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přehled akcí na nejbližší období
25. a 27. 3.
26. - 28. 3.
26. 3.
28. 3.
2. - 4. 4.
5. 5.
7. 5.
11. 5.
3. - 6. 6.
10. 6.
11. - 13. 6.
20. 6.
27. 6.
13. - 20. 8.
22. 8. - 5.9.

vystoupení pøi slavnostním programu k otevøení nové hokejové haly
Pueri 3 hostí Pardubický chlapecký sbor Bonifantes
19:30, jarní koncert pøípravných oddìlení ve velkém sále KD Vltavská
19:30, jarní koncert v Sále Martinù, HAMU, se sborem Jitro
zájezd Pueri 3 do Pardubic, koncert 3. 4.
19:00, absolventský koncert Jana Zapletala v Korunní ul., Praha 2
koncert na hudebním festivalu Antonína Dvoøáka, kostel na Sv. Hoøe
vystoupení Pueri 3 v Rottmayerovì sále na Pra ském hradì
zájezd do Karviné na mezinárodní festival sborù
zahajujeme festival dìtských sborù v Brandýse nad Labem
hostíme rakouský sbor ze Seebodenu (zatím nepotvrzeno)
závìreèný koncert v kostele sv. Šimona a Judy
14:00, koncert ve Smetanovì síni Obecního domu
soustøedìní chlapecké èásti koncertního sboru
“Severská cesta” - zájezd do Litvy, Lotyšska, Estonska,
Finska a Švédska

P3 + KS
P3
P3
KS
P3
KS + P3
KS
P3
KS
KS
KS
KS + P3
KS
KS
KS

představení ve sop do června 2004
Carmen 11., 12., 18., 21., 25. a 30. bøezna, 7., 11., 15., 18., 20. a 25. dubna, 2., 4., 7., 20 a 28.
kvìtna, 13. a 19. èervna
Turandot 5., 8., 11. a 16. èervna

nové kontakty
Zdena Souèková - sbormistrynì (výuka, akce, omluvenky...) souckova@pueri.cz
Alena Vogelová - tajemnice (organizaèní zále itosti, školné, lístky...) vogelova@pueri.cz
Renée Lavecká - mana erka (koncerty, sponzoøi, granty, sdru ení PG...) - lavecka@pueri.cz
Martin Rudovský - šéfredaktor (Vox - èlánky, pøipomínky, stí nosti...) - rudovsky@pueri.cz
Jiøí Míèek - pokladník (finance Sdru ení PG, tour manager...) micek@pueri.cz
internetové stránky, e-mailová konference webmaster@pueri.cz
Kdy nemáte co dìlat... pueri@pueri.cz

pražské dny sborového zpěvu v rozhlase
Dne 17. 3. 2004 v 16:30 (tedy nìkolik okam ikù pøed tímto èíslem Voxu) na Èeském rozhlase 3,
Vltavì bude odvysílán poøad s hudebními ukázkami z Mezinárodní sborové soutì e Praga cantat
2004, ze soutì e mu ských a enských sborù (vystoupení sborù Pueri gaudentes, Collegium cantantium aj.). Poøad pøipravila redaktorka ÈRo Alena Daòková. Poøad bude reprízovan, zatím
však není jasné kdy, sledujte proto program Èeského rozhlasu.

VOX - pravidelný obèasník chlapeckého sboru Pueri gaudentes
Vydává Sdru ení Pueri gaudentes Praha, Šimáèkova 16, Praha 7, tel. 220 877 504
e-mail: pueri@pueri.cz, internet: www.pueri.cz
Šéfredaktor: Martin Rudovský, Redakèní rada: všichni èlenové Pueri gaudentes a jejich rodièe
Sazba a zlom: RuZa. Technické zázemí: Bronislav Lavecký.
Náklad: 200ks. Neprodejné.
Vychází 17. bøezna 2004
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Pravidelný obèasník
chlapeckého sboru
Pueri gaudentes
zdarma

