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přehled akcí na nejbližší období
19.-21. 10. hostíme polský chlapecký sbor Slowiki Szczeciñskie
KS
20. 10.
19:30 zahajovací koncert jubilejní patnácté koncertní sezóny v kostele
KS
sv. Antonína. Spoleènì s Piccola orchestra bude v obnoveném nastudování provedeno dílo A. Vivaldiho Gloria
koncert v Drá ïanech
7. 11.
KS
11.-14. 11. zájezd do Opavy
KS
dva výchovné koncerty, veèer hlavní koncert
15. 11.
KS
benefièní koncert - uzavøená spoleènost
23. 11.
P2
18:00 pøedvánoèní koncert pøípravných oddìlení - Aula ZŒ Umìlecká
10. 12
P1 + P3
19:00 koncert v Mnichovì Hradišti
16. 12.
KS
15:00 a 18:00 vánoèní koncerty v Betlémské kapli
19. 12.
P3 + KS
20.-25. 4. zájezd do Francie
KS
zájezd do Nìmecka - mezinárodní soutì v Lindenholzhausenu
5.-9. 5.
Mu i KS
oslavy 15. výroèí zalo ení sboru, slavnostní koncerty
7.-9. 10.
všichni

představení ve sop do konce roku 2004
Carmen 17. listopadu, 19. prosince, 29. ledna, 5., 11., 25. února, 5., 30. bøezna, 8., 17., 27.
dubna, 20. kvìtna, 4., 12. èervna
Turandot 29. øíjna, 16. listopadu, 4. prosince, 28. ledna, 9. kvìtna, 18. èervna

od jurkoviče k mácalovi
I takto by se dala ve zkratce charakterizovat hudební kariéra Martina Rudovského. Dlouholetý
èlen Pueri gaudentes a odstupující šéfredaktor VOXu se s Pueri gaudentes rozlouèil na posledním
koncertì Severské cesty ve Vilniusu. A ji šest dní po návratu ze zájezdu èekala na Martina
Rudovského velká pøíle itost. Pod hlavièkou Pra ského filharmonického sboru vystoupil na zahajovacím koncertì Èeské filharmonie v pra ském Rudolfinu. V pøímém pøenosu ÈT si jako èlen sboru
zazpíval pod vedením šéfdirigenta Zdeòka Mácala ve skvostné Janáèkovì Glagolské mši.
A tak hudební dráha Martina Rudovského, která zaèala v lavicích ZŠ Umìlecká u pana uèitele
Pavla Jurkovièe, pokraèovala v Pueri gaudentes pod vedením Zdeny Souèkové a v poslední dobì
vrcholila v Kühnovì smíšeném sboru, dostala další dùle itý impuls. Kdy si k tomu uvìdomíme, e
Ruda ještì studuje kombinaci èeský jazyk - hudební výchova na Pedagogické fakultì a od letošního
roku novì té hudební vìdu na Filozofické fakultì, zaèíná se objevovat otázka, zda-li je toto všechno v mo nostech lidského jedince.
Ka dopádnì, Martine, a tvá preofesionální kariéra dopadne jakkoli, a u si stoupneš pøed katedru jako uèitel, zahrabeš se v archívech jako hudební vìdec èi vystoupíš na svìtová pódia jako
zpìvák, pøejeme ti na tvé další cestì mnoho úspìchù. A dìkujeme za práci, kterou jsi tomuto
plátku vìnoval.
Tvoji Pueri

