dimitrák byl místem dětských her i školních
škamen
(a pro ty mladší, to náměstí dnes zove
Ortenovo).
Kol gymplu Nad Štolou zná dodnes každý
kámen,
tam z úst matikářů hltala prý každé jejich
slovo.
4. Ta škola byla vždy výborná, to mi věřte
tedy.
(Co já jsem tam též naběhal těch čtyř pater)
Maruška však studovat chce stavební vědy,
ČVUT na pár let se stalo její Alma Mater.
5. Územní plány při stavbách dálnic a silnic
určovaly v letech dalších její životní toky
v úřadě, co byl vlastně jenom jeden a víc nic.
Všechny jeho názvy neuvádím. Zabraly by
čtyři sloky.
6. A ještě něco odnesla si z gymnázia
letenského.
Manžela Jirku, co zná jej nyní národ celičký,
neb se hlásí pravidelně z CERNU ženevského
by vysvětlil nám, jaké že to tam rotují věcičky.

7. S manželem kdysi vysoké hory dobývali,
(s TJ Banka, kde byl i Klaus, tehdy naše naděje).
Teď na ty hory aspoň občas pokukují zdáli.
Horní Mísečky, tam přece taky krásně je.
8. Na Zpěvohru z dětství však Maruška
nezapomněla,
přes syna – zdatného Pueristu – se do Gaudia
hlásí.
Zpěvu s námi – jak jinak – věnuje se opět celá
a našemu sboru opravdu radostné nastávají časy.
9. Neb Gaudium v ní získalo nejen altík
spolehlivý,
ale rovněž velmi zdatnou obsluhu klavíru.
Na koncertech, když nás doprovází, všichni civí
a my si připadáme jako v centru vesmíru.
10. V posledních letech také platná řidička se z ní
stala,
a jak to auto v rodině potřebují, nejen ona ví.
Aby Zdena na refýži část naší zkoušky prostála,
to nedopustí. Radši na Albertov ji včas dopraví.
11. Nelehké povinnosti vyžadují mnohé Tvé síly,
však známe Filípka, jako kdyby byl také náš.
A krásné vztahy, které v Tvé rodině se tím utužily,
my obdivovat nepřestanem. Už nás přece znáš.
12. Ať prožiješ co nejvíce radosti, v níž Gaudium
je skryto,
ať vše zvládáš skvěle, milá Maruško, to přát Ti
chceme.
Na soustředění pak pavouků vůbec nebude nám
líto
a všechny – a nejen ty – ti z cesty rádi vymeteme.

Mezinárodní sborový festival
CHOROS PRAHA 2015
6. - 7. 6. 2015

Mezinárodní sborový festival
CHOROS PRAHA 2015
6. - 7. 6. 2015
Kostel U Salvátora

Mezinárodní sborový festival
CHOROS PRAHA 2015
6. - 7. 6. 2015
Valdštejnská zahrada

Mezinárodní sborový festival
CHOROS PRAHA 2015
6. - 7. 6. 2015
Večírek v Michnově paláci

Soustředění
Heřmaň, Benešovský mlýn
3. - 9. 8. 2015

Koncert v Milevsku
Bazilika Navštívení Panny Marie
9. 8. 2015

Gratulace k narozeninám
Aničce Blechové
2. 9. 2015

Přání ke kulatým narozeninám Andulky Blechové
Jak dobře víme, většina tvorů má jediné ústřední nervové centrum, které sídlí v
hlavě.
Jsou ovšem výjimky, např. praještěři měli druhé nervové centrum v páteři.
Dnešní příspěvek je věnován ženě, která má hned jedenáct center inteligence,
kromě hlavy ještě všech deset prstů.
autor: Bohdan Maslowski

1. Ulízané vlásky, sponkou spolu
spjaté
Velikánské brýle, tvářičky pihaté...
Jak v Holešovicích cestou domů kráčí,
na všechny sousedy hrozivě se mračí.
2. My však dobře víme, jak to často
bývá
jak v pohádkách končí káčátka
ošklivá.
Jen co se otočíš, labuť křídla vypne
chvíli nedáš pozor, už tě někam štípne.
3. Anička ví, co chce, vůbec jí nevadí,
co si lidé myslí, jak to spolu ladí:
Chce jako lékařka lidem dobře radit
a jako zpěvačka na pódiu řádit.
4. Tak jde do Radosti, tam maj dobrý
frky
přitom jsou tam pěkné ty zívací krky.
Jó, tábor ve Skryjích, tam se nám to
pěje!
V holínkách to čvachtá, jako z konve
leje.
5. Studiem lékařství není snadné projít,
teorii s praxí je v něm nutno spojit.
Což Anička chápe, zvládne zkoušek
mraky,
manžela s Olinkou při tom zvládne
taky.

6. Po studiích slibná kariéra kyne
její cesta se však složitěji vine.
Prostě, kdo dokáže blbci neustoupit,
musí v ordinaci na Kladně nastoupit.
7. Kladno- ocelárna, tvrdých chlapů
mraky
když uvidí Anču, tetelí se strachy
Co universita by jí snad nedala
tady beze zbytku to všechno dostala.
8. Jak čas běží, Anna dávno není malá
na Bulovce právem primářkou se
stala.
V době, kdy se mnozí jiní ještě báli
lidi s AIDS léčila - tak jsme ji poznali.
9. Ale pro Aničku kariéra není
titul jí neskýtá žádné potěšení.
A proč být závislá v nemocnici státní?
Tak začíná znova ve sféře privátní.
10. Vedle praxe ale je i sféra jiná
Anička na hudbu též nezapomíná.
V Academiachoru působí a taky
alikvotních tónů vyluzuje mraky.

