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Naší Marušce Valentové se narodil chlapeček Tomášek a naše Milena
Poláčková se tím pádem stala babičkou.

Moje milé Gaudium, zpětně vám chci popřát do Nového roku jen to nejlepší!
My jsme měli jeho začátek trošku divočejší, než bylo v plánu, tak jsem vám ani
nestihla popřát.
Náš chlapeček si chtěl užít letošní rok asi pěkně od začátku a usmyslel si, že
pojedeme do porodnice už na Nový rok ve 4 ráno. Myslela jsem si, že mě
zkontrolují a pojedu zase v klidu domů. Místo toho jsme ve 12:11 přivítali na
světě malého Tomáška, s 2150 g. Narodil se ve 34. týdnu, tedy o měsíc a kus
dřív, než jsme všichni čekali. Ale evidentně je cílevědomý už od začátku, jak
správní kozorozi bývají.
Omlouvám se, že jsem nedala vědět hned, ale vzhledem k předčasnému porodu
nebylo jasné, jak to s ním bude. Nakonec se ukázalo, že ještě potřebuje pomoci s
dýcháním. Každý den se ale pomoc snižuje a dneska už zvládl část dne dýchat
úplně sám, takže se konečně nebojím o naši malou radost podělit taky s vámi
ostatními. Doufám, že zůstane stejným bojovníkem a bude se jen lepšit.
Koneckonců, Gaudium další pořádné plíce potřebuje…
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13. ledna jsme se opět virtuálně sešli.

Virtuálně jsme se pak scházeli celkem pravidelně kaţdých čtrnáct dní
vždycky ve středu večer.
Vláďa motivoval sbor k individuálnímu nahrávání několika skladeb.
Z poslaných nahrávek pak sestříhal výslednou skladbu. Nutno podotknout, že
Vláďa je mimořádně šikovný a výsledky jeho práce jsme si vždycky mohli při
virtuálním setkání poslechnout.
Taky jsme vzpomínali na minulé časy i s promítáním a vyprávěním. Udržovalo
nás to pospolu…
Taky jsme nezapomínali na narozeniny a v rámci možností jsme i gratulovali.
K oslavenci se vždy vypravila malá skupina s dárkem, při online setkání se pak
ujali gratulačního recitování básní jejich autoři.
Gaudium sice nesmí zpívat, to ovšem neznamená, že se spolu nebudeme scházet
tak, jak to jen jde – přes obrazovky počítačů nebo přes internet. V těžkých
dobách se projeví, jak pevná jsou přátelství. Ta gaudiácká obstála na sto procent.
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Od 12. 5. jsme se začali scházet ve Stromovce. Přece jenom se situace kolem
covidu uklidňuje a my už nevydrželi nezpívat. V přírodě je to zajímavé a
bezpečnější než v uzavřeném prostoru. Bohužel nepřišel ani jeden tenor, zato
tenorky přišly v hojném počtu tří. Nejlepší docházku měly altíky.
Byla to krása si zase zazpívat!
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19. 5. jsme gratulovali k narozeninám Maje Machové, jak jinak, než ve
Stromovce.
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Jen v máji!
Zpívá se jako refrén písně K.Gotta "JEN V MÁJI"
Jen v máji, můžeme pít na zdraví Maji,
však letos oslavy jsou v háji,
tichý stesk suchých úst
---------------------------Už ani v máji, nám nenaleje číšník v RaJi,
stůl s pivem podobá se báji výdejní okénko anebo půst

OSLAVNÁ BÁSEŇ

Maja Machová

4. Kdysi bez přípitku nebyly by kulatiny.
Dneska ani do sekáče nejdeš bez vakcíny!
Brachu, však to není žádná legrace!
Třeba tam v těch hadrech číhá nová mutace!!!
5. Než s přáteli si bodře potřesete dlaní,
přesvědčte se, že jsou všichni dobře opíchaní.
Anebo plňte bezpečnostní požadavky - vzájemně se lokty strefte do brňavky.
6. Jsou to, prostě, divně ošemetné oslavy.
Z objetí a zpěvu mají lidi obavy.
Jak to tedy s naší Majou uděláme?!
Snad jí místo pusy letos hobla dáme?

