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AERO
Biskupcova 1733/31, tel. 271 771 349
Karel Beba – Tibet „tajemný“ ... a umírající
Český novinář Karel Beba patřil do skupiny
novinářů z různých zemí světa, kteří v létě
1955 přijali pozvání Čínské lidové republiky
k návštěvě Tibetu. Vnímal tibetskou společ-
nost 50. let jako „středověk mezi námi“,
jako přežitek, který musí být překonán. Na
svých fotografiích zachytil „tajemný“ svět
na pokraji zániku. Otevírací doba: po–ne
16.00–0.00. potrvá do 30. dubna

BIO OKO
Františka Křížka 460/15, tel. 233 382 606
Polské hudební plakáty
Výstava představuje polské výtvarné plaká-
ty k filmům s hudební tematikou. Otvírací
doba: po–ne 17.00–21.00.

potrvá do 7. května

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Karmelitská 388/2, tel. 257 257 777

Beatlemánie!
Mimořádný výstavní projekt vypráví dvě
paralelní dějové linky – první odráží strhují-
cí příběh nejslavnější rockové skupiny
všech dob od jejich počátků v Liverpoolu
přes vrchol vlny beatlemánie až po rozpad
skupiny The Beatles a následné tvůrčí i ži-
votní osudy jednotlivých Brouků. Otevírací
doba: út 10.00–20.00, st 10.00–20.00

potrvá do 6. dubna

FRANCOUZSKÝ INSTITUT – CAFÉ 35
Štěpánská 644/35, tel. 221 401 011
Líba Taylor: Neviňátka
Česká fotografka žijící převážně ve Velké
Británii, pracuje přes 20 let na dokumenta-
ristických projektech pro světové humani-
tární organizace se zvláštním zaměřením
na země Afriky, Asie a Jižní Ameriky. Je dr-
žitelkou řady britských a mezinárodních
cen, v r. 2001 získala v soutěži Czech Press
Photo Cenu Českého výboru pro Unicef za
své snímky dětí uprchlíků ze Sierry Leone.

Výstava Neviňátka představuje aktuální
problematiku Afričanů, především dětí a
žen. Otevírací doba: 10.00–19.00.

potrvá do 5. dubna
GALERIE AMU
Malostranské nám. 259/12, tel. 234 244 580
Tělopatie vztah k (svému) tělu
Fotografie a videa studentů FAMU. Otevíra-
cí doba: Otevřeno út–ne 10.00–12.00,
13.00–18.00. potrvá do 29. dubna
GALERIE JOSEFA ADAMCE
Na Špejcharu 291/3, tel. 233 322 150
Markéta Dolistová a Martin Vedral – Tibet
Výstava představuje soubor fotografií
dvou autorů, Markéty Dolistové a Martina
Vedrala. Fotografie vznikly při několika ces-
tách do Tibetu v rozmezí let 2006–2010.
Výběr zachycuje nejenom přírodní scene-
rie, úchvatné horské štíty, tyrkysově zbar-
vená jezera a doposud bílé ledovce, ale i
okamžiky z obyčejného života Tibeťan. Ote-
vírací doba: st 14.00–19.00.

potrvá do 30. dubna

Divadlo Na Jezerce
Praha 4 – Nusle
William Shakespeare: Othello
Slavná hra klasika světové literatury.

premiéra: 6. dubna, 19.00
další termíny: 10., 18. dubna,

2. a 26. května, 19.00

Divadlo ABC
Vodičkova 28, tel. 224 215 943
Tajemné rozcestí neboli Zlatá rybka po
estonsku
Hra o zázracích a penězích a také o děravé
naději, že by láska a peníze mohly být sluči-
telné. premiéra: 9. dubna, 17.00

další termíny: 27. dubna,
10. a 26. května, 19.00

Národní divadlo
Ostrovní 1, tel. 224 901 448
Popelka
Mimořádná podívaná není určena jen dě-
tem, ale díky jedinečné fantazii tvůrců
může zaujmout i dospělé.

