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Rybovka v kostele sv. Vojtěcha 
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3. 1. 2018 
 

 

Foto Jiří Míček 
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Gratulace 

k narozeninám Hance Suchardové 

3. 1. 2018  
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Hanka je unikát! (Milan) 

1. Vážené publikum! Přiveďte děti, mámu, taky tátu, 

račte se u nás aspoň na chviličku zastavit! 

Naše Světové muzeum exkluzivit a unikátů 

vám chce svůj nejlepší exemplář představit. 

 

2. Ten tvor je žena! Žena jménem Hana. Dle původu 

je to jméno hebrejské a znamená - líbezná, něžná. 

To přirovnání nelže, ale další z mnoha důvodů 

naznačí, že tato osobnost vůbec není běžná. 

 

3. Vždy tíhla k zpěvu, mohla klavírní virtuoskou se stát. 

Piano jí však znechutil zlý pedagog zvaný Dupák. 

Tak začala v mnoha jiných činnostech vynikat. 

Moji asistenti vám objasní, jaký ten učitel byl hlupák.  

 

A – vstup Jarka 

 
4. Svou lásku ke zvířátkům přenesla i do rodiny. 

(svého otce - kdoví proč - nazývala Medvědem) 

Ten výlety pořádal, vždy přesný jako hodiny. 

Putovali Jizerkami, seznamovali se s Ještědem. 

 

5. Těm túrám nechybělo nic. Až na… Komu dát vinu? 

Šlo tu maximálně o to, že autobus v dáli zmizí. 

Co tu scházelo Hance? Jen trochu toho adrenalinu. 

Hledá jej po světě. Nic riskantního jí není cizí.  

 

B – vstup Honza 

 
6. Když u domu v Březiněvsi jámu vykopávat začali, 

sousedé se smáli: „Ta hloubka! Tam by utopili kapli! 

V tom bazénu rekord v potápění padne jistě,“ žertovali. 

Když se z toho vyloupl vinný sklípek, tak sklapli. 

 

7. Gaudiáci v tom sklípku občas – no – trošičku pijí.  

Však zatímco koncem léta do nosu si tu dáváme,  

Hanka dává si na kole do těla. A my s nostalgií, 

když do prudkých kopců vyráží, jí jen - máváme. 

 

C – vstup Bohdan 

 

8. A co ještě dokáže tahle skvělá žena zcela lehce?  

To co před ní jen pánové Jekyll a Hyde uměli! 
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Však zvládne víc než oni. Kdykoliv jen chce, 

v Mařenku Joudovic se v okamžení převtělí! 

 

9. Co je za tou výjimečností? Odkud vítr duje? 

My to víme: Ta informace je zcela nová! 

V jejích buňkách totiž nepochybně koluje 

místo DNA - kyselina Rybovkonukleová! 

 

10. Název Contex je od slova spojit – nejen dráty, celý svět. 

Odtud konektory a tak. Jak tohle platí! Spojení na tisíce! 

To umí Hanka nejvíc - propojovat srdce. Už desítky let! 

Co spojeno je Hančinou rukou a srdcem, vždy rozsvítí se! 

Jarka:

V plavkách rychle na hladinu, 

s lyžemi zas na kopečky. 

Ještě další mám novinu!  

Hanička má ráda šnečky!!!! 

 

Pro tento druh živočišný 

Hanička má cit vždy hezký. 

Je to africký šnek pyšný 

- a ten cit je chovatelský!!!! 

 

Jak v domečku v Johanitské, 

tak v prostorách kanceláře, 

vychovává pro zájemce 

tyto krásné exempláře. 

 

Honza: 

 

Však tito krasavci křehcí 

nejsou příliš dlouhověcí. 

Když se sečtou jejich dnové, 

Hanička vám dodá nové. 

 

Zimní čas když nás obdaří 

spadem popílku a zřídka sněžných vloček, 

Hanička se s něžnou tváří  

noří ve svět králíků, šneků a snad i koček. 

 

A na jaře u rybníčku, 

v němž rybky vesele se třou, ba páří, 

žabka zakuňká písničku, 

že se jejím pulcům dobře daří. 

 

 

Říkala mi má žena, 

z Kotěhůlek Mařena: 

 

„Zanech Franto toho pití, 

vždyť to s tebou není k žití! 

Kdo si chlastem život krátí, 

mužná síla se mu ztrácí. 

 

Přece nejsem žena z vosku, 

já nechci mít doma trosku! 

Sportem tělo koukej zjemnit, 

svoje svaly pěkně zpevnit.“ 

 

 

Mojí Mařky šéfička, 

od Contexu Hanička, 

jaká pevnost tělíčka, 

to je pane fyzička! 

 

Zašel jsem k ní na školení, 

ať můj život radou změní. 

Tahle sportu přebornice, 

moudrých rad dá jistě více. 

 

„Potápění Franto zkus, 

na to budeš dobrej kus. 

Kup si ploutve, budík, flašky, 

jen u toho netrop šašky!“ 
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Nakoupil jsem vybavení, 

z neoprénu oblečení, 

harpunu a brýle taky, 

nedělám s tím žádné fraky. 

