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Zpívání při bohoslužbě 

se sborem Chorus Egrensis z Aše 

kostel sv. Ludmily, Praha, nám. Míru 

5. 1. 2019 

  
 

 
třetí foto Ota Vagner 
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Tříkrálový koncert 

 se sborem Chorus Egrensis z Aše 

kostel Panny Marie Sněžné 

Jungmannovo nám. Praha 1 

6. 1. 2019 

 

Foto Luboš Kovanda 

 

Foto Ota Vagner 
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 Farnost Panny Marie Sněžné 

 Jungmannovo nám. 18, Praha 1  

 pořádá a srdečně vás zve na 

Tříkrálový koncert 

Neděle 6. ledna 2019 v 16:00 hodin 

kostel Panny Marie Sněžné,  

Jungmannovo nám. 18, Praha 1 

Účinkují:  

Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA 
sbormistři:Zdena Součková, Vladislav Souček 

 
Smíšený pěvecký sborCHORUS EGRENSIS, Aš  

sbormistr: Alexandra Benešová 

Program: 

Skladby A. Michny z Otradovic, z Praetoriova 
zpěvníku, 

J.J.Ryba, Giovanni Domenico Dinaccio, 
C. Saint-Saens, P. Jurkovič, 

koledy a vánoční písně 

 

Dobrovolné vstupné bude věnováno Tříkrálové sbírce 2019 
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Večírek po koncertu 

se sborem Chorus Egrensis z Aše 

6. 1. 2019 

 
 

 
 

foto Luboš Kovanda 
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Vystoupení v rámci akce 

Týden Jana Palacha 

Václavské náměstí 

16. 1. 2019 
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Program písní sboru Gaudium Praha:        

      Young: Aleluja  

       E.Suchoň: Aká si mi krásna  

       Lýsek: Konopa 

       Halma: Mikulecká dědina  

      Uherek: Chodila Maryška  

      J.Krček: Coţ se mně má milá  

      česká lidová: Ach synku, synku  

      Československá státní hymna 

 

 
 

Foto Ota Vagner 
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Gratulace a oslava narozenin 

Libuše Kašparové 

6. 2. 2019 
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Libuše 60 

 

Ţe velký nos velkého ducha značí 

to sdělil nám jiţ Rostand ústy Cyrana. 

Výška v růstu ale také směle stačí 

aby Libuška byla v Gaudiu vítána. 

 

Její hlas éterem směle duje, 

chlapcům urostlým se dívá hledem v hled. 

Snad jenom Duchoň za ní vyčuhuje, 

kdyţ se praktikáble sborem plní na koncert. 

 

Libuše má přehled přes hudbu i přes finance, 

múze klasické i kresbě s vervou holduje. 

Peníze počítá v komerční bance 

a po světě pak za ně k Múzám cestuje. 

 

Nejen k opeře a hudbě z brka klasikova 

má Libuška libý, vroucí cit. 

Také pro rodinu lásku v srdci chová, 

dcerka, manţel, maminka v něm mají stálý byt. 

 

Severní vítr do Prahy nám Líbu přivál 

jak trouby hlas, co sluch náš neopustí. 

Jak břitkých tónů utěšený příval 

k praţské Vltavě od Labe aţ z Ústí. 

 

Vítej nám, vzácná ţeno, v tomto sboru 

kde hlasů jasných vţdy si váţíme, 

Posila s tebou přišla do tenoru 

a nejen kvůli vzrůstu k tobě vzhlíţíme. 

 

Především s tebou rádi klábosíme, 

kdyţ – mimo zkoušku – zbude chvilka tady. 

A nejednu slzu smíchu uroníme, 

kdyţ chaos na koncertě vnikne v naše řady. 

 

Jen díky tvému nadhledu a optimismu 

vţdycky se nějak na pódium vejdeme 

A z dočasných strkanic neděláme tryznu 

leč potichu se do not smějeme. 

 

Byť severní kraje kolébkou jí byly, 

slunce španělské tímto jazykem vzývá.A také 

barvy se jí zalíbily! 

Španělsky mluví, kreslí, při tom zpívá! 

 

 

 

A tak je Libuška dcerou, matkou, ţenou 

se srdcem velikým a náručí rozpřaţenou. 

V té náruči má místo rodina i všeliký um 

a vešlo se tam také celé Gaudium! 

 

Přejeme ti, abys lehce přešla všechnu tíhu, 

kterou by snad ţivot na tvou hlavu snes. 

Ať tvá šťastná hvězda od severu k jihu 

na nebi ţivota přepluje přes útes. 

 

Ať se spolu dlouho můţeme smát tomu, 

ţe se nástup zrovna skvěle nepoved. 

A kdyţ po koncertě vrátíme se domů, 

díky tvému smíchu lehčí bude svět. 

 

Autor:   Jarka Knížková 
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Slavnostní předávání cen ministra kultury 

v rámci festivalu Mene Tekel 

Divadlo na Vinohradech 

24. 2. 2019  
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Ministr kultury Antonín Staněk ocenil osobnosti V. ročníku Dáma, Rytíř a 

Mecenáš české kultury  

Slavnostní ceremoniál proběhl 24. února v Divadle na Vinohradech v rámci 

XIII. ročníku mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí Mene Tekel. 

Resortní vyznamenání jiţ pátým rokem udělilo Ministerstvo kultury České 

republiky  tvůrcům, jejichţ umělecká cesta byla násilně přerušena totalitní mocí, 

či byli kvůli svým nezlomným mravním postojům perzekvováni a zbavováni 

občanských práv a svobod. 