slyneme či neslyneme
Bílá také s Boni pueri, plakátovací plochy
Jistì jste si povšimli, e døíve zaplnìné místo
zvoucí na bøeznovou merendu samozøejmì s
vedle smavého Jirky Poláèka zelo celý leden a
Boni pueri (reklamu ne, dr me se skuteènosti).
únor prázdnotou. Ne nadarmo: èastokráte
Obvykle mi v tramvaji smutno nebývá. Mlèeti
musíme vnímat více vìcí najednou. Co
støíbro, mluviti zlato, asi jsme druzí
pøipomene
èlovìku
obsah
(plakátovací plochy v Hostivaøi, cedulky
chvíle tak milené,
Úvodník - str. 1
v noèních tramvajích, upoutávky v
zkušebnu v našem pøíVytautas Miškinis - str. 1
obèasnících). Ale toèíme pøeci multimépadì takmìø rodnou?
Nová Carmen - str. 3
dia, jistì o nás vìdí alespoò cizozemci…
Ba ne, na prohlí ení
Historie - str. 3
Pøed zaèátkem letního bìhu jsem
fotek a sicilienských
Spolu s Vycpálkovci - str. 4 mìl mo nost hovoøit s Romanem Z.
kazet èasu nebylo,
Okénko sbormistrynì - str. 5 Novákem, dirigentem Pra ského
sborové obleèení kdesi
Sbory - str. 5
Hlaholu, stran chlapeckých sborù.
urovnáno, uklizeno.
S
radostí
na HAMU - str. 6 Mnoho jich neznal, ale po výše
Seznamy zkoušek u
Bestiáø - str. 7
zmínìném hovoøil o Bonifantech z
nedostávám, Vox se
Pardubic. Zná je pøedevším z nedávno probìhkrèí mezi školními sešity. Sbor pro mì najednou
nuvší Carminy Burany (kooperace s Hradeckou
pøestal existovat, ale sbor jako takový fungoval
filharmonií a Kühnovým smíšeným sborem).
dál.
Rozesmátej Margita s Boni pueri, Lucie úplnì
pokračování na str. 2

rozhovor s vytautasem miškinisem
Vytautas Miskinis (*1954) je současný lotyšský
(hlavní město Vilnius) sbormistr, dirigent, skladatel,
pedagog a organizátor lotyšského hudebního dění. Za
svůj hlavní sbor považuje Azuoliukas Boys' Choir, kde
působí v roli uměleckého ředitele. Vyuřuje sborové dirigování na Lotyšské hudební akademii. Současně také
řídí Lotyšskou unii sborů. Svou hudební kariéru začal
jako zpěvák v 7 letech v Azuoliukas Boys' Choir a v 25
letech se stal jeho uměleckým ředitelem. Nějakou
dobu také dirigoval Kaunas' State Choir.
Následující rozhovor s V. Miškinisem věnuji emailové korespodenci, která umožnuje neuvěřitelná
setkávání.

Pro zaèátek - znamená nìco Vaše pøíjmení Miškinis?
Ano, znamená lesní mu (v angliètinì Forest
Man)
Z internetu jsem se dozvìdìl, e se
vìnujete mnoha èinnostem; dirigování,
skládání, výuce, organizování atd. Kterou
z tìchto èinností upøednostòujete a která
je pro Vás nejtì ší?
Nejradìji diriguji. Druhé v poøadí je
vyuèování (ve svém sboru.) Na tøetím místì
bych vidìl skládání a a poslední jsou: práce se
pokračování na str. 2
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slyneme či neslyneme
pokračování ze str. 1

To mì dost zamrzelo, svìt profesionálù na
nás kouká jen jedním okem (nejsme tedy v
tak širokém povìdomí, jak by se mohlo po
vinohradském opojení zdát).
Se slzou v oku jsem vzpomínal na chvíle,
kdy Pueri slynuli Pra anùm mohutnìji:
mluvilo se o nás v souvislosti s projektem
Bernsteinovy Mše (Zdeòka v palbì objektivù;
pozdìji
jsme
byli
vytlaèeni
Bratislavským
chlapeckým
sborem),
Webberovým
Requiem
(zde
usedli
Bonifanti) a jinými projekty mezinárodního
povìdomí. Kdo je pamatuje? Sejde z oèí,
sejde z mysli. Tradici i repertoár máme, je
proto troufalé domoci nejvyšších met? Vizte
anga ovanost konkurence: BP se nìkolikrát
zúèastnili Pra ského jara, Bonifanti
opanovali region, nyní za branami metropole. Pavel Jurkoviè to pøedpovídal: do pìti
let (pùv. do dvou mìsícù) svìtová tøída.
Jsem s ním zajedno: ke splnìní vìštby však
zbývá prolomit okolní mediální krustu.