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 18. øíjna 2004

strana 8

V
øíjen 2004

X

roèník 5 / èíslo 3

Pravidelný obèasník
chlapeckého sboru
Pueri gaudentes
zdarma

reklama na pueri gaudentes
A nic na tom neubírá, e jsem sbor a šéfredakfenomén sborového sebedoprovázení by bylo pro
torskou stolici opustil. Nemám ve zvyku, stejnì
jeho vzácnost a uhranèivost záhodno udr et.
jako sbormistrynì, se pøíliš otáèet zpìt a pohlí et
Zazpíval jsem si svá první a mo ná i poslední sóla
na dálavy mnou zdolané. I kdy v mém pøípadì jde
pìvecká, vykrojil si své první vrásky na letních
spíše o malé høištì
soustøeveních. Sbor je také, trochu
Kaštánek ve Stromovce.
vypoèítavì øeèeno, nejlevnìjší cestovní
Reklama na PG - str. 1
Mù e se ovšem stát kanceláøí (co je to na tøi týdny do
Básnì z tábora - str. 3
v dy nìkteré ivoty se
Japonska za 10 000,- Kè?) a navíc
Severská cesta - str. 4
tak vyvíjejí -, e bude
kanceláø vám nezajistí pobyt v rodinách.
Slowiki Szczeciñskie - str. 5 Setkávání s rodinami byla pro mne dosud
Kaštánek v mém ivotì
Táborový deník - str. 5
tøebas obdobím nejcentou nejhlubší zkušeností a budu z nich
nìjším.
jistì tì it ještì dlouho. Velice unikátní
Bestiáø PG - str. 6
V Šimáèkovì mi bylo
pøíle itost pro mne znamenal i sborový
Z historie - str. 6
dovoleno témìø vše: Pøíhody pìvce Nezbedy - str. 7 èasopis Vox, je tímto pøebírají Milan
doprovázel jsem na flétDolejší a Jiøí Tayerle.
ny, na uøíznutou rukoje od deštníku, na prïostroj
Teï dìkovaèka! Dìkuji za všechny, kteøí na to
(tak pøekøtili Pueri 3 støedovìký trumšajt), pøièem
nemìli odvahu èi kteøí nemìli mo nost takto

obsah

pokračování na str. 2

trocha poésie nikoho nezabije
chilli jsme přežili
Nikoliv poprvé se v jinak nepoetickém plátku
objevuje Poésie. V nìkterých pøípadech spíše
poezie, ale tøebas olympijské ódy stojí zato. A teï
k jednotlivým výtvorùm a výrobkùm.
Variace na Kainarova Hokejistu vznikla v dílnì,
tuøín promiòte tuším, tøetího oddílu, a to jako
splnìní úkolu vyplývajícího z táborové hry Bo e,
nezlob se! Aby to zaèínající básníci nemìli tak
tì ké, Jan Pirner, zadavatel, zamlèel z originálu
jen nìkterá slova. Urèitì poznáte jaká. Kdyby
Josef Kainar (1917 - 1971) il, jistì je to na alobu,
nebo tøetí oddíl svým výkonem naplnil skutkovou
podstatu trestného èinu znevá ení opravdového
veršotepce. (Odpust, Mirku, paragraf nevím!)
Ódy, mùj hlavní favorit, byly sepsány na popud

jedné z olympijských disciplín. Jako urèitý model
zde poslou ila 6. olympijská óda antického básníka Pindara; douška pro zájemce: lze zapùjèit i originál. Vojta Vorlíèek ni Ondøej Novák se Pindarovi
formální dokonalosti nezalekli a podle pravidla
"všude dej Ó, trochu zapindej a bude to Óda" uvili
ony oslavné vìnce.
Pohnutka vedoucí ke genezi posledního opusu
(malá parodie na jazyk jazykovìdcù) je celkem na
bílém dni. Proto e toti oddílový vedoucí nemá
kuchaøkám, Pìnièkùm èi lihovarníkovi co nabídnout, krom svého chatrného duševního bohatství,
musí i oddílový vedoucí osedlat Paegase, nebo alespoò vyhøebelcovat prašivou herku.
Martin Rudovský
pokračování na str. 2
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reklama na pueri gaudentes
pokračování ze str. 1