premiéra: 14. a 15. dubna, 19.00
další termíny: 17. a 24. dubna, 18.00

Divadlo U Valšů
Karolíny Světlé 18, tel. 222 333 512
Kvartet
Komorní příběh vypráví o čtyřech špičko-
vých operních pěvcích, kteří jsou již za zeni-
tem zájmu médií a ředitelů operních soubo-
rů, a potýkají se všemi radostmi i strastmi
stáří. To všechno se ale může změnit a změ-
ní.

premiéra: 14. dubna, 19.00
další termín: 21. dubna, 16.00

Studio Ypsilon
Spálená 16, tel. 224 947 119, 224 054 333
Vratká prkna
Komedie z divadelního prostředí – ale tro-
chu smutná. Lesk a bída divadla, trochu iro-
nický, ale i sebeironický pohled zvenku i ze-
vnitř. Prkna, co znamenají svět – jak se říká
– jsou opravdu velice vratká, přesto pořád
lákavá... premiéra: 8. dubna, 19.30

další termíny: 10., 13. a 18. dubna, 19.30

Tip MF DNES
KONCERT

V Paláci Akropolis
vystoupí Digitonal
V rámci Music Infinity vystoupí
britské projekty Digitonal, Marco-
ni Union a Echaskech. Koncert se
uskuteční 16. dubna v Akropoli.
Společným znakem účinkujících je
inspirace ambientní klasikou i zla-
tou érou britské klubové kultury ze
začátku 90. let. Digitonal míchá be-
aty se zvuky smyčcových nástrojů,
Echaskech kladou důraz na spleti-
té rytmy a Marconi Union budují
éterickou ambientní atmosféru, do
níž vpustí i klasické nástroje.

Jedna z nejuznávanějších
vokalistek Dee Dee Bridgewater

se představila v sobotu
v Obecním domě. Program byl
sestaven ve prospěch festivalu

Struny podzimu.
2x foto: Jan Vorka

Ke konfliktům mezi generacemi
dochází denně. Myslím si, že prá-
vě díky těmto malým názorovým
nesrovnalostem, kterými se venti-
lují obě strany, nikdy nedojde
k „válce“ mezi starými prarodiči
a mladými vnoučaty.

Vrozená úcta a nezvratné spoje-
ní mezi staršími a mladšími dělá
ze vztahu mezi jednotlivými gene-
racemi vzájemně obohacující pou-
to, které nelze přerušit. Proto se do-
mnívám, že myšlenka „konfliktu vi-
sícího v ovzduší“ je omyl.

Cizinci nás nezachrání
Na druhou stranu, problematické
jsou důchody a celkové stárnutí po-
pulace. Pro společnost jsou ovšem
nezbytným přínosem jak starší
lidé, kteří vychovávají své potom-
ky, tak iniciativní mladší hlavy
plné nápadů a ambic. Snižující se
procento mladých lidí ve společ-
nosti znamená změnu celkové
struktury. Podle mého názoru by
takový pokračující stav mohl even-
tuálně způsobit stagnaci vývoje
jak vědeckého, tak kulturního.

Jestli nám tedy hrozí konflikt,
jde spíše o uniformní společnost,
která se není schopna posunout
dál, než o střet starých a mladých.
Rozmanitost, jejímž příkladem
jsou právě jednotlivé generace, při-
náší nové pohledy na svět a zaruču-
je vyváženost. Děti, které se rodí
do stárnoucí společnosti, jsou tím
zásadně ovlivněny.

Nechci tu teď roze-
bírat to, že přirozený
přírůstek společnosti
se jednou zastaví na
nule – nicméně ve vy-
spělých zemích se
dnes kolem nuly
opravdu pohybuje. Ač-
koliv nechci rozvojové
země vyřadit ze hry, roz-
hodně nelze nahrazovat mizející
mladou generaci lidmi vyrůstající-
mi v jiné kultuře.