Titul a ocenění Dámy české kultury si převzaly spisovatelky Erika 

Bezdíčková a Helena Havlíčková.Rytíři české kultury se v roce 2019 stali 

 dirigent Libor Pešek, vrchní zemský rabín, dramatik a spisovatel Karol 

Sidon a spisovatel a politický vězeň František Šedivý. 

V obou kategoriích byli také oceněni osobnosti in memoriam. Dámami české 

kultury se tak staly výtvarnice sestry Jitka a Květa Válovy. Titul Rytíř české 

kultury byl, in memoriam, udělen scénografovi, malíři a politickému vězni 

 Bedřichu Bartákovi, historikovi, básníkovi a politickému vězni  Zdeňku 

Kalistovi, a dále písničkáři, publicistovi  Karlu Krylovi. Mecenáši české 

kultury se stali pan Pavel Faiereisl a Ladislav Vitoul. 

Zdroj Tiskové oddělení MK 
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Charitativní koncert pro 

Společnost pro ranou péči 

České muzeum hudby, Praha 1 

25. 2. 2019 

 
 

 
Foto Luboš Kovanda 
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Soustředění  

Benediktínská kolej, Svatý Jan pod Skalou 

29. 3. – 31. 3. 2019 

 
 

 
Foto Ota Vagner 
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Foto Ota Vagner 
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Gratulace a oslava narozenin 

Miloše Bělouška 

17. 4. 2019 
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Gratulační písnička Miloši Bělouškovi. Je to na melodii Cestáře (Na silnici do 

Prášil…). Kdo to nezná, chytne se do pěti vteřin. (Autor Bohdan) 

 

1. Tam na hradě Křivoklát 

Tučapskýho pojď si dát. 

Miloš svatej Josef je 

vine se k němu Marie. 

 Ref. opakujeme dvakrát 

||:Tak Miloši  . . . .  

Tak Miloši  . . . . 

Tak je to jasný, Miloši 

Zas tě múza pokouší!  :||     

2. Filmaři tě rádi maj 

Hned ti pěknou roli daj 

Nejsi herec na draka, 

stvoříš z Klause dobráka! 

Ref. dvakrát 

||: Tak Miloši  . . . . :|| 

 

3. Když budeš mít slávy dost, 

pojď zpívat jen pro radost! 

Gaudium je nejlepší, 

náladu ti vylepší! 

 

Ref.  dvakrát 

||: Tak Miloši…:|| 

4. Na zájezdech, to se ví, 

za šoférem místo tvý. 

O naftě snad všechno víš 

řidiči vždy poradíš. 

Ref. Dvakrát 

||: Tak Miloši  . . . . 

Tak Miloši  . . . . 

Tak si moc přejem, Bělouši, 

ať tě dál múza pokouší! :|| 
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Gratulace k narozeninám 

Richardovi Salzmanovi 

15. 5. 2019 
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Ad populum totum gaudens ex Gaudium! Silete et audite denuntiationem 

excellentemiste: 

Tedy: Všemu radostnému lidu Gaudia! Ztište se a poslouchejte tuto 

úžasnou zvěst: 

In conscientiam damus: Diei Decimo Majo, Anno Domini Duo Mille Decem 

et Novem, in vehementiae et in viriditatis plenae, member excelsus et 

doyenus communitatis nostrae, magister Richardus Salzmannus, celebratus 

est. Communitas nostra hunc collegam salum constans et fortunam 

congratulor. 

Neboli: Na vědomost se dává, že dne desátého května Léta Páně 2019, se 

v plné síle a svěžesti dožil významného životního jubilea vynikající člen a 

doyen našeho společenstva, pan Richard Salzmann. Toto společenství 

dotyčnému přeje pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.  

Dále se dává na vědomí, že dne 2. srpna tohoto roku uskuteční se 

v prostorách internátu v Chocni velkolepá oslava tohoto jubilea, která bude 

ozdobena nebývalým, dramaticky uchopeným překvapením, které odhalí 

mnohé, dosud neznámé pravdy. Na kteréžto překvapení toto ctěné 

obecenstvo upřímně se zve.  

Ale již nyní přinášíme Tobě, milý Richarde, trochu té pravdy, protože jak 

známo, IN VINO VERITAS EST! 

Autor Milan Špale 
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Festival pěveckých sborů 

Kulturní dům, Soběslav 

17. 5 2019 
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23 
 

Večírek po festivalu 

internát Střední školy řemeslné, Soběslav 

17. 5. 2019 

 
foto Ota Vagner 
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Koncert 

 Děkanský kostel sv. Petra a Pavla, Soběslav 

18. 5. 2019 
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Foto Ota Vagner 
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Gratulace k narozeninám 

Katce Kavalírové 

1. 6. 2019 
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Na dvě stě procent (autor Milan Špale) 

 

Aniţ by kdo měl dosud nějaké tušení, 

máme v Gaudiu tuze zajímavý úkaz.  

Jsou zde totiţ podle nejnovějších zjištění 

dost neobvyklá trojčata. * Zde je důkaz: 

Zrozeno je sice kaţdé v jiném místě, 

téţ jejich matky byly nepochybně jiné. 

Tři dny po sobě jdoucí mají v rodném listě, 

přesto spojující linka mezi nimi se vine. 

Nikoliv první z nich, ale - jak představit si 

dovedu -  

Katka často dostane se na místa nejpřednější. 