 

V říši boha Poseidona 

ponořím se směle, 

harpunou tam žraloka 

bodnu rovnou… do oka. 

 

Když mě Mařka uviděla 

v hrůze ruce zalomila: 

„Cos to navlík na sebe? 

Snad ti Francku… nehrabe? 

 

Všechno jsi to pěkně zmotal. 

že jsi zase pivo lokal! 

S touhle maškarádou spíš 

se mi v moři utopíš!“ 

 

A tak jsem se na sport vyprd, 

zanechal jsem plování, 

a s harpunou na žraloky, 

řeším hnoje kydání.

 

Bohdan:

Chcu teď přede všema poděkovat Hance 

že výbornou radou zvýšila mé šance, 

abych přednedávnem při nákupu kola 

nebyl před cyklisty úplně za vola. 

Hanka si s bicyklem fakticky rozumí. 

Každý jenom čumí, jak to na něm umí. 

Z alpských vrchů dolů na kole se řítí, 

tohle já si zkusit, byl bych dávno…v háji. 

Když jsem se jí zeptal, co si mám pořídit, 

řekla: „Kolo umí každej moula řídit, 

a když teda nechceš bejt tu za strašáka, 

tak buď taky frajer a kup si horáka!“ 

Jenže, milá Hani, rád bych Ti tu řeknul, 

že sem na těch kopcach dost rychle 

vyměknul. 

Ty jsi na Ještědu, jako když vystřelí. 

Tohle já si zkusit, jsem leda…v háji! 

Přesto si tak říkám, když se zas a zase 

vracím s kolem domů, špinavý jak prase: 

Posluchat lepšího, to má rychtyg cenu, 

jenom při tom mívám prdel omlácenu. 
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Tříkrálový koncert 

se sborem Svatobor ze Sušice 

kostel Panny Marie Sněžné 

7. 1. 2018  
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Večírek 

se sborem Svatobor ze Sušice 

klubovna františkánů 

7. 1. 2018  
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Slavnostní předávání cen ministra kultury 

v rámci festivalu Mene Tekel 

Divadlo na Vinohradech 

25. 2. 2018  
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Již počtvrté byly předány ceny ministra kultury Dáma české kultury a Rytíř 

české kultury pro tvůrce, jejichž umělecká cesta byla násilně přerušena totalitní 

mocí. Večerem provázel Otakar Brousek ml. a hudební doprovod zajistil Smíšený 

sbor Gaudium Praha. Zazněly skladby od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka 

a Georga Fridricha Händela. 

Rytíři české kultury se stali spisovatel Jáchym Topol a pražský biskup Václav 

Malý. 

Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, byl vysvěcen na kněze 26. června 

1976 a o rok později se stal jedním z prvních signatářů Charty 77 navzdory 

vědomí, že kvůli svému podpisu přijde o státní souhlas nutný k vykonávání 

duchovního povolání. V roce 1979 se angažoval ve Výboru na obranu 

nespravedlivě stíhaných,  který poskytoval praktickou pomoc vězněným 

disidentům. Téhož roku byl  Václav Malý zatčen, obviněn z podvracení 

republiky a ve vazbě držen sedm měsíců. Po propuštění pracoval jako topič a 

zeměměřičský figurant, zároveň však působil tajně jako kněz a podílel se na 

tvorbě katolického samizdatu. Václav Malý byl v letech 1981-1982 mluvčím 

Charty 77.   

Václav Malý se aktivně zapojoval v listopadových událostech. Byl moderátorem 

mítinků, setkání a masových protikomunistických demonstrací. Stal se prvním 

mluvčím Občanského fóra, které spoluzakládal. V roce 1990 začal spravovat 

pražskou farnost sv. Gabriela a později sv. Antonína v Holešovicích. V roce 1996 

se stal kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. prosince jej papež Jan 

Pavel II. jmenoval pomocným biskupem pražským. Jako své biskupské motto si 

zvolil slova Pokora a pravda. V České biskupské konferenci je členem Komise 

pro kněžstvo a předsedou Rady Iustitia et Pax a Rady pro krajany v 

zahraničí. 

Václav Malý se trvale angažuje v oblasti ochrany lidských práv, velmi často 

apeluje na účastenství a pomoc trpícím, postiženým a lidem, kteří jsou vystaveni 

nesvobodě. Spolupracuje s Českým rozhlasem. Je nositelem Čestné medaile 

Tomáše Garrigua Masaryka za věrnost jeho odkazu. Je zakládajícím členem 

Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.  

Ocenění Rytíř české kultury získal i laureát Státní ceny za literaturu spisovatel 

Jáchym Topol. Tento prozaik, hudebník a publicista nemohl svobodně pracovat za 

komunistického režimu v Československu. Od roku 1991 se stal spisovatelem z 

povolání a dlouhodobě pracoval v redakci Respektu. Nyní je programovým 

ředitelem Knihovny Václava Havla. Jáchym Topol se stal v roce 2010 laureátem 

Ceny Jaroslava Seiferta a v roce 2015 byl oceněn Vilenickou cenou Slovinským 

svazem spisovatelů za mimořádnou literární činnost ve střední Evropě. 
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Titul Dáma české kultury získaly Helena Albertová a Zora Dvořáková. 

