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Tříkrálový koncert 

se sborem Jizerka Semily 

kostel Panny Marie Sněžné  

3. 1. 2016  

 

 

 



Tříkrálový koncert 

se sborem Jizerka Semily 

večírek po koncertu 

3. 1. 2016  

 

 

 



Rybovka  

kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská ulice 

pod taktovkou Vládi Součka 

5. 1. 2016 

 

 

 



Koncert k výročí úmrtí Pavla Jurkoviče 

kostel sv. Vojtěcha, Kolejní ulice 
se sbory Radost Praha, Pueri gaudentes, Bubureza, 

Zámecká flétna 

28. 1. 2016  

 

 



 

 

 

 

 



Soustředění v Loutí 

5. - 7. 2. 2016 

 

 

 

 



Soustředění v Loutí 

oslava narozenin Radky Podpěrové 

5. - 7. 2. 2016 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



RADKA 
*13. ledna 1966 
 
Ve čtvrti Dejvice, tam kde končí Praha 
a hlavní atrakcí je kladenská dráha, 
domů spěchá Radka, pionýrka malá, 
v písku na Urale dost si již pohrála. 
 
Mámo! Táto! Zprávu výbornou vám nesu 
chci se vám pochlubit, už se celá třesu… 
Dostala jsem dneska zas další jedničku! 
Hned si to napíšu do svého deníčku! 
 
Maminka i táta jen se usmívají, 
srdce učitelská radostně plesají. 
Radka nosí domů vysvědčení skvoucí! 
Jistě jednou bude pionýrskou vedoucí. 
 
Jó a kromě školy moc mě taky baví 
chodit na výlety a mít pevné zdraví! 
Třeba jako dítko, sedm let mi bylo 
když už jsem na Rysy s tátou vystoupilo! 
 
 
Jak čas běží, z dítka slečna už se stala 
a už první výzvy do světa vyslala. 
Copak je ta záře, co se z prsou line?  
Je to znak Matfyzu, starej tvrdolíne !  
 
My, stíhačky z Dejvic, nejsme žádný paka, 
žádnej blbej věšák na sukně a saka! 
Teď jdu skouknout Matfyz - budou mě tam 
vítat, 
když jim povím, jak maj vejplatu spočítat! 
 
Studium je doba, kdy užíváš mládí. 
Užívat s fyzikou, to však Radce vadí! 
A Matfyz je škola, kterou fakt miluje. 
Za tři roky znova studium zahajuje. 
 
Školu jsem, náhodou, skoro dokončila. 
Jen papír mi chybí, co bych se prosila... 
Mohu chvíli učit na základní škole! 
To je větší sranda! To je škola, vole! 
 
Škola ale bývá někdy trochu nudná, 
a tak Radku chytí ta myšlenka svůdná, 
že v žurnále může editorkou býti! 

Už v "Lidé a země" nová hvězda svítí! 
 
Jasně, dělám práci, která je potřeba, 
 jen koukat na fotky, to mě ale neba! 
Našla jsem si práci, kde je srandy fůra! 
Je to - Dobrodružství! Je to - Adventura!  
  
Tak se Radka činí, jak už to tak bývá, 
až její syn zjistí, že moc pěkně zpívá! 
Kdo  synka dost často do Šimajdy vodí 
časem pak ze zvyku do Gaudia chodí. 
 
Pět let jsem poctivě na housle vrzala 
tak proč bych se jenom na děcka koukala? 
Noty umím dobře, klíče, béčka, křížky. 
Zpívat umím pěkně, jak hloubky, tak výšky!  
 
V Adventuře Radka spoustu času tráví 
a není to vždy zdroj nejlepší zábavy. 
Když ji to napadne: Co kdybych já, kletě, 
zkusila si sama rajzovat po světě? 
 
S dětma jsem na kole sjezdila už kde co, 
Triglav už mám v kapse, to je přece něco! 
A náročné vody s rafťáky si sjíždím 
I nepálské treky v pohodě vydržím! 
 
Radka prostě občas na cesty se vydá 
co jiný nezvládne, jí náladu přidá. 
Za tuhletu vášeň máme ji snad kárat?  
Co je to za  vršek, kam jdeš teď ?  
ARAAARAAAAT!!!! 
 
Totiž, pořád chodit  ty náročné treky, 
na to taky člověk nestačí navěky. 
A když přijde chvíle, kdy to nejde 
zvládnout, 
jsme tu my - Gaudium, zkus mezi 
nás...spadnout! 
 