1 1. Kéž vydrží, než spadá listí,
zahrádkové pohostinství.
A snad i v síni dá se pobýt,
než nastoupí zase covid …..

7. Ať si všechno hezky sama rozhodne.
Jestli hobla přežije anebo se nám rozpadne …
Nakonec, co se nám tady může stát,
když zkusíme si spolu zazpívat?!

2 2. Nejsme však už vyděšení,
z vakcíny jsme natěšení!
Jak rok proudem času kráčí,
vybírejte, co kdo ráčí!!!
3 3. Než se posadíme k pivu do zahrádky,
každý absorbuje nejdřív protilátky.
Proto až půjdeme s Majou na dvě deci,
zaskočíme nejdřív na injekci.

Jen v Máji, můžeme pít na zdraví Maji!
Snad všechny viry budou v háji!
To si teď budem přát
---------------------------Až zase v máji, budeme pít na zdraví Maji!
Tak všichni hned jí pusu dají
a nebude se čeho bát!!!!!

autor: Jarka Knížková
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26. 5. jsme ve Stromovce gratulovali Honzovi Hniličkovi k šedesátinám.

Melodrama pro Hnildu
(doprovodná melodie na motivy písně "Balíček karet")
autor: Bohdan
1. Hnildo, tak jako slunce tvého života putuje od východu k západu, tak i ty se
s námi trmácíš na gaudiáckých stezkách. Obětavě vozíš naše členy svým autem
Bublinou nebo snad i svým autem Blechou a zvládáš všechno, od zpívání v prvním
basu až po podlahářské práce. Přesto ti jasně říkáme:
Nezapomeň večer nakrmit svého kocoura!
2. Víme o tobě všechno, jak jsi poctivě pomáhal s prací velkým bratrům
na východě v Rusku, pak jsi zase putoval jako slunce tvého života od východu
na západ k menším bratrům do Německa a Rakouska. A všude za tebou zůstávaly
tramvaje, které opravdu jezdily po kolejích. To všechno dobře víme, ale říkáme ti:
Nezapomeň večer nakrmit svého Macíka! A ještě, neolizuj pořád nůž při jídle!
3. Víme dobře, Hnildo, že ve svém příštím životě bys mohl být tanečním mistrem,
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vždyť tancováním jsi kdysi uhranul i svou budoucí ženu, i když by to do tebe jeden
neřek. Ale zaklínáme tě, neříkej pořád jú na konci každé druhé věty, to ať si říkají
domorodci z lounské oblasti. A nezapomeň večer nakrmit svého kocoura a taky
krysu, která u tebe doma žije s kocourem!
4. Ano, Hnildo, víme, že silokřivky tvého energetického pole často směřují na tvou
chatu za Prahu, kde tě tvoje skrytá energie pořád nutí něco šmrdlat. Jistě si při tom
něco prozpěvuješ prvním basem, tím hlasem, k němuž tě slunce tvého života
dovedlo od dávného sopránu v Radosti.
Zpívej a šmrdlej, Hnildo, ale nezapomeň na Macíka, i když víme, že on tě
ignoruje, a taky na krysu! A taky si dej občas v kavárně něco jiného, než lungo
s mlékem!
5. Ano, taky je nám známo, že ti velké tramvaje k životu v celistvosti nestačí a tvé
nepokojné srdce tě nutí sbírat modely autobusů a dalších věcí, které mají čtyři kola.
Jak pravý srdcař máš takto dopravu nejen v práci, ale i doma, aby tě mohla
dostatečně naplnit. Jen se naplňuj, Hnildo, ale zapřísáháme tě:
Neříkej pořád ty zdrobněliny, jako peník marktík nebo whatsappek. Vždyť jsi už
velký chlap a první bas, ne soprán jako kdysi. A alespoň dávej pozor, když při jídle
olizuješ nůž!
6. Ano, tak jako tvoje oblíbená krysa šmejdí u tebe doma po svém obydlí, tak