Dámou české kultury se stala scénografka a dramatička Helena Albertová. Do 

historie se zapsala jako ředitelka Divadelního ústavu. Její všestrannost dokládá i to, 

že kromě kurátorství výstav napsala i několik rozhlasových her. 

Ministr kultury ocenil uznávanou autorku literatury faktu Zoru Dvořákovou. Za 

své celoživotní dílo získala i Cenu Miroslava Ivanova. Historička a spisovatelka 

nemohla během normalizace pracovat v původním oboru – jako odborná 

pracovnice ve Státní památkové péči v Praze, proto se soustředila na individuální 

vědecké bádání a literární činnost. Věnovala se zejména sociální a kulturní 

problematice českých zemí v 19. a 20. století. 

Ocenění in memoriam 

Cenou in memoriam byla oceněna Anna Letenská. Ta jako jediná česká herečka 

zemřela v koncentračním táboře kvůli tomu, že se svým druhým manželem ing. 

arch. Vladislavem Čalounem pomáhala rodině lékaře, který ošetřoval jednoho z 

atentátníků na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Další 

oceněnou Dámou české kultury in memoriam se stala Jiřina Štěpničková. Tato 

herečka se stala obětí jedné z akcí komunistické tajné policie, když byla v prosinci 

1952 po dvoudenním procesu odsouzena k patnácti letům vězení. 

Oceněn in memoriam byl i básník, překladatel a grafik Bohuslav Reynek. Jeho 

rodný dům v Petrkově byl po roce 1948 zestátněn a on na tomto statku pracoval do 

roku 1957 jako zemědělský dělník. V tomto období autor tvořil křesťansky 

zaměřenou poezii, současně se věnoval grafice, technikám suché jehly a tisku z 

hloubky. Vystavovat svoje díla směl až v roce 1964.  

Akademický malíř Otakar Číla působil za druhé světové války v odbojové 

skupině Obrana národa a za květnové revoluce 1945 byl okresním velitelem v 

Nové Pace. Číla byl odsouzen v jednom z navazujících procesů na kauzu „dr. 

Milada Horáková a spol.“ k trestu odnětí svobody na 20 let, k finančnímu trestu, 

konfiskace majetku a ztrátě občanských práv. Po svém odsouzení prošel několika 

věznicemi. Otakar Číla byl podmínečně propuštěn v roce 1958, protože o jeho 

propuštění žádalo mnoho jeho kolegů. Po návratu z vězení však nesměl vystavovat. 

 

(Zdroj: Ministerstvo kultury) 
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Vernisáž a komponovaný program 

„Sokol včera a dnes“ 

Zámeček a Bílý dům, Praha 8 

5. 3. 2018  

 

 

 

 



14 
 

Zahájení XVI. Všesokolského sletu 2018  

 100. výročí vzniku ČSR 

Gaudium Praha, Foerster Jihlava 

Karolinum 

10. 3. 2018 
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Pašije 

kostel CČSH, Farského ulice 

25. 3. 2018 
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Soustředění 

ZUŠ Šimáčkova ul. 

8. 4. 2018 
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Křest knížky Zuzany Zajícové LOTR 

18. 4. 2018 
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Zkouška Carmina Burana se sborem 
 Holland Concert Choir & Noviomagum Wind Orchestra 

Sál České pojišťovny v Berouně 

1. 5. 2018 
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Koncert se sborem 
 Holland Concert Choir & Noviomagum Wind Orchestra 

Carl Orff – Carmina Burana 

Rudolfinum - Dvořákova síň 

2. 5. 2018 
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Benefiční jarní koncert  

kostel CČSH, Farského 3, Praha  

16. 5. 2018 

 

 
Foto Luboš Kovanda 
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Slavnostní mše  

na zahájení XVI. Všesokolského sletu 

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

1. 7. 2018 
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Koncert na Nové scéně Národního divadla 
Gaudium Praha, Foerster Jihlava, VUS UK Praha, Píseň Jedovnice 

Kulturní program XVI. Všesokolského sletu 

2. 7. 2018 
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Soustředění 

Strážné, hotel Vltava  

2. - 5. 8. 2018 
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Richardovi ( zpívá se na melodii Chodila Maryška) autor Milan Špale 

1. Veselý, protřelý 

věčně, věčně mladý pán, 

Co se rád usmívá - 

humor, humor je mu dán. 

Kdo tu vládne latinou? 

Francouzštinou? Němčinou? 

To je přec jasná věc: 

Richard, Richard s bankou svou. 

 

2. Na Hrad byl, Richard prý 

kdysi, kdysi často zván. 

Na mnohá jednání, 

jistě, jistě též do Lán. 

Kdo to dneska sídlí tam? 

Richard žasne: Tenhle kmán? 

Lidu hlas: právě on 

měl být, měl být povolán! 

 

3. Richard ví: na Hrad by 

moc se, moc se nehodil… 

Tak jako v Gaudiu 

smíchu, smíchu neužil! 