Nač  tu říkat, Radko, mnoho slov zbytečně, 
tvá chuť do života, ta tu bude věčně. 
to si vybojuješ, co si nevyprosíš. 
Své Kilimandžáro v sobě sama nosíš... 
 
Chceme ti tu popřát všechno, co máš ráda. 
Ať ti slunce svítí a déšť ať ti padá! 
Víš, že to nejlepší vůbec nic nestojí. 
Teď ti ještě jednou zapějem tu Tvoji. 

 

 

 

 



Pašije 

kostel CČSH, Farského ulice 

20. 3. 2016  

 

 

 



Ocenění našich sbormistrů 

medaile MŠMT 1. STUPNĚ pro sbormistry  

29. 3. 2016 

 

 

sbormistři s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy 

 Kateřinou Valachovou 

 

 



Gratulace k narozeninám 

Jirkovi Míčkovi 

30. 3. 2016  

 

 

 

 

 



Vyznamenání sboru Gaudium Praha 

převzetí stříbrné medaile 

11. 4. 2016  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncert s německým sborem Voyces of Joy 

a Chrámovým sborem z Prahy- Liboce 

kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci 

7. 5. 2016 

 

 

 



Večírek s německým sborem Voyces of Joy 

a Chrámovým sborem z Prahy - Liboce 

kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Liboci 

7. 5. 2016 

 

 

 



Zájezd do Polska 

11. - 16. 5. 2016  

koncert Carl Orff: Carmina Burana 

NFM Wroclaw, 15. 5. 2016 

 

 

dirigent Marek Pijarowski 



Zájezd do Polska 

11. - 16. 5. 2016  

koncert v Legnici v Akademii Rycerskiej 

16. 5. 2016 

 

 

 



Gratulace k narozeninám 

Zuzaně Zajícové 

25. 5. 2016  

 

 

 



Gratulace k narozeninám 

Zuzaně Zajícové 

25. 5. 2016  

 

 

 



Zuzka  
16. května 1956 
 

Vylosovaná slova: 
ČERNOVLÁSKA, LÁZNĚ, JE T'AIME,  
PUPEK, MLČENÍ, PANENSKÉ 
Představte si, to by byla síla, 
kdyby Zuzka černovláskou byla. 
To, že je blond, všichni dobře vědí, 
my a všichni Zuzčini blogsledi. 

Deset tisíc lidí uvěřilo, 
že být bloncka - to se přihodilo. 
Že blond vlasy není věc pigmentu, 
ale spíš, řekněme....TEMPERAMENTU ! 

Už nám taky naše Zuzka milá 
Františkovy lázně přiblížila. 
Ne co po císaři Franci slují 
leč kde s Frantou v tanci holky plují.  

Není-li ve Mšeném pupek světa 
Není tu též po legraci veta. 
V jedné písni se však taky zpívá 
z lovce občas snadná kořist bývá 

Chtěl jsem jednou povykládat dětem 
co znamená francouzsky to je t'aime. 
Když do Googlu s důvěrou jsem ťuknul 
hnedle Zajíc na mě hbitě juknul. 

Děti na to zděšeně zírají 
on tam erotické dusno krájí. 
A tak vědí všichni - chlapi, ženské, 
že Břežany nejsou už Panenské. 

V Audite pak mají naše hlavy 
vnější paměť pro chviličky slávy. 
Díky Zuzce zapomenout nejde 
na čem sejde, i na čem nesejde. 

Zuzka nám též kroniku vytváří 
vše, co má Gaudium v kalendáři 
tam se najde - ale jen obrázky. 
V tom mlčení, Zuzko, je kus lásky. 
(Bohdan Maslowski)                     

Vylosovaná slova: CUKR, KOČKA,  
ÚSPĚCH, DVOREK, HMYZ, KOS 

 S úspěchem nás kdysi nápad přepad, 
 jak veršem do platných členů tepat. 
 Tak ve sboru smích je v zimě, v létě, 
 když je jeho členstvo na tapetě. 
 Pro dnešek se rozhlédneme v kvaltu 
 po oběti v řadách sekce altu. 
 Hned jak včelka cukr v tónech spásá, 
 hned jí hlásek nad notami jásá. 

 

 Však není jen v altu nám oporou velkou, 
 je též mámou koček a psa chovatelkou! 
 Nejen k mužům chová lásky vzorek, 
 také jiných zvířat mívá plný dvorek! 
 