i celé Gaudium touží po tom, aby mohlo šmejdit po koncertech s tebou, Hnildo,
na levém křídle, kde obvykle posluchači hledají pořádného chlapa. Pojď s námi
dále jezdit po vlastech českých, moravských i zahraničních. Rádi si s tebou dáme
i to tvoje lungo s mlíkem. Ale prosíme tě, zařiď krmení kocourovi a kryse, aby ses
nemusel každý večer vracet domů z velké dálavy tak jako to slunce putující
z jednoho konce světa na druhý, stále zářivé a sálající, bez přestávky, neúnavně,
navěky.
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23. 6. jsme se sešli pod obloukem Karlova mostu. Zde jsme popřáli
k narozeninám Ivě Grecmanové, a poté jsme se posunuli na Kampu, kde jsme
si zazpívali Rybovu Vánoční mši, jak je zvykem v tento den přesně po půl roce
od produkce předvánoční Rybovky 23. 12.
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Iva Grecmanová
autor: Jarka Knížková
1. Není to tak dávno, co jsme gratulaci kulatou ti,
milá Ivo, pracně skládali.
To v Gaudiu jsi byla „v záběhu“
a tak jsme mezi verši trochu tápali.
2. Za pár let, konkrétně desetiletí polovinu,
zažili jsme hezké chvíle, ba i nějakou tu volovinu.
Od života dostáváš zde velmi tvrdou lekci,
když své ženské sklony potlačuješ v tenorové sekci.
3. A co ještě víme, co jsme dříve nevěděli?
Jakou tajnost o tobě nám tyhle roky pověděly?
Věkem sice nejsi puberťák, tím méně zastydlý,
ale na mejdanech často býváš do konce - takzvaně do židlí
4. Pro milé vnučky místo privátní má stále tvá životní loď.
Na prázdniny jezdí s vámi i tvůj „ex“, tedy bývalý choť.
A tenhle exmanžel i na naše koncerty chodí,
do společnosti tě stále rád šarmantně doprovodí.
5. Tu si jistě vzdychne mnohá vdaná žena:
„Takhle šťastně chtěla bych být také rozvedena…“
Dumali jsme trochu, snadné to fakt není,
jak uctít chvíli, kdy se blíží připomínka tvého narození.
6. Už to ti budiž odměnou, co mnohé může nahradit,
že v časech tropických se vánoční mší můžeš ochladit.
Pastuškové k jeslím poženou své ovce,
čímž zastaví se výše rtuťového sloupce.
7. Dalším velkým zásahem je do léta,
když v červnu nad Karlovým mostem vyjde kometa.
Vděčně vztahují se ručky neviňátka
k magické taktovce Libora Sládka!
8. Ni dvanáct měsíčků neumí takhle změnit řád.
Co více k narozeninám si můžeš ještě přát!!!
A přece to není vše! Těch překvapení bude více!
Zaslechlo se, že přivítala bys nějaké sazenice!
9. Gratulační komise se zprvu zdála vytrslá,
když zjistila, že odrůda by měla to být zakrslá.
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Trochu hnojiva, pár kapek vody, hrstka hlíny a už je tady rajče k světu – značka MINI!
10. Vitamíny, ty se na stůl vždycky hodí.
Nevadí, když ještě paprika rajčátko doprovodí!
Tolik hojnosti v tom povzneseném čase!
Přebytky u jeslí volek s chutí spase.
11. Také něco na doma si Iva nechat musí.
Na balkóně mini rajčata pěstovat zkusí.
Ať má úspěch v činnosti, ta vzácná žena!
Vždyť požehnání spěchá přímo od Betléma!
12. By neřád nijaký nepadl na úrodu,
nad tím bdít budou mudrcové od východu.
Ivo, ať tě provází jen samé dobro, radost, chvála!
A ta rajčata ať jsou stále hezky zakrslá a malá.
Až za dalších pět let zase budeme ti přát,
ať se můžeme jen chechtat, tleskat, štěstím řvát !