Jen e to není tak jednoduché. To bys
musil, milý Jene, uèinit také relevantní obì !
(Jsem pøipraven tancovat v èepici s rolnièkami, èinit rozlièné pohybové špumprnágle, mít
ka dý den zkoušku a dvakrát do roka jet na
neobvyklý zájezd zdarma.) Pøísná øehole nám
není cizí, kdo z nás alespoò jednou neubytoval Japonce èi nevypomohl s praktikábly?
Zvyšme frekvenci chlapcù radostných,
psaných i slyšených: zvukové konzervy by
mìly být ve volné distribuci, mìli bychom
udr et zahranièní soutì ní tradici a pøedevším o ivit tradici tzv. velkých projektù, by
bychom to nestihli v Roce èeské hudby.
Zkoušející jsou unaveni, je èas navštívit
Šimáèkovu a nìco s publicitou, popularitou,
kvalitou udìlat, alespoò na úrovni
samolepek Pueri. Pro komparaci a pouèení
doporuèuji www.bonipueri.cz, www.bonifantes.cz (ostatním zatím rù olící unikáme).
Jan Pirner (21)
Vaše reakce uvítáme na rudovsky@pueri.cz

rozhovor s vytautasem miškinisem
pokračování ze str. 1

studenty na Hudební akademii a samozøejmì
organizování sborových aktivit a událostí.
Poslední èinnost je zároveò pro mne nejtì ší a
zabere mi mnoho èasu.
A co Vás èiní nejš astnìjším?
Jsem š astný èlovìk. Jsem stále obklopen a
prostoupen Hudbou.
Já miluji hudbu také proto, e jsem v
dìtství potkal nìkolik velmi inspirativních
osobností. Co pro Vás bylo rozhodující?
Zaèal jsem se zaobírat hudbou u v 7 letech,
jako zpìvák. Bìhem celého ivota jsem byl
ovlivnìn hudbou. Vše šlo a jde pøirozenì.
Èetl jsem také na internetu, e jste slo il
kolem 10 mší, 100 motet a nìkolik písní.
Jaká jsou pøesná èísla a kterou svou skladbu máte nejradìji?
V souèasnosti mám na kontì 14 mší,
Magnificat, 150 motet, více ne 400 svìtských
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písní, muzikál, operu pro dìti. A mám spousty
favoritù, napøíklad svìtské písnì pro dìti z
Lotyšska.
V Èeské republice jsou nejpopulárnìjší
dvì Vaše písnì - Ave regina coelorum a
Cantate Domino. Proè myslíte, e jsou populární? A existuje nìjaký pøíbìh kolem
tìchto skladeb?
Ave Regina coelorum a Cantate Domino jsou
moteta. Podle mne se staly populárními, ponìvad znìjí akusticky velmi zajímavì. Cantate
Domino jsem slo il za volantem svého auta. V té
dobì, v roce 1997, jsem byl po ádán organizátory Vánoèního hudebního festivalu v Kaunasu,
abych pro nì slo il nìco speciálního. Stále mne
nic nenapadalo. A najednou! Navštívila mne
Múza vprostøed mého výletu. Zastavil jsem a
ihned jsem si nápad zapsal. Ještì ten veèer byla
skladba dokonèena. Ave Regina coelorum jsem
pokračování na str. 6

bestiář pueri gaudentes
aneb průvodce po jménech koncertního sboru
Kapitola X.
Kdo je Randál, Radar a Angrešt?
Milý nováèku nebo milý pìvèe pøípravky,
Bestiáø PG je urèen pøedevším pro Tebe,
proto máš právo vše èíst jako první a mù eš
také odehnat ty, kteøí Tì chtìjí pøi èetbì
obtì ovat.
Tedy mùj milý laskavý ètenáøi, na stránkách
VOXu stále straší nastavovaná kaše v psané
podobì èili Bestiáø PG se dostal do fáze, kdy
pisatel vykrádá sám sebe a ještì je tak otrlý, e
to drze pøiznává.
V jubilejní desáté kapitole Vás seznámím s
trojicí jmenovcù, aè pohledem na pøezdívky to
tak nevypadá, která to náhoda byla dlouho
pøipravována.
Jen to nezvojtit!
1. Randál (rod mu ský, vzor pán,
2. tenor, ale teprùv se uvidí)
Zaènu citátem. Dante Alighieri ve své Bo ské
komedii (uèitelskej se nezapøe) v okam iku, kdy
poutník spatøí Boha, pøiznává, e "té chvíle
schopnost mého zøení vzkvetla nad schopnost
øeèi, je tu nevystaèí" (oddíl Ráj, zpìv 33, verš
55-56, pøeklad O. F. Babler). Stejnì tak já pøi
vypodobnìní Vojtìcha Šefrny bezradnì pøešlapuji. Vojtu prostì musíte vidìt a slyšet, abyste
pochopili, co já nevypíšu. Berte tedy tento text
jako svého druhu reklamu na Vojtu Šefrnu.
Myslím, e do jisté míry Vám Vojtu pøiblí ím
takto: Vojta Šefrna je bývalým spolu ákem
Johnnyho Klapky. Kdo pozná jednoho, u tak
trochu rozumí tomu druhému. Vojta je
svérázný vypravìè, a to ani nemusí nic povídat.
Hra jeho tìla Vás zcela ochromí. On sám mi
vypravoval, jak vznikl Randál: o pøestávce ve
tøídì hrajem fotbal ne?... jsem v brance
...nìkdo nakopl míè ... já to chytil ... a to byla
rána ...a nìkdo øekl: hm, ty seš randál! (Herecká
etuda konèí zalykavým smíchem.) Ale radìji si

