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přehled akcí na nejbližší období
13.-20. 8. soustøedìní chlapecké èásti koncertního sboru ve Všechlapech
22. 8. - 5.9. “Severská cesta” - zájezd do Litvy, Lotyšska, Estonska,
Finska a Švédska
6. 9.
zaèátek školního roku pro všechna oddìlení
18.-19. 10. hostíme polský chlapecký sbor Slowiki Szczecin
7. 11.
koncert v Drá ïanech
11.-14. 11. zájezd do Opavy
16. 12.
19:00 koncert v Mnichovì Hradišti
19. 12.
vánoèní koncerty v Betlémské kapli
7.-9. 1.
hostíme šumperský dìtský sbor Motýli
8. 1.
novoroèní koncert v kostele v kostele sv. Šimona a Judy

KS
KS
všichni
KS
KS
KS
KS
KS
KS
P3 + KS

představení ve sop do konce roku 2004
Carmen 10., 16. záøí, 1., 16. øíjna, 17. listopadu, 19. prosince
Turandot 12., 28. záøí, 29. øíjna, 16. listopadu, 4. prosince

jak krásné je být hvězdou...
Dívèí i chlapecké hlasy, pohledy, esemesky a úsmìvy plné touhy, nová pøátelství s novými
lidmi, to vše nám pøinesl mezinárodní hudební festival Ostrovy hudby. V pozici jediného
chlapeckého sboru na festivalu byl koncertní sbor Pueri gaudentes vìru v pøetì ké pozici.
Nejen e v pozici vá eného hosta z Prahy musel podat kvalitní výkon, ale zároveò musel dr et
na uzdì i svou chlapskou pøirozenost pøedvádìt se pøed sbory z Karviné, Opavy, Rychnova
nad Knì nou a Prievidzy, obsazenými zejména dìvèaty. A øekl bych, e místy i úspìšnì...
Avšak popoøádku: Nejprve pøíjezd, první z kolotoèe koncertù a ve finále prvního dne pak i
èekající adoptivní rodièe nebo pokojík na koleji Kosmos. A pak noc, opìt koncert, a tak dále.
Ve chvilkách volna chlapci obdivovali krásy mìsta Karviné, nìkteøí z bezprostøední blízkosti a
všemi smysly, nebo dohánìli spánkový deficit, jak ka dý chtìl.
Výrazným prvkem festivalu však byly koncerty, na kterých jsme mìli mo nost slyšet sborový
zpìv v rùzných variantách. Asi nejpùsobivìjší pro nás byla vystoupení Rychnovského sboru
Carmina, který pøedvedl zajímavé pásmo afrických písní (REKLAMA: CD je k dispozici u
Daniela Kadery). Oproti tomu nám sbor Prieboj z Prievidzy ukázal kvalitu slovenského
sborového zpìvu na propracovaném a obtí ném repertoáru. K tomu si pøipoètìte
bezprostøednost opavského sboru Domino, šíøi a rùznorodost jednotlivých oddìlení karvinského Permoníka a v neposlední øadì skvìlé výkony instrumentalistù z rakouského Gratzu a
polské Inowroclawi a získáte pestrou a zajímavou mozaiku zá itkù. Spousta z nás si pak
odjezd z Karviné vychutnala. Vìru jsme se nenudili...
Vít Zahrádka

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 21. èervna 2004
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Pravidelný obèasník
chlapeckého sboru
Pueri gaudentes
zdarma