14

Letní soustředění sboru
Sporthotel Můstek, Jáchymov
23. 7.(26. 7.) – 1. 8. 2021
V pondělí 23. 7. se sjela část sboru s rodinnými příslušníky, aby si všichni
pospolu užili volné dny, než od čtvrtka nastane pravé sborové soustředění.
Počasí bylo ideální na výlety i na večerní posezení u ohně.

Ve čtvrtek 26. 7. přijel zbytek sboru. První společná zkouška byla ve čtvrtek
večer a všichni bez rozdílu jsme se nemohli dočkat, až si spolu konečně
zazpíváme.
Tentokrát jsme měli i dost volného času mezi zkouškami, protože nás nečekal
žádný koncert. Prvotní bylo naše sezpívání po velmi dlouhé pauze.

15

Procvičovaný repertoár:
Pascha: Vianočná omša
Ježek: Ezop a brabenec
Arr. J, Ulrich: Heleluyantradicional song
Jones: Amazing grace
Gjeilo: Northern Lights
Skotská lidová: Loch Lomond
Lukáš: Pět písní o lásce
V pátek za námi přijela hlasová poradkyně Alenka – (PaedDr. Alena Tichá,
Ph.D.). Věnovala se nám po celý zbytek soustředění, a to jsme všichni nejen
ocenili, ale taky velmi potřebovali.

V pátek 30. 7. se uskutečnila členská schůze našeho sboru.
Schůzi zahájil prezident spolku Jirka Míček, který uvítal přítomné členy a
konstatoval, že je přítomno 44 z celkového počtu 61 členů spolku. Na schůzi se
schválila zpráva o hospodaření za roky 2019 a 2020.
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Dále se volil nový výbor.
Proběhly tajné volby členů výboru spolku.
Do výboru spolku pro období 31. 7. 2021-30. 7. 2025 byli zvoleni:
Bohdan Maslowski – 42 hlasů
Hana Suchardová – 38 hlasů
Marie Dolejší – 37 hlasů
Jaroslava Kníţková – 37 hlasů
Ivana Piekná – 35 hlasů
Zuzana Podhajská – 26 hlasů
Ivana Ezrová – 24 hlasů
Poté se sešel nově zvolený výbor, aby vybral prezidenta, jednatele a ekonoma.
Prezidentkou sboru byla jednomyslně zvolena Hana Suchardová.
Jednatelem Bohdan Maslowski, ekonomkou Ivana Piekná.
Bývalým členům výboru, a zvláště pak bývalému prezidentu sboru Jirkovi
Míčkovi, jsme poděkovali dlouhotrvajícím a zaslouženým potleskem.
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Nebylo by to soustředění, kdybychom taky po večerech nezpívali a neslavili.
V sobotu večer se odehrálo famózní představení na počest kulatých
narozenin Honzy Sýkory. Autorem divadelního kusu je Bohdan, který rovněž
hrál hlavní roli – Honzu Sýkoru.
Naprosto nepřehlédnutelná byla dokonalá Jarka Kníţková coby představitelka
prezidenta Zemana, dále pak roztomilá Hanka Suchardová coby japonská
velvyslankyně, Honza Hnilička v několika rolích – osobní stráž prezidenta
Zemana, dále coby prezident Putin a taky obsluha telefonu.
Honza Sirotek pak vytvořil roli venkovského dřevorubce.
Po skončení představení pak celý sbor zazpíval oslavnou píseň, jejímž autorem
je rovněž Bohdan, a poté se slavilo, jedlo, pilo a zpívalo.

Stalo se již tradicí, že nám někteří, resp. některé naše kamarádky uspořádají
koncert. Tentokrát to bylo trio Mirka Rýdlová - housle, Zuzka Podhajská - fagot
a Katka Kavalírová - flétna.
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Představitelé hry, inspirované životem Honzy Sýkory, uvedené v japonštině a
ruštině, ovšem zároveň brilantně překládané do češtiny.
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Honza Sýkora (Sakura)

Další letošní oslavenci: Jirka Míček, Maja Machová, Martina Křížová, Iva
Grecmanová a Andrea Fritz.
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Naše nová prezidentka Hanka Suchardová

Letošní soustředění bylo moc povedené. Tato fotografie je toho důkazem.
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Slavík z Vysočiny
(na melodii "Slavíci z Madridu")
autor: Bohdan

1. Vysočina, plíce země,
lesů zde všude je spousta,
jenže je, pohříchu, denně
kůrovec radostně chroustá

3. Zoufalí Japonci brečí
o pomoc Honzu žádají.
Čeština těžkou je řečí,
málokdy ji ovládají.

Prokletý lýkožrout žere
nikdy mít nebude dosti.
Lesníka Honzu to sejří,
brzy mu zpřeláme kosti.

