Smíšený pěvecký sbor

GAUDIUM-PRAHA

KRONIKA
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Rybovka
Kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská ul.
Praha 1
3. 1. 2020

Foto Ota Vagner
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Po koncertu ve vinárně Montmartre
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Tříkrálový koncert na Klárově
5. 1. 2020
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Koncert v kapli sv. Rafaela měl být nejen prvním koncertem v novém roce,
nejen tříkrálovým koncertem, ale taky koncertem na oslavu narozenin naší
milované sbormistryně Zdeny. Měli jsme to všechno tak krásně vymyšlené
a připravené, ale osud tomu chtěl jinak.
Naše Zdena musela na operaci páteře. Celý koncert proto oddirigoval náš
sboristr Vláďa a my na počest naší Zdeny zpívali, jak nejlépe umíme. Pod
vedením Vládi nám to šlo samo.
Pak jsme měli večírek, kde se mělo gratulovat, předávat dary a oslavovat.
Bez Zdeny měl večírek zcela jiný směr. Sice jsme jedli, pili, hodovali,
dobrou vůli spolu měli, ale v duchu i nahlas jsme všichni mysleli a mluvili o
Zdeně.
Zdena se naštěstí brzo uzdravila, a tak jsme mohli její narozenuny oslavit
dodatečně, a to hned dvakrát. Kdo si pozorně prohlédne kroniku, hned
bude vědět, kdy a jak jsme ještě slavili.
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Večírek po koncertu v prostorách paláce
České geologické služby na Klárově
5. 1. 2020
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Oslava narozenin Zdeny Součkové
Hlahol, Praha 1
18. 1. 2020
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Zpívání hymny
TJ. Sokol Královské Vinohrady
21. 1. 2020

V 16:00 byl v T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady slavnostně odhalen
pomník generálovi Eliášovi za účasti starostky ČOS Ing. Hany Moučkové,
představitelů sokolské župy Jana Podlipného, T. J. Sokol Praha Královské
Vinohrady a MČ Praha 2. (foto internet)
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4. března byla poslední zkouška. Nastala doba, kterou jsme nikdo z nás
nikdy nepředpokládali. V rámci nouzového opatření a pandemie COVIDU
19 se zastavil svět a s ním i naše pěvecká činnost…
Přišli jsme o možnost zkoušet, ale taky o několik akcí, na které jsme se
připravovali.
O tohle jsme přišli:

5. 4. – Pašije na Květnou neděli v CČSH
13. 4. – Carmina Burana pod vedením Miriam Němcové
17. – 19. 4. – soustředění v Loutí
22. 4. – koncert v Michnově paláci
9. – 12. 7. – Prague choral festival s Američany
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Přesto jsme všichni v kontaktu, píšeme si, voláme, víme o sobě.
K narozeninám našemu milovanému sbormistrovi Vláďovi doručil rychlý
posel Honza Hnilička dárek.
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Setkání Gaudia v restauraci
"Pivovar Marina"
po zrušení vládního nouzového stavu
koncem pandemie COVID 19
27. 5. 2020, v 18:00 hod.
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Setkání Gaudia v restauraci
"Pivovar Marina"
3. 6. 2020, v 18:00 hod.

Foto Ota Vagner
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Soustředění
Choceň
30. 7. – 2. 8. 2020
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Večírek na soustředění
Choceň
1. 8. 2020
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Píseň, na kterou cvičili naši udatní sokolíci. Zpěv – celý sbor, autor Bohdan

Lví silou
Lví silou, tygří rázností
nám Zdena zavelí
a rázem celé Gaudium
jsou ptáci z oceli.
Kdo v Karolinu haleká,
toho hned něco neleká.
Když po koncertu slavíme,
jsme slyšet zdaleka.
Na zkoušce tóny nejtěžší
rádi vylovíme
a při tom v duchu vesele
Zdenu pochválíme.
Kdo nás v Gaudiu vychoval,
nikdy nahlas nelitoval?
A kdo v nás pěvce probudil,
fernetem povzbudil?
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Oslavná píseň na počest Zdeny. Zpěv – celý sbor, autor Bohdan