Celkové stárnutí společnosti
také směřuje ke změně vztahů
mezi lidmi. Zvyšující se ekonomic-
ká závislost starých rodičů na
svých dětech by znamenala, že
mladí lidé by museli „uživit“ ze

svých daní starší lidi v podobě dů-
chodů. Ti se pak dostávají do fi-
nančních problémů a za účelem
šetření peněz odkládají založení
rodiny ve strachu, že nebudou
schopni uživit své vlastní potom-
ky.

To je všeobecně známý jev stár-
nutí populace a jeho následky,
avšak existuje i psychická a morál-

ní stránka tohoto pro-
blému.

Položila jsem si
otázku, zda chci,
abych byla závislá ve
svém stáří na svých
dětech, popřípadě na

vnoučatech. Většina
mladých a ambicióz-

ních studentů středních a
vysokých škol odpoví na tuhle otáz-
ku radikálně a bez rozmyslu „ne“.
Patřím mezi ně, ale je vůbec mož-
né tomu předejít?

Finanční závislost na někom ji-
ném mi opravdu vadí, proto se
taky snažím chopit jakékoliv příle-
žitosti k výdělečné činnosti, napří-
klad různých brigád. Myslím si, že

studenti jsou schopni při svém stu-
diu zvládat brigádu a postupně se
připravovat na ekonomickou sa-
mostatnost. Ta zase souvisí s nezá-
vislostí, což je myslím hlavní moti-
vace dnešních vysokoškoláků, aby
pracovali.

Studenti by měli při škole
pracovat, ale ne na úkor studia
Je škoda, že tahle touha odpoutat
se od závislosti na rodičích vyústí
často v opouštění studia. Obávám
se, že by se takto mohla ztenčit
vrstva vysokoškolských studentů,
což by vedlo k jisté degradaci spo-
lečnosti.

Pokud si student hledá perspek-
tivní pracovní vyhlídky už na vyso-
ké škole, je skvěle připraven na ži-
vot poté, co ji opustí.

Nezaměstnanost je sice pořád
neodstranitelným společenským
problémem, představme si však,
že by byl každý mladý člověk fi-
nančně samostatný a začal by si še-
třit na důchod dostatečně brzo.

Zuzana Sceranková
Gymnázium J. Nerudy

Výstavy Studenti FAMU představují svá díla

115 let Sokola Výročí založení Sokola Říčany a Radošovice se slavilo
2. dubna ve Sportovní hale v Říčanech. 2x foto: František Tůma

Společnost stárne. Zní to možná pe-
simisticky, ale já bych to tak černě
neviděla. Tento fakt totiž zcela ne-
pochybně dokazuje, že naše životní
úroveň neustále stoupá, a lidé se
tím pádem logicky dožívají vyššího
věku než kdy dřív. Přináší to s se-
bou ovšem i několik problémů. Tím
nejakutnějším je nevyhovující dů-
chodový systém.

Nejprve bych chtěla podo-
tknout, že se v politice příliš neori-
entuju a rozhodně si nemyslím, že
by snad moje „pozměňovací návr-
hy“ mohly „spasit svět“. Jsem realis-
ta stojící nohama pevně na zemi a
v tomhle směru politiky skutečně

obdivuju, neboť si budou muset po-
radit s nelehkou situací.

Na jedné straně stojí spousta
penzistů, kteří mají za sebou něko-
lik desítek let strávených v zaměst-
nání, lidí, kteří byli celý život nuce-
ni ze svých platů odvádět nemalé
částky státu ve formě daní, a nyní
tedy plným právem očekávají, že
stát se o ně postará; na straně dru-
hé jsou potom lidé v produktivním
věku, kteří samozřejmě nechápou,
proč by na daních měli platit víc
než předchozí generace, a cítí to
jako křivdu. Na čí straně je pravda?
Podle mě na obou. Stávající důcho-
dový systém je zkrátka špatný, ne-

boť nepočítá s problémy, jako je na-
příklad pokles porodnosti.