A to přesto, ţe osud k ní v jistém ohledu 

nebyl, jak známo, zrovna dvakrát nejštědřejší. 

Ani tohle však našemu děvčeti nezabrání,  

v tom, ţe svůj ţivot na dvě stě procent naplní. 

Obyčejnému člověku stačí jedno studování. 

Ale Katka? Dvě vysoké - to je norma podle ní. 

Jejím dávným snem je děti v hudbě vzdělávat, 

a z toho zrodil se ten nejtouţebnější plán: 

snaţit se nějaké hudební schopnosti dobývat 

i z těch, jimţ zjevný talent múzický nebyl dán. 

Ráda by téţ pásla kozy, rozezpívala celou 

náves, 

na piano hrála v baru, kde v hvězdu pódia se 

změní. 

To známe. Na soustředěních zvuk jejích kláves 

zní třeba celý večer. A někdy aţ do kuropění. 

Našla si ale mnoho jiných uţitečných polí, 

společným jmenovatelem je ovšem osvěta. 

 

 

Děti i dospělé, téţ asistenty pedagogů školí, 

vybavené schopnostmi posílá je do světa.  

I poradny pro nevidomé bývala vedoucí, 

její podřízení i klienti z ní byli nadšeni. 

Píše osvětové kníţky s vervou dech beroucí, 

Bůh ví, z čeho ta její energie pramení… 

Ona i její manţel milovaný i milující  

při tom všem o tři krásné děti pečují. 

Katka – jak jinak -tvoří programy strhující 

i pro školku,  kterou dvě starší děti navštěvují. 

Ţe její ţivot hudba mnoha podob naplňuje,  

stejně jako zpívání, o tom uţ něco víme. 

Kromě klavíru téţ flétna i kytara tu je, 

to vše při společných akcích vţdy slyšíme. 

Ale libuje si také v rozličném sportování,  

které by tady člověk vůbec nečekal. 

Koloběţka, kolo, in-line brusle, lyţování,  

vysoké hory – a mohl bych mluvit ještě dál. 

Je to jen zlomek, oč tu teď kráčí,  

z toho, co uţ naše Katka vytvořila, 

ale i to málo nám pak vrchovatě stačí,  

aby si nejhlubší obdiv a úctu zaslouţila. 

Kdyţ jsou resty, přijdou tresty, říkává. 

v jejím ţivotě restů se však nedočkáme. 

Pracovitost, spolehlivost v štítu Katka má, 

i proto ji mezi sebou tak rádi máme. 

Ale ještě něco hodno obdivu je stále:  

Její věčně usměvavé a optimistické líce. 

Protoţe Katka vidí někdy mnohem dále, 

neţ my, jimţ Bůh dal o pár dioptrií více. 

 

* Trojčata: Katka Kavalírová 

                    Helenka Sedláčková 

                    Honza Varaus 
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Zpívání na svatbě 

Janě Jassmíně Bulínové (Sovové) 

9. 6. 2019 
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Gratulace k narozeninám 

Helence Sedláčkové 

14. 6. 2019 
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Heleně 

Kdyţ po dni náročném zničené Gaudium 

chystá se vstoupit na koncertní pódium, 

kdo tvářím strhaným dá výraz radostný? 

Kdo za nás vykouzlí lesk očí přeskvostný? 

Kdyţ trémou drcené Gaudium nedýchá, 

vyprahlý jazyk nám k patru přisychá, 

oči všech vbodnuty do not jenom čumí, 

kdo si na tvář úsměv namalovat umí? 

Kde děčínské skály svoje zuby cení, 

k severnímu pólu uţ daleko není, 

tam si malá Helča s autíčky hraje. 

Její úsměv zatím jako víno zraje. 

V rodině je hudba zavedený pojem, 

na Helču to dělá jenom malý dojem. 

Nedělá cavyky okolo muziky, 

vţdyť má jiné cíle, baví ji jazyky. 

Helenka se nikdy nemá za co stydět, 

ať dělá, co dělá, vţdycky je to vidět.  

A tak uţ v šestnácti, ještě nesmí volit, 

vyjede na půlrok v U.S.A. se školit. 

Chvíli nato Helču vidíme na cestě, 

která končí rovnou v Holomóci městě. 

Na moravském poli její úsměv cení, 

na Fildě tam zase tolik srandy není. 

Kdo zná šest jazyků, šestkrát je člověkem 

šest úsměvů v jednom, šestkrát  

pukne vztekem. 

A protoţe úsměv hlavně v hlavě sedí, 

hned dvě ministerstva Helenky si hledí. 

Takţe počítejme: anglicky, německy, 

franština, dánština, asi také česky... 

Proč ale polština, ta je snad na draka? 

Tou mluví, bo miala takiego chlopaka... 

Ať uţ si v Manchesteru či v Praze vyniká, 

nakonec ji vţdycky dohoní muzika. 

A tak nám Helenka alt v Gaudiu zpívá 

a syna Marečka k Ťutínkům vodívá... 

K těm mnoha jazykům, které se tak cení, 

patří ještě sedmý, co na Fildě není. 

Html- zkratka, jak kdyţ hodíš šutrem, 

tímhle si Helenka povídá s kompjůtrem. 

Kdo u toho nebyl, nikdy neuvěří. 

Co to dalo práce, nikdo neodměří, 

neţ nám Helča náš web do pořádku dala. 

Rád bych věřil ţe se přitom usmívala. 

 

Zde končí oficiální část gratulační básně. 