ZDENA
(Na nápěv písně “Babička Mary”)
Těžké mraky nad Prahou když táhnou
Holešovice Ti zakryjí,
Temné stíny do Šimajdy zahnou,
Tam si zase pěkně užijí.
Dusné ticho ve vzduchu tu visí
Plch či skunk se tu neohřeje.
Do kanálu vlezly všechny krysy
Už se blíží, už tu skoro je…………......a kdo to je?
Ref.
Zdena je tvrdá měna,
je naše sbormistryně a první ministryně.
Přichází Zdena, ta všechno zvládá
a hnedle nastane strašná KRUTOVLÁDA!
Nádech, výdech, teď plivejte pecky,
hopsejte s úsměvem na tváři.
Do očí mně koukejte se všecky
vybrečíš se doma v polštáři.
Miju miju, jak kočička mňoukneš
Zazpíváš si svoje hůl, sůl, důl
názornou pomůcku při tom zkoukneš
aby to pochopil každý vůl…………… .. je prostě COOL !!

Ref.
Zdena je tvrdá měna,
je naše sbormistryně a první ministryně.
Přichází Zdena, ta všechno zvládá
a hnedle nastane strašná KRUTOVLÁDA!
Ráda s námi na cesty vyráží,
Ve Wroclawi Carminu si dá.
U stanu i na Aljašce vaří,
zděšený medvěd rychle prchá.
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Co snad ještě doplnit se sluší,
Snad ji přáním trochu zahřejem.
Zdena sboru upsala svou duši.
My ji za to prostě milujem………….. a děkujem!!

Ref.
Zdena je tvrdá měna,
je naše sbormistryně a první ministryně.
Přichází Zdena, ta všechno zvládá
a hnedle nastane strašná KRUTOVLÁDA!