Ať se vězňové živí sami
Já bych navrhovala tohle – ať každý
povinně odvádí několik procent ze
svého platu a stát by nám měl tyto
peníze u sebe „schovat“, rozumně
s nimi hospodařit a neplatit z nich
důchody předchozí generace, ný-
brž naše.

Případný přechod na tento sys-
tém by však nebyl jednoduchý a ve
chvíli, kdy by se ho stát rozhodl
uskutečnit, musel by najít dostatek
finančních prostředků na důchody
pro celou jednu generaci penzistů,

na které najednou nikdo nebude
odvádět peníze. Uvažovala jsem,
kde takové peníze vzít, a nic kloud-
ného mě ne a ne napadnout.

Pak jsem však jednou otevřela
noviny, ve kterých se psalo něco
o známém případu zavražděné
Aničky Janatkové, a vtom mně to
docvaklo: Proč bychom měli platit
pobyt ve vězení lidem, kteří se neští-
tí spáchat tak ohavný zločin? Proč
by si ho nemohli platit sami? Buď
z vlastních úspor, nebo ať mají mož-
nost vydělat si peníze nějakým způ-
sobem přímo při výkonu trestu.

Tereza Sklenářová
Gymnázium Omská

Premiéry Nové divadelní hry

Studenti
čtou a píší

noviny

www.idnes.cz/studenti

6:30-9:00Rannívigilante,9:00-12:00Dopolednea
battuta,12:00Loewe:MyFairLady,Čajkovskij:Koncert
č.1bmollpropft,Schubert:Impromptus,Valente:
Passione,Chopin:Triogmollpropft,vlavcl,Böhm:
Třidua,Händel:Koncertgmollproobaorch,13:00
Albeniz:Granada,Mendelssohn-Bartholdy:Symfonieč.
1cmoll,Suk:Klavírníkvintetgmoll,Smetana:Bagately
aimpromptus,Gounod:Faust,Wagner:ZlatoRýna,
Donizetti:Favoritka,Rodgers:OnYourToes,14:00
Krumpholtz:SymfonieGdur,Weber:Symfonieč.1Cdur,
Mozart:DieHoffnungdientzumStabe,Dvořák:Slovanské
tance,Janáček:Pozarostlémchodníčku,Strauss:Témaa
variace,Běhounek:Hrálydudy,15:00JazzklubUklasika,
16:00Baden-Powel:Mělatobýtláska,Foerster:Koncert
provlaorchč.1cmoll,Janáček:Jejípastorkyňa,Dvořák:
Legendy,Rachmaninov:Vokalíza,Verdi:Trubadúr,
Respighi:Ptáci,Mendelssohn-Bartholdy:Sennoci
Svatojánské,Barrios-Mangoré:Jha,CheValle,Arlen:Out
OfThisWorld,Grappelli:Coltrane,17:00Sinding:Rašení
jara,Piazzolla:TristangomHanuš:Sůlnadzlato,Bartók:
Rumunskétance,Parker:ALondonerinNewYork,
Webber:Evita,Kjuj:Koncertantnísuitaprovlaorch,Orff:
CarminaBurana,Weill:LostintheStars,18:00Mozart:
SonátapropftAdur,Beethoven:SonátaGdurprovla
pft,Rossini:CestadoRemeše,Brauneis:Marchedela
St-JeanBaptiste,Albeniz:Asturias,Glazunov:Symfonie
č.1Edur,Sokoli:Fantazia,Porter:YoudoSomething
ToMe,Hines:Cavernism,19:00Scarpino:Seguimesi
podes,Chačaturjan:Koncertpropftaorch,Orff:Carmina
Burana,Glazunov:Koncertnívalčíkč.1Ddur,Piazzola:
Historietange,Grever:Tequiero,dijiste,Borodin:
Sonátaprovclapfthmoll,Martinů:LoutkyI,Berlin:
Všenejlepšívám,20:00Haydn:Symfonieč.98Bdur,
Večerníkoncert:Grieg:Koncertpropftaorchamoll,
Rachmaninov:Koncertpropftaorchcmoll