A nyní, po vzoru bývalých papežů a jejich 

Urbi et orbi, krátce Helenku pozdravme v 

několika národních jazycích, které ovládá: 

 

 Německy: 

Vierzig ist eine schoene Nummer, 

to je furt holka jako cumel. 

Nedávej si ţádnej půst 

No a hlavně, ať máš Lust. 

Anglicky: 

How do you do, táţu se tě 

forty years šlapeš po světě. 

Laos, Thailand, all the shit, 

jenom doma se dá ţít. 

Francouzsky: 

Aţ pojedeš na fesťák, s'il vous plait, 

vezmi si s sebou parapluie. 

Magnifique je tam bordel 

ţe ti zmokne tvůj modele. 

Polsky: 

Nie placz i nie wzdychaj, nie ma po co 

brečet, 

Jestes jeszcze mloda, nechej kozy mečet. 

Jak dziewczyna raz sie do Gaudia skusi, 

nikogo innego szukac juz nie musi. 

Česky: 

Co mě teď napadá, to je snad zejména, 

ţe naše Helenka je vlastně… Helena 

a jsem na rozpacích, jak se teď projevím. 

Co Helenám popřát, moţná ani nevím. 

Tak snad, ať Ti ráno vţdy sluníčko vyjde, 

ať Ti děti rostou a jaro vţdy přijde. 

Ať se u vás radost kaţdičký den slaví. 

Ten svůj milý úsměv nemáš jen tak z 

hlavy. 

 

 

Od Bohdana 
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Gratulace k narozeninám 

Honzovi Varausovi 

19. 6. 2019 
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Filharmonie v jednom 

O kom mluvím, ten mezi našimi trojčátky 

je vlastně takový, řeklo by se, benjamínek. 

Nejen věkem, téţ i tím, ţe své počátky 

v Gaudiu má nejčerstvější tento synek. 

Pokud jedná se však o zpěv sborový, 

ţádným zelenáčem není, to klidně přizná. 

Naopak, právě on nejdéle – je prostě takový 

– strejdu Vláďu i tetu Zdenu ze všech tří zná. 

Kdyţ on totiţ zlatovlasé baby býval, 

(jak tvrdí V+W v textu písně známé), 

místo hmyzu ničení však Honzík zpíval 

mezi Bambiňaty, zde se jeho kariéra láme. 

Pak mezi zpívající Broučky zabrousil –  

tady myslím trochu zapracoval osud. 

Sám tehdy totiţ oním broučkem byl! 

A kdyţ na něj pohlédnete, je jím dosud. 

Ţe ze zpěvu opravdovou radost má, cítíte. 

To bylo vţdy a i nyní je nad slunce jasné: 

Nemohl tedy skončit jinde, neţ … to snad víte, 

Přece v Radosti! On i dvě jeho sestry krásné. 

Dva poslední mohykáni tam s kamarádem 

zbývají. Mezi námi – i na holky tu někdy líčí. 

Ţe se to nesmí? Tak do Pueri zpívat jdem! 

A sbor Radost uţ je nadále jenom dívčí… 

Hudební nástroje, další velká kapitola. 

Začínal s flétnou, poté melodie cella zazněla. 

V jistém věku vţdy téţ kytara ovšem volá. 

Pak vysněná trubka a s ní i jeho kapela. 

Aţ Honza všechny své nástroje konečně 

na letní či jiné soustředění s sebou dovalí, 

budeme mít pocit, ţe filharmonici skutečně 

všichni přijeli, aby si s námi pořádně zahráli. 

Ţes dlouho necvičil? Nemusíš se vůbec bát. 

Vţdyť soustředění přece není kostelní kůr. 

A pamatuj si, není zde nikdo, kdo chtěl by lát 

a dobré cello je přec lepší neţ popluţní dvůr! 

Dovedete si taky představit Honzu ve fraku, 

jak nad parketem lehce jako váţka se vznáší? 

Proč ne? V standardních tancích podoben 

zázraku 

vytancoval třídu A, chvála ze všech stran se 

snáší.  

Ještě jeden citát od V+W zde vypůjčím si. 

Honza totiţ má – spíš moţná měl – tuhé 

bicepsy. 

Šplh bez přírazu - v tom totiţ občas soutěţil 

jsi, 

v Šupčíkově poháru pár Sokolů strčil do kapsy. 

Ve škole na matematiku talent měl, i píli, 

při soutěţích v tom oboru byl dosti hbitý. 

V Suchdole nakonec pro něj titul připravili 

a tak se z něj stal E. T. (promiňte I. T.) 

Mall, to není ten hmyz, jemuţ lidé tak tleskají, 

ani tónina, kde sníţená tercie se vyskytuje, 

natoţ stav, v němţ se občas pijáci ocitají. 

Ale firma, odkud peníz na účet mu pluje. 

Jako pravý muţ i vlastní dům postavil. 

syna i dceru má téţ, mezi nimi mládne. 

A strom? Těch moţná také pár zasadil. 

A pokud ne, určitě to ještě zvládne. 

Po letech v rodné město navrátil se. 

Gaudium dost profitovalo z toho faktu. 

Tenorový skvost zde náhle objevil se, 

co umí zpívat i v šestiosminovém taktu. 

Tak které z našich trojčat, kdo to může říct, 

nejvíce talentu pobralo? Nevídáno! 

Jisté je, že jedno každé jej má mnohem víc,  

než je obyčejnému člověku běžně dáno. 