"veøejnì" podìkovat. Dìkuji všem zpìvákùm, s
kterými jsem mìl tu èest ve sboru Pueri gaudentes
zpívat a sdílet tak jedineènou kontemplaci, v jakou
se obèas v malých záblescích sborový zpìv
promìòuje. Dìkuji také celému vedení; tady bych
nerad jmenoval, nebo jedno vynechané jméno by
mohlo celé dìkování zhatit. Jedno jméno ale
zmínit chci, dìkuji mockrát zakladatelce a sbormistryni Zdenì Souèkové za vše, co pro mne za ta
léta udìlala, a za vše, co jsem se od ní nauèil. Dìkuji

příhody pěvce nezbedy

mnohokrát!
A proto e jsem si vìdom uslzenosti a zvýšené
koncentrace pathosu ( ák Pavla Jurkovièe se nezapøe), je toto èíslo Voxu pøedevším humorné, jak alespoò doufám. Viz další pøíhody pìvce Nezbedy èi
výplody letošního všechlapského kempu. To
zdravím.
Martin Rudovský
rudovsky@pueri.cz
P.S.: Nechce nìkdo modrou sí ovku? a omlouvám se za Bestiáø.

komiks na stránkách sborového časopisu

trocha poésie nikoho nezabije
chilli jsme přežili
pokračování ze str. 1

Hokejista
Josef Kainar

Hokejista
3. oddíl - Pyrathinaikos

Hokejista
u se chystá.
Obléká si bílé trièko,
pøes to trièko luté trièko,
pøes to luté modrý dres,
u i do trenýrek vlez,
pøipíná si první chrániè,
potom ještì druhý chrániè,
tøetí, ètvrtý,
také pátý,
u je celý kulovatý,
všude na nìm vr e kù e,
sotva e se ohnout mù e,
za velkého funìní
natáh boty s bruslemi,
co jsou ostré jako nù ,
potom jen ta pøilba u ,
rukavice, hùl,
a jede…

Hokejista
u se blí í
Obléká si bílé brusle,
pøes to mají luté dresy,
pøes to hraje modrý tým,
u i do šatny vlez,
pøipíná si první brusli,
potom ještì druhý chrániè,
tøetí, ètvrtý,
také pátý,
u je celý obleèený,
všude na nìm vr e chrániè,
sotva e se ohnout svede,
za velkého køiku
natáh boty s pøilbou,
co jsou ostré jako hùl,
potom jen ta sviští u ,
rukavice, hùl,
a pás…

Jak to jede na tom ledì?
Bác, a le í. Bác, a zase.
Le í v celé té své kráse.

Jak to jede na tom ledu?
Bác a le í. Bác, a zase.
Le í v celé té své slávì.

Je to s Mirkem , je to bledé.
Má dres.
Bruslit nedovede.

Je to s Mirkem, je to v háji.
Má dres.
Bruslit neumí!

strana 2

z historie
pokračování ze str. 7

pokračování na str. 3

provedli Rybovu Èeskou mši vánoèní a druhý v
klášteøe sv. Ane ky, kde jsme pokøtili nové vánoèní
CD Sem, sem, sem, pastýøi.
Pøed rokem:
Hned na dvou velkých koncertech se Pueri gaudentes pøedstavili v øíjnu. V kostele sv. Šimona a
Judy sbor zpíval na benefièním koncertì pro projekt Voices for Hospices, o pár dní pozdìji uspoøádal gratulaèní koncert k sedmdesátinám Pavla

Jurkovièe. Poslední øíjnový den byl dùle itý pro
mu skou èást. Na soutì i Pra ské dny sborového
zpìvu si vyzpívala první místo v kategorii mu ských
sborù a zvláštní cenu za výbìr soutì ního repertoáru. V listopadu sbor jako host vystoupil na koncertì Muziky Souboru písní a tancù Josefa
Vycpálka (letos spolupráce pokraèuje) a v prosinci
uspoøádal dva pøedvánoèní koncerty - v Mìstské
knihovnì a ve Šternberském paláci.
(red)
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bestiář pueri gaudentes

trocha poésie nikoho nezabije

aneb průvodce po jménech koncertního sboru
Kapitola XI.
Kdo je Kevin?
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 laskavý ètenáøi, na
stránkách VOXu se u koneènì
uzavírá (pláè) medailónková kdo chce, mù e mít i kuøecí sága Bestiáø PG. Autor se vydal
ze všech sil, je vyèerpaný a tiše
pláèe ve svém budoáru. V nejubilejní jedenácté kapitole, i kdy
prvoèíslo má svou symboliku,
Vás seznámím s posledním (pláè)
osudem, mým velkým oblíbencem a v budoucnu slovutným umìlcem a èlenem elity èeského
národa. Jen se nerozbreè! (pláè)
1. Kevin (rod mu ský, vzor pán,
1. soprán)
Kdo zná charismatického herce Franka Nera,
tuší, co jsou to modré oèi. Kdo však zná
Ondøeje Lebedu, co jsou blankytné zraky, ví.
Ledovcová jezera se zahanbena pokrývají
bílým pøíkrovem. Zatímco Ondøej má havraní
krytinu. (Omluvte zvýšenou hladinu poetismù,
nìjak mì to dnes bere.) Ale make-up bo í ještì