Je mu jasné, že on pak 

kandidátů řadu tak, 

co také zpívají, 

by jen, by jen rozšířil. 
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                 SKŘIVÁNČÍ  ÓDA  PRO   MILICU autorka Jarka Knížková 

 

Milá „spojařko ústřední“, 

expertko přes ústředny. 

Vyslechni verše nevšední, 

které mi lezou z bedny. 

 

Věř, nelze v těchto teplotách, 

kdy vedrem chcípou ptáci, 

vybudit mysl v mrákotách, 

přinutit mozek k práci. 

 

A navíc, již v ódách předchozích, 

snad vše řečeno bylo. 

Jako Popelka ze sazí 

vybírám, co na mě zbylo. 

 

Že celý život prozpíváš 

až po sopránu výšku 

a v rodném listě počítáš 

už sedm a půl křížku. 

 

Tomu by nikdo nevěřil! 

Zrak jasný, libé vnady! 

Jen ten, kdo zpívá ze všech sil 

do smrti bývá mladý!!! 

 

Dvě krásné dcery povila 

k obrazu Múz i k svému. 

Ivka, Gaudia posila, 

Bára – ta má snad trému? 

 

To ne, však dění prudký vír 

rodinou celou třese! 

Hle, Kuba, čerstvý inženýr, 

domů si diplom nese!!! 

 

Milica zpívá pro radost! 

Nejstarší ze tří vnuků 

už volí si svou budoucnost. 

Ty ses nám poved´, kluku! 

 

 

Ti další dva jsou Ivanky, 

Starší Tom, mladší Luky. 

Čáp nerozdělil pozvánky 

a nosil samé kluky. 

 

A všechny střecha jediná 

pospolu svorně kryje. 

Tak velká, milá rodina 

ve Vokovicích žije. 

 

Jako „Tři chlapi v chalupě“ 

což seriál nám praví, 

tak i tři vnuci pokupě 

s babičkou dneska slaví. 

 

A s nimi celá rodina 

a též zpěvácké spolky, 

kam stejně jako Milica 

chodí jen správné holky. 

 

V Gaudiu přesně 15 let 

skřivánčím hláskem zpívá. 

Sobě i nám tím krášlí svět. 

…. A co teď ještě zbývá? 

 

Otřít pot s čela, ze spánků, 

v tom nekonečném hicu 

a v tónech mnoha skřivánků 

zazpívat pro Milicu. 

 

Aby se v řádcích skvělých not 

v sopránu rozepěla 

a ještě mnoho dalších ód 

od Gaudia uslyšela. 

 

Milico, s vánkem perutí 

nesem ti štěstí hory. 

Ať píseň skřivánčí, ne labutí, 

pějí ti všechny sbory!!!! 
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Koncert 

evangelický kostel, Horní Herlíkovice  

 5. 8. 2018 
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Foto Luboš Kovanda 
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Foto Luboš Kovanda 
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Sváteční koncert v kostele 

Ještě, že našinec sleduje vývěsní tabule s kulturními pořady ve městě a okolí! Tak 

se stalo, že jsem při nelehké orientaci na nich zjistil program SPS Sokola 

Královské Vinohrady s názvem Gaudium Praha, který spolu s Farním sborem 

Českobratrské církve evangelické si nás dovoluje pozvat na koncert v 

evangelickém kostele v Horních Herlíkovicích, tedy ve Strážném. Poněvadž jsem 

si nebyl jist tím, zda se autem dostanu ke zmíněnému místu či budu moci 

bezproblémově zaparkovat kupř. na náměstí, vydal jsem se pěšky zkratkou po 

Kamenné cestě (Kamenkou) ne snad v úmorném vedru, ale vedru zvícím asi 85 

degrés Fahrenheitovy stupnice, takže jsem úspěšně ve svých stařeckých letech 

překonal výškový rozdíl cca 300 m. Ale vůbec jsem nelitoval! 

Oba, manžele Zdenu a Vladislava Součkovy, dobře znám. Jsou sbormistry 

zmíněného sboru již 30 let, když Vláďa dlouhá léta vedl dětský sbor Radost Praha 

a jeho choť zase chlapecký sbor Pueri gaudentes. DPS Radost založil Vladislav 

Souček v roce 1961 při ZUŠ Šimáčkova, Praha 7 a sbor Pueri gaudentes Zdeňka 

Součková v roce 1990. Oba jsou nositeli četných ocenění. Vláďa obdržel Cenu 

Bedřicha Smetany, Cenu Františka Lýska, jakož i Medaili MŠMT 1. st., Zdena 

byla vedle Ceny Františka Lýska oceněna Medailí MŠMT 1. st. a též Cenou 

Bedřicha Smetany. 