Ale nejenom proto, vážení přátelé, 

co všechno o nich též nyní známe, 

ale i pro jejich povahy, milé a veselé  

je v Gaudiu všechny tři rádi máme. 

Autor Milan Špale 
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Oslava našich trojčat 

Katky, Helenky a Honzy 

19. 6. 2019  
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Závěr poslední zkoušky před prázdninami 

U malého Berlína 

26. 6. 2019 
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Soustředění v Chocni 

29. 7. (1. 8.) – 4. 8. 2019 
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Soustředění v Chocni 

Provedení hry pro Richarda Salzmanna 

2. 8. 2019 
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Časy zázraků 

 aneb Scény ze života Velkého R. S. 

 

Účinkují: P: Průvodce Milan Špale 

  R: Richard Jan Hnilička 

  Ď: Ďábel Jan Sirotek 

  DeM: Deus ex machina Bohdan Maslowski 

  Ch: Chór 

Ch: (sedí/stojí v malebných pozicích a zpívá píseň č. 1) 

Časy byly krásné  

(na melodii č. 22 - Tempusestiocundum 

zpívají všichni všechno, a to dvě sloky) 

1. Časy byly krásné, 

časy byly krásné, 

tak, tak, tak, tak, tak náramné, tak náramné. 

Všechno bylo jasné,  

všechno bylo jasné 

i, i, i, i, i zábavné, i zábavné. 

R: Dál, dál, dál, svět se radoval, 

kaţdý smysl pro legraci vţdy si zachoval, 

kdopak v hlavě samou lásku měl,  

ten tancoval, ten tancoval, ten tancoval. 

2. Ţeny jsou tak vnadné, 

ţeny jsou tak vnadné, 

leč, leč, leč, leč, leč výřečné, leč výřečné. 

Milovat je snadné, 

milovat je snadné 

a, a, a, a, a báječné, a báječné. 

R: Dál, dál, dál, svět se radoval, 

kaţdý smysl pro legraci vţdy si zachoval, 

kdopak v hlavě samou lásku měl,  

ten tancoval, ten tancoval, ten tancoval.  (vstoupí P.) 

 

P: Časy byly vskutku tenkrát krásné,   
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vše se jako nekonečná idyla zdálo. 

Velká válka byla dávno pryč, a ţe přijde další, 

sýčků, kteří to prorokovali, bylo moc málo. 

 

Lásky však bylo hodně, ale to v kaţdé době, 

protoţe bez ní by nic smysl nemělo. 

Umoţnila tak i zrození malého človíčka, 

bez nějţ by v našem příběhu nebylo tak veselo. 

 

 Plzeň, toť kadlub, kde vzniklo osobností mnoho. 

I pro našeho hrdinu to bylo město rodné. 

Světlo světa spatřil zde… Kdo? 

Ch:     Malý Richardek! (vstoupí R. s maskou dítěte) 

R: Dle svědků prý jsem býval dítě velmi hodné. 

 

P: Rodina brzy do vsi zvané Blovice přesídlila 

a malý klouček proţil zde dětství krásné. 

Ku knihám, k hudbě, k umění všelikému  (R. sedí na židli a naznačuje 

veden byl, coţ ukázalo se později jako velmi šťastné. četbu i hru na klavír) 

 

Zvláště k divadlu získal vztah velmi silný, 

pro další ţivot stalo se to úhelným kamenem. 

Poznamenaly jej totiţ události prazvláštní… 

Ch: A jak to tenkrát bylo, to vám teď předvedem! 

GONG     (vstoupí Ď.) 

 

Ď: Dneska jedeme s maminkou do Prahy, milý Ríšo, 
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 Neboť v opeře nás prý velký záţitek čeká. 

R: Toť príma tati. Budu si v pokoji číst Mladého hlasatele. 

Ď: Nemá tě kdo hlídat. Jedeš s námi! 

P:      Ríša se leká. 

 

R: Já jdu s vámi do divadla? Nerozumím opeře! 

Ď: Neboj, zůstaneš v autě. Tam četba nudu zahání. 

R: Večer je ale tma, Jak uvidím na písmenka? 

Ď: Zaparkujem pod lampou. Její svit tmě zabrání! 

 

R: Opera je dlouhá. Co aţ mě hlad přepadne? 

Ď: To je jednoduché. Cuc na špejli hned spraví to. 

R: A kdyţ se mi bude chtít na malou stranu? 

Ď: Vyčuráš se na obrubník. Vyřešeno. 

Ch:      To je nám líto! (R. i Ď.odcházejí) 

 

P: Tak se i stalo. V průběhu let prý nejednou. 

 Štěstí, ţe tehdy Barnevernet nebyl, jak víme. 

 Malý Richard na divadlo přesto nezanevřel. 

 Ostatně se to z dalšího děje dozvíme. 

 

Podobný osud měly i jiné známé postavy dějin, 

chudý Kléma Gottwaldů musel takto Marxe studovat. 

Ale to nic není – jiný budoucí tyran, malý Mao 

si k tomu navíc potřeboval světlušky nachytat! 

 

 Přišel čas gymnazijní. Kromě základů věd humanitních 
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 zde Richard – teď uţ jinoch – poznává dívku líbeznou. 

Strávil v její blízkosti dlouhých jedenasedmdesát let, 

protoţe stala se po čase jeho ţenou milenou. 

Ch:      Óóó! 

 

P: Další děj se odehrává téţ na půdě univerzitní, 

 studentská léta tak pokračují neustále dál.  (Vchází R. jako mladý muž, 

 Ţivot juristy je plný radosti, lásky i umění,  sedá si a naznačuje učení) 

 přesto doktorem práv se Richard stal. 

