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Rybovka u sv. Vojtěcha, Vojtěšská ul. 

pod taktovkou Vládi Součka 
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Tříkrálový koncert  

se sborem Puellae 

kostel Cyrila a Metoděje, Karlín 

6. 1. 2017  

 

 

 



 

 

 



Večírek po koncertu 

klubovna Sokola Karlín 

6. 1. 2017  

 

 

 

 



 

 

 

 



Koncert se sborem Jizerka Semily 

sbor Dr. Karla Farského, Semily 

17. 2. 2017   

 

 

http://safifoto.rajce.idnes.cz/2017.02.17._-_Husuv_sbor_-_Jizerka_Gaudium_Praha


Večírek po koncertu 

se sborem Jizerka Semily 

17. 2. 2017  

 

 
 

http://zvesela4.rajce.idnes.cz/Gaudium_v_Semilech_02-2017/
http://zvesela4.rajce.idnes.cz/Gaudium_v_Semilech_02-2017/


 



Někdy se to semele aneb Cesta do Semil 
 

Každému správnému koncertu předchází, jak zajisté mnozí vědí, nebo alespoň tuší, 

náležitá příprava, vrcholící generálkou. I my, co zpíváme v našem sboru, absolvujeme 

tudíž poctivě (jak kdo, že) zkoušky a posléze samotný vrchol před koncertní – generálku 

(taky jak kdo). 

V tu osudnou středu, kdy jsme měli generálně zpívat i s naší milou klavíristkou Jitkou, 

generálka nevyšla, jak by měla. Posuďte sami: 

Někteří důležití členové ochořeli – prezident, jiní se dostavit nemohli, a tudíž bylo nutno 

zajistit vyzvednutí klíče od zkušebny. Pověřen tímto úkolem byl Milan. Klíč je nutno 

vyzvednout do 18 hodin u paní vrátné, a to vždy činil ochořelý prezident, nebo 

nepřítomná Radka. Milan se úkolu zhostil svědomitě, leč doprava se proti němu spikla. 

Uvízl v tramvaji, stejně jako mnozí z nás ostatních zpěváků. Kdesi v Nuslích spadla 

trolej. Takže nejen choroby, ale i dopravní kalamita… 

Milan přišel pozdě a paní vrátná už byla pryč. V budově fakulty nebyla ani noha, kromě 

jednoho opozdilého profesora. Milan si umí poradit v každé situaci! Oslovil dotyčného 

pána a požádal ho o jakýkoliv klíč od jakékoli učebny; pán kupodivu, ač vůbec netušil, že 

na fakultě zkouší nějaký sbor, poskytl žádané. Ten večer jsme měli generálku v malinké 

učebně zastaralého typu. Byli jsme tam dost natěsno, vzduch se dal krájet a vzhledem k 

dopravní kalamitě jsme se courali víc než obvykle. Jitka se dostavila sice včas, leč se 

sešitým a zavázaným malíčkem, jenž je, jak uznáte, pro klavíristku dost podstatným 

prstíkem. Jenže to neznáte Jitku! Jitka je totiž zocelená a naprosto profesionální 

klavíristka, která si poradí s devíti prstíky naprosto senzačně! 

Když už to vypadalo, že jsme se konečně navzdory nepřízni osudu sešli, chopila se Zdena 

rozezpívání. 

A zde se projevila záludnost jiné zkušebny, kde místo plných čel lavic byly pouze stoly 

na nožkách. Katčina kompenzační pomůcka Deryl, v naší obvyklé zkušebně schovaný za 

plným čelem lavice, najednou měl Zdenu před sebou jako na dlani. Nikdo na naši 

sbormistryni nekoukal tak upřeně a napjatě a dokonce s otevřenou pusou, jako toho 

večera Deryl. Dokonce se občas projevil i nahlas! 

Po tomto veselém a všeobecně prospěšném rozezpívání jali jsme se generálně zpívat. A 

ono to šlo! Ono to znělo dobře, až moc dobře, hlavně tedy hodně hlasitě! Zdena na chvíli 

vyšla z učebny, a když se vrátila, byla užaslá. Prý jsme na chodbě zněli famózně a tak 

komplexně, jako by to ani Gaudium nezpívalo! Malé prostory učinily své. Jenže každý 

zpěvák je pověrčivý. Povedená generálka = nepodařený koncert, a naopak. Já jsem ale 

byla klidná, mně bylo jasné, že za naši kompaktnost může stísněný prostor, kdy i 



pianissimo znělo jako forte, a že ta generálka není zas až tak moc vydařená; tedy tím 

jsem se uklidňovala. 

Po zkoušce nás Zdena počítala, aby věděla, zdali se vejdeme do malého autobusu. Bylo 

to nachlup… 

V pátek jsme vyrazili do Semil, abychom tam nejen zazpívali, ale i popřáli sbormistrovi 

Jizerky Semily panu Brádlemu k narozeninám, a stejně tak i samotnému sboru k výročí 

založení. Autobus svou kapacitou stačil bohatě, neb další zpěváci mezi generálkou a 

koncertem ochořeli. Poprvé v historii sboru se nejobsazenějším hlasem stal – podržte se – 

tenor! Ano, to se musí zaznamenat, jelikož tato situace určitě hned tak nenastane... 

Do Semil je cesta celkem schůdná, dojeli jsme dřív, než jsme čekali, a proto jsme se rádi 

uchýlili na chvíli do hospůdky. 

Semilský sbor Jizerka nás přivítal jaksepatří a se všemi poctami. Zpívali jsme v kostele 

Dr. Farského, kde se topí a kde se hezky zpívá. Přestože se nám povedla generálka, 

troufám si říct, že koncert se nám povedl taky. S námi účinkoval i sbor Jizerka Semily, 

který nejenže popřál svému sbormistrovi, ale i v premiéře předvedl kantátu Štědrý den. 