Honza je dobrák od kosti.
V pauze, když dva smrky pílí,
někdy si k jejich radosti
na ně čas udělá chvíli.

Ref.:
Jé…

Ref.:
Jé…

2. Kůrovec, nepřítel litý
způsobil vzrušení pěkné.
U Honzy to má rozlitý,
Honza nikdy nevyměkne.

Refrén:
Jé…než zvedneš obočí,
s kůrovcem zatočí
sázení si užije.
Ukázka výtečná jak moc užitečná
je japanologie.

Kácí a řeže a sází,
lesník je to udělanej!
Všechno mu jde bez nesnází,
protože je študovanej.
Ref.:
Jé…
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Výňatek z dramatického pásma o ţivotních peripetiích známého
japanologa.
Telefonické hovory mezi Českem a Japonským císařstvím.
autor: Bohdan

1. JAPONSKÝ CÍSAŘ VOLÁ TELEFONICKY NA VYSOČINU
Dobré ráno, pane Sýkoro
おはようございます
Ohayōgozaimasu Sýkora
Dobré ráno, vaše excelence
おはようございます、閣下
Ohayōgozaimasu, kakka
Jsme zděšeni. Váš prezident Zeman chce vyhlásit Japonsku válku. Můžete nám prosím
nějak pomoci?
怖いです。あなたのゼマン大統領は日本に宣戦布告したいと思っています。手伝っ
てくれませんか？
Kowaidesu. Anata no zeman daitōryō wa Nihon ni sensen fukoku shitai to omotte imasu.
Tetsudatte kuremasen ka?
Hluboce se omlouvám, určitě se jedná o velké nedorozumění. Zavolám panu prezidentovi
a ihned vám dám vědět.
深くお詫び申し上げます。間違いなく大きな誤解です。社長に電話してすぐにお知
らせします。
Fukaku owabi mōshiagemasu. Machigainaku ōkina gokaidesu. Shachō ni denwa shite sugu
ni oshirase shimasu.
2. ZNÁMÝ JAPANOLOG VOLÁ Z VYSOČINY JAPONSKÉMU CÍSAŘI
Vaše excelence, je mi to líto. Vaše informace o válce je bohužel pravdivá.
閣下、ごめんなさい。残念ながら、戦争についてのあなたの情報は真実です。
Kakka, gomen'nasai. Zan'nen'nagara, sensō ni tsuite no anata no jōhō wa shinjitsudesu
Ach, to je strašné! Můžeme ještě naší zemi nějak zachránit?
ああ、それはひどいです！私たちはまだ私たちの国を救うことができますか？
Ā, sore wa hidoidesu! Watashitachi wa mada watashitachi no kuni o sukuu koto ga
dekimasu ka?
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Vidím jedinou možnost, kdybyste Zemanovi nabídli něco dobrého k jídlu a pití, například
japonský vepřový bůček a vodku
日本の豚バラ肉やウォッカなど、食べたり飲んだりするのに良いものをゼマンに提
供する場合にのみ選択肢があります
Nihon no tonbara niku ya u~okka nado, tabe tari non dari suru no ni yoimono o zeman ni
teikyō suru baai ni nomi sentakushi ga arimasu.
Ale my jíme jenom suši a pijeme saké!
でもお寿司とお酒しか食べません！
Demo o sushi to o sake shika tabemasen
Tak mu dejte vepřové suši a 60 procentní saké
だから彼に豚寿司と60パーセントの日本酒をあげなさい
Dakara kare ni buta sushi to 60 pāsento no nihonshu o age nasai
Ach, děkujeme! To nás jistě zachrání! Jsme vám hluboce vděčni!
ああ、ありがとう！それは確かに私たちを救うでしょう！心より感謝申し上げます
！
Ā, arigatō! Sore wa tashika ni watashitachi o sukuudeshou! Kokoroyori kansha
mōshiagemasu!
Přeji vám hodně štěstí a sbohem!
幸運とさようならをお祈りします！
Kōun to sayōnara o oinori shima s!
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Jízda tramvají a oslava narozenin
Honzy Hniličky a Honzy Sýkory
2. 9. 2021
Začátek školního roku jsme zahájili sice netradičně, o to víc však famózně. V 18
hodin jsme se shromáždili ve Střešovické vozovně a na dvě etapy jsme se svezli
vyhlídkovou tramvají T3 coupé. Jízda Prahou byla úžasná. Počasí bylo
nádherné, v tramvaji jsme měli připraveno občerstvení a navíc jsme si mohli
zazpívat, čehož jsme v první etapě využili.
Po jízdě nás čekala oslava v hospůdce u vozovny. Bohaté občerstvení, nádherný
dort, oslavná píseň a zpívání. Gaudium je zase spolu!
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Tramvaj song autor Honza Waraus
1.
Byl jeden pán, ten tramvaj měl
Velice si s ní rozuměl
Znal kaţdej šroub, každičkej drát
Myslel na ni i když šel spát