pod taktovkou jana zapletala
Tak nám pan in enýr Jan Zapletal absolvoval.
pan uèitel Pavel Jurkoviè, stále vtipkující a inspiraTo bylo tenkrát na Vinohradech, to u ti mladší z
tivní.
nás nepamatují, proto e dnes u v tìch místech
Vìnujme se však ještì chvíli zaniklé budovì
stojí pra ský Disneyland. Dne 5. kvìtna (svátek
èeskobratrského sboru na Korunní tøídì èp.
mají Klaudie a Lesana /
1440/60: na domì, vystavìném podle
Lesia) Léta Pánì 2004 se
projektu Antonína Turka, se skvìla
tam v útulném kostelíku Absolventský koncert - str. 1 sochaøská a štukatérská výzdoba vyšlá z
sešla pestrá hudební
dílny A. Máry, V. Kaneše a O. Rákosníka.
Alenka Vogelová - str. 1
spoleènost, by tehdy
S Jitrem na HAMU - str. 4 Interiér modlitebny novogotické budovy,
nadìjnému novopeèeje se nápadnì lišil od ostatních domù,
Troškova Carmen - str. 5
nému sbormistrovi na
nebyl vyzdoben a do roku 2000, kdy
Z historie - str. 5
jedné stranì zazpívala,
Miroslav Rada dokonèil cyklus pìti
Pueri 3 v Pardubicích - str. 6 nástìnných maleb a umístil je do
na druhé zatleskala a
Pøíhody pìvce Nezbedy - str. 7 lomených obloukù v prùèelí svatynì na
vydala osvìdèení, e u
od teï má na mávání
místo, kde byla do té doby jen falešná
plné právo. První stranu tvoøily sbory Pueri 3 a
novogotická okna…
Pueri gaudentes. Druhou pak dorazivší sbormistroAle abychom neodboèovali. Absolventský konvská elita v èele s Jiøím Koláøem a Ivanou
cert zapoèali Pueri gaudentes se svojí první sborpokračování na str. 2
Štíbrovou. A kdo samozøejmì nemù e chybìt, je

obsah

matko! hlavně nezpívej!
rozhovor s alenkou vogelovou
Při rozhovoru s přívětivou Alenkou Vogelovou jsem
vycházel z webových stránek, kde je Alence věnován
malý odstavec v rámci rubriky Vedení sboru. Je smutné, do jak malého prostoru tam člověka vměstnají.
Na webu se píše i o tvé maturitì. Jakou jsi
mìla pøedstavu o tom, co budeš dìlat po
maturitì?
Já jsem nemìla vùbec ádnou pøedstavu,
proto e, ještì ne jsem odmaturovala, mi zemøela
maminka. Tak e mi na krku zùstal mùj bratr, který
je o dva roky mladší, a mùj otec. Musela jsem se
tedy o nì starat. Mìla jsem úplnì jiné starosti.
Chtìla jsem pùvodnì jít na vysokou školu a býti
paní uèitelkou, tehdy mne dost zajímala historie.

Dnes si nejsem jistá, e by to bylo to pravé, ale, jak
u jsem øekla, to všechno skonèilo. Maminka byla
rok nemocná, mìla rakovinu, a po její smrti jsem
se vrhla do práce a zaèala jsem doma vaøit
knedlíky. Bylo to dost tì ké, proto e mùj bratr byl
v té dobì šílenì ravý. To zaèalo v mých osmnácti.
A kde jsi maturovala? V Rokycanech?
Ne, ne. Kdy jsem zaèala chodit do první tøídy,
pøestìhovali jsme se do Prahy. Na základní školu
jsem chodila na Vítìznou pláò, tu školu jsem
dokonce otvírala. Mám doma schovanou
fotografii, kde v pionýrském kroji dr ím ceduli 4.
A. A pak škola spadla. Tedy postupnì padala, oni
pokračování na str. 2
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absolventský koncert
pokračování ze str. 1

mistryní Zdenou Souèkovou. V provedení šesti
Moravských dvojzpìvù zaujala diváky pøekvapivá
zvukovost chlapeckých sopránù a falzetové zabarvení mladých tenorù, jen pøi posledním Zelenaj se,
zelenaj málem spadl øemen. Následující Pueri 3 u
dirigoval náš dopravní in enýr. Vkusné a ertovné
písnì pánù Raichla, Jiráska a Hradeckého nadìjím
èeského sborového zpìvu opravdu slušely, u mnohých posluchaèù se objevil jemný, pobavený
úsmìv. A pak to pøišlo v rychlém sledu. Druhý vstup
koncertního sboru tvoøilo ètvero kompozièních
perel: Bach, Gasparini a dvakrát Mozart. Sice bylo
znát, e sbor ještì ze svého potenciálu nevytì il
všechno, ale nìkterá pianissima u byla témìø
hodna tamìjší akustiky.
Chlapci odešli. Mu ský sbor na pódiu osiøel. To