A nyní k samotnému koncertu. Dopředu poznamenávám, že nejsem žádný hudební 

teoretik ani kritik, jsem pedagog ve výslužbě s aprobací M-F (narážím tímto na 

Miloslava Šimka), ale zpívám či zpíval jsem již od roku 1964 v různých sborových 

tělesech – též ve Smíšeném sboru českého učitelstva Hradec Králové a PSPU v 

Praze. Z programu Svátečního koncertu (v neděli 5. srpna 2018) vybírám podstatné 

skladby, a to: Michael Praetorius: Audite, Silete (Gaudium má časopis stejného 

názvu), Antonio Vivaldi: Gloria (č. 2, 7, 12), Zdeněk Fibich: Missa brevis, Léo 

Delibes: Messe breve (O, Salutaris), Carl Orff: Carmina Burana (č. 1, 2, 10) a 

Melchior Franck: Da pacem Domine. Dá se říci, že to byly skladby velmi 

harmonické, v případě Vivaldiho charakteru duchovního, u Fibicha jakási litanie 

ke mši, L. Delibes byl význačným představitelem hudebního romantismu 19. stol., 

C. Orff, jako skladatel 20. stol., zhudebnil vlastně středověkou studentskou poezii 

a M. Franck tvořil na přelomu pozdní renesance a raného baroka. Dokonce je o 

něm známo, že je autorem zlidovělé písně O, Tannenbaum (Ó, jedličko). V kostele 

rovněž zazněla Smetanova Česká píseň (všechny 4 věty), jako kantáta pro smíšený 

sbor a orchestr – zde tedy klávesy. Byla zařazena i lidová píseň Mikulecká dědina 

v úpravě Oldřicha Halmy (hudebního skladatele, pedagoga, dirigenta PSMU a 
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upravovatele lidových písní). V SSČU, jakož i v SPS Foerster Jičín jsme zpívali v 

jeho úpravě píseň Veru si ty, šohajíčku, která rovněž každoročně zaznívá na 

festivalu Foerstrovy Osenice při společném zpěvu všech zúčastněných sborů. 

SPS Gaudium Praha, jako téměř padesátičlenné těleso, se vyznačuje kompaktním 

zvukem, výtečným frázováním, jedinečným pianissimem i fortissimem, zkušenými 

sólisty a hlavně výborným vedením obou sbormistrů, kteří se svými sbory 

procestovali na festivalech a soutěžích, dá se říci, celou Evropu (a nejenom tu) a 

získávali vždy přední ceny. Nesmím zapomenout (a ani nechci) na znamenitý 

výkon klavíristky Jitky Nešverové, takto též korepetitorky Státní opery v Praze. 

Přiznám se, že jsem si se sborem notoval (snad jsem to moc nekazil) v Youngově 

Alleluia, ve Vivaldiho Gloria, v Kyrie Z. Fibicha a v České písni B. Smetany. Bylo 

docela zajímavé, že čtyři ženy zde zpívaly tenor právě ve III. části sboru a nebylo 

to vůbec na újmu, jakkoliv se jedná o jiný témbr. Velmi se mně v podání sboru 

Gaudium líbil verbuňk Pred muzikú v aranžmá hudebního skladatele a pedagoga 

Petra Řezníčka. Před časem jsem s ním vedl rozhovor v magazínu Cantus. Měl 

ještě dva sourozence, Jana a Josefa, oba bohužel již zemřeli. S Pepou Řezníčkem a 

jeho manželkou Růženkou z Rychnova n. K. jsem zpíval jak v SSČU, tak i v SPS 

Foerster z Jičína. 

Monumentálně vyzněl v závěru koncertu úryvek Proč bychom se netěšili ze 

Smetanovy Prodané nevěsty. Z lavice jsem zpíval spolu s ostatními účastníky 

koncertu a ovace nebraly konce. Po cestě domů jsem se ještě zdravil se zpěváky, 

kteří se vraceli ze soustředění a závěrečného koncertu auty do Prahy a nikdy na 

tento kulturní zážitek nezapomenu. 

Miloslav Samek 

Převzato z časopisu ZPRAVODAJ PSPU 
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Gratulace k narozeninám 

Jardovi Sukovi 

 5. 9. 2018 
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Muž se svatozáří autor Milan Špale 

Což takový sbor jinde v světě mají,  

kde by tolik hudebníků působilo? 

Nejenže hlas, ten božský nástroj ovládají, 

i dalších instrumentů dost se urodilo. 

Tu flétna, housle, dokonce i pila 

při večírcích muzicírování zdobí. 

Kdy přidá se fagotu temná síla,  

je otázka jen velmi krátké doby. 

Co je to však všechno proti tomu, 

že tolik jmen slavných skladatelů máme… 

Člověk nemůže se ubrániti dojmu, 

že těch hvězd potomky zde chováme! 

No jen řekněte: kde jinde mají Vagnera, 

jehož záře klene se do oblačné výše? 

Také kdys měli jsme zde i Webera, 

jehož život dnes už jinou kapitolu píše. 

Nade všemi ovšem ční jméno Suk! 

Jeho jmenovec jen co skladatel je znám. 

Ovšem pozor! Jarda, tenhle velký kluk, 

bravurně i roli rozkladatele umí sám!  

Nevěříte? O Jardovi je přece známo, 

že těsně před koncertem do desek noty skládá. 

To se ale přece neudělá jen tak samo, 

nejdřív si vše všude rozloží, pak to zvládá. 