7:30-9:00Rannívigilante,9:00-12:00Dopoledne
abattuta,12:00Strauss:Bezzastávky,Hummel:
Koncertpropftaorchhmoll,Mozart:Koncertprovla
orchč.2Ddur,Puccini:ManonLescaut,Borodin:Kníže
Igor,Gounod:RomeoaJulie,Glazunov:Symfonieč.2fis
moll,13:00KoncertnapřáníposluchačůClassicFM,
14:00JazzklubUklasika,15:00Hefti:TheKidFrom
RedBank,Waxman:FantazieCarmen,Puccini:Manon
Lescaut,Elorduy:Ella,Bernstein:Sedmstatečných,
Prokofjev:SemjonKotko,Falla:Třírohýklobouk,Gade:
Celos,Bernstein:WestSideStory,16:00Nedbal:
Andersen,Ostrčil:Sinfonietta,Grieg:Koncertpropfta
orchamoll,Ponchielli:LaGioconda,Koželuh:Symfonie
gmoll,Fusco:Dicitencellovuie,Čajkovskij:Labutí jezero,
Briccialdi:KarnevalvBenátkách,Porter:BeginThe
Beguine,Gershwin:PorgyaBess,17:00Serrano:Te
quiero,morena,Schumann:Koncertníkuspro4cora
velkýorch,Giordano:AndreaChénier,Warlock:Jezdecká
suita,Šostakovič:Jazzovásuitač.2,Giménez:Svatba
LuiseAlonsa,Mendelssohn-Bartholdy:Symfonieč.
2Bdur“Chvalozpěv”,Berlioz:Fantastickásymfonie,
Sarasate:Španělskýtanecč.7amoll,Rota:Hudbazfilmu
“Boccaccio70”,18:00Lecuona:Siboney,Rachmaninov:
Koncertpropftaorchcmoll,Kabalevskij:Komedianti,
Respighi:Brazilskéimprese,Grieg:Tanecvílyč.4,o
Cohan:GeorgeM,Torroba:SonatinaAdur,Dhomi:Rondo
Piazzolla:Lascuatroestacionesportenas,Jenkins:
Goodbye,19:00Rossini:Popelka,Schumann:Koncert
provclaorchamoll,Kramář-Krommer:Partitaa10Bdur,
Stolz:DerFavorit,Dvořák:Legendy,Suk:Serenádapro
smorchEsdur,Schumann:Sonátaprovlapftč.2dmoll,
Krumpholtz:SymfonieGdur,20:00Corelli:Concerto
grossoCdur,Večerníkoncert:Scényzesvětovýchoper
zpívajíL.PavarotiiaN.Focile