u ale pøichází varhaník Petr Hostinský a s ním,
stále pod taktovkou Jena Zapletala, Ebenova Missa
adventus et quadragesimae se svým vznosným
Kyrie, agresivním Credem, vroucným Offertoriem,
jásavým Sanctus, tichým Benedictus, majestátním
Agnus Dei. V hudebním opojení dospìli mu i
š astnì a do konce, i kdy nejedny hlasivky v
závìreèné èásti selhaly; Honzík si jistì š astnì
oddechl. A pak u jen gratulace, dary, rù e ve
tváøích, poplácávání a sbormistrovská obec je zase
o nìco barevnìjší.
Škoda jen, e jsme ten hokej s Amerièany
prohráli, o dva roky pozdìji jsme to napravili. U
bylo na èase udìlat Amíkùm pápá.
Martin Rudovský (54)
rudovsky@pueri.cz

příhody pěvce nezbedy
komiks na stránkách sborového časopisu
Na stránkách VOXu právì zaèíná nový seriál
z dílny invenèního èlena Pueri gaudentes. Dnes
poprvé vám pøinášíme úvodní díl nového
komiksu o pøíhodách pìvce Nezbedy. A jak
sami vidíte, zrod nového dílka provází jisté
technické problémy, které se nám ve spolupráci s autorem a kreslíøem seriálu Randálem
zatím nepodaøilo odstranit. My se ale
nevzdáváme, do pøíštì se urèitì polepšíme a

slibujeme, e ke ètení pøíhod pìvce Nezbedy
pøíštì ji nebudete potøebovat lupu.
Pro zvídavé ètenáøe, kteøí v tomto vydání
nenalezli další vydání pravidelných stálic našeho èasopisu (bestiáøe a seriálu o sborech),
dodáváme, e v tìchto rubrikách budeme i
nadále pokraèovat, i kdy jen volnì.
(red)