Cin-ky-li cink
Cá-ky-ty cák
S dlouhym tvrdym
A tramvaják

Byl druhej pán, dlouhej vous měl
S prvním pánem si rozuměl
Tak s nima teď cestujeme
Společně si notujeme

3.
T3 coupé, velká jízda
kabriolet, vítr hvízdá
Praha kouká, delirium
Takhle frčí jen Gaudium

Cin-ky-li cink
Kla-pi-ty klapy
Dva Honzové
Dva super chlapi

Klárov, Výtoň, zamává nám
Jé Albertov! Tady to znám!
Taky uţ vím, kam chci příště
Veletržní, Výstaviště!

Cin-ky-li cink
Pís-ko-ty písk
Tyhle dva mít
Je jasnej zisk

Cin-ky-li cink
Kla-pi-ty klapy
Dva Honzové
Dva super chlapi

2.
Mistři gastro, lvi salónů
Nebojí se ni záhonů
A rozněţní se nejvíce
Když vidí psy či zajíce

Cin-ky-li cink
Skří-po-ty skříp
S Honzíkama
Je prostě líp

Moc dobře znaj života ráj
A podělit se nemeškaj
Do Nirvány dovezou nás
Japonec Rus, tenor a bas

Cin-ky-li cink, kla-pi-ty klapy
Skvělý ženský a skvělí chlapi
Cin-ky-li cink, skří-po-ty skříp
Všem nám spolu je vždycky líp

Cin-ky-li cink
Kla-pi-ty klapy
Dva Honzové
Dva skvělí chlapi

Na melodii písně J. Nohavici Kozel
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CENA SOKOL ROKU 2020
v kategorii KULTURNÍCH
A VZDĚLÁVACÍCH POČINŮ
22. 9. 2021
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Vystoupení skupiny sboru Gaudium Praha
v předvečer památného dne Sokola
Královské Vinohrady, Praha
7. 10. 2021
8. říjen je Památným dnem sokolstva.
Česká obec sokolská v tento den uctívá památku sokolů, kteří padli během 150
let v boji za demokracii, samostatnost a svobodu.
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SLAVNOSTNÍ KONCERT
k 50. VÝROČÍ ŢENSKÉHO
KOMORNÍHO SBORU JIRKOV
Rytířský sál zámku Červený Hrádek
9. 10. 2021
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OSLAVNÁ PÍSEŇ PRO ŢENSKÝ KOMORNÍ SBOR JIRKOV
Zpívá se podle skladby "Chodila Maryška".