Po koncertu jsme byli pozvaní na večírek do nedaleké školní jídelny. Já nechápu, proč 

veškeré školní jídelny vyznačují se typickým odérem, a to už po mnohá desetiletí. I v 

jídelně semilské tomu nebylo jinak. Čekalo nás občerstvení velkolepé, pití i jídla velký 

dostatek. Jedinou nevýhodou byl velký jídelnový prostor, takže jsme se nemohli 

dostatečně stmelit a byli jsme příliš vzdáleni od našich semilských přátel. Nejen odér, ale 

i akustika byla typická jídelnová, takže nedošlo na zpěv při kytaře, a to byla veliká škoda. 

Zazpívali jsme si vzájemně sbor sboru, ale to není ono. 

Ze Semil jsme vyrazili o půl hodiny dřív, než se původně myslelo, a to se ukázalo být 

prozíravé, neb většina z nás chytila poslední metro a já posléze i poslední noční autobus 

domů. 

S naším sborem vždycky ráda jezdím za hranice rodné hroudy i po vlastech českých, je to 

veliká radost pro mě a vím, že i pro ostatní mé sborové kamarády, přestože nám tentokrát 

byly kladeny nástrahy zdravotně dopravní. Nástrahy jsou ale od toho, aby se 

překonávaly, a to my umíme, jak jsme už mnohokrát dokázali. 

Zdroj: https://zuzanazajicova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=588651 

 

 

 

 

https://zuzanazajicova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=588651


Slavnostní předávání cen ministrem kultury 

v rámci festivalu Mene Tekel 

Divadlo na Vinohradech 

26. 2. 2017  

 

 

 

Titul Rytíř české kultury převzali evangelický duchovní a  písničkář Svatopluk 

Karásek, sochař Otmar Oliva a jazzový houslista Ed Vokurka. In memoriam byli 

oceněni malíř Josef Čapek, spisovatel Karel Čapek, spisovatel a politický vězeň Karel 

Pecka a publicista Pavel Tigrid. Titul Dáma české kultury patří cembalistce Prof. 

Zuzaně Růžičkové a spisovatelce MUDr. Marii Svatošové. In memoriam byly 

oceněny spisovatelka a politická vězeňkyně Dagmar Šimková a historička umění a 

politická vězeňkyně Prof. Růžena Vacková. 

Čestný titul Mecenáš české kultury byl udělen Ing. Vilému Hejlovi a MUDr. Karole 

Hejlové a Leoši Válkovi. 

 

 

 

 



 

 



Gratulace 

k narozeninám Heleně Podlahové 

22. 3. 2017  

 

 

 



GRATULACE HELENCE 

 

 

Na východě Prahy, kde jsou Počernice, 

tam kde divočáků běhá na tisíce, 

tam kde tráva v lesi ještě se zelená 

 a listí nevjadne, tam bydlí Helena. 

 

Maličká Helenka Pražandou vždy byla: 

V Dejvicích do školy vesele drandila. 

Pryč jsou dětská léta, je čas se stěhovat, 

na drsném východě dům si vybudovat. 

 

Na co všechno měla energie dosti! 

Brusle, lyže, všechny sportovní radosti. 

Čím však nejvíc Helča doopravdy sluje- 

v Praze u Nekoly závodně tancuje! 

 

Helenky studium, to snad nemá vadu. 

Vskutku, studovala středních škol hromadu! 

A že taky zdravka mezi nimi byla, 

tak na chvíli jako sestřička skončila. 

 

Byla ekonomkou, tohle taky zvládá, 

ale práce, co má doopravdy ráda, 

to je práce s dětmi. Víte, dámy, páni, 

že tu taky máme trenérku plavání? 

 

A je to ...Zelený pruh...bazén v Axe 

To chce všechno léta praxe! 

Rytířská a Heyrovského, 

i tam smočíš ouda svého...  

to vše Helena zná 

jó, trenérka tvrdej chleba má! 

 

A teď přijde jedna Helčina paráda: 

Každým rokem puťák na kolech pořádá! 

Milí Gaudiáci, je tam dobrá parta,  

můžete tam s klidem poslati caparta! 

 

 

 

 

 

 

No a za co třeba Gaudium jí vděčí, 

o tom františkáni v Praze vedou řeči: 

V klubu ve sklepení Gaudiáci paří, 

nad nimi se bratři marně usnout snaží. 

 

Tříkrálový koncert, pro nás potěšení, 

pro jiného pomoc, které si moc cení. 

Kde Helča pomáhá s konáním zázraků? 

Zkuste se pozeptat v krompašským děcáku!! 

 

Je to až moc snadné, o radosti kázat. 

Někdy ti však lehce může ústa svázat 

jiná realita. A Helena zvládne, 

že v tom světě smutku radost chvíli vládne. 

 

Tak jsme došli k tomu, poněkud bezděčně, 

že kázat Ti radost působí zbytečně. 

Že s Tebou můžeme kousek cesty sdílet, 

je nám ctí - a je to moc příjemný výlet. 

 

Děkujem za všechno, co jsi nám kdy dala, 

za stopu, kterou jsi v světě zanechala. 

Přejeme Ti všechno, co starost zahání, 

štěstí, hodně zdraví, Boží požehnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pašije 

kostel CČSH, Farského ulice 

9. 4. 2017  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Koncert s německým sborem Voices of Joy 

UNITARIA - sál N. F. Čapka 

9. 4. 2017  

  

 

 



Večírek s německým sborem Voices of Joy 

UNITARIA - sál N. F. Čapka 

9. 4. 2017  

  

 

 



Koncert Carl Orff: Carmina Burana 

pod taktovkou Miriam Němcové 

Národní technická knihovna, Praha 6 

17. 4. 2017 

 

    



 



 

 
 

 

 

 

 

 



Oslava narozenin Vládi Součka 

Michnův palác, Tyršův dům 

19. 4. 2017 

 

 

 



Jeden docela všední rozhovor u kávy  
      autor: Milan Špale 

 

      Zdena:     Dobré jitro, Vláďo. Co že jsi dnes vstal tak brzy?  