jsem hudebně nevzdělána
rozhovor s alenkou vogelovou
pokračování ze str. 1

ji toti špatnì postavili. Rùznì se sesouvala a
nahýbala, chodili jsme napøíklad jen po jednom
schodišti, abychom ji narovnávali. Jednou pøes noc
spadlo pár stropù, a tak jsme tam chodit pøestali.
Pak jsme se uèili jen odpoledne nebo doma a u
jsme se tam nevrátili. Škola nakonec pøe ila, stojí
dodnes.
Ale máš základní vzdìlání?
No, to mám. Tehdy toti zaèali stavìt Ji ní
mìsto. Lidé tam sice ještì ne ili, ale škola u fungovala. Tam jsem dostudovala, a pak jsem
pokraèovala na gymnáziu Budìjovická. Po nìm
jsem rovnou zaèala pracovat. Dostala jsem se do
výpoèetního støediska SUPRA (tzn. Systémový
ústav pro racionalizaci a organizaci spotøebního
prùmyslu). Tam to bylo pøíjemné, všechno byli
mladí lidé, všichni svobodní a docela slušnì jsme si
vydìlávali. Já jsem nejdøíve pracovala jako operátorka u poèítaèe, a pak jako vedoucí smìny. Pro
lepší pøedstavu: tehdy byl poèítaè jeden obrovský
klimatizovaný sál, ale pamì to mìlo velkou jako
dnešní diktafony. Ovládalo se to z konsole na
psacím stroji. Taky jsem se tam seznámila se svým
mu em, který tam chodil jako zákazník; byly to
kouzelné seznamovací scény, proto e jsme si poví-
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dali, do toho burácelo zpracovávání dìrných štítkù
a my se vùbec neslyšeli. Pak jsem se vdala; jedno
dítì (Jana), druhé (Marek), tøetí (Petr).
To je ta velká dovolená 1978 - 1990?
Chvíli jsem to zkoušela zvládat pøi zamìstnání,
ale Markovi se v jeslích nelíbilo. Dodnes to tì ce
nese. Tak e jsem nastoupila zase a v roce 1990. A
to do DDM (Dùm dìtí a mláde e), se kterým jsem
u pøedtím obèas jezdila na rùzné tábory, vedla
jsem také cvièení rodièù s dìtmi v tìlocviènì
Tatranu - Praha 7 (dnes je tam diskotéka Miš Maš),
odkud znám dvouletého Mirka Macháèka a Vojtu
Tóna.
A jak ses dostala k DDM?
Dcera Jana zaèala chodit do zdejšího turistického krou ku. Vedle cvièení a táborù jsem také pracovala jako uklízeèka na OPBH. Uklízela jsem domy
na Veletr ní. V prostorách dnešní autoškoly Modal
byla úètárna, stála jsem tam èasto frontu se svými
rómskými spoluzamìstnankynìmi na peníze a byla
jsem hrdá na to, e jsem si jako jediná mohla
peníze odnést domu. Na ostatní toti èekali venku
man elé a okam itì výplaty propíjeli. Pak jsem nastoupila v DDM na uvolnìné místo hospodáøky. To
u jsem se seznámila se Souèkovými. Tehdy
ètyøletého Marka jsem strèila do pokračování na str. 3
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pueri 3 jeli do pardubic
majestátní zvíøata prohlédnout pìknì zblízO víkendu 2. - 4. dubna jeli kluci na svùj
ka, pohladit je, podat jim nìco k snìdku, a
první "mimopra ský zájezd" do Pardubic.
mìli mo nost vidìt èerstvì narozené
Vìtšina z nich ale nejela úplnì do neznáma.
høíbátko, to vše s povídáním odborníka. Po
V Pardubicích na nì èekali kamarádi z
prohlídce stájí jsme se vydali cestou mezi
chlapeckého sboru Bonifantes, kteøí byli
výbìhy a pastvinami do lesa, kde se ukrývá
hosty našich klukù o týden døíve, tak e my
dìtský poklad - Koèièí hrádek. Stavba byla
jsme návštìvu opláceli. Pardubiètí se nedali
zhotovena pøed více ne sto lety pro dìti ze
zahanbit a pøipravili všechno na jednièku,
slatiòanského zámku, její
vèetnì poèasí. V pátek veèer
hradby sahají dospìlákùm
jsme vystoupili na pardu- fakta
po pás a do hlavní vì e se
bickém nádra í a nechali se zájezd Pueri 3 do Pardubic
vejdou nanejvýš dva malí
odvézt autobusem do sídla 2.-4. 4. 2004
školáci. Po poèáteèním
hostitelù, kde probìhlo naši hostitelé: chlapecký sbor
Bonifantes Pardubice
ohledání místa se o hrad
rozdìlení klukù do rodin na programu: spoleèný koncert,
strhla nelítostná šišková bitva
tak, aby vìtšina bydlela v návštìva høebèína a prohlídka
mezi narychlo vytvoøenými
rodinách kamarádù z pøed- Pardubic
vojsky, bohu el, bli ší popis
chozího víkendu. Po únavné nejvìtší zá itek: èerstvì narozené
høíbátko a cesta vlakem
cestì všichni spìchali do nejvìtší napìtí: odvoz klavíristky pøed ani jméno vítìze se nezachovaly. Nicménì vítìzové i
postelí (ten, kdo nechtìl, koncertem do nemocnice
pora ení se po bitvì vydali
musel), nebo následující
spoleènì zpìt, proto e odpoledne se museli
den na nás èekal nároèný program.
sjednotit do sehrané skupiny zpìvákù. Spolu
Ráno nás hostitelé vzali na výlet do
s hostitelským sborem úèinkovali v krásném
blízkých Slatiòan, kde je høebèín svìhistorickém sále pardubického zámku. Pøed
toznámých lipicánù. Odchovanci stáje jsou
naplnìným hledištìm oba dva sbory postupvyhledáváni mezi odborníky a prosluli mj.
nì pøedvedly to nejlepší ze svého repertoáru
jako tzv. koèároví konì u významných
a nakonec si všichni zazpívali spoleènì.
královských a šlechtických dvorù. Klukùm se
Závìreèné bouølivé ovace ve stoje byly pro
pobyt mezi "koníèky" moc líbil. Mohli si
všechny
kluky
alespoò
èásteènou vzpruhou po
velmi namáhavém dni.
V nedìli dopoledne byl
individuální program v rodinách a odpoledne jsme po
kolejích cestovali zpìt domù.
Zájezd se povedl, proto e
splnil to hlavní: poznat jiná
místa, nové kamarády, vzájemnì si pøedvést svùj kumšt
a v poøádku se vrátit domù,
aby se mohlo vyprávìt, tìm,
kteøí to nevidìli a neslyšeli.
Tak to má být.
Alena Skutilová