 Na plotě kos, z pole myš naň hledí, 
 na zápraží Zajíc spokojeně sedí. 
 Hmyz bodavý vzduchem poletuje 
 a bzukotem Zuzku oslavuje.   
 (Jarka Knížková) 

Vylosovaná slova:  

PORTRÉT, MOK, VLASY, SMÍCH, 

SRDCE, POZADÍ  

Nehodláme tady vůbec prozrazovat, 

po čem prahnou novináři pokleslí. 

chceme jenom prostě ukazovat  

to, co nám Zuzčin portrét dokreslí. 

Kupříkladu její krásné plavé vlasy:  

Ví, že nosit je žádnou hanbou není, 

tím pádem lze se domnívat, že asi 

tou blondýnkou je z přesvědčení. 

Co též vědí o Zuzce i gaudiáci noví: 

poznají ji rychle, snadno, lehce. 

Vše na sebe totiž v bloggu poví.  

(možná taky někdy to, co nechce) 

Vyprávění její často vyvolává smích. 

Její srdce je však ze vzácného kovu. 

Proto radost ze zážitků společných  

tak můžem prožít znovu a znovu… 

Bohemka nejen mok je bublinkový, 

leč hlavně v Liberci festival pěvecký, 

I to se čtenář bloggu zcela jistě doví, 

Vhodný je pro Gaudiáky. Pro všecky! 

Talentu jí neubývá, spíš jej hromadí, 

kromě toho všeho je i děvče lepé. 

Zpívá, píše, umí též pomalovat pozadí,  

ze slov vylosovaných pak verše tepe. 
(Milan Špale) 

 

(zpívá se na melodii Čechy krásné, 

Čechy mé) 

Zraješ, což je náramné, 

jako víno omamné! 

Deset let, co už tě známe, 

Taky tě tuze rádi máme



 

 

Jubilant: 

Zuzana Zajícová 
* 16. května 1956 

 

Veršotepna: 

Milan Špa., Jarka Kňí., Bohdan Mas. 
 

 
 

 

Dárkové komando: 

HS & Co. 
 

 

 
Zpěv: 

Gaudium 

 

 

 

 

 

 



Koncert s francouzským sborem 

La Chorale de la Mer 

kostel CČSH Na Václavce, Praha 5 

16. 6. 2016 

 

 

 

 



Večírek s francouzským sborem 

La Chorale de la Mer 

restaurace Na Václavce, Praha 5 

16. 6. 2016 

 

 

 

 



Gratulace k narozeninám 

Ivaně Grecmanové 

29. 6. 2016  

 

 

 

 

 

 



Ke kulatým narozeninám Ivaně GRECMANOVÉ  
   autor: Jarka Knížková 

B L A H O P Ř Á N Í  

       

1. Chvályhodně posílila  

     řídké řady tenoru,  

     čímž si rázem 

zasloužila  

     velkou úctu ve sboru.  

 

2. Je to, dnes už staronová,  

     naše Iva Grecmanová,  

     která s námi, jak praví,  

     kulatiny oslaví!!!!  

 

3. K sedmdesátce dolétla,  

     co správný aviatik.  

     Aby krásy světa 

shlédla,  

     osedlala vrtulník!!!  

 

4. A nejenom vrtulníkem  

     ubírá se životem,  

     též sportovním 

letadýlkem  

     prolétla se s pilotem.  

 

5. Mnohokrát v životě 

snila  

     o Capri a Kanárech.  

     Z maminčiných písní 

žila  

     a dálky jí braly dech.  

 

6. A ty sny se vyplnily!  

     Kus světa už projela.  

     Navštívila Kalábrii,  

     až na Kamýk dojela  

 

7. Před tím si svět 

prohlížela  

     z hřbetu slona, 

velbloudů,  

     na huculských koních 

jela  

     k naplnění osudu.  

       

8. To proto, že dlouho snila  

     o životě s potomkem.  

     Až si syna vymodlila  

     a dvě vnučky nádavkem!!!  

 

9. S poníky, po jejím vzoru,  

     skáčí z bláta do louží!!!  

     Babča se má na pozoru,  

     tak je jistí na lonži.  

 

10. Vždyť má s dětmi praxi 

velkou,  

     v mateřince deset let,  

     byla kdysi učitelkou.  

     Však by mohla vyprávět!  

 

11. Ale také k jiné práci  

     běh času ji zanese.  

     V Karlíně i u Brzobohatých  

     v zaměstnání octne se.  

 

12. Nepřeberné množství forem  

     lidský život může mít.  

     Ještě jedním velkým vzorem  

     pro nás Iva musí být.  

 

13. Tedy pro ty, co v chomoutu  

     šlapou léta krok, co krok.  