Zpívání, to je skoro jeho život celý, 

získat ho ze sboru kostelního byla naše snaha. 

Když jsme jim ho tenkrát ukrást směli, 

tak tam aspoň dodnes občas vypomáhá. 

 

 

 

 

V něm dostali jsme totiž tenor autentický, 

jakých v Gaudiu dost nikdy nebylo 

Zvládal fantastické výšky, i sóla vždycky, 

to se nám na něm vždycky líbilo. 

 

Ale nejen tohle. Další superlativ tu je: 

O svou rodinu stará se velmi obětavě. 

Syn je v kuchyni ústavní, druhý anestéze 

ordinuje, 

oba dobře srovnané to mají v hlavě. 

O velkou zahradu v léčebně stará se, 

ale umí leccos, všecko mu jde k duhu.  

když je něco třeba, klidně rozdá se 

je jako ten Ferda: práce všeho druhu! 

Zájmy má široké, divadlo mu není cizí, 

a když bylo třeba, v Prodance či v Husovi 

moc rád k celku připojil svůj hlas ryzí. 

Jako vždycky, i tady velmi rád vyhoví. 

Hodnějšího člověka vskutku nenajdete. 

jeho spolu nocležníci to stvrdí klidně. 

Než na zájezdu trochu piva vyzunknete, 

postele jim povleče a tváří se vždy vlídně.  

Do Svaté země jednou vypravil se, 

aby tu snad nasál posvěceného cosi… 

V tom však možná trochu pomýlil se: 

svou svatozář už přece dávno nosí! 

Milý Jardo, přejem ti k Tvému výročí 

hodně zdraví i lásky, co skály láme.   

Ať Ti při zpěvu vždy srdce poskočí! 

Věz, že Tě všichni tuze rádi máme.  

Na důkaz toho můžeš noblesně 

(pro tuto chvíli, ale jen pro tu) 

při zpěvu čnít zcela beztrestně, 

pak informovat sousedy, kdes udělal botu. 
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Koncert 

s dánským sborem Sjællandskoret 

Michnův palác  

 9. 9. 2018 

 

 
Foto Luboš Kovanda 
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Večírek 

s dánským sborem Sjællandskoret 

Michnův palác  

 9. 9. 2018 

 

 
Foto Luboš Kovanda 
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Zkouška 

s bývalými členy Gaudia 

19. 9. 2018 
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Soustředění před výročním koncertem 

6. 10. 2018 

 
 

 
Foto Ota Vagner 
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Na soustředění byly předány hrnečky 100% gaudiákům 

Maje Machové a Vláďovi Šilhánovi za docházku v roce 2017 

Foto Ota Vagner 
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Zkouška  

s Markem Valáškem 

10. 10. 2018 

 

 

Foto Ota Vagner 
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Koncert k 30. výročí našeho sboru 

Kostel sv. Šimona a Judy - zkouška 

13. 10. 2018 

 

 
Foto Ota Vagner 
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Koncert k 30. výročí našeho sboru 

kostel sv. Šimona a Judy 

první část – A. Vivaldi Gloria 

13. 10. 2018 

 

 
Foto Ota Vagner 
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Koncert k 30. výročí našeho sboru 

kostel sv. Šimona a Judy 

druhá část  

13. 10. 2018 

 

 
Foto Ota Vagner  
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Oslava po výročním koncertu 

refektář nemocnice Na Františku 

13. 10. 2018 

 

 
Foto Ota Vagner  
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Zakládající členové Jitka Nešverová, Dana Duchoňová, Anna Blechová,  

Jiří Míček, Zdena Součková, Miloš Běloušek, Vláďa Šilhán, Vláďa Souček 

 

 
Foto Ota Vagner 
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Článek z časopisu SOKOL – říjen 2018 

 

Gaudium slaví třicetiny 

 

Smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha Sokola Královské Vinohrady slavil 13. 

října třicet let své umělecké činnosti. A jak jinak než stylově – koncertem 

v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Sbor byl založen v roce 1988 sbormistry 

Vladislavem a Zdenou Součkovými. Jeho základem se staly zejména bývalé 

členky dětského pěveckého sboru Radost Praha. Oba zakladatelé vedou sbor 

dosud a po celých 30 let vystupuje s klavíristkou Jitkou Nešverovou 

a orchestrem Piccola orchestra Marka Valáška. 

 

K letošnímu jubileu společně připravili skladbu Gloria in D major Antonia 

Vivaldiho, která tvořila první část koncertu. Po přestávce následovaly skladby 

takových autorů, jako Michael Praetorius, Bedřich Smetana, Emil Hradecký, 

Pavel Jurkovič, nechyběly ani lidové písně v různých aranžmá. Koncert se 

velice líbil a byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem. Po koncertu byl 

uspořádán raut pro členy a jejich hosty. Při této příležitosti člen Předsednictva 

Vzdělavatelského odboru ČOS bratr Michal Burian předal sbormistrům 

bronzové medaile ČOS jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského 

hnutí. 