strana 6

èerven 2004

VOX

jsem zhruba v půlce svého života
pokračování ze str. 2

sboru, do Ko átek. Po té jsem pøešla i se sbory pod
Základní umìleckou školu. To bylo snad v roce
1994. Zaèala jsem jezdit na všechny akce Pueri,
v dy ze zaèátku to byl takový rodinný podnik.
Kdy odešli ze sboru oba synové (Petr po
10 letech a Marek po 17!), nechtìla jsi také
odejít?
Vùbec ne. Jen jsem se stáhla více do pozadí. U
se také sbor dnes posunuje nìkam jinam. Máte
klavíristku, hlasovou poradkyni, lékaøku - prostì
kompletní servis. Vy sami se teï staráte na
táborech o mladší kluky. Od té doby mám také
více èasu na vlastní rodinu. Jsem ráda, proto e
nìkdy mi bylo dost vyèítáno, e nejedu na víkend
s nimi, ale jsem na soustøedìní PG. A zadarmo.
A nevadí ti, e nejsi "na pódiu"?
Rozhodnì ne. Jsem ráda, kdy mne napøíklad
souèasní i bývalí èlenové zdraví na ulici. Velice mne
potìšilo, kdy mne pozdravil tøeba Lukáš Lexa
(bývalý èlen PG a holešovický hromotluk), a to
sedìl uprostøed svých kamarádù v hospodì. A
navíc já tu práci úèetní mám docela ráda, je to
samostatná práce a nikdo mi do ní nemluví. A
vùbec jsem dost vytí ená, proto e na pùl úvazku
pracuji pro sbory jako organizaèní pracovník a na
druhou pùlku jako finanèní úèetní pro školu. Tak e
poèítám a do toho mi volají rodièe, e má jejich syn
malé kalhoty. Ne všichni by to mohli dìlat, nebo
potøebují ke své práci klid a tady stále nìkdo je.
Ale mnì to takhle spíše vyhovuje. Baví mne, kdy
musím z tatínkù páèit, do jakého oddìlení to jejich
dítì chodí a na který koncert vlastnì chtìjí vstupenky. A líbí se mi i komunikovat s dìtmi.
Pøedstava, e bych nìkde sedìla v kanceláøi a
poøád koukala do papírù nebo do poèítaèe, mne
dìsí.
Èasto mi dìti øíkají, jestli bych se spíše nemìla
dát na regionální politiku (tøeba oddìlení pro styk
z veøejností - poznámka), kdy ráda mluvím s lidmi
a všichni mne v Praze 7 znají.
U dlouho pracuješ ve stejném kolektivu.
Jak se to dá zvládnout?
To je dost slo itá otázka Musím si stále uvìdomovat, e je ještì jiný svìt a nesmím si všechno
tolik pøipouštìt. A vycházet s lidmi mi myslím
celkem jde. U jsem si zvykla i na naši mláde , na