      Vláďa:     Dobré jitro, Zdeno. To víš, musím si dnes všechno připravit, když zítra jedeme na ten    

zájezd.  

      Zdena:     Ano, já to vím. Také jsem ti to už nachystala a zabalila.  

      Vláďa:     Opravdu? Tak to jsi moc hodná. Ale chtěl jsem tě poprosit, zda bys mi mohla přibalit 

o jednu sklenici zavařeného dušeného květáku s rajskou omáčkou víc, posledně mi moc chutnal.  

      Zdena:     To víš, že zabalím. Vždyť vím, co máš rád. Pití chceš s sebou tolik, co obvykle?  

      Vláďa:     Klidně jednu nebo dvě lahve navíc, v autobuse bude určitě horko. Víš přece, že 

děláme zastávky každou půlhodinu, tak to vůbec nebude vadit.  

      Zdena:     Počítala jsem s tím, máš to zabaleno.  

      Vláďa:     Ale nech mi tam místo na lahev Fernetu, kterou jsem si včera koupil. Když zajdu 

během jízdy dozadu poklábosit s chlapama, tak mi vždy nabízejí panáky, protože vědí, že to je moje 

oblíbené pití. Tak abych se tam taky mohl něčím revanžovat.  

      Zdena:     To je dobře, že myslíš i na ostatní. Při cestě musí být především veselá nálada!  

      Vláďa:     To je pravda. Však taky, když se takhle trochu rozveselíme, začne se hlaholit a 

zpívat, někdy mě až z toho trochu bolí v krku… No vidíš, ještě že o tom mluvíme: Potřeboval bych 

s sebou ty pastilky, cos mi tuhle doporučovala, že jsou dobré na hlasivky. To kdyby bylo moc horko 

a museli bychom se před koncertem ochladit zmrzlinou, tak aby pak z nás vůbec něco lezlo…  

      Zdena:     Už je máš v baťůžku, vždyť vím, jak máš zmrzlinu rád! Apropos, nezapomněl jsi, že 

dneska je v Michnově paláci večírek k tvým kulatým narozeninám?  

      Vláďa:     Opravdu? Tak to je tedy překvapení! Myslel jsem, že na mě všichni dočista 

zapomněli. Už se moc těším!!  

 

 

 



Aký si nám, Vláďo! 

jubilejní píseň  

(zpívá se na melodii Aká si mi krásna) 

zpívají všichni: 

I. Den když zvolna končí, tu ve svitu loučí, 

kdos k piánu sedá, a v notách cos hledá. 

Říká - milé sbory, bez dechu opory 

zpívat dobře se nedá, nedá, nedá! 

Toho pána známe, dlouho s ním zpíváme. 

[: Myslíme, že víme, jak rádi jej máme. :] 

zpívají všichni: 

II. Vláďa s námi mládne, všechno hravě zvládne:  

zpívají děti: 

jenom v trávě sedět, o všem hóódně vědět. 

zpívají ženy: 

Mluvit o vaření pro něj problém není,  

zpívají muži: 

(i) sklínce na dno hledět, hledět, hledět! 

& 

zpívají všichni: 

Všichni si však přejí, upřímně, bez výhrad: 

[: Mnoho let, krásných let, si s Vláďou zazpívat. :] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Gratulace 

k narozeninám Vláďovi Šilhánovi 

26. 4. 2017  

 

 

 



Báseň pro Vláďu Šilhána od Jarky Knížkové 

Co chceš vědět o Sokole? 

Kdo ti dotaz zodpoví? 

Přes to neorané pole 

dostaneš se k Vláďovi. 

 

Zde je naplněna právem 

veškerá tvá důvěra. 

On je opravdovým bratrem 

jak Tyrše, tak Fügnera. 

 

Všesokolská ocenění 

slavnostně mu zdobí hruď. 

Prací pro Sokol svět mění, 

do všeho má stále chuť! 

 

Bafuňář i pomahatel, 

cvičenec i cvičitel. 

Podle kritiků i přátel 

vždycky dobrý učitel. 

 

Ze sokolské historie 

doktorát by mohl mít. 

Za kus pravdy z teorie 

jako lev by chtěl se bít. 

 

A co praxe? Samá chvála! 

Sokol v plném rozletu! 

V rytmu skladeb hrdě cválá 

vždy od sletu ke sletu. 

 

Neúnavný vzdělavatel 

nyní, jako před léty. 

Z župy Jana Podlipného 

šíří ducha osvěty. 

 

Pro sokolské časopisy 

pracoval vždy s radostí. 

Probíral se rukopisy 

s redaktorskou přesností. 

 

Na Královských Vinohradech 

domovskou má jednotu. 

Také Gaudium v základech 

cítí tu svou jistotu. 

 

Rovněž ve zpívání Vláďa 

může ti dát lekci. 

Všechny síly vynakládá 

pro basovou sekci. 

 

Na zájezdech, soustředěních, 

na koncertech – zas a zas, 

v srdceryvném forte znění 

v Gaudiu má první bas. 

A kdo neví, ten se doví! 

Nebo se i dočtete, 

co všechno vám Vláďa poví 

o Audite-Silete. 

 

Dlouhá léta do Liberce 

koncem léta nabral směr, 

aby tam vždy na Bohemce 

vybral si atelier. 

 

A zas další aktivita 

při pracovním náporu! 

V Retru zdatnou pomoc skýtá. 

Pro tentokrát v tenoru. 

 

Také zahrádkář je pyšný 

náš ctihodný jubilant. 

Koše rybízu a višní, 

to je léta proviant. 

 

Těptín, toto místo milé, 

kde náš Vláďa sadaří. 

Tady tráví pěkné chvíle, 

když se léto vydaří. 

 

Že by nečinnosti propad´? 

To mu není vůbec vhod. 

Raději jde pěkně kopat 

přípojku pro vodovod. 