to od nìj poslechnìte sami, to bude rána.
Vojta v této dobì studuje ladièskou školu,
ale zatím jen, dle svých slov, dolaïuje … rádio.
(Herecká etuda konèí zalykavým smíchem.)
Následující dvì pøízviska vznikla kvùli lepší
orientaci v terénu. Kdy toti z dunivého návrší
naší zkušebny pøehlídnete krajinu pøed sebou,
uzøíte, vedle vedoucích pøedstavitelù sboru,
tingltanglového pianina èi zvonu aneb “Øízni si
do Šumperka”, les vlasového podrostu. A kdo
se má v tìch køoviskách vyznat?! Proto tedy
výrazné typy pøezdíváme, tu dle nápadné
podoby se seriálovou postavou, tu dle tvaru
lebky.
2. Radar (rod mu ský, vzor pán,
2. soprán)
Nejdøíve se vìnujme nápadné podobì se
seriálovou postavou. Jistì se nìjaký ten zneuznaný cti ádostivec ozve, ale já jsem slyšel
Radar prvnì od Václava Šebka viz Dìtøich. Po
pøíjezdu na letní soustøevení se ke mnì pøitoèil
a prohodil: hele, jeden nováèek vypadá jak
Radar (ten brýlatý ouøedníèek - pozn. autora) z
M*A*S*He (seriál Novy, podle mne jediný,
který kdy na Novì za nìco stál - pozn. autora),
fakt!
Mnì se Radar od zaèátku zalíbil, od té doby
tedy Vojtìchu Vorlíèkovi øíkám Radar. Snad mu
to nevadí…
3. Angrešt (rod mu ský, vzor pán,
2. soprán)
A teï tvar lebky! Zmatený vedoucí Vítek
Zahrádka se zoufale sna il zapamatovat jména
své bandy. Na pomoc opìt pøispìchal Dìtøich a
pøekøtil inspirativnì ostøíhaného Vojtìcha
Vacína na Angrešta. A máš to zadarmo!
Martin Karel Loprajs Ruda Armada
P.S. U na to není místo, tak pøíštì.
rudovsky@pueri.cz