1. Když bývá zvěrokruh hvězdami oset,
mívá Sbor jirkovský ve zkušebně slet.
Co si budou dámy přát, bude se snad čarovat?
Chtějí nás zpěvem svým u srdce zahřát!
2. Jirkovská děvčata radost nám přejí,
když Šárka zavelí, svorně zapějí.
A kdyby snad náhodou požár otřás' pohodou,
Šárka ho uhasí pískem či vodou.
3. Ať už jsou v Jirkově nebo v cizině,
vysoko na Borku nebo v nížině,
všude krásně zapějí, Dívčí válku umějí!
A tak je, příteli, neštvi raději…
4. Krásné je, když lidé tlačí káru dál,
to by si zajisté i pan Cyrus přál.
Velké díky za váš um, navždy zlaté pódium
přeje vám ze srdce pražské Gaudium.
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Koncert v rámci projektu
DO SOKOLA ZA KULTUROU
Michnův palác, Praha1
20. 10. 2021
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PROGRAM KONCERTU
Smíšeného pěveckého sboru GAUDIUM PRAHA
v rámci projektu "KULTURA V MICHNOVĚ PALÁCI"
20. 10. 2021




















tradicional (arr. Jerry Ulrich) - HELELUYAN
Georg Friedrich Händel - CANTICORUM IUBILO
anonym - A JIŽ ZIMA POMÍJÍ
Zdeněk Lukáš - BUĎ ZDRÁVA, PÍSNI
anonym (arr. V. Souček) - PROSBA
W. A. Mozart - AVE VERUM
Emil Hradecký - FLOREBAT OLIM STUDIUM
Mary Lynn Lightfoot - PIE JESU
Giuseppe Verdi - SBOR ŽIDŮ
Gordon Young - ALLELUIA
Přestávka
Zdeněk Lukáš - MĚLA JSEM MILÉHO
lidová (arr. M. Uherek) - CHODILA MARYŠKA
lidová (arr. P. Řezníček) - PRED MUZIKÚ
skotská lidová - LOCH LOMOND
černošský spirituál - I KNOW THE LORD
černošský spirituál - DEEP RIVER
lidová (arr. V. Souček) - DYŽ SEM ŠEL Z HRADIŠŤA
Bedřich Smetana - PROČ BYCHOM SE NETĚŠILI
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Podzimní soustředění
Hořovická chata, Cholín, Nový Knín
5. – 7. 11. 2021
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Předání bronzové medaile
hlavního města Prahy
sbormistrům
Zdeně a Vladislavu Součkovým

Broţíkův sál Staroměstské radnice v Praze
16. 11. 2021
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Koncert pro Výbor dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové
kostel sv. Šimona a Judy, Praha 1
21. 11. 2021
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Vánoční koncert Prahy 7
Kostel sv. Antonína Paduánského
16. 12. 2021
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Rybovka
Kostel CČSH Farského ulice
26. 12. 2021
EJ

Sólisté: Ivana Lukášová – soprán, Barbora Brabencová - alt,
Aleš Voráček - tenor, (sólista ND) Ivo Hrachovec - bas, (sólista ND)
Nástroje:
varhany: Jitka Nešverová, registrování - její dcera Pavla.
housle: Hana Melíšková (členka orchestru ND)
Eva Zahurančíková ( členka Státní opery Praha)
flétna: Anna Kršková roz. Nešverová
cello:
Petr Zahurančík
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Rok 2021 byl, stejně jako dva roky předešlé, poznamenaný covidem.
Koncerty se rušily, společné zpívání bylo velmi omezeno. Naštěstí jsme se
v létě sešli na soustředění, které nám velmi prospělo nejen pěvecky. Mohli
jsme se zase sejít, zpívat, povídat si; být prostě spolu.
Od nového školního roku jsme se mohli za určených pravidel scházet na
zkouškách, ale několik koncertů nám bylo zrušeno. Přesto jsme několik
akcí i koncertů absolvovali.
Všichni jsme se přesvědčili, jak je důleţité mít kamarády, s nimiţ nás
spojuje láska ke zpěvu. Ţivot je hned radostnější a překáţky se lépe
zdolávají. Dokud se zpívá, ještě se neumřelo…
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