Ch.      Bravo!  (P. předává R. rouru) 

 

P: Však konec radostem, teď trochu drilu, 

 nastává ţivot vojenský, a ten tehdy těţký býval. 

 Ale zpříjemnit se dá. Jak jinak, neţ divadlem? (R. vymění masku za Moliera) 

 Prý to bylo naposled, co Richard vlasy míval. 

        (R. odchází) 

 Po letech studií, ale rovněţhraní na válku 

 nastává konečně také ţivot opravdový. 

 Richard své první zaměstnání získává. 

 A kde byste řekli? Kdo nám to poví? 

 

Ch: V bance! 

P:      Jak jinak? V karlovarské pobočce. 

 To město nadlouho jeho štací stalo se. 

 Proţil zde mnoho krásného – první léta manţelská, 

 však i zde mnohé humorné situace najdou se. 

   GONG     (vcházejí R. a Ď.) 
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Ď: Pane doktore! 

P:   (moţná tenkrát řekl soudruhu) 

Ď: Měl bych pro Vás jeden zvláštní, ale tajný úkol. (šeptá R. něco do ucha) 

R: Jako referentu banky mi však taková věc nepřísluší! 

Ď: Co naplat, jste bohuţel nejblíţ ze všech lidí vůkol. 

 

 Bydlíte v domě, kde naše banka trezor má. 

 Zopakujte mi teď, co máte kaţdý večer učinit. 

R: Sejdu k trezoru a vší silou do něj kopnu.  (R. s rozběhem „kopne“ do židle) 

      Au! 

 A pak v klidu vyčkám, co se bude dít.   (sedne si na židli a drží se za nohu) 

 

Ch: (dělá sirénu) Ááááááááá! 

P:    Crrrr!    (R. „zvedne“ sluchátko) 

R:     Haló, kdopak volá? 

P: Tady bezpečnost. Alarm funguje. Nemusíte se bát. 

R:  Výborně. Jdu si dát na nohu octan hlinitý. 

Ď: To je všechno. Tak zase zítra. Teď můţete jít spát.  (R. a Ď. odcházejí) 

 

P: Ach ta šťastná léta ve Varech Karlových! 

 Dvě děvčátka se jim tu v té době narodila. 

 A protoţe kraj krom lázní velkou krásou sluje, 

 kaţdá z dívek čas výletů na vozíku rudlu podobném strávila. 

 

 Však doby idylické uţ záhy skončit měly 

 a zcela nemilosrdně osudu se točí kola. 
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Richard byl v práci povýšen. Co však znamená to? 

Sbohem, milé Karlovy Vary. Hlavní město volá! 

 

Ch: (zpívá píseň č. 2) 

Každý různé možnosti má 

(na melodii č. 3 – Veris leta facies, zpívají zvlášť skupiny A+B a S+T,  

na rozdíl od originálu je na každou notu jedna slabika, s výjimkou ligatur, které jsou chápány 

jako noty dvojnásobné hodnoty. Zpívá se jen jedna sloka) 

A+B:  Kaţdý muţ prý ty moţnosti má, 

otázka jak s nimi pak naloţí… 

Někdo zde lásce přednost vţdy dá, 

jiný jen peníze stále mnoţí… 

S+T: V někom se básník třeba skrývá… 

a co kdyţ tajný, zdá se, je hráč? 

Leckdo pak často v práci usíná, 

prý jen přemýšlí, kdopak ví nač…  

 

P: Všechny tyto moţnosti Richard nepochybně měl, 

 neboť je to osobnost pravdě renesanční, 

 jeţ oplývá mnohými schopnostmi i dovednostmi 

 a v jejich úţasném souhrnu tak nad mnohé ční. 

 

Vezměme například jeho znalosti jazyků, 

zde tak své vzdělání humanitní uplatňuje. 

Kromě řady těch ţivých je doma téţ v latině. 

Tak v našem sboru co by arbiter linguarum sluje. 

 

Kdyţ ho tedy do metropole práce zavála 

A on se tehdy na blátivé Novodvorské usadil, 

Ch:       Fuj! 

P: čím dál tím víc bylo jasné, ţe jeho vzletu brání 
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 svěrací kazajka socialismu. Richard to záhy pochopil: 

    GONG    (vcházejí R. a Ď.) 

 

Ď: Pane doktore! 

P:   (myslím, ţe ani teď tam to pane nebylo) 

Ď: Strana byla tak hodná, ţe Tě do USA pustila. 

 A to přesto, ţe tam ţije Tvůj bratr Jan, 

 který tu naši krásnou zemi opustil docela. 

 

A ty? Jak ses jí odvděčil? No, jen přečti,  

co jsi po návratu napsal do dotazníku! 

R: Pravdu. Na dotaz, jak jsme se s bratrem seznámili, 

 toto: U příleţitosti jeho narození. Zde není otazníků! 

Ch:           (smích) 

 

Ď: Mýlíš se, soudruhu, ze všech těch otazníků  

 ten hlavní ještě zbývá. To je přece jasné. 

R: A který, pane, totiţ soudruhu kádrováku? 

Ď: Jestli Tě ještě někdy někam pustíme. NE! A tím to hasne! 

Ch:        Óóóó!  (Ď.odchází, 

         R. sedá sklesle na židli) 

P: A tak Richard, stále na své ţidli bankovní, 

 bez perspektiv, přesto ten socialismus přečkal. 