chilli jsme přežili

nedìlá umìlce.
Dnešní Bestiáø je kratší jiných dílù, nebo fascinovaný pisatel tìchto øádkù musí dát všem
šanci k pokochání. Ondøej toti vyøezává. Kdy
jsem to prvnì zaslechl, i øekl jsem sobì: to bude
takové to dìtské
pi lání; má to být
kùò, ale ve výsledku
se to více podobá
stáji. Jen e… (viz
pøíloha, která svou
velikostí
umnì
zastírá vyschlý pramen
autorovy
invence).
Kromì mazlení s
døevem se Ondøej
oddává laskání slonovinových destièek…,
prostì hraje na klavír. A Kevin? Dìtskému
ruskoamerickému herci M. Culkinovi pøikázal
hollywoodský scénárista, aby zùstal Sám doma
a pøedstíral, e je láskyplným, otomilým a
zároveò chytrým Kevinem. Ovšem Culkin se po
poslední klapce opìt promìnil ve frackovitého
a zámo ného rabiáta, nyní navíc podezøelého z
dr ení omamných látek, náš Kevin však zùstává
stále tý .
P.S.: Toto je poslední P.S.: Toto je poslední P.S.
Martin Rudovský
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Óda na Apollóna
Vojta Vorlíèek (Radar)

Všechlapy
kolektiv vedoucích a asistentù
(urèeno pro zpìv na známou notu)
Vìnováno Všechlapským

Apollón byl docela slavný, ó vladaø.
Vládl písni a klidu.
Moc a moc hezky umí zpívat,
urèitì mu to moc vìøím.
Byl ve vzduchu i na zemi.
Kdy ho nadnášel jeho zpìv
a kdy nechtìl, tak byl ve svém domì.
Ka dý den ho napadaly nové písnièky
a zpíval si je pøi zalejvání kvìtin.
Ka dý den navštìvoval:
Ó Dia, Ó Afroditu, Ó Kyklopa,
Ó Pallas Athenu, Ó Poseidóna,
Ó Šikulu.

1. Dneska to byl teda nášup,
ka dý mìl zase svùj díl,
pochutnal si Slávek Košut,
druhá chatka, první oddíl.
Ref.: Máòa, Lenka, Táòa, Vìra
zase v jednom kole.
Milan Novák, Pavel, Šárka
taky v jednom kole.
2. Usma kvìták, natøi vdolek,
je to lepší ne Odkolek.
Ref.
3. V rychlém sledu jak na ledu
létají tu veèeøe (obìdy),
doufáme, e za rok zase
pøecpeme se… knedlikama (rohlikama).
Ref.

rudovsky@pueri.cz
Óda na Afroditu
Ondøej Novák

z historie
Pøed 10 lety:
Vzhledem k jarní premiéøe opery Carmen byl
podzim pøed 10 lety zejména ve znamení øady
vystoupení na pódiu Státní opery. Kromì toho se
sbor pøipravoval na první mezinárodní soutì a
pøipravoval vánoèní program. Hlavní vánoèní koncert se konal v Sále Martinù na HAMU a mimo jiné
na nìm zaznìla premiéra skladby Emila
Hradeckého Omnis Sermo Dei Ignitus.
Pøed 5 lety:
Podzim v rychlém bìhu - tak by se dal charakterizovat vstup sboru do nové sezóny. Ji v záøí se
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sbor pøedstavil na Svatováclavských slavnostech na
Pra ském hradì v provedení Lloyd-Webberova
Requiem se Symfonickým orchestrem Èeského
rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Hned
vzápìtí následovalo pøelomové tøítýdenní turné do
Japonska. 32 zpìvákù navštívilo 5 mìst, mj. Tokyo,
Kyoto a Hamamatsu. Nabitý podzim pokraèoval
spoleèným vystoupením mu ské èásti a Komory
Sušického dìtského sboru v sále pra ského
Hlaholu. Velké vánoèní koncerty byly hned dva;
první v Rudolfinu, kde jsme s Radostí a Gaudiem
pokračování na str. 7