Honzu (Zapletala) i na Andreu (Sušilovou). A já
jsem rozený optimista a udr ela jsem si to, aèkoliv
mùj mu i Marek jsou velcí pesimisté. Bráním se
svým pøiblblým optimismem.
Jak od toho všeho odpoèíváš?
Chodila jsem hodnì cvièit. Udr uji si okruh
svých známých, nezávislých na sboru. Døíve jsme
hodnì s dìtmi jezdili ven. Teï chodím do knihoven, hodnì ètu, chodím do kina, do divadla, na
výstavy. Ale u ne koncerty. Toho u mám dost. A
zvykli jsem si s man elem jezdit na víkendy na naši
novì zrekonstruovanou letní vilku, aby si Petr,
který s námi jediný zùstal, od nás alespoò na
víkend odpoèinul, nebo s námi trpí. Tam bychom
také chtìli strávit stáøí. Teï tam ale ještì nechci
zùstávat, proto e v zimì tam mù u tak akorát
pozorovat sýkorky a veverky.
A tvùj vztah k hudbì?
Jsem hudebnì nevzdìlána. Ani neznám noty.
Ale man elovi rodièe byli hudebnì vzdìlaní
hodnì. A mé dìti to mají po nich. Babièka napøíklad poznala ka dou skladbu.
Tak e máš talent a nijak jsi ho nerozvíjela.
Já jsem dokonce jako dítì udìlala zkoušky do
nìjakého pìveckého sboru. A dodnes ráda
zpívám, co mi doma neustále zakazují: "Prosím
tì, mami, hlavnì nezpívej!"
Co se ti ze sborových akcí èi repertoáru
nejvíce líbilo èi líbí?
Nejvìtší dojem na mne udìlalo vaše vystoupení
tehdy v Plzni s Lloyd-Webberovým Requiem a také
nahrávaní Faurého Requiem v Lanškrounì. Nebo
kdy jste zpívali poprvé na Pra ském hradì, pro
nás rodièe to byl zá itek. A líbí se mi mu ská èást,
i kdy stále omílá stejný program. Líbí se mi i kombinace s chlapeckým sborem. Mnì to zní prostì
lépe ne holky. Kluci se mi líbí víc obecnì. Co mnì
tedy ale vadilo, to byly nìkteré koncerty Letenské
vonièky. Stále stejné vìci a stále stejný zvuk, to
není pro mne. Máš rozhovory vùbec ráda? Pøece
jen jsou do jisté míry bilanèní.
To je mùj první rozhovor a já navíc docela ráda
vzpomínám. Tedy doma nemù u. A navíc nebilancuji. Byly jsme jednou, já a Zdena, u man elovy
tetièky. Právì jí bylo 100 let a nám bylo kolem
pìtaètyøiceti. A byla plná energie. Tak e já jsem
zhruba v pùlce svého ivota. Martin Rudovský
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jitro a pueri gaudentes na hamu
Následující článek napsala na žádost šéfredaktora
kdy mì z mých myšlenek vytrhly Moravské
exkluzivně pro VOX členka Jitra. Svýma očima popisudvojzpìvy Antonína Dvoøáka. Od kdy zpívají v
je vystoupení v Praze.
chlapeckém sboru holky? Marnì jsem ale v
Sedìly jsme vzadu v sále a napjatì oèekávaly
sopránu hledala nìjaké schované dìvèe. Bylo to
zaèátek koncertu. Potlesk, Pueri gaudentes
neuvìøitelné, ještì nikdy jsem neslyšela zpívat
