
Výroční zpráva za rok 2019 Pueri gaudentes z.s 
 
Výbor zvolil na místo pí Hrdličkové Zdenu Součkovou. Dále pracoval ve složení Věra Kirschner, Milena Plachá -

Hurychová, zástupci rodičů, Alena Vogelová, sekretářka sboru Libor Sládek a Jan Kyjovský sbormistři. 

Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí u Aleny Vogelové sekretářky sboru 

Kromě zajišťování dozoru při pravidelných koncertech /vánoční v Betlémské kapli, závěrečných na konci školního roku 

výbor připravoval společně se sbormistry i dva velké zahraniční zájezdy. 

Severská cesta - 26.6. - 9.7.2019 Švédsko, Finsko- Helsinky, Petrohrad - soutěž sborů - absolutní vítězství- a Talin  

největší  sborový festival na světě. 

Zájezdu se zúčastnilo 65 členů z chlapecké i mužské části sboru 

O cestě a o festivalu v Talinu byl natočen dokumentární film, který bude v roce 2020 odvysílán ČT. 

Na tuto cestu přispělo MK ČR částkou 135 000,-- Kč. 

Koncertní cesta do Vatikánu - 27.9. - 30.9. se štábem ČT 

sbor byl pozván velvyslanectvím ve Vatikánu a zpíval při slavnostní mši  v Bazilice sv. Petra 28.9. v den svátku sv. 

Václava. 

Zájezdu se zúčastnilo 45 členů chlapecké i mužské části sboru. 

3 pětiminutové vstupy byly odvysílány redakcí Pro mládež. 

Na tuto cestu přispěl MHMP částkou 100 000,-- Kč 

Výbor pomohl se zakoupením látky na nové kalhoty pro celý koncertní sbor. 

Zajistil koncert ke 30.výročí založení sboru. Ukuteční se 24.10.2020 v Rudolfinu a podal žádosti o granty na 

Magistrát Hl.města Prahy a na městskou část Praha 7. 

 

Přehled nejdůležitějších akcí sboru na kterých se podílel i výbor 

15. 2. zkouška Turandot (vybrání) - Národní divadlo 

19. 2.Turandot (vybrání) - 

25. 2.Turandot (vybrání) - Divadlo Karlín 

26.2 setkání s Idou Kelarovou - projekt Šun Devloro (vybraní)  Rudolfinum 

28.2 vystoupení (vybraní) - estonská ambasáda 

16.3 zkouška na Slavnostní romský koncert - Rudolfinum 



19.3 Turandot (vybrání) - 

22.3 sborová soutěž ZUŠ - ZŠ Umělecká 

23.3 sborová soutěž ZUŠ - 

26.3 natáčení – film Krajina ve stínu (Bohdan Sláma) - Písek 

5.4 Semilské dny (Pueri 3) - Semily 

5.4 Estonské dny 2019 + záznam estonských písní - Městská knihovna 

6.4 2. generálka na Slavnostní koncert - Rudolfinum 

7.4 a 8.4. Slavnostní koncert (od 17.00) - Rudolfinum  

31.5 koncert Pueri 3 - Husitský kostel, Farského 3 společně se sborem ze Semil 

24.6.Závěrečný koncert od 19.00 - Anežský klášter 

26.6 - 9.7.severská cesta (Stockholm, Helsinki, Petrohrad, Tallin) - 

19.8 letní tábor (SA) - Všechlapy 

30.8 soutředění (TB) - Všechlapy 

27.9. - 30.9. Vystoupení v Bazilice sv. Petra - Vatikán 

2.10  a 3.10.Gustav Mahler: Symfonie č. 3 s FOK - Obecní dům, Smetanova síň 

23.10. 24. a 25.10 Edukační program České filharmonie (SA) - Rudolfinum 

2.12 Vánoční koncert Pueri gaudentes 2019 - Betlémská kaple 

9.12 vystoupení pro Velvyslanectví Finska - Břevnovský klášter 

K, Rimskij-Korsakov: Sněhurka - Obecní dům 

18.12 a 19.12 Vystoupení s FOK, Rimskij-Korsakov: Sněhurka - Obecní dům 

 

 

 

 