Smíšený sbor Gaudium Praha za dobu své existence postupně nastudoval přes 

250 skladeb různých žánrů – zpívá skladby nejrůznějších žánrů od děl 

duchovních a klasické polyfonie z období baroka a renesance až po současné 

autory. Na repertoáru jsou též standardní písně klasické sborové tvorby, 

černošské spirituály a písně lidové. Natočil také již několik CD. Sbor 

reprezentuje svojí činností i Sokol, neboť jeho příslušníci jsou většinou členy 

Sokola Královské Vinohrady. Zúčastňuje se nejen sokolských přehlídek, ale i 

dalších sokolských akcí. 

 Například letos soubor vystupoval při XVI. všesokolském sletu na slavnostním 

koncertu na Nové scéně Národního divadla. Smíšený pěvecký sbor Gaudium 

Praha pravidelně koncertuje v Praze i na dalších místech ČR, účastní se festivalů 

pěveckých sborů, často vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí a v Praze 

pořádá koncerty se zahraničními pěveckými sbory. 

 Od roku 1998 sbor Gaudium připravuje rozsáhlejší projekty s dirigentem 

Markem Valáškem a hudebním tělesem Piccola Orchestra. Jednou 

z významných stránek jeho činnosti je účast na dobročinných akcích. Od roku 

2011 pravidelně vystupuje v Betlémské kapli na koncertě věnovaném Nadaci 

Jedličkova ústavu. 

 

Text Marie Brunerová 

 

říjen | 2018  
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Jsme v nejlepším věku; je nám třicet! 

 

Jako by to bylo včera, co jsme slavili čtvrt století našeho sboru. Párkrát jsme si 

zazpívali a najednou máme na krku třicítku. Dobrej věk, řekla bych. Hned bych 

ho brala.  

Jelikož jsme sborem váženým, je nasnadě, že takové narozeniny se musí oslavit 

důstojně a velkolepě. Že se na našem výročním koncertu sejdou nejen naši věrní 

posluchači - rodinní příslušníci, ale i sboroví kolegové v čele se svými 

sbormistry, a taky lidé vážení a známí, co nás po celá ta léta vedou v patrnosti. 

Aspoň jsme v to doufali. 

Bylo, nebylo. Před třiceti lety se náš sbor narodil a narodil se za úsvitu 

začínajících lepších zítřků. U toho jsem bohužel nebyla a je mi to líto. Mohla 

jsem obdržet na oslavě památeční hrneček, jako ho obdrželo několik skalních 

členů včetně našich sbormistrů. 

Na oslavu jsme se začali připravovat se značným předstihem, alespoň to tak 

vypadalo. Jak čas běžel, předstih už se nám nejevil být značným. Důležité, ba 

skoro nejdůležitější je zajistit místo pro koncert a prostory pro následnou oslavu. 

Tohoto těžkého úkolu se chopila Hanka, protože je prakticky schopná všeho. 

Zabezpečila pro vystoupení i pro oslavu prostory vskutku důstojné. Kostel 

svatého Šimona a Judy pro koncert, a pro slavení pak refektář v nemocnici Na 

Františku. Nejlepší na tom je, že kostel a nemocnice jsou spolu spojeny, tudíž 

jsme měli zajištěnou cestu suchou nohou v případě deště, což se sice zdálo být 

v letošním parném létě i podzimu skoro vyloučeno, leč stát se mohlo cokoliv. 

Hanka se osvědčila, a proto jí byl svěřen další důležitý úkol – zajistit catering. 

Ačkoliv jsem i já osvědčenou koordinátorkou sborové menáže, tentokrát jsem 

byla bez práce. Přece jenom jsme měli uctít vzácné hosty v dost velkém počtu, a 

na to by naše síly nestačily.  

I já jsem dostala úkol. Napsat cedulky do prostor nemocnice, aby hosté trefili na 

záchod, aby věděli, kudy vede cesta k občerstvení, a taky že se tu nesmí kouřit. 

Mezitím jsme pilně trénovali skladby na koncert, a to nejen při běžných 

zkouškách, ale i na soustředění v létě a na podzim. Taky nás na zkoušce 

navštívili bývalí členové našeho sboru, s nimiž jsme zpívali na výročním 

koncertu několik kousků. No, členové…členky je přesnější.  

Jelikož jsme v první části koncertu měli naplánovanou Glorii Antonia Vivaldi, 

dvě zkoušky jsme dali s Piccola orchestra a Markem Valáškem. A to je velká 

radost, zpívat s nimi!  
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Jak se blížil termín koncertu, převládal ve mně pocit, že to neumím tak, jak bych 

chtěla a jak bych měla. Přála jsem si, abychom začali s tréninkem skladeb 

mnohem dřív, abych i o půlnoci ze sebe bez přemýšlení vysypala nejen Glorii a 

Českou píseň, ale i všechny ty novinky, a že jich bylo! Zbojnické písně, Vyznání 

louce, Vyznání růži… 

Abychom vypadali jako kompaktní sbor, bylo nutné v dámské části vyměnit 

původní halenky za nový model. Do původních halenek se leckterá z nás už 

nenasoukala, dílem kvůli špatnému střihu, dílem kvůli špatnému stravování. 