21

22

23

Koncert s Evou Kriz a Milanem Dvořákem
Choceň
1. 8. 2020
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Gratulace k narozeninám
Janě Topičové
9. 9. 2020
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Balada o Janě Topičové
Autorka Jarka Knížková
Abychom vespolek měli pohodu a dobrou náladu,
vyprávět vám nyní budu jihočeskou baladu.
Byť vychází z minulosti, přece leccos je tu nové.
Nebude o očích topičových, leč o Janě Topičové.
Ač kantorka, v očích jí to veselostí jenom hraje.
Každý žáček – neposeda v lavici pokorně taje.
Není radno protivit se paní učitelce po ránu.
Vždyťpochází z města kališnických hejtmanů!
K ukotvení pozice pak je zde ještě opora!
Za manžela zvolila si kališníka z Tábora.
Historie staronová náhle na nás zasvítí,
v dvacátém prvním století zas jsou v Praze husiti!
Bez palcátů, sudlic, pavéz od Tábora jedou vozy.
Janu do Gaudia vezou – a má všechno! Ví to bozi!
Pod jednou, či pod obojí, v řadách altů pevně stojí.
Stále si však vede svou, že má duši pohanskou.
Synek Kuba – velký IT - počítače vzorně studuje,
dcera Verča také na akademickou půdu vstupuje.
Matka Jana, líná není, krom muziky sportuje,
s Verčou v sedle se prohání, běhá, plave, lyžuje.
Co ještě v baladě naší uvedeno není?
Přece JUDY – králík! Ovšem pouze na mazlení!
Původně snad Jana přání „chci zajíčka“ vznesla.
S dlouhým ouškem, hustým kožichem....
Husita však pevně třímal kormidlo i vesla,
zajíčka hnal z tvrze řemdichem.
A tak, když pohanské se v kraji začnou hlásat bludy,
duši učitelskou k realitě zpět navrátí Judy.
Ač v městě pražském vědění a osvěty jsou prameny,
na jihu má Jana stále pevně zapuštěné kořeny!
V zahrádce se rýpá, humus přehazuje,
žížalám a broukům lidovky i tvrdé fláky prozpěvuje.
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V muzice má Jana záběr mnohostranný!
Skousne drsný big beaet stejně, jako fugu na varhany.
Z notové osnovy tóny vyletí
a na linky se snese náhle půlka století …..
Je to málo, nebo je to moc?
Málo pro smích, až dost pro nemoc.
Smích a pláč jdou spolu ruku v ruce.
Radost léčí, nemoc unavuje srdce.
Od každého trochu naloženo máme ve voze,
ať je z Tábora, Prahy … a kdoví, kolik měst je ještě v záloze!
Přejeme ti, Jano, abys v lásce, zdraví, zdaru,
ještě další půlstoletí tlačila svou pestrou káru.
Plnou kamarádů, zpěvu, radosti a sportu,
za každý rok navíc ještě obrovský kus dortu!
I když pohan, ať máš v srdci kousek ode všeho.
Buď vždycky bojovníkem božím …. a zákona jeho
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Gratulace k narozeninám
Andree Fritz
16. 9. 2020
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Cuurriculum Vitae, o kterém málo víte.
Ba přímo vůbec nic – Andrea Fritz
autorka Jarka Knížková
V Košicích na svět se prvně zakoukala
a od té chvíle si to po něm čile hasí.
V dokladech „národnost slovenská“ úřední ruka psala,
s tím Andrea však zcela nesouhlasí.
Babička z kláštera na Rusi Podkarpatské
nad vzornou výchovou a věděním až otvírala ústa.
Děd, hrdý potomek šlechty uherské,
měl v sobě volnost dálek jež skýtala mu pusta.
Tak pomíchané předky zaplatila draze,
to dozvíme se dále, teď končí u tetičky v Praze.
Cesty osudu si u ní podávaly ruku,
je dítko malé – jen jeden a půl roku.
S pestrým rodokmenem byla Andrea dost na štíru,
zvlášť v totalitní době „hlubokého míru“.
Majetek na Podkarpatské Rusi, strýc ministrem první republiky,
děda z rodu Pálffyů – to vneslo značný chaos do matriky.
Nevím přesně, jestli trefuji zde začátky a konce,
s manželem Japoncem končí v zemi Vycházejícího slunce.
Tímto krokem vzdálila se na čas soc-dem cirkusu,
jmenuje se Take – uchi, v překladu dům z bambusu.
Ač sama z východu slovenské země, den se rázem mění mladé ženě v noc.
Z manžela se klube blbec zjevně a na Andreu už je to „zu“ moc.
Rozhodne se zbořit vztah i domek z bambusu
a zemi gejš a samurajů přes Deutschland opouští v poklusu.
Do otčiny, tedy přesně do Čech, na návštěvu míří,