 

Pod lípou pak odpočívá, 

do daleka vonící 

a spokojeně se dívá 

po Trnkové ulici 

 

Zavzpomíná, jak před léty 

ve folklórním souboru, 

zvedal svojí milé ženě 

sukně pěkně nahoru. 

 

Tanečník je nedostižný!!! 

V pohybu je všestranný. 

Předvádí nám „rokec“ svižný 

na koncertech Fontány. 

 

Po parketu lehce křepčí. 

Pohyb, k mládí prostředek. 

Jistě mu to k zdraví svědčí 

i když už je pradědek. 

 

Ke Tvým krásným půlkulatým 

chceme Ti teď, Vláďo, přát, 

se sokolským srdcem zlatým 

celou STOVKU odbouchat. 



Gratulace 

k narozeninám Mirce Rýdlové 

10. 5. 2017  

 

 

 

 



MIRKA 50 

Gratulační báseň Jarky Knížkové 
 

 

Májový je večer. Už se k noci chýlí. 

Ledoví muži poněkud si pospíšili. 

Reklamní tužku žvýká moje dáseň 

ve snaze pomoci mi napsat tuto báseň. 

 

Literárně má být čtivá, dějem plodná, 

aby měsíce poetů byla hodna. 

Bez falešných příkras, levných kudrlinek 

- jenomže já nejsem Karel Hynek!!!! 

 

Zlehka se jen, tedy, opřu o básnické rámě 

a pokusím se vzdát hold jedné milé dámě, 

která, po velmi náročné operaci, 

mezi nás se opět na Albertov vrací. 

 

Proto, ačkoliv je v dubnu rodný její den, 

až v měsíci květnu je teď námi oslaven. 

V cestu stavělo se mnoho složitostí, 

s o to větší vinšujem teď srdečností. 

 

V životě ne vždycky přišlo krásné ráno, 

kdy jen na růžových květech bylo rozestláno. 

Však čas šel dál. Přes růže, chrpy, kopretiny 

a natrhal ti pugét pro tvé kulatiny. 

 

Je načase už roušku poodhalit, 

a osobu, jíž tyto verše patří, méně tajit. 

Mnozí jistě mají informací dosti 

k odhalení její dnešní totožnosti. 

 

Pro ty, jejichž vědomí má stále ještě krizi 

nápověda – pracuje v České televizi. 

Nejen, že je zodpovědnou pracovnicí, 

je také maminkou milující. 

 

Ať Tomášek je stevardem, či pilotem, 

ve všech vzdušných sférách bude jejím životem. 

Vzájemně si dodávají naději a víru, 

jeden pro druhého odletěl by třeba do vesmíru. 

 

A co dále na ni prozradíme? 

Copak ještě o té paní víme? 

Hned to bude! Málo toho není! 

Přikročme k dalšímu dílku odhalení! 

 

 

 

 

Ač útlá a jemná, téměř éterická, 

dokáže být výmluvná a energická. 

Není hlučná ani vyzývavá, 

o to více půvabná a usměvavá. 

 

Veselá a vtipná, když se rozkuráží, 

hodna respektu, z nás každý si jí váží. 

Všeobecný rozhled, zájem o umění, 

sečtělost a touha po vědění. 

 

Sotva jednu školu dostuduje, 

hned k dalšímu studiu se připravuje! 

Ne každá osoba je stvořena 

k maturitě na stará, byť krásná, kolena. 

 

Když v Liberci opět zpěvem všechno hýří, 

zelené autíčko na Bohemku míří. 

Jeho řidička dbá velmi na zdraví, 

v Jablonci v bazénu na pár temp zastaví. 

 

Známe ji všichni, tu zpěvačku rozmilou! 

Vždy v řadě přední, altu je posilou. 

Poznáním každý budiž teď osvícen. 

Duben čas jara – jí rodným je měsícem. 

 

Noc již pro nový den otvírá špehýrku 

a já tu smolím dál své přání pro Mirku. 

Chci do něj natěsnat štěstí, moc krásných chvil, 

radost a naději, zdraví a hodně sil. 

 

S veselou písničkou uvnitř i za plotem 

ve zlatých střevíčcích protančit životem. 

Byť někdy bolavá, však vždy rovná záda, 

v průšvihu upřímné slovo a ruku kamaráda. 

 
ABY UŽ OD TEĎ BYL ŽIVOT LABUTÍ PÍRKO 

PŘEJE TI TVOJE GAUDIUM, MILÁ MIRKO!!! 

 

 

   

 

 

 

 



Koncert se sbory 

 Continuo - Mnichovo Hradiště 

 Pifferaios a Toni dei signori - Lázně Bělohrad 

Kaple sv. Anny, Mnichovo Hradiště 

16. 6. 2017  
 

       

       



Večírek se sbory 

 Continuo - Mnichovo Hradiště 

 Pifferaios a Toni dei signori - Lázně Bělohrad 

Mnichovo Hradiště 

16. 6. 2017  
 

       

       



                

                

                

 

 

            

 

 

 



Poslední zkouška na Albertově 28. 6. 2017 

foto Ota Vagner 

V Purkyňově ústavu UK jsme se scházeli  

od září 2009 do června 2017 
 

       

 



Grilování u Milana  

14. 7. 2017 

15 účastníků  

 



Soustředění ve Škrdlovicích 

3. - 6. 8. 2017 

 

 

 



Koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého  

Na Zelené Hoře 

6. 8. 2017 

 

 

 



Gratulační básně - autor Milan Špale

Naše Jitka 

(zpívá se na melodii  

V horném konci svíťá) 

Co psáno pro klavír, 

to Jitka miluje, 

Fibich nebo Händel, 

[: vše jí vyhovuje. :] 

Když sbor po obědě  

klidně oddychuje, 

Jitka u piana 

[: pilně procvičuje. :] 

Pohodlí u Jitky 

nemá vůbec místa, 

jen se podívejte: 

[: bojovku zas chystá. :] 

I hvězdy z opery 

- jistě mnohé znáte - 

všichni obdivují 

[: její ruce zlaté. :] 

Moc Ti, Jitko, přejem, 

ať Ti nic neschází. 