strana 7

bøezen 2004

VOX

VOX

s radostí na hamu

nová carmen

Po pøestávce zpívala starší èást Pueri, která
Vše
zaèalo
stavìním
praktikáblù.
jistì pøišla na chu dívèí èásti publika (a Anièky
Pochopitelnì se postavily špatnì, tak e se
L.). Pak jsme se na pódiu ocitly my. Po naší
znovu posouvaly a pøenášely. Pak zaèaly
poslední odzpívané skladbì od Antonína
zkoušky dìtského pìveckého souboru Radost Dvoøáka - Zajaté, se k nám doslova
Praha (který se koneènì stává dìtským
"vtlaèily"ostatní úèinkující sbory a zpíváme "Proè
sborem!), poèetného mu ského a chlapeckého
bychom se netìšili". Strejda Vláïa na nás dìlá
sboru Pueri gaudentes, který vzkvétá pod
legraèní oblièeje a nám všem se lehce zpívá. Po
rukou Zdeny, a nakonec Gaudia, které dokazucelou skladbu byl ka dý èlovìk v
je, e zpívat se dá i v dospìlosti,
fakta
sále, a u zpíval èi dirigoval,
kdy má èlovìk nejvíce starostí a
koncert
v
Sále
Martinů
sedìl a poslouchal, hrál na klavír,
problémù. Jakmile se dozkouanebo fotil a kameroval, napjatý,
šelo, naplnil se sál nedoèkavými 10. 2. 2004
spoleèný koncert sborù: Pueri
a teprve a se dozpívala poslední
diváky, kteøí spìchali zabrat si
gaudentes, Radost-Praha a
slova "Jenom ten je v pravdì
nejlepší místa. A vše mohlo Gaudium
š asten, kdo ivota u ívá",
zaèít.
z našeho programu:
vzplanul ohromný aplaus, všichni
Koncert zahajovaly dívky v PG mu i - P.Eben:Missa adventus
posluchaèi vstávali ze svých ze
modrobílém, a aèkoliv se na to PG spoleènì - Dvoøák, Janáèek:
Moravské dvojzpìvy
svých sedadel, volali "BRAVO" a
mnohokrát apelovalo, pøesto
házeli
hromady
kytic na pódium. Ohromilo je to
jedna èlenka odzpívala koncert v nepøednatolik, e se pùlka skladby od Bedøicha
pisových botách. Potom nastupovali kluci se
Smetany musela opakovat.
svou varhanní èástí, kterou si oddirigoval mladý
Pøi odchodu z pódia jsme byli naplnìni
a èerstvì vystudovaný Honzík Zapletal, který
pocitem
blaha a u iteènosti a sem tam bylo
byl, jako obvykle, èervený a za ušima.
slyšet, jak si nìkdo prozpìvuje " Proè bychom se
Vystøídalo je Gaudium. Kdybychom mìli náš
netìšili, kdy nám Vláïa Radost dal!"
ukazatel, jako je v Písnièce, tak by si zaslou ili
míti ruèièku mezi støíbrem a zlatem - zazpívali
úplnì na jednièku, ale bez svých desek s notami nemohou zøejmì ít.

Andrea Palová (17)
èlenka sboru Radost-Praha

rozhovor s vytautasem miškinisem
pokračování ze str. 2

slo il jako povinnou skladbu pro soutì
pìveckých mu ských sborù v Klajpedì
(Klaipeda Simkus Choir Comptetion) roku
1994.
Jací jsou Vaši oblíbení skladatelé a kteøí
Vás nejvíce inspirují?
Moji oblíbení jsou Maurice Durufle (fr. skladatel a varhaník,1902-1986), Francis Poulenc
(fr. skladatel, 1899-1963), Edward Elgar (angl.
skladatel a dirigent, 1857-1934) a pár
lotyšských, jako napøíklad Eduardas Balsys
(skladatel, 1919-1984) èi Viktoras Budrevicius.
Nejvìtší vliv má na mne asi jmenovaný Maurice
Durufle.
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Ka dý, kdo se zabývá hudbou èi vyuèuje
hudbì, má vlastní pøedstavu o tom, co je
hudba. Máte nìjaké své motto týkající se
hudby èi nìjaký obraz hudby pro své studenty?
Kdy pracuji se svými áky (studenty dirigování), øíkám jim vìtu, kterou jsem pøevzal od
Toscaniniho: Prosím vás, ne cokoliv øeknete,
uka te to nejdøíve rukama. Slova vyjadøují jen
doplòující informace. Pøi kompozici pìveckých
partù se sna ím najít co nejpøirozenìjší cestu;
tak, aby se po ní zpìváci procházeli co nejpohodlnìji.
Rozhovor vedl, pøelo il a opatøil
poznámkami Martin Rudovský

Jak jistì víte, 11. 3. je premiéra Carmen
(teï, kdy píšu tento èlánek je to za 1 hodinu a 26 minut). Ale premiéra není(!)
zaèátkem.
Ji v polovinì února byla první zkouška.
Ta se uskuteènila v baletním sále a probíhala
ve smyslu: "Tady bude stát sloup". Ka dému
bylo sdìleno, co bude dìlat (napø. rvaèka,
divák, baba atd.). Nìkdo (jako napø. já) se
pouze dozvìdìl, a se dívá, e pøevyšuje
poèet 10 z ka dého hlasu.
O den pozdìji byla místo školy, u nìkoho
školky, zkouška u na jevišti, s toènou, s
ivými herci, ale s provizorními kulisami.
Potom následovali nìjaké zkoušky, u
kterých se stále mìnilo to, co máme dìlat.
To se pak koneènì dohodlo a jednoho krás-