     Vždyť jiné možnosti jsou tu!  

     Proč se mořit jako cvok!?  

 

14. Když nezdárného manžela  

     potrestáte rozvodem,  

     obrátí se téměř zcela  

     a zatočí osudem.  

       

15. Přestane se hned otáčet  

     po očích jak temná tůň  

     a bude pokorně kráčet  

     jako velbloud, jako kůň.  

 

16. A tak tenhle sedmý křížek  

     Iva s chotěm oslaví!  

     V balónu do velkých 

výšek  

     vznesou se nám nad hlavy!  

 

17. Potom, společně s 

vnučkami,  

     budou trávit prázdniny.  

     Proč se trápit výčitkami?  

     Vždyť kdo z nás je bez 

viny!?  

 

18. Přejeme Ti, milá Ivo,  

     ještě mnoho krásných let!  

     Víno obou barev, pivo,  

     dobrý vítr do plachet!  

 

19. Ať žádné falešné tóny  

     neruší Tvé kantáty.  

     Filosof jsi nad Platóny,  

     Diogény, Sokraty!!!  

 

20. V Kalábrii zjistila jsi,  

     že i víno červené  

     nebylo by špatné asi,  

     tak to máme schválené.  

 

21. Připíjíme na Tvé zdraví  

     všemi druhy dobrých vín,  

     ať se Ti hlas neunaví  

     a přes oči nejde stín!  

 

22. Také já si, jak to bývá,        

     černým pivem připiju.        

     Ať nám ještě dlouho zpívá  

     ten Tvůj tenor v Gaudiu!!!!  

 



Koncert s polským sborem Madrygal 

kostel sv. Petra na Poříčí, Praha 1 

2. 7. 2016 

 

 

 

 



Koncert PRAGUE CHORAL FESTIVAL 
Gaudium Praha, Pueri Gaudentes, Besharmonie, Harmonie, 

Clarke University  

České muzeum hudby, Praha 1 

10. 7. 2016 

 

 

 



Koncert PRAGUE CHORAL FESTIVAL 

Carl Orff: Carmina Burana 

Obecní dům, Smetanova síň 

12. 7. 2016 
 

 

 



Grilování u Hanky 

Březiněves – 18 účastníků 

26. 7. 2016 

 

 

 

 

 



Soustředění ve Škrdlovicích 

4. - 7. 8. 2016 

 

 

 

 

 



Soustředění ve Škrdlovicích 

4. - 7. 8. 2016 

Oslava narozenin Richarda, Ivany a Zuzany 

 

 

 



Soustředění ve Škrdlovicích 

4. - 7. 8. 2016 

Gratulace k narozeninám „vlčí babičce“  

 

 

 



Koncert v bazilice minor 

 Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše 

Žďár nad Sázavou 

7. 8. 2016 

 

 



Gaudium na Bohemia cantat 

26. - 28. 8. 2016 

 

 

 



Natáčení hudby ke cvičení 

 pro Všesokolský slet 2018 

zvukové studio České televize 

16. 9. 2016 

 

 

 



IX. národní sokolská přehlídka 

 pěveckých sborů  

Michnův palác, Tyršův dům  

15. 10. 2016 

 

 

 



Blahopřání dětskému pěveckému sboru 

Radost Praha  

k 55. výročí od jeho založení 

na koncertu v Dvořákově síni - Rudolfinum 

 22. 10. 2016 

 

 



Soustředění v Loutí 

4. - 6. 11. 2016 

 

 

 



Benefiční koncert  

pro nadaci Jedličkova ústavu 

se sborem Radost Praha, JJ kvartet 

Betlémská kaple 

1. 12. 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 



Rybovka 

Gaudium Praha j. h., Pueri gaudentes,  

dirigent Libor Sládek 

kostel U Salvátora, Salvátorská ulice 

5. 12. 2016 

 

 



Adventní koncert se sborem Puellae 

kostel Svaté rodiny v Řepích 

Domov sv. Karla Boromejského  

 11. 12. 2016 

 

 



Vánoční koncert Prahy 7 

se sborem Piccolo coro, Piccola orchestra, 

 dirigent Marek Valášek 

kostel sv. Antonína, Strossmayerovo nám. 

15. 12. 2016 

 

 



Rybovka 

s Piccola orchestra 

 dirigent Marek Valášek 

kostel sv. Mikuláše 

25. a 26. 12. 2016 

 

 



Rybovka 

kostel CČSH, Farského ulice 

 26. 12. 2016 

 

 
 

 



 