7:30-9:00Rannívigilante,9:00-12:00Dopoledne
abattuta,12:00Brahms:Uherskýtanec,Dvořák:
Symfonieč.8Gdur,Boccherini:Sonátaprovclab.c.,
Stamitz:KoncertprovlaorchAdur,Puccini:Bohéma,
Schobert:KoncertGdurprocembnebopftaorch,
Bizet:Symfonieč.1Cdur,13:00Simon:ElCondor
pasa,Wagner:BludnýHolanďan,Clementi:Symfonie
Ddur,Curtis:TornaaSurriento,Světlaramp,14:00
Mendelssohn-Bartholdy:Trioč.1dmollpropft,vla
vcl,Delibes:Coppelia,Fauré:Maskyabergamasky,
Sondheim:Compeny,Berlin:HeatWave,Havelka:
Symfonieč.1,Šostakovič:Střeček,Kokoška:Koncertpro
marimbu,sólovévlasmorchč.1,Fisher:WhenYou’re
Smiling,Hines:Ridin’ARiff,15:00Chopin:Minutový
valčík,Bach:Triohmoll,Cilea:Arlézanka,Zelenka:
Sinfoniaaottoconcertantiamoll,Lara:Granada,
Ruggiero:Bordoneo,Chávez:Zarabanda,Piazzola:Tango
č.1,Webber:Fantomopery,16:00Cadicamo:Nostalgias,
Foerster:Smkvartetč.4Fdur,Saint-Saens:Samsona
Dalila,Borodin:Symfonieč.2hmoll,Buzzi-Peccia:Lolita,
Debussy:Tanecsakrálníatanecsvětský,Ravel:Mámatka
husa,spirituál:Nikdežádnáskrýš!,Nestico:Bundle
O’Funk,17:00Bach:Preludiumcmoll,Rejcha:Trioč.
5dmollpropft,vlavcl,Händel:JuliusCaesar,Chopin:
GrandduoconcertanteEdurnatémazMeyerbeerovy
operyRobertďábelprovclapft,Lehár:Zeměúsměvů,
Dvořák:Rusalka,Smetana:Českétance,Delius:Americká
rapsodieAppalachia,Rodgers:Oklahoma,Ellington:In
ASentimentalMood,18:00Kouzelnýkrámekhudby,
19:00Strauss:Štěbetalka,Brahms:Symfonieč.4emoll,
Rossini:VilémTell,Lehár:Paganini,Puccini:Turandot,
Franck:SonátaAdurprovlapft,Gounod:RomeoaJulie,
Holst:Planety,Schulhoff:5pitoresek,20:00Bach:
KoncertFdurproobaorch,Večerníkoncert:Haydn:
Symfonieč.102Bdur,Symfonieč.104Ddur“Londýnská”
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6:30-9:00Rannívigilante,9:00-12:00Dopolednea
battuta,12:00Verdi:Aida,Liszt:MephistoWaltz,Puccini:
MadameButterfly,Čajkovskij:Labutí jezero,Stamic:
KoncertproobaorchCdur,Fučík:Vopojenílásky,Torelli:
Koncertprovlaorchdmoll,13:00Monge:Méxikolindo,
Bruch:Koncertprocl,vlaaorchemoll,Debussy:Večlunu,
Bach:Air,Dinicu:Horastaccato,Hudbapodlekalendáře,
14:00Suk:Klavírníkvartetamoll,Mozart:KoncertA
durproclaorch,Händel:JuliusCesar,Blumenfeld:Suite
Polonaise,Gluck:OrfeusaEuridika,Gluck:Melodie,
Brahms:Sonátač.2Adurprovlapft,15:00Denza:
FuniculiFunicula,Foerster:Koncertprovclaorch,
Poulenc:Sonátaprodvapft,Cobian:LosMareados,Weill:
DotykVenuše,Rachmaninov:Koncertpropftaorch
č.4gmoll,Chačaturjan:Gajané,Sondheim:Company,
16:00Verdi:LaTraviata,Beethoven:Symfonieč.6Fdur,
Mozart:SonátaCdur,Massenet:Werther,Mendelssohn-
Bartholdy:Symfonieč.4Adur,Ponce:Estrellita,Pichl:
KoncertprovlaorchDdur,Puccini:Tosca,Beethoven:
Sonátapropftč.28Adur,Stamic:Koncertč.3Gdurpro
vlaaorch,17:00Gordon:ChattanoogaChooChoo,Ravel:
PavanazamrtvouinfantkuFauré:Maskyabergamasky,
Widoeft:Vanityvalse,Gershwin:RialtoRipplesRag,
Rodrigo:Pastorálníkoncertproflaorch,Bizet:Carmen,
18:00Planetárnípředplatné,19:00Gil:MariaLinda,
Chopin:Scherzobmoll,Debussy:Faunovoodpoledne,
Parker:ALondonerinNewYork,Bernstein:WestSide
Story,Schumann:Manfred,Prokofjev:SemjonKotko,
Bloom:Silueta,20:00Martinů:Koncertpropftaorchč.
2,Večerníkoncert:