ného dne se objevily i ètyømetrové kulisy.
No, a taky jsme dostali i nìco na sebe.
Zkoušek bylo opravdu hodnì a mnì zbývá
zmínit se o 1. a 2. generálce (9. a 10. 3.),
kam mìli zdarma pøístup i rodièe.
U budu konèit, ale na závìr musím
zdùraznit nìjaké fakta. Toto nové nastudování re íruje Zdenìk Troška (Princezna ze
mlejna, Slunce seno...), dirigentkou je Claire
Levacher z Francie (nebo Jiøí Mikula) a
choreografkou je Marcela Benoniová. Ještì
zdùrazdòuji špatný konec pro Carmen a
pokud chcete vìdìt o trochu více, tak se
podívejte na www.sop.cz/cs/repertoar/carmen.htm
Michal Donát (13)

z historie
Pøed 10 lety:
Po øadì vánoèních koncertù (napø. v
Národním domì na Vinohradech nebo v
Èeské Lípì) nastalo se zaèátkem nového
roku krušné období. Intenzivní nácvik partu
chlapeckého sboru v Bizetovì opeøe Carmen
byl zpùsoben rychle se blí ící premiérou
pøedstavení ve Státní opeøe Praha. Pod
vedením dirigenta Martina Turnovského se
dílo v novém nastudování poprvé pøedstavilo 16. února 1994. Jak se doètete na jiném
místì èasopisu (viz èlánky Nový Carmen a
Ohlédnutí), témìø pøesnì po deseti letech
nastupují Pueri gaudentes znovu na pódium
Opery v ji tøetí re isérské verzi. V dubnu
jsme v rámci Letenské vonièky hostili v Praze
dìtský sbor z rakouského Seeboden.
Pøed 5 lety:
Hlavní vánoèní koncert se konal v klášteøe
sv. Ane ky. Novì kluci z koncertního sboru
vystoupili v jevištním nastudování Rybovy
Èeské mše vánoèní ve Státní opeøe. Pueri 3
natoèili pro ÈT koledy s hornovým triem,
které byly odvysílány na Štìdrý den. V