Ach, milá Afrodite!
Ty panno krásná.
Tvé modré oèi záøí pøímo z lásky bo í.
Ach, milá Afrodite.
Na tvùj oltáø kladu dar,
pøitom mé srdce puká
a slzy skapávají po mých umounìných tváøích.
Nech se Ti, má Afrodite,
tato obì zalíbí a láskyplnì ji pøijmeš.
Z láskou a pokorou se Ti klaní a smeká
Ondøej Novák.
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z deníku severské cesty
Úvod: 45 zpívajících chlapcù a mu ù si na 11
další povedený koncert (v kostele sv. Goranse) a
koncertù pøipravilo 6 chlapeckých, 9 mu ských, 2
ubytování ve stockholmských rodinách.
èistì sólové a 12 spoleèných skladeb (ale napø.
So 28.: Celý den, a do 5 hod. program v rodVivaldiho Gloria = 1 skladba). Nácviku tìchto písní
inách, noèní trajekt Viking line. Vyjeli jsme asi v 8,
jsme vìnovali nejen velkou èást tábora, ale i soboveèerka byla u v 10, tak e jsme si loï Amorella
tu pøed odjezdem. Vìtšinu nocí
moc neu ili. (Jak kdo!)
jsme byli ubytováni v rodinách, co
Ne 29.: Vstáváme brzy ráno,
nám umo nilo poznat jednotlivé
snídanì formou švédského stolu.
Severská cesta
zemì lépe. Ke zvýšení poètu inforJsme v Turku, na nejsevernìjším
mací v našich hlavách také pøispìl 22. 8. - 5. 9. 2004
místì zájezdu. Ráno zpíváme 3
koncertní zájezd do Polska,
mikrofon a reproduktory v autoskladby na mši. Obìd, prohlídka
Švédska, Finska, Estonska,
busu.
mìsta,
koncert.
K
veèeru
Lotyšska a Litvy
Nyní k prùbìhu zájezdu:
Vystoupili jsme na 11 koncertech, pøejí díme do Helsinek, kde si
Ne 22.: Dlouhá jízda naším navštívili 8 chlapeckých sborù,
nejdøíve poslechneme koncert
zeleným autobusem Holešovský. 5 hlavních mìst
našeho hostitelského sboru a
Do Štìtína jsme dojeli tìsnì pøed a tøikrát jeli trajektem
potom jedeme s rodinami do jejich
naším koncertem. Nejprve jsme
i našich domovù.
zazpívali nìkolik skladeb bìhem mše za úèasti
Po 30.: Dopoledne asi nejzajímavìjší koncert,
biskupa, a pak jsme mìli koncert vlastní. Kostel byl
toti výchovný koncert pro jednu helsinskou školu.
slušnì obsazen a divákùm se koncert urèitì líbil.
Na tomto koncertì zpíváme poprvé a naposled ve
Hned poté jsme jeli do ubytovny.
sborových trikách. Pak chvíli navštívíme nìkteré
Po 23.: Ráno, hned po snídani, jsme si prohlédli
hodiny a odpoledne strávíme prohlídkou mìsta.
památky ve Štìtínì a krátce po poledni jsme u jeli
Veèer máme koncert. Zvláštì únavná zkouška.
na sever Nìmecka, do Sassnitzu, odkud nám jel
Út 31.: První pùli dne jsme strávili ještì v
trajekt Scandlines do Švédska. Trajekty byly na
Helsinkách a krátce po poledni ji plujeme do
'Severské' v dy pìkné, v dy bylo co dìlat. Do ŠvédTallinu. Na lodi Rosella si dokonce prohlédneme i
ska jsme dojeli za tmy, noc v autobusu (strašné).
kapitánský mùstek. V Tallinu jsme mìli koncert na
Út 24.: Ráno jsme navštívili muzeum Husquarny
radnici. Sál byl malý, ale doslova pøeplnìný. Pøejezd
a pak celý den v busu. Zmíním se ale o jedné pauze
autobusem, ubytování.
bìhem cesty. Hned u dálnice byla zøícenina hradu
St 1.: Skoro celý den jsme jeli autobusem do
(Brahehus - pozn. red.). Vyfocena spoleèná fotka
Rigy. Tam máme nejdøíve zkoušku a potom konpøed hradem + natoèení skladby Pred muzikú na
cert v kostele sv. Salvátora.
kameru (tu jsme zpívali asi na 10 místech, prý se to
Èt 2.: Dopoledne prohlídka Rigy. Obìd v nìèem,
nìjak sestøihá). Veèer pøíjezd do Stockholmu, ubyco bychom u nás nazvali Menza. Pøejezd do
tování v rodinách.
Vilniusu. Rozdìlení do rodin.
St 25.: Pøipojuje se k nám Zdena, která letìla
Pá 3.: Ráno zkouška v kostele sv. Kazimíra a po
letadlem. Koncert v kostele sv. Kláry se povedl.
prohlídce mìsta ve stejném kostele koncert.
Zbytek dne jsme strávili prohlídkou mìsta, pak
(Setkání s Vytautasem Miškinisem)
zase do rodin. Tento den vznikla instituce
So 4. a Ne 5.: Odjezd do ÈR pøes Polsko. Pøíjezd
Sportovního zpravodajství (uvádìl Mr. Pirner v
v 7:30.
autobusu, v dy znìlka a co se dìje).
Zá itkù bylo hodnì a kdybych je mìl všechny
Èt 26.: Pøesun do Uppsaly. Zkouška a koncert
napsat, VOX by na to nestaèil. Severská cesta pøineve zdejším dómu. Odpoledne prohlídka mìsta,
jmenším splnila mé dosti vysoké oèekávání.
prší. Veèer ubytování v rodinách. (Dodnes jsou
Michal Donát (13),
tam z nás vydìšení - pozn. red.)
který ruèí za správnost informací vlastní hlavou
Pá 27.: Návrat zpìt do Stockholmu. Dopoledne
P.S.: Severská cesta všechny úplnì odrovnala.
jsme navštívili Vasa muzeum (stará loï), v poledne
Pøihlaste se, kdo šel druhý den ráno do školy. A
støídání strá í na zámku, další prohlídka mìsta,
nehlaste se všichni.