Pak se mnoho nových obzorů otevřelo 

A všichni napjatě čekali, co bude dál.  (R. vymění masku na starého) 

 

A kdyţ moudří muţové přemýšleli, 
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kdo se banky Komerční ředitelem můţe stát, 

váhali jen chvíli. Tolik zkušeností a erudice 

má jen a jen Richard. Tak proč se tu bát?  (vstupuje Ď., nese honosnější 

CH:          Sláva! kostým. Spolu s P. jej R. navlékají. 

Ď. odchází) 

 

P: A aby toho málo nebylo, zanedlouho chystaly se 

 volby senátní. A Richard?  

Ch: Samozřejmě zvítězil!! (Vstupuje Ď. v zel. plášti 

a přináší zlatou šerpu a čelenku. 

Spolu s P. to R. navlékají) 

Ch:      Vivat! 

P: Však nic nemůţe zcela bez kazu býti. 

 I v nové funkci různé překáţky téţ zaţil. 

   GONG 

 

R: Pane referente, jedu do Madridu na konferenci NATO. 

 Budu potřebovat patřičně finančně vybavit. 

Ď: Právě zavádíme platební karty. Pane generální, 

 dostanete VIP zlatou, abyste tam mohl zazářit. (vyndá zpod židle kartu, předá R. a  

        odchází) 

 

R: To jsem rád, nerad se starám o věci finanční. 

 Všichni naši moderní banku jistě ocení.  (sedne na židli a „popíjí“) 

P: A tak si Richard v Madridu docela uţíval. 

 Na závěr však přišla sprcha. Ve formě placení… (vstoupí Ď. v červ. plášti) 
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Ď: Prosím, zaplaťte pobyt, stravu i sluţby nadstandardní. 

R: Zde je má nová karta. A všimněte si – zlatá je! (Ď. strká kartu do „strojku“) 

Ď: Tato karta je na mezinárodním seznamu odcizených. 

 Budete zatčen. A s takovými kartami jděte do háje! (Ď. odchází, R. zůstává stát) 

 

P: Toť situace prekérní. Co dělat? V normální komedii 

 bychom řekli: Babo raď! Nebo pomůţe taťka či mamina. 

 Avšak my se nacházíme v komedii antické. 

 Tady pomůţe jedně… 

Ch:    Deus ex machina!  (přijede DeM  na kole)  

 

DeM: No, to je mi pěkné. Jak se teď vyhnout vězení? 

 Číslo karty je spletené. Musí zaplatit v hotovosti! 

 I kdyţ je to nebezpečné, jak přesvědčí se časem, 

 bankovek přece nosí s sebou stále dosti.  (DeM odjíždí, R klade „bankovky“ 

        na židli) 

 

R: Taková ostuda, a dokonce mezinárodní! 

 Málem mě zavřeli. Já si toho blba poddám! 

 Hned jak do Prahy přijedu, tak ho vyhodím.  (Ď. v zel. plášti se připlazí  

        po kolenou, plačtivě) 

Ď: Pane řediteli, pane řediteli, já uţ to víckrát neudělám. (R. + Ď. odcházejí) 

 

P: Milý Richard překonal veškerá protivenství. 

 A aby se jim propříště vyhnul, do Gaudia vstoupil. 

 Zde našel přátelství, legraci, na oběd vţdy času dost. 

 Teď je třeba zacinkat sklenicemi. I já bych se jedné chopil… 
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Ch: (vstane, sólisté před něj předstoupí a zpívají píseň č. 3.) 

Drama končí – život začíná 

(zpívá se na melodii č. 10 – Werediuwerltalle min, a to unisono. I zde se zpívá na každou notu 

jedna slabika, výjimkou je třetí a čtvrtý takt před koncem – „jdeeeeem“.) 

Drama končí – ţivot začíná, 

loučí se i naše druţina. 

Snad jsme se vám dneska trochu líbili, 

snad jsme se téţ do něčeho trefili… 

Hlavní věc je ţivot nevzdávat,  

a z něj se radovat. 

Tak jdeeeeem pozvednout číši! 

Hej!       (úklona) 

   KONEC  
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Soustředění v Chocni 

koncert na zámku 

3. 8. 2019 
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Soustředění v Chocni 
Oslava narozenin Richarda Salzmanna a Oty Vágnera 

3. 8. 2019 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



51 
 

Grilování u Milana 

16. 8. 2019 
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Oslava narozenin Ivany Lukášové 

DDM, Prosek, Praha 9 

21. 9. 2019 
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Ivanka 50                                        autorka Jarka Knížková 

 

Nic moc řečí nenadělá, 

někdy se i přísně dívá. 

Noty ji však drţí zcela! 

Místo řečí, prostě, zpívá!!! 

 

Se zpěvem se nikdy nenudila. 

V zemi, kde slunce vychází, ho zpěvem probudila. 

U Kuhna i v Picolle, především v Gaudiu - jak skřivan v letu  

stejně jako kdysi Madla, dnes Ivanka zpívá světu. 

 

Jestli nešálí mě paměť, Madla zpívala jen Evropě, 

naše Ivanka v Japonsku teď předešla ji ve stopě! 

Ochotně je vţdycky k ruce tam, kde pomoci je třeba, 

střeţí malé Pueráčky, kdekdo u ní pomoc hledá. 

 

Od myších koţíšků, co teplé byly velice, 

teď v plynárně energií vládne, aby nezmrzly nám zadnice. 