Ať nás ještě dlouho 

[: Jitka doprovází. :] 

Jitce od dětí 

(na melodii Ptačího koncertu) 

Refrén:  

Naše milá Jitka 

je jak vzácná kytka. 

Vůbec nikdy nelení, 

i děti to ocení. 

1. sloka (na melodii Já jsem vaše dcerka) 

Jitka u klavíru 

vždy má cit pro míru 

zlatá, zlatá, zlatá, zlatá 

2. sloka (na melodii Pojďte k nám…) 

Písnička kratičká 

s Jitkou zní. 

Písnička kratičká 

s Jitkou zní. 

3. sloka (na melodii Sedlák strejc…) 

Pohladí, pochválí. 

Každý den s ní 

je zkrátka fajn! 

Richardovi (narozeninová: 1. sloka)  

(na melodii Chodila Maryška)  

 

Veselý, protřelý věčně, věčně mladý pán,  

Co se rád usmívá - humor, humor je mu dán.  

Kdo to vládne latinou? Francouzštinou? Němčinou?  

To je přec jasná věc: Richard, Richard s bankou svou.  



Gratulační báseň Milušce – autor Bohdan 

Pokud v Šimáčkově trochu krok natáhneš 

a do žádné knajpy po cestě nezahneš 

už za dvě minuty u bran svého sídla 

vítá tě Miluška - tedy, jen "zpravidla".  

 

Štrosák, to je místo, kde má dítě bývat 

 když je hudba baví, když chce dobře zpívat. 

Radostná Šimajda se o to postará. 

Důkazy - Miluška, její dcera Bára.  

 

Můžeme též uvést, že zde naše Míla 

z pěti dětí doma tou nejmladší byla. 

Dodnes na Boží hod rodina se schází, 

jenom jim v místnosti prostor trochu schází.  

 

Už v devítí letech, to je jako včera, 

Miluška u Součků zaklepe zvečera. 

Radost má v Šimajdě svoje místo stálý, 

tenkrát se však zkoušky v Radaru konaly. 

  

A tak už Miluška čtyřicet let zpívá 

bez přestání! Zvažte, kdo z nás to tak mívá?  

Jedna malá pauza, ta tu ale byla, 

za ní Euterpé se však nezlobila.  

 

Pro tuhle pauzičku beze zbytku platí, 

že se paní hudbě bohatě vyplatí. 

Z Báry režisérka operní vyrostla 

s divadly v Evropě úspěšně už srostla.  

 

 

 

 

 

Skutečně, když v Grazu její Bára milá 

ze stovky přihlášek sama zvítězila! 

A tam byly špičky, žádná sbírka oslů. 

Před měsícem měla premiéru v Oslu!  

 

Jednu věc však naší drahé Míle 

zcela absolutně nikdy nevěříme. 

Když nám občas říká, že na ní nic není, 

že není šikovná na nic, co se cení.  

 

Každý kdo si myslí, že něco budovat 

je věc tvrdých chlapů, co umí bojovat, 

nechť zví, že i v malém dříme někdy síla 

chatu v Hvězdonicích sama postavila!  

 

Chceme také popřít, co se někdy brouká, 

že se každý Ital do Míly zakouká! 

To jen v Pusterii, jen náhodou zhola 

nám všem v uších znělo obdivné "Piccola!"  

 

Nakonec, Miluško, zbývá poděkovat. 

Gaudium je malé, není se kam schovat. 

Velmi rychle poznáš, co se v druhém skrývá, 

zde na předstírání moc místa nezbývá.  

 

Tys nás naučila, že být velký není 

jen věc centimetrů, to se jinak cení. 

Díky za ty roky strávené společně. 

Nikoho nepotkáš jenom tak bezděčně.   

 

Přejeme Ti všechno, všeho je tu dosti, 

zejména pak velkou nadílku radosti. 

Ať se dobře daří, ať Ti karta padá. 

Ty pro nás zůstaneš nadosmrti mladá.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentace ze soustředění – foto Jirka Dolejší a Zuzana Zajícová 

 

 
 

Foto Jirka Dolejší 

 

 



 
 

Foto Jirka Dolejší 

 

 



 



Soustředění! Nad něj není! 

 
Každý se musí občas soustředit. To je jasná věc. Nejdřív se soustředíme, abychom 

se naučili chodit, pak abychom donesli do nočníku všechno, co do něj patří. Pak nás 

nutí soustředit se ve škole, pak v práci, no furt dokola nějaké soustředění. 

Je to pěkná otrava, pořád se na něco soustředit. Ale! Je ještě jeden druh soustředění, 

a ten je úplně nejvíc nejlepší! Abyste věděli, tak my, co spolu zpíváme a 

kamarádíme v našem smíšeném sboru Gaudium Praha, taky my se soustředíme na 

jaře, na podzim, v zimě a nejvíc v létě! Začátek srpna nás vždycky zastihne, jak se 

vespolek pekelně soustředíme tu na Šumavě, tu v Krkonoších, popřípadě v jižních 

Čechách, nebo na Vysočině. Letos jsme už podruhé oblažili svým zpěvem a 

všeobecným jásáním naposledy zmíněnou Vysočinu. Už vloni jsme tam pobyli a 

dobře se tam měli, tudíž jsme se letos znovu vrátili na místo činu do Škrdlovic u 

Žďáru nad Sázavou. 

Někteří z nás se nemohli dočkat a do Škrdlovic se dostavili už v pondělí. Ti, co mají 

dostatek dovolené nebo jsou zasloužilými rentiéry, připravují půdu pro ty ostatní a 

hlavně si to spolu užívají. Letos začaly na Vysočině růst houby, ve Velkém Dářku 

byla voda jako kafe, slunce pralo a všeobecně bylo léto na samém vrcholu. Spolu se 

sborovými kamarády se účastní i někteří rodinní příslušníci, jako jsou například 

manželé, manželky, děti a vnoučata. Ti zpívat nemusí, ti si jen užívají. 