fakta
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słowiki szczecińskie
I v tomto čísle pokračujeme ve volném seriálu, ve
kterém vám představujeme zajímavé české i zahraniční
sbory. Dnes o polském chlapeckém sboru, se kterým
Pueri gaudentes vystoupí na prvním koncertě jubilejní
patnácté sezóny.
Sbor S³owiki Szczeciñskie (Štìtínští Slavíci - The
Szczecin Boys´ Choir "Nightingales") vznikl ji v
roce 1960. Celých ètrnáct let ho vedl jeho zakladatel Jan Szyrocki. V roce 1974 ho u sbormistrovského pultíku vystøídala Elzbieta Berczynska-Kus,
která sbor vedla a do roku 1992. Od té doby sbor
vede souèasná sbormistrynì Bozena Derwich.
Sbor procestoval témìø celou Evropu, ale také
Ameriku, Asii a Afriku. V roce 1992 se napøíklad
zúèastnil svìtového festivalu dìtských sborù ve filipínské Manile, v roce 1994 vyhrál ètvrtou cenu na
soutì i ve španìlské Tolose (tato soutì patøí mezi
pìt nejnároènìjších evropských soutì í, podobnì
jako Gorizia, kde byli Pueri gaudentes pøijati jen do
kategorie B), dále se sbor zúèastnil soutì í a festivalù v Jihoafrické republice, Cantonigros - Španìlsko (2. cena), Netanye - Izrael (zlatý diplom), San
Franciscu - USA (2. cena), Thajsku, Indonésii,
Taiwanu a Singaporu. Za jeden z vrcholù své èinnosti pova uje sbor úèast na 30. roèníku kongresu
"Pueri Cantores" v Øímì, v jeho rámci pape Jan
Pavel II. udìlil sboru soukromou audienci. Ve
ètyøicátém prvním roce èinnosti sbor vycestoval na
pìtitýdenní turné do Ji ní Ameriky - Argentiny,
Uruguaje a Chile.