nastoupili na pódium.
kluky tak bájeènì bez šustotu! A
Se zájmem a jistou mírou zvì- fakta
to nemluvím o èistì vyzpívaných
davosti jsem poslouchala, jak Jarní koncert
vysokých tónech.
kluci zpívají a obèas jsem s 28. 3. 2004
No a potom u pøišla druhá
kamarádkou
prodiskutovala Pueri gaudentes a jejich host:
pùlka koncertu. Stály jsme na
nìkteré nezbytné vìci, jako Královéhradecký dìtský sbor
pódiu a zpívaly, pøišel nám
Jitro, sbormistr: prof. Jiøí Skopal
napø. e ten ve tøetí øadì otvírá Na programu: Dvoøák, Eben,
podìkovat Petr Eben, potom
pusu jako kapr a podobnì. Ale Mácha
jsme zase zpívaly a na závìr
na druhou stranu, bez otevøené
nám pøišel podìkovat Otmar
pusy nejde zpívat! Brzy jsme se však zaèaly
Mácha. Všechno se sebìhlo tak rychle, e si u
soustøedit na naše vystoupení. Dnes to nesmína víc vìcí nevzpomínám, a tudí u Vám toho
me pokazit, koncert v Praze zpíváme opravdu
moc nepovím. Zkuste se zeptat nìkoho z
málokdy. Èeká nás tì ký program sestavený
posluchaèù...
pouze se skladeb Petra Ebena a Otmara
Dìkujeme paní Souèkové a sboru Pueri gauMáchy. A co víc, tito dva skladatelé dnes sedí v
dentes za mo nost zpívat koncert v Praze a za
publiku! Pøišli si nás poslechnout! A aby toho
krásný zá itek, který nám zpívání s Vámi pøinesnebylo málo, pøišel i pan Jurkoviè, pan Kulínský
lo. Rádi si s Vámi za rok zazpíváme zase!
a plno jiných sbormistrù.
Za D itro
U u se o mì zaèínaly pokoušet mrákoty,
Markéta Kuèová
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troškova carmen v sop zaujala
Nová inscenace Bizetovy opery Carmen (premiéra 11. bøezna), ve které se znovu vrací na
pódium dvacítka klukù z koncertního sboru
Pueri gaudentes, vyvolala velkou pozornost
veøejnosti. Premiérové uvedení navštívilo nebývalé mno ství celebrit - namátkou jmenujme premiéra V. Špidlu, ministra kultury P. Dostála,
místropøedsedkyni Poslanecké snìmovny M.
Nìmcovou, první dámu L. Klausovou, šéfdirigenta FOK S. Bauda, skladatele Z. Mertu èi herce J.
Kaèera.
Rozdílnì pøijaté nové nastudování Carmen
pod taktovkou francouzské dirigentky Claire
Lavacher a v re ijním pojetí Zdeòka Trošky
podrobila kritice také vìtšina celostátních
deníkù a odborných hudebních èasopisù. Frank
Kuznik v Prague Post o Carmen píše: "Od
známých úvodních not pøedehry pøináší toto pøímoèaré pøepychové pøedstavení vše, co Carmen
pøinášet má: zachycuje vznìtlivou smìs lásky,
árlivosti a rozpolcené oddanosti, oslòuje publikum pestrým tancem a sborovým zpìvem a
odrá í energii hudby øízným tempem a podmanivým výkonem. Pøidejte nezkrotný dìtský
sbor a výrazné sólisty a získáte tøi hodiny vzlet-