o úkladech v zemi nemá v duchu ani páry.
Leč v kotli už se na ni pomsta ruče škvíří,
z Andrei se stává Mata Hari.
V roli podlé vyzvědačky plíží se k nám z Bundesrepublik.
Jenže, na takové ptáčky máme háčky, prohlédneme od reakce každý trik!!!
Špionka se snaží zničit nám budovatelskou vizi,
ze západu pašuje sem chytře televizi.
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Tím si ovšem politicky tvrdě zahrává!!!
Nestačí jí, jako nám všem vždycky, třeba TV značky ORAVA?!
S úhlopříčkou sotva 10 cenťáků,
i když její skříň zabere půlku baráku.
A tak paní Take – uchi, naše milá Andrea, dnes Fritz,
do „hotelu“ za mříže hned hučí a věřte, že ten hotel nemá název Ritz.
Tahle celá komedie má svůj dobrý důvod.
Andrea má prostě smůlu – no a blbý původ.
Když v hnízdě STB telku rozebrali na prvočinitele
zjistili, že vydali se cestou, která vede jaksi do pr....
Andrejce nedokázali tím vůbec nic
a mohla zmizet zpět do krajů bez hranic.
Jenže osud s námi vždy nakládá hravě,
svého fatálního muže Andrea potkala na Moravě.
V Brně započaly vztahy, co sladily se časem v barvu duhovou.
Andrea se znovu vdává, tentokrát Němec vytáh´kartu srdcového krále na
druhou.
A protože ty správné, požehnané vztahy mají další díl,
tak i z tohoto se čilý, pěkný synek narodil!!!!
Má velké štěstí, že už nezná pouze malý svět
a po tom velkém chodí úspěšně už dvacet osm let.
Andrea s manželem dlouho šťastně žila
a jak v pohádce, až smrt jim štěstí pokazila.
Teď Gaudium a Retro jsou jí zdrojem síly
a také spoustě dalších aktivit věnuje svou zdatnou píli.
Andreo, co zbývá? Snad ti jenom přát
k sedmdesátce dát ještě aspoň dalších padesát.
Radost ze života, nikdy žádnou zradu,
hodně zdraví, spoustu dobrých kamarádů.
Jak moudré hlavy oprávněně praví,
dobrá nálada a písničky jsou polovina zdraví.
I když zlobí lymfa, bolí kolena,
v sedmdesáti dnes žádná z nás není stařena!!!
Není důvod čekat nepohodu, mráz!!!
Máš synka, snachu – no a taky nás!!!!!!!
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V roce 2020 skončila naše sborová aktivita třetí zářijovou zkouškou,
konkrétně 16. září. Kvůli epidemii covidu 19 bylo kromě jiného zakázáno
zpívat… život našeho sboru byl ukončen, stejně tak ovšem všech sborů nejen
v naší republice. Zpívání patří mezi velmi rizikové činnosti.
Část našeho sboru se koncem září spolu s dětmi z Pueri gaudentes se sólistou
Václavem Neckářem zúčastnila natáčení reklamy pro řetězec LIDL. Během
natáčení se někteří z nich nakazili covidem…
Během tohoto neutěšeného období bez zkoušek a koncertů jsme se několikrát
sešli virtuálně, za což patří velký dík organizátorům, především pak Bohdanovi.
První setkání se uskutečnilo 21. října, druhé 18. listopadu v čase našich
středečních zkoušek. Před obrazovkami se nás sešlo velké množství; bylo to
moc příjemné a dojemné.
Při třetím setkání 9. prosince se před Bohdanovou obrazovkou objevila i
Hanka Suchardová a společně s Bohdanem pro nás připravila i krásné
vzpomínkové vysílání.
Radka Podpěrová vymyslela originální PF 2021. Před obrazovkami jsme se
sešli ve sborových halenkách a košilích. Ivanka Benedová nás při online setkání
pilně fotila, a kdo se vysílání nezúčastnil, mohl Radce poslat svou fotku zvlášť.
Vláďa Souček nás požádal o domácí nahrávku kánonu Josepha Haydna
Jistota. Nahrávku mu zaslalo 13 odvážných zpěváků.
Před vánočními svátky jsme se setkali 16. prosince v 17 hodin s oběma
sbormistry Zdenou i Vláďou pod viaduktem na ostrově Štvanice. Sešlo se nás
asi dvacet. Přinesli jsme si dárky, cukroví, něco k pití, povídali si a nakonec i
zazpívali. Bylo to moc milé setkání.
K tomu, bychom byli alespoň nějak spolu, využíváme i aplikaci Whatsapp.
Je to velmi smutné bez zpívání. Přišli jsme nejen o zkoušky, ale taky o mnoho
koncertů a akcí. Na druhou stranu je vidět, jak se máme rádi a jak na sebe
vzájemně myslíme. Nezbývá než doufat, že následující rok 2021 bude pro nás
všechny zase plný zpěvu.
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