16. Aničko, v Gaudiu tady dobře víme,
jak moc a zač všechno všichni Ti vděčíme.
Žádná velká slova, co se dají kovat
jenom Ti dnes chceme prostě poděkovat.

11. V Gaudiu jsme ale všichni
přesvědčeni
že Aničku s námi nejvíce ocení.
Bez ní by tu zela mezera až běda
a ta žádným můstkem překlenout se
nedá.
12. Ráda též s rodinou, než se v Praze
dusit
život v Kralovicích vyjede okusit.
Jen, Aničko, pozor, protože k létání
je mít zapotřebí určité nadání.
13. Prozraďme tu její prohřešek jediný
nedokáže mlčet dýl než tři vteřiny.
I v zubařském křesle to ze sebe sype
no a ty řveš smíchy, když se v nervu
rýpe.
14. Milá Anno, dejme nyní pravdě
zadost:
Při pohledu na Tě máme velkou
radost.
Dík, že připomínáš, že smát se
nestačí,
že radost s bolestí často v páru kráčí.
15. Neb radost a bolest duální jsou
slova.
Jedna nos vystrčí - druhá se hned
schová.
A jen když je vedro, větřík tě osvěží.
Radost bez bolesti existuje stěží.

17. Ať Tě všechno baví, práce i zpívání,
přejeme Ti všichni se srdcem na dlani.
Ať se stále daří, Tobě i Tvým blízkým!
Chceš-li sdílet radost, tak určitě víš, s kým.

Koncert při mši
Kostel Narození Páně - Loreta
12. 9. 2015

Gratulace k narozeninám
Evě Holečkové
16. 9. 2015

Přání ke kulatým narozeninám Evy Holečkové
Předmluva:
Známá zkazka říká: jedna dívenka hodná
uprostřed sedmi malých trpaslíků kdys žila,
co známo je míň, že jistá sličná královna
dokonce osmero malých tvorečků povila.
autor: Milan Špale

1. Kam, kam vydáš se, dívko, v životě svém,
rozhodovaly o tom u kolébky její sudičky,
libě zpívat budeš co dítě i ve věku dospělém,
na to se těšila, to byl sen malé Evičky.
2. Magický svět hudby objevovala už co malá,
dali jí tehdy foukat do zobcové flétničky,
lehce všechno chápala, tónů nic se nebála,
nadání měla, tak brzy hrála repertoár celičký.
3. Francie sladká - právě odtud k nám teď
spěchala,
tihle cestovatelé, to víte, nikde stání nemají,
šedý život nerada. Nyní nad Seinou se fotit
nechala,
kde je co hezkého, na to se s manželem rádi
dívají.
4. Kaju se, ještě neřekl jsem o Evině osobě
její původní profesi, že je asistentkou
porodů,
tápat tu nelze: Když osmkrát to vyzkouší na
sobě,
nic naplat, pak bude mít v zaměstnání
výhodu!

5. Celých devatenáct let tak na mateřské strávila,
cítila však, že může něco ukázat i na pódiu,
libuje si v tónech, proto na flétnu příčnou
cvičila,
elánu má dost, tak nedávno zakotvila v
Gaudiu.
6. Anděl? Možná. Vždyť má doma chóry nebeské
tož kromě flétny najdou se tu klarinet a
harfička,
nicméně - co je ale na téhle rodině tak hezké:
emoce pozitivní a energie tu sálá jak ze
sluníčka.
7. Vavřínový věnec za obětavost jistě zaslouží si:
řidiči, když třeba pro odvoz čehokoli se
hledají,
nebo snad ubytování doma pro celý sbor
jakýsi co je na tom těžkého? Vše s manželem rádi
udělají.
8. Jo, jo, děti zdědily její talent, jenž nelze
přehlédnout,
sečteno: je superdodavatelkou Pueri a Radosti,
fit se cítí tak, že si to dá klidně celé ještě
jednou:
nač? Z dětí i filharmonii možná sestaví s
lehkostí!

Doslov:
Však ještě na něco bych málem zapomněl:
Že Eva moc ráda zvířátka má, bych říci měl.
zvláštní slabost má pak pro velbloudy,
co rozvážně křižují širý kraj bez vody.
Však netřeba hledati je v Asii či v Africe,
ty obrázky se přece koupí v každé trafice.
Tím spíše chcem ti, Evo, hodně zdraví přát
a zároveň ptát se, co ti můžem zazpívat

Zájezd do Německa
u sboru Voyces of Joy z Thurnau
16. - 19. 10. 2015

Koncert v Thurnau
se sborem Voyces of Joy
16. 10. 2015

Soustředění v Charvátově sálu
15. 11. 2015

Koncert na podporu rekonstrukce
rotundy sv. Václava
Refektář Profesního domu MFF UK
18. 11. 2015

Benefiční koncert
pro Nadaci Jedličkova ústavu
Betlémská kaple
3. 12. 2015

Vystoupení pro pracovníky
1. LF UK
Novoměstská radnice
17. 12. 2015

Rybovka v kostele sv. Antonína
pod taktovkou Marka Valáška
17. 12. 2015

Adventní setkání
Pyšely
20. 12. 2015

Rybovka ve Farského
pod taktovkou Vládi Součka
26. 12. 2015