Letos gaudiácká omladina byla vybavena vysílačkami. Po okolí penzionu a v lese 

bylo lze slyšet: 

„Tady orel, tady orel, bacha! Stará generace na obzoru!“  

nebo: 

„Tady orel, tady orel, krutovláda jde!“ 

Čímž se ta nevinná dítka takto navzájem upozorňovala na blížící se rodiče potažmo 

prarodiče. Při vysílání nehrálo roli, jak daleko od sebe majitelé vysílaček jsou. My 

co nemáme tolik dovolené, jsme bohužel éru vysílání nezažili, neb to malé majitele 

během dvou dnů omrzelo. 

Ve středu jsem vyrazila na Vysočinu já a kamarádka Věra. Původně jsme měly v 

plánu použít služeb Českých drah a posléze regionálního autobusu, leč kamarád 

Honza, co se rozhodl soustředit se taky od středy, nás v Praze na Smíchově nalodil 

na palubu svého vozu, kam se měl v osm dostavit ze svého bydliště někde u Mníšku. 

Vzhledem k neutěšené dopravní situaci jsme s Věrou musely hodinu čekat, což nám 

nevadilo, ale hned na počátku naší cesty jsme utratily každá dvě stovky za kafe, 



zmrzlinu, chlebíčky a tak podobně. Jenže naše heslo při každém soustředění je užít 

si a nikterak neskrblit, takže to bylo zcela v pořádku. 

Každý cestovatel ví, že situace na Dé jedničce je zapeklitá, obzvlášť pak v létě. My 

jsme nástrahy překonali a vypadalo to, že nic nás už nemůže překvapit. Honza 

pouštěl audio knihu „Apáka a mamáka“ od Kolomana Kocura a bylo to tak famózní 

a tak jsme se všichni tři smáli, až jsme přehlídli odbočku na Žďár. 

No jo. Jeli jsme pak dle navigace po takových cestách, že se nám tajil dech. Skoro 

každá byla totiž slepá! Nakonec se nám povedlo natrefit po úskalích navigací 

kladených na Žďár a odtud už to je do Škrdlovic, coby houslovým klíčem dohodil. 

Jen co jsme se přivítali s ostatními, hned jsme spěchali do hospůdky U hrocha, a tam 

si dali do nosu. No a pak jsme vyrazili obhlédnout okolí a mrknout se, jestli je Velké 

Dářko pořád na stejném místě jako vloni. 

Večer přijela kamarádka Hanka. To je velká organizátorka a ta nás nalákala na výlet 

do Žďáru. 

„Musíme navštívit muzeum klavírů! A pak půjdeme do restaurantu Pavlač, co má 

pět hvězdiček. Tam prý famózně vařej.“ 

I vypravili jsme se ve čtvrtek, abychom na vlastní oči spatřili expozici klavírů a pak 

si dali do nosu v proslulém restaurantu žďárském. Muzeum se mělo nacházet na 

zámku. Když jsme se optali v pokladně, kudy že se jde do proslulého muzea klavírů, 

personál kroutil hlavou. Neznali žádné takové muzeum. Pak si jedna starší pokladní 

vzpomněla, že kdysi, pravda, takové muzeum na zámku bylo. Hanka se přiznala, že 

v muzeu byla coby malé dítko, a to je přece jenom nějaký ten pátek. 

Navštívili jsme proto muzeum jiné, takové moderní a vzdělávací. No nebylo to ono. 

Pak jsme vyrazili do proslulého restaurantu. Umístění se mi jevilo poněkud 

podezřelé, neb Pavlač měla sídlit v ulici Nádražní. Tato ulice byla na sídlišti! 

V patře typického sídlištního obchodního pidi centra se rozprostírala ona hospoda. 

Ano, žádný restaurant! Hospoda! Hotovky jim došly a minutkář se zatím nedostavil. 

Hotovkář prý minutky neumí… 

Ach jo. Nicméně nám to náladu nezkazilo a na doporučení Hanky jsme se vypravili 

do hlubokých vysočinských lesů do restaurantu Tisůvka. Přátelé, a tam jsme se 

nadlábli! Tam to nemělo chybu! 

Přečkali jsme u skvělého jídla a pití i sladké tečky dokonce prudký slejvák! 

No a večer se sjeli i ostatní kamarádi a mohli jsme se plně soustředit nejen na 

kulinářské a poznávací zážitky, ale hlavně na sborové zpívání. Jo! Pilně jsme 



nacvičovali takovou krásu jakou je například Romance z pampelišek od Bohuslava 

Martinů nebo Gloria in D-dur od Vivaldiho. Krása… 

V pátek nás kromě zkoušek a odpoledního výletu čekalo ještě oslavování. Mejdan 

na úrovni! Stejně jako já jsem vloni slavila, tak i letos několik kulatých jubilantů 

uspořádalo pro nás všechny velkolepou oslavu. Jedli, pili, hodovali, dobrou vůli 

spolu měli, jak by napsal klasik. 

Sobota proběhla ve znamení zpěvu, výletu a zase zpěvu. Večer po zkoušce naši 

někteří pilní kamarádi secvičili ve vší vážnosti koncert. Nic není víc sexy, než hra 

na housle v podání naší Markétky. Prostě paráda! 

V neděli nás kromě zkoušek a balení čekala třešinka na dortu. Koncert v Santiniho 

proslulé kapli! Tak to bylo…. To bylo něco… 

Ono se to nedá dost dobře popsat, to se musí prožít. Ani ne jako posluchač, ale jako 

zpěvák. Dodnes mi zní všechny tóny v hlavě, stejně jako mým sborovým 

kamarádům. 