strana 4

Missa adventus et quadragesimae pro mu ský
sbor a varhany. Ve druhé èásti veèera se pøedstavil dìtský sbor Jitro (sbormistr Jiøí Skopal).
Jeho program byl sestaven ze skladeb Petra
Ebena (výbìr z Liturgických zpìvù) a Otmara
Máchy (Proverbia, Ta moravská brána, Hymnus
"Cedant arma togae"). Vynikající technická
úroveò hradeckého sboru zaruèila perfektní
provedení všech obtí ných partitur, vèetnì
obzvláš nároèného Máchova cyklu Proverbia.
Zajímavá dramaturgie koncertu a výborné
výkony obou sborù pøipravily pra skému publiku velmi hodnotný hudební zá itek.
Lukáš Vasilek
Další recenzi na tento koncert napsal prof. Jiří Kolář
pro sbor.cz a časopis Cantus. V plném znění ji najdete
na www.pueri.cz.

webmaster@pueri.cz

z historie

ohlasy na společný koncert jitra a pg
Výjimečný koncert Jitra a Pueri gaudentes poctila
návštěvou řada sbormistrů a skladatelů. Následující
článek byl napsán pro Hudební rozhledy.
V nedìli 28. bøezna 2004 se v pra ském
Lichtenštejnském paláci konal sborový koncert.
Pozvání chlapeckého sboru Pueri gaudentes
pøijal Královéhradecký dìtský sbor Jitro, sbor,
který si svým umìním vydobyl velké mezinárodní uznání a který slýcháme v Praze bohu el
jen zøídka.
První polovina koncertu patøila hostitelskému sboru Pueri gaudentes (sbormistøi Zdena
Souèková a Jan Zapletal). Muzikantsky spontánní provedení Šesti Moravských dvojzpìvù
Antonína Dvoøáka v Janáèkovì úpravì pro
smíšený sbor a klavír vystøídala velmi koncentrovaná interpretace skladby Petra Ebena

ného a velice srozumitelného pøedstavení." Petr
Veber z Hospodáøských novin konstatuje, e:
"pøizváním filmaøe a milovníka vá né hudby
Zdeòka Trošky k re ii Bizetovy Carmen
neudìlala Státní opera Praha chybu, nebo premiéra nové inscenace nabídla divadelnì pùsobivý pøíbìh." Vlasta Reittererová z Hudebních
rozhledù si všímá i výkonu našich klukù: "Snad
poprvé ze všech inscenací Carmen, které znám,
jsem vidìla skvìle provedenou dìtskou parodii
výmìny strá í, sborem Pueri gaudentes navíc
výbornì zazpívanou." Dále uvádí, e: "v premiérové Carmen jednoznaènì zvítìzila hudba.
Dirigentka Claire Lavacher vedla orchestr jistì a
s jiskrou, temperamentnì, s nostalgickými i
drásavými tóny na patøièných místech."
V souvislosti s novým nastudováním Carmen
(PG úèinkují v opeøe ji deset let) pøineslo letní
vydání ètvrtletníku Státní opery Praha také profilový èlánek o Pueri gaudentes. Nám nezbývá
ne si pøát, aby za dalších deset let, a se bude
tøeba pøipravovat další nové nastudování, u této
práce Pueri gaudentes opìt nechybìli.
Jan Zapletal

Pøed 10 lety:
Po pravidelné dubnové Letenské vonièce sbor
pilnì nacvièoval na svùj závìreèný koncert, který
se konal v kostele sv. Rocha. Dùle itý byl zejména tím, e se jednalo o první pra ský celoveèerní
koncert Pueri gaudentes. Letní soustøedìní se
tradiènì na konci prázdnin odehrálo v novém
místì - jihoèeských Ondøejovicích.
Pøed 5 lety:
V závìru koncertní sezóny se sbor zamìøil na
provedení Vivaldiho díla Gloria in D. Pra ským
posluchaèùm jsme tento barokní kus pøedvedli v
kvìtnu v kostele sv. Havla a v èervnu v Rudolfinu,
v obou pøípadech s Piccola orchestra pod
vedením Marka Valáška. Pueri 3 se v závìru
kvìtna poprvé zúèastnili liberecké pøehlídky
pøípravných sborù Malí zpìváèci. Poslední víkend
pøed prázdninami jsme ve sboru slavili Vánoce -

ve tøicetistupòových vedrech se natáèelo CD
Sem, sem, sem, pastýøi. Letní soustøedìní se v
tradièním termínu konalo podruhé v Dolejším
Tìšovì.
Pøed rokem:
Pueri 3 se v závìru bøezna vydali na svùj víkendový zájezd do Sušice a pokraèovali tak v dlouholeté tradici pøátelství obou sborù. Hosté ze
Sušice se pøedstavili na našem tradièním jarním
koncertu na HAMU. Hlavním bodem programu
byl ale ètrnáctidenní zájezd do Japonska. Ještì
pøed odletem jsme na "Japonském koncertì" v
Betlémské kapli pokøtili novì vydané CD
Zkouška na koncert. Koncertní sezónu jsme uzavøeli sérií tøí koncertù, které jsme uspoøádali se
Stockholmským chlapeckým sborem. Letní
soustøedìní se ji podruhé (a ne naposledy) kon(JZ)
alo v oblíbených Všechlapech.
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