novém ruce jsme zaèali studovat rozsáhlé
barokní dílo Antonia Vivaldiho "Gloria".
Poprvé zaznìlo v dubnu v Sušici u pøíle itosti
oslav 30 let od zalo ení Sušického dìtského
sboru a následnì na Letenské vonièce (s
Piccola orchestra a Markem Valáškem), kde
byl naším hostem sbor Motýli ze Šumperka.
Pøed rokem:
V pøedvánoèním období vystoupili sbory
Pueri gaudentes celkem na dvanácti koncertech. Pueri 3 nacvièili spoleènì s divadelním souborem hru Jana Kopeckého
Betlémská hvìzda. Koncertní sbor vystoupil
v Drá ïanech, Jirkovì, Chomutovì, v
Betlémské kapli, kostele sv. Šimona a Judy a
v Lucernì pøi koncertì pro hnutí Na vlastních nohou natáèeném Èeskou televizí.
Nový rok jsme zahájili natáèením nového CD
"Zkouška na koncert" v kostele sv. Vavøince,
v koncertní síni Pra ského jara, a provedením "Tøí smíšených sborù na biblické
texty" Emila Hradeckého na jeho gratulaèním koncertì na HAMU.
(jz))
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společný koncert s Vycpálkovci
Pátek zdá se být tradièním dnem mých
neustále testovali. Ukoèírovala i Vycpálkovce a v
obèasných návštìv u Pavla Jurkovièe, pìknì v
bohatém rejstøíku od nì ných dotekù a k
pozdním dopoledni, kdy je v dejvickém
novinkám asijských bojových umìní zvládala
byteèku klid a po ruce ta nejobyèejnìjší láhev s
spoleènou zkoušku. Škoda jenom, e takovou
tím nejneobyèejnìjším obsahem, co rozsévá
paní Zdenu nemáme i u nás v muzice, to bych se
drá divé vùnì veškerého ovocenstva rostoucívìru s chutí chodil dívat, jak mým kolegùm
ho v této zemi prý mlékem a strdím oplývající.
nakládá.
Nu, a lidé jsou ji tak uzpùsobeni, e špiritus
V den koncertu se v Bøevnovském klášteøe
následnì povzbudí spirit a inspirace nedá na
puerilo, milo pohlédnout. Do první øady si
sebe dlouho èekat. Toti , ji nìjaký èas jsem
posedali oslavenci - tvùrci úprav lidových písní,
loudil od Pavla další kamarádku k trojici písninaši jubilanti - Pavel Jurkoviè, Jan Málek,
èek ze 16. století, co Vycpálkovcùm blahé
František Pok, Jarka Smolová-Krèková, Miroslav
pamìti upravil a k potìšení dávno ještì
Šimandl. Nezapomnìli jsme v písnièkách ani na
posluchaèstva souboru Chorea Bohemica té
Zdeòka Lukáše a Jana Rokytu. Hrálo se nám
kompletním textem vybásnil.
krásnì, kdy pohled do sálu zdofakta
Ona Dorna chodí po louce
bily i kostýmy chlapcù.
však byla nenapravitelná, koncert v Tereziánském
Nastoupili Pueri. Tøešnièek na
chodila si a chodila, a pranic se sále na Břevnově
dortu bylo víc. Nejprve nám ten
nestarala o to, co jubilantu 22. 11. 2003
veèer v Bøevnovském klášteøe
Pavlovi
v
listopadu
na hostitelé a spoluúèinkující:
Martin Rudovský zcela samozøejMuzika Souboru písní a tancù
Jubilantské kytièce lidových Josefa Vycpálka
mì pøednesl, e právì svítá a on
písní v Tereziánském sále z programu:
je ještì v hospodì. Tak mu toti
ivot zbojnický a mnoho dalších
zahrajeme.
pøedepisovala
písnièka
z
Tolik roztomilostí a rozKolovratského
rukopisu
v
pustilostí vìnoval Pavel dìtem, co si tak dìti
neotøelé úpravì Janka Rokyty. Pak se ujalo
pozvat a zahrát Pavlovi i spoleènì? Jestli podle
slova devìt druhù ptáèkù v Pavlovì Ptaèím konklasika je nejvìtší ozdobou pøírody starý mu ,
certì a Vycpálkovci se pøitulili k Monice
kdy se ovšem povede, tak v dìtském svìtì
Šebestové, aby poprvé v krojích zahráli s
zdobí docela urèitì kluci (kdy se vyvedou).
klavírem, s vervou a kurá í sobì vlastní, tak e
To jsem ovšem netušil, jak unikátní rezervací
nakonec v nepøeslechnutelném refrénu vila
klukù všeho ra ení jsou Pueri gaudentes, kdy
vìnec i ta poslední holka v poslední øadì.
jsem stál u dveøí v pøeplnìném sále Bohuslava
ivot zbojnický je jeden obdivuhodný poèin
Martinù desátého dne desátého mìsíce na
Pavlùv, Pueri gaudentes a paní Zdeny, uzavøený
gratulaèním koncertì k Pavlovì jubileu a boys'
klenbou pøíbìhu, formou a obsahem definitivní.
choir pøedvádìl ivot zbojnický a jiné své ivotZa pøítomnosti Moniky a suverenního Honzy
ní kousky. Byl jsem opojen jak z nádherné
Hádka nabýval své krásy a zcela upoutal
atmosféry pro itého, tak ze skuteènosti, e na
posluchaèe. Tolik nálad, tolik stavù duše, tolik
mé pøání ukrotit navíc i muziku Vycpálkovcù v
krásy v èis ounké prostotì. Pøidávali jsme se s
památný den patronky muzikantù sv.Cecílie,
pokorou a okouzleni.
paní Zdena pøistoupila.
Dìkujeme, milí Pueri, za krásné chvilky.
Návštìvu v krotitelnì v Šimáèkovì ulici jsme
Pøejeme Vám hodnì radostí, tìch co rozdáte
si s gustem vychutnávali. Byl to zá itek nevšesvými dovednostmi i tìch, kterých se Vám
dní. Paní Zdena nenechala nikoho na pochydostane zpìt od vdìèných posluchaèù.
bách, kdo je pánem, pøesto, e to pueri
Za Vycpálkovce Martin Terray
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ohlédnutí - deset let s carmen
V roce 1994 vystoupili Pueri gaudentes
poprvé na prknech Státní opery Praha v opeøe
G. Bizeta Carmen. Po celých 10 let byla tato
opera na repertoáru divadla (výjimku tvoøí záøí
2003 - bøezen 2004, kdy se nehrála) a po celých
10 let se kluci zúèastòovali ka dého pøedstavení. První parta, která tenkrát hrála premiéru, ji dávno odrostla chlapeckým šatùm a
dnes jsou z nich dospìlí mu i, kterým se o
zvonivém sopránu u jenom zdá. Mnozí z nich
dosud zpívají, a to nejen v Pueri gaudentes.
Nepotrpím si moc na statistiky a nemám
potøebu se ohlí et za tím, co u bylo, ale poèítejte se mnou: pøi 15 pøedstaveních Carmen za
jednu sezonu to je 150 pøedstavení... a to ještì
kluci zpívali v operách Turandot, Boris