Taky bylo nutno inovovat naše oficiální foto, neb přece jenom čas se podepsal i 

na našem sboru. Někteří naše řady opustili, jiní je zase posílili. Tohoto úkolu se 

zhostila Radka. Jednoho odpoledne jsme se shromáždili na nábřeží ve sborovém 

oděvu včetně nových halenek, a tam ve strašlivém vedru a za neustálého 

přecházení turistů pózovali.  

K výročí sboru jsme taky dávali dohromady brožuru, a to měl na starosti Milan 

s Radkou. Na titulní stranu pak měla přijít sborová fotka, dovnitř pak 

bilancování uplynulých let, vše vyvedeno barevně na křídovém papíru. Maruška 

zase dávala dohromady promítání o tom, jak jsme si vedli posledních pět let. 

Spoustu práce dala tahle naše třicetiletá oslava. Zdena, Hanka, Radka, Jarka, 

Maruška a Milan by mohli dlouze vyprávět. Aby to nám ostatním nebylo líto, že 

se tak trochu ulejváme, několik osvědčených kuchařek mohlo napéct drobné 

sladké zobání. Já jsem zvolila dva druhy. Oba nevyzkoušené. Nevěřili byste, co 

dá práce umotat malé croissanty, když jste to nikdy předtím nedělali. A netušíte, 

co je to za štrapáci upéct 50 malinkých báboviček. Ani já jsem nevěřila a 

netušila. Croissanty nepřipomínaly ani náhodou ty známé malé rohlíčky, ale na 

chuť to šlo. Bábovičky se povedly, jen jim příště dám do těsta míň prášku do 

pečiva. Vypadaly chuděrky, jako by je bolelo břicho. Nafoukle. 

V den D jsme se s Hankou vypravily na místo oslav ve značném předstihu. 

Musely jsme nejen polepit dveře a zdi cedulkami, ale taky poskládat stoly 

v krásném prostoru do útvaru, vhodného k oslavování. Přijelo i několik 

statečných kamarádů a kamarádek ze sboru a přivezli štendry na kabáty, 

promítačku a hudební nástroje. 

No a pak to vypuklo. 

Kostel byl plný, mohli jsme být spokojeni. První polovinu koncertu jsme zpívali 

Glorii, a to byla veliká krása. Pak byla přestávka a po ní směs skladeb napříč 

různými žánry. No, to už tak veliká krása nebyla, ale ostudu jsme si neudělali. 

Na závěr se k nám přidaly bývalé členky a jeden bývalý člen. Zpívali jsme 

s plným nasazením a sklidili tak velký potlesk. No a pak už nás čekalo slavení. 
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Spousta dobrého jídla i pití, přípitky, gratulace, promítání, zpívání. Hezký to 

bylo.  

Když všichni odešli, mohly jsme si s Hankou vydechnout a zamknout za sebou 

dveře. Ovšem ještě než jsme je zamkly, bylo nutno uklidit, vše uvést do 

původního stavu a teprve pak se odebrat domů. Ve dvě v noci jsem se dostala do 

postele. 

 Ležela jsem ve tmě, koukala do stropu a hlavou se mi honily vzpomínky nejen 

na tenhle večer, ale na všechny ty roky, co patřím do naší gaudiácké rodiny. 

Byly to dobré roky a já doufám, že ještě dlouho budu po boku svých kamarádů a 

pod vedením našich sbormistrů zpívat sobě i jiným pro radost. 

 

 Zuzana Zajícová 
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Malá oslava půlkulatin 

Jarky Knížkové 

24. 10. 2018 
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Benefiční koncert pro hospic Duha Hořice 

kostel Panny Marie Královny míru, 

Lhotka, Praha 4 

25. 11. 2018 

 

 
Zkouška, foto Ota Vagner 
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Foto Luboš Kovanda 
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Benefiční adventní koncert  

pro Nadaci Jedličkova ústavu 

Betlémská kaple 

3. 12. 2018 
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před koncertem 
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Výpomoc několika členů Gaudia  
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Foto ZUŠŠ 
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Vánoční koncert pro Prahu 7 

kostel sv. Antonína Paduánského 

20. 12. 2018 
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Zkouška před koncertem  

 

 

Foto Ota Vagner 
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Rybovka v kostele CČSH 

Farského 3, Praha 7 

26. 12. 2018 

 

 
Foto Ota Vagner 

 

Sólisté: Ivana Lukášová - soprán, Barbora Zannerová - alt, Ondřej Holub - tenor, Jan 

Morávek – bas. Doprovod: Jitka Nešverová - varhany, Hana Vránková - housle, Anna 

Nešverová - flétna  
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Rybovka v kostele sv. Vojtěcha 

 pro Společnost pro pěstování vědy a umění 

Vojtěšská, Praha 1 

27. 12. 2018 

 

 

Foto Ota Vagner 
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Posezení a oslava 

 narozenin Zdeny Součkové 

  hospoda U zpěváčků 

27. 12. 2018 

 

 
Foto Ota Vagner 
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