Místo límců z koţešiny teď Ivanka krásně můţe,  

v době dlouhé, tuhé zimy rozehřát nám naše kůţe. 

 

S maminkou dva synovce do latě staví, 

kdyţ třeba je, tak moţná trochu zahartusí. 

A stále se zpěvem jí ţivot baví!!! 

To přece všichni kolem vidět musí! 

 

A co byla by voda bez studánky!? 

Kdo ví, co byl by Luboš bez Ivanky??? 

To vidí kaţdý prvním pohledem, 

jak ţivotem lze plavat se zpěvem. 

 

Člověk zpívá, stále chce si hrát 

a najednou je tady prvních „sát“! 

A kdo jak Ivanka si pěkně zazpívá, 

tak třeba ještě k „o“ se prozpívá! 

 

Kdyby tedy skutečně uţ vyšlo to, 

ţe zlatý hlásek zazpíval by STO, 

všechny noty hold tu vzdají ve vteřině! 

Ivanko, my gratulujeme k té první polovině!!!! 
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Koncert  

Tyršův dům – Michnův palác 

25. 9. 2019 
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Foto Ota Vagner 
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Podzimní soustředění 

Rabyně, Loutí 

11. – 13. 10. 2019  

 
Foto Ota Vagner  
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27. října 2019 

 nás opustil Milan Špale… 
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Pokaţdé kdyţ Gaudium zas na plac zpívat jde, 

kde je Milan? Bez něho to přece nepůjde. 

|: Hej Milane, kampak bys šel? 

Ještě tady nezavíraj, tak si s náma dej! :| 

 

Kdyţ se slaví jubileum, tak nás napadlo, 

kdopak asi zreţíruje naše divadlo? 

|: Hej Milane, kampak bys šel? 

Ještě tady nezavíraj, tak si s náma dej! :| 

 

Kdo z nás teď na soustředění basu přiveze? 

A kdo z nás přes tři oktávy s klidem přeleze? 

|: Hej Milane, kampak bys šel? 

Ještě tady nezavíraj, tak si s náma dej! :| 

 

Pozdravuj tam kamarády, pár uţ jich tam je. 

To nebeské Gaudium si rádo zapěje. 

|: Hej Milane, kampak bys šel? 

Ještě tady nezavíraj, tak si s náma dej! :| 

 
(Na melodii Gorale, autor Bohdan) 
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Charitativní vystoupení pro Domácí hospic 

DUHA v Hořicích,  

Praha 4, Lhotka, kostel P. Marie Královny 

míru 

10. 11. 2019 

 

 

Foto Luboš Kovanda 
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Zkouška na Vianočnú omšu F Dur 

šátky  

13. 11. 2019 

 

 
Foto Ota Vagner 
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Rozloučení s Milanem Špale 

Centrum ROSA 

15. 11. 2019 
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Koncert pro Českou geologickou službu 

Klárov, Praha 1 

20. 11. 2019 
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Zkouška na Vianočnú omšu F Dur 

S orchestrem Vycpálkovci 

Michnův palác 

21. 11. 2019 
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Benefiční koncert 

 pro Nadaci Jedličkova ústavu    

                  Betlémská kaple, Praha 1  

25. 11. 2019 
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Vánoční koncert pro Ligu proti rakovině 

    Edmund Pascha: Vánoční mše F-Dur  

s Muzikou Josefa Vycpálka  

Karolinum, Praha1 

5. 12. 2019 

 

 

 

http://www.vycpalkovci.cz/muziky/
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2. adventní koncert 

Domov sv. Karla Boromejského  

Praha-Řepy  

8. 12. 2019 
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Foto Tomáš Fišer 
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Vánoční koncert  

    Edmund Pascha: Vánoční mše F-Dur  

s Muzikou Josefa Vycpálka  

Muzeum hudby, Praha1 

15. 12. 2019 

 

 

http://www.vycpalkovci.cz/muziky/
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Foto Luboš Kovanda 
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Vánoční koncert  

    Edmund Pascha: Vánoční mše F-Dur  

s Muzikou Josefa Vycpálka  

Michnův palác, Tyršův dům, Praha1 

18. 12. 2019 

 

 
 

http://www.vycpalkovci.cz/muziky/
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Vánoční koncert Prahy 7 

s Piccola orchestra 

dirigent Marek Valášek 

kostel sv. Antonína 

 Strossmayerovo náměstí 

19. 12. 2019 
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    B. Martinů: Tři legendy 

    J. Rutter: Christmas Lullaby 

    J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

    Narodil se Kristus Pán 

  

    Soprán:               Ivana Lukášová 

    Alt:                       Klára Balášová 

    Tenor:                  Ondřej Holub 

    Bas:                      Pavel Kobrle 

  

    smíšený pěvecký sbor Gaudium Praha 

    sbormistři: Vladislav a Zdena Součkovi 

  

    Piccolo coro & Piccola orchestra 

    dirigent: Marek Valášek 
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Rybovka 

S Piccola orchestra 

dirigent Marek Valášek 

kostel sv. Mikuláše 

25. a 26. 12. 2019 
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foto Ota Vagner 
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                                                                   EJRybovka 

Kostel CČSH Farského ulice 

26. 12. 2019 

 
 

                      , 2Česká 

mše Vánoční Jana Jakuba Ryby "HEJ MISTŘE"  

kostel sv. Mikuláše na Malé Straně, 25.  a 26. prosince. 2019 5.  a 26. prosince. 2019 
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