Ještěže už bude brzo září a my se zase začneme scházet a společně zpívat. Předtím 

ovšem bude nultá zkouška u Hanky na zahradě! Tam se sejdeme a budeme nejen 

zpívat, ale i grilovat a veselit se. 

Na závěr svého elaborátu si neodpustím poznámku. Kdo nezpívá, ten je hodně 

ošizený! Zpěv působí blahodárně na játra a na duši a na celého člověka. Je hned líp 

na světě, když máte s kým zpívat… 

Zdroj: https://zuzanazajicova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=617937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zuzanazajicova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=617937


Nultá zkouška u Hanky 

30. 8. 2017  

26 gaudiáků + 2 kamarádi 

 

Foto Honza Hnilička a Zuzana Zajícová 



První zkouška v „Šimajdě“ 

6. 9. 2017 

 
 

 

 

 



Koncert u příležitosti vítání občánků 

kaple sv. Anny, Panenské Břežany 

22. 9. 2017 

 

   

 



             Koncert k 90. výročí sboru Foerster 

Dům kultury, Jihlava 

1. 10. 2017 
 

 

 



Koncert pro Domácí hospic Duha 

kostel Panny Marie, královny míru 

19. 10. 2017 

 

 



 

 

 

 

 



Soustředění v Loutí 

10. - 12. 11. 2017 

 

 

 

 



 
 

Foto Ota Vagner 

 

 

 

 

 

 



 
 

Foto Ota Vagner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gratulace 

k narozeninám Ríšovi Freislebenovi 

23. 11. 2017  

 

 



Ten, kterého rádi máme. Ale koho? 

Jak to v Gaudiu při oslavách chodí obvykle? 

Jeden hovoří a ostatní - se jen smějí. 

Tentokrát to bude trochu nezvyklé: 

kdo je oslavenec, všichni hádat smějí. 

 

1. Ten, o kom dneska řeč je,  

jednu píseň vždy rád míval. 

A v té často (ale v které?) 

svoje sólo krásně zpíval. 

 

2. Potomků, těch zplodil dvé 

(tedy - o kterých my víme). 

Kromě syna ještě také - 

koho? Snadno si domyslíme. 

 

3. Chalupu má daleko dosti, 

až v pohraničním pohoří. 

V jakém? Též v souvislosti 

s těžbou rud se o něm hovoří. 

 

4. Že životní jubileum dnes  

dotyčný s námi oslavuje, 

je všem jasné. Nyní o to jde,  

kolika let vlastně dosahuje? 

 

5. O jeho profesi bývalé 

nyní také řeč se vede. 

Firma, kde dělal naposled, 

přispěla na naše první CD. 

 

6. Teď se zase zpátky vraťme  

k jeho letošnímu výročí. 

Však měsíc my znát chceme, 

kdy mu věk vždy o rok poskočí. 

 

7. Víte jubilantovo město rodné?  

Je jen malý kousek od Domažlic, 

má krásný hrad i zámek,  

- teď už poznáte to jak nic! 

 

 

8. V jistém podniku léta strávil, 

     jak už to tak v životě bývá. 

    Velký prostředek dopravní 

     firmy té známá zkratka skrývá.  

 

Teď konečně už máme dohádáno. 

Těžké to nebylo, tajenku známe.  

Jak že zní: Tenor Ríša? No ano! 

Teď přemýšlí, co mu zazpíváme… 

Moment, ještě na přání je čas: 

Ať je ti Ríšo, mezi námi krásně  

jako nám s Tebou. Ať příště zas 

slyšíš další a další gratulační básně. 

Říká se, a platí to taky o Tobě, 

že žen v životě není nikdy dosti. 

Zde máš Ludmilu. Sic v jiné podobě, 

ale červená se - samou dychtivostí. 

Autor: Milan Špale 

 

 
 

 



Zkouška v ND 

s Říčanským orchestrem 

5. 12. 2017 

 

 

 

 



Benefiční koncert pro  

Nadaci Jedličkova ústavu 
 Gaudium Praha, Pueri Gaudentes, Server Abkerim  

Betlémská kaple 

6. 12. 2017 

 

 

 

 



Zpívání koled při rozsvícení stromu 

pro firmu Pragoprojekt 

7. 12. 2017 

 

 



Koncert 2. adventní neděle 

kostel Svaté rodiny v Řepích 

Domov sv. Karla Boromejského  

 10. 12. 2017 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



Koncert s Říčanským komorním 

orchestrem pod taktovkou Petra Anděla 

Kulturní centrum Labuť Říčany 

12. 12. 2017 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zájezd do Německa 

ke sboru Voices of Joy, Thurnau 

15. -  17. 12. 2017 

 

 

 

Foto Zuzka Podhajská a Honza Sýkora 

http://zvesela4.rajce.idnes.cz/Gaudium_v_Nemecku_12_2017/
http://jasyk.rajce.idnes.cz/2017_12_15-17_Gaudium_-_zajezd_do_Thurnau/


Zájezd do Německa 

ke sboru Voices of Joy, Thurnau 

koncert v kostele sv. Kiliána, Kasendorf  

15. 12. 2017 
 

 

Sbor Voices of Joy 

 



Zájezd do Německa 

ke sboru Voices of Joy, Thurnau 

koncert v kostele Pokoje, Bayreuth 

16. 12. 2017 

 

 



Zájezd do Německa 

ke sboru Voices of Joy, Thurnau 

večírek s německými přáteli 

16. 12. 2017 

 

 

Foto Honza Sýkora 

http://jasyk.rajce.idnes.cz/2017_12_15-17_Gaudium_-_zajezd_do_Thurnau/
http://jasyk.rajce.idnes.cz/2017_12_15-17_Gaudium_-_zajezd_do_Thurnau/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Chöre „GAUDIUM PRAHA“ und „VOICES OF JOY“ verbindet eine 
mehrjährige Partnerschaft und Freundschaft. Der gemischte Chor „GAUDIUM 
PRAHA“ gibt unter der Leitung von Zdena Součková in vielen Orten Tschechiens 
regelmäßig Konzerte, nimmt an Chorfestivals teil und veranstaltet auch 
Konzerte im benachbarten Ausland. Das Repertoire umfasst geistliche und 
klassische Werke der Barockzeit und Renaissance bis hin zur Gegenwart. 
„VOICES OF JOY“ mit Chorleiterin Iris Meier ergänzen mit traditionellen 
Gospelsongs und Spirituals dieses abwechslungs- und kontrastreiche 
Programm.  
Zum gemeinsamen Konzert laden „GAUDIUM PRAHA“ und VOICES OF JOY“ 
herzlich ein. 
 