Godunov, Fyzikové, Orlando Furioso, Èeské
mši vánoèní a úèinkovali v Dorianu Grayovi a
Bubu z Montparnassu.
Kdy jsem trávila s letošními kluky dlouhé
hodiny zkoušek na novou premiéru Carmen,
mìla jsem èas na ohlédnutí za deseti uplynulými roky v divadle a mám radost, e ka dá nová
parta zpìvákù z Pueri pøistupuje ke zkouškám
v divadle s chutí, e pøístup rodièù k vystupování jejich chlapcù je stejnì zodpovìdný
jako pøed 10 lety, e doká ete posunout
odjezd na chatu èi k babièce a po pøedstavení
letos stejnì, jako to dokázali rodièe klukù
bìhem minulých deseti let.

Zdena Souèková
souckova@pueri.cz

seriál o sborech - jitro a bonifantes
Na konci bøezna uspoøádají Pueri gaudentes v
Praze dva jarní koncerty. První z nich bude 26.
bøezna v KD Vltavská a bude patøit ètyøem
pøípravným oddìlením. Písnièce z Radosti,
Plamínku Severáèku z Liberce, klukùm z Pueri 3
a jejich hostùm - mladšímu koncertnímu sboru
Bonifantes z Pardubic. Druhý koncert se koná
28. bøezna v sále Martinù HAMU. Pozvání Pueri
gaudentes pøijal výjimeèný Královéhradecký
dìtský sbor Jitro. Pojïme si tedy o tìchto dvou
sborech øíci nìco bli šího.
Historie pardubického chlapeckého sboru
Bonifantes se píše teprve od záøí 1999, kdy
mladý sbormistr Jan Míšek (mimo jiné
"odchovanec" chlapeckého sboru Boni pueri a
prof. Jiøího Skopala) uspoøádal první zkoušku,
na kterou pøišlo neuvìøitelných 180 klukù. Od
té doby se Bonifanti ze zaèínajícího sboru
rychle vypracovali na vysokou koncertní
úroveò. V souèasné dobì ji pracují ve smíšené
sestavì, jezdí po Evropì (v roce 2003 navštívili
Dánsko a Rakousko, kde odehráli 15 pøedstavení opery Carmen) a chystají se na velké
zámoøské turné do USA. Na svém kontì mají ji

také významná ocenìní z nìkterých èeských
sborových soutì í (zlaté pásmo z festivalu
Pra ské dny sborového zpìvu 2002 èi zlaté
pásmo z Festivalu Bohuslava Martinù 2003). V
loòském roce také natoèili první CD se slavnostní mší Luigiho Cherubiniho, a to spoleènì s
nám známou Pardubickou komorní filharmonií
pod vedením Douglase Bostocka. Do Prahy pøijede mladší koncertní sbor, ve kterém zpívají
kluci ze tøetích a pátých tøíd ZŠ.
Královéhradecký dìtský sbor Jitro je slo itý
organismus èítající 500 dìtí ve vìku 5 - 19 let.
Sbor vede (vznikl ji v roce 1973) od roku 1977
prof. Jiøí Skopal. O výjimeèné umìlecké úrovni
vypovídá napø. fakt, e z deseti velkých mezinárodních soutì í, kterých se sbor zúèastnil, si
pøivezl devìt vítìzství. Na kontì sboru je také
18 vydaných CD a LP desek. Klíèem k úspìchu
je zejména intenzivní práce na zkouškách a
soustøedìních, koncertní sbor zkouší a
ètyøikrát (!) týdnì. Sbor sídlí ve vlastní zrekonstruované budovì, která je vybavena pro
potøeby sboru nìkolika zkušebnami, šatnami a
kanceláøí.
(JZ)
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