Slavíci spolupracují se štìtínskou operou, kde
vystupují v Bizetovì Carmen a v Pucciniho Tosce a
Bohémì. Ve svém repertoáru mají øadu významných dìl, napø. Pergolesiho Stabat Mater,
Bernsteinovy Chichester Psalms èi Orffovu kantátu
Carmina Burana. Händelova Mesiáše provedl sbor
spoleènì s orchestrem a sborem plovdivské opery
v roce 1994 v Aténách pro publikum èítající 15000
divákù. Sbor také èasto uvádí novì zkomponované skladby.
Bozena Derwich, souèasná sbormistrynì štìtínských Slavíkù, absolvovala sborové dirigování na
Varšavské hudební akademii. V 80. letech vedla
sbor štìtínské technické univerzity a spolupracovala se štìtínskými divadly. V roce 1995 obdr ela
cenu primátora mìsta za výjimeèný pøístup k práci
s dìtmi, v roce 1998 získala zlatou medaili polské
unie sborù a orchestrù a v roce 2003 jí byl udìlen
polským prezidentem hnìdý køí za zásluhy za její
umìlecké aktivity. Bozena Derwich vede v Polsku i
v zahranièí øadu dirigentských kurzù. Štìtínský
chlapecký sbor Slavíci pøijede do Prahy v rámci koncertního turné do Itálie. Spoleènì s Pueri gaudentes vystoupí ve støedu 20. øíjna v 19:30 v
kostele sv. Antonína. Pueri gaudentes na tomto
koncertì uvedou spoleènì s Piccola orchestra
obnovené nastudování populárního díla Antonia
Vivaldiho Gloria. Informace o našich hostech na
www.slowiki.szczecin.pl.
Jan Zapletal

webmaster@pueri.cz

z táborového deníku
Sobota 14.8.2004 (2. den)
Ráno nás mìl probudit hudební budíèek (Tluèe
bubeníèek, tluèe na buben), ale probudilo nás leccos jiného. Hned po budíèku je v dy rozcvièka. 1.
oddíl (se svým oblíbeným vedoucím - pozn.
bývalého šéfredaktora) bì el ke stáèírnì. Mírnì
pršelo. Následuje snídanì a po úklidu zkouška.
Ta zaèala o 4 minuty pozdìji. Po pøedmluvì
pana Pìnièky následuje dlouhé rozezpívání.
Nováèci odešli na rozøazení do hlasù a zaèali jsme
zpívat Vivaldiho a uèit se píseò Rondo. Bìhem
svaèiny (lahodná švestièka) probìhlo rozøazení do
intonaèních skupin. Po dalším, zhruba hodinovém,
zkoušení byl obìd. Výbornou zeleninovou polévku
s noky doplnila také skvìlá táborská bašta.
Nudný polední klid se lidem moc nelíbil (je odd-

ílový vedoucí také èlovìk? - otázka bývalého
šéfredaktora). Potom následovala krátká, ji klasická, procházka oddílù po okolí. Pak mìla polovina tábora hudební nauku. Pak dobrý koláè.
Zaèátek hry Mínotaurovo bludištì pøerušil déš . Po
10 minutách jsme se na fotbalové høištì vrátili.
Hra, která spoèívala v navigování dotyèného do
cíle, probìhla celkem dobøe, nebo zvítìzil 1. oddíl
- Trójané.
A ihned po høe zaèala zkouška, která pokraèovala a do veèeøe: rizoto s vepøovým masem. Pak
vypukly fotbal a vybíjená. Ve fotbalu porazil 3.
oddíl 2. oddíl, ve vybíjené vyhrál 1. nad 4. Veèerní
radovánky skonèily tìsnì pøed veèerkou.
Michal Donát (1. oddíl)
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