Konzert 
 
 

Samstag, 16. Dezember 2017 - 19.00 Uhr 
 
 

Friedenskirche Bayreuth 
 



 
 

V sobotu 16. 12. jsme navštívili vánoční trhy ve městě COBURG a hrad 

VESTE COBURG. 

 

V neděli 17. 12. jsme si prohlédli Muzeum koření v městě KULMBACH. 

Poobědvali jsme v hostinci FRANKENFARM a s Německem se rozloučili. 

 

 

 



Adventní koncert  

Říčanského Komorního Orchestru 

a smíšeného sboru Gaudium Praha 

Strančice 

20. 12. 2017 
 

Program: 

 

Pavel Josef Vejvanovský -  Sonata Vespertina 

                               Allegro    Presto   Allegro 

         

sólisté:   Linda Drexlerová – trubka 

                                  František Svejkovský - trubka 

 

                 

Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční 

Kyrie 

Gloria 

Graduale 

Credo 

Offertorium 

Sanctus 

Benedictus 

Agnus Dei 

Závěr 

               

 sólisté: Zuzana Kopřivová -  soprán 

   Monika Machovičová – alt 

   Jakub Koś – tenor 

   Martin Kalivoda – bas 

                              Martin Voškrda - varhany                                               

                                                                                       

 sbormistr: MgA. Zdeňka Součková

 

dirigent: Petr Anděl 

 
 



Říčanský komorní orchestr 
 

Vznik orchestru se datuje již k roku 1881 - tehdy byl ještě součástí pěveckého sboru Jablonský, 

což bylo úctyhodné hudební těleso s více než sto členy. V době okupace r. 1941 sice vzniká 

samostatná Říčanská filharmonie, ale orchestr zažívá svůj rozmach až po válce, a to zejména 

zásluhou Petra Aspidova, učitele hudební výchovy.  

V roce 1952 je soubor obnoven pod názvem Orchestr ZK ONV v Říčanech a od roku 1954 jako 

Říčanský symfonický orchestr. U dirigentského pultu se vystřídá celá řada osobností. Po 

odchodu Petra Aspidova vede orchestr v 60. letech Dr. František Fořt, ředitel hudební školy při 

Osvětové besedě v Říčanech, v 70. letech Dr. Milan Kašpárek, tehdejší okresní inspektor 

hudebních škol a pozdější šéf hudební redakce Českého rozhlasu, a dále MUDr. Pavel Mašek, 

místní lékař a znamenitý amatérský hudebník. V této době se orchestr začíná věnovat více 

komorním dílům, a proto je přejmenován na Říčanský komorní orchestr. V 80. a 90. letech se 

orchestru na téměř 20 let ujímá prof. Zdeněk Vaníček, flétnista České filharmonie, 

mimochodem nejstarší žijící filharmonik, který orchestr formuje umělecky a předává mu 

bohaté zkušenosti ze své kariéry. Po odchodu prof. Vaníčka se orchestru ujímá pan Josef 

Brázda, hornista a učitel na místní ZUŠ, krátce orchestr dirigují i studenti hudební akademie, 

Jan Rybář a Ondřej Scholtz. Od r. 2006 do r. 2015 vedl ŘKO Pavel Chovanec, absolvent studia 

hry na violoncello a dirigování na pražské a moskevské konzervatoři. Od září 2015 přebírá 

vedení orchestru Petr Anděl, který má za sebou bohatou hudební kariéru. Významným vkladem 

Petra Anděla jsou nejen jeho bohaté zkušenosti, ale hlavně cit pro výběr skladeb a jejich 

aranžmá. Díla totiž cíleně upravuje tak, aby vhodně odpovídaly nástrojovému obsazení 

orchestru a hudebním schopnostem hráčů.   

Orchestr má v současné podobě kolem dvaceti stálých členů. Repertoár orchestru je rozsáhlý, 

od barokních autorů až po modernu převážně v komorním obsazení. Orchestr zařazuje do svých 

koncertů i skladby pro sólové nástroje a opakovaně doprovází řadu profesionálních sólistů i 

mladé talenty, kterým dává možnost zúčastnit se sólově vystoupení. Taktéž zve ke spolupráci 

regionální pěvecké sbory. ŘKO tradičně koncertuje zejména v Říčanech a okolí. Za zmínku 

stojí oblíbené jarní koncerty na Konopišti. 

Tento rok je výjimečný – nejen, že orchestr slaví 65 let své existence, ale i jeho umělecký 

vedoucí Petr Anděl oslaví kulaté 60. životní jubileum. Tato výročí bychom chtěli náležitě 

připomenout sérií jarních koncertů s pestrým programem a také počtem vystoupení. Kromě 

Říčan plánujeme koncert v Mnichovicích, Soběhrdech, na Konopišti a v jednání jsou ještě i 

další místa 

https://www.facebook.com/ricanskyorchestr/ 

 

 

Před koncertem  

https://www.facebook.com/ricanskyorchestr/


Vánoční koncert Prahy 7 

Kostel sv. Antonína Paduánského 

Gaudium Praha, Piccolo coro, Piccola orchestra 

dirigent Marek Valášek 

21. 12. 2017 

 

 



 

 

 



Rybovka 

kostel CČSH Farského ulice 

 26. 12. 2017 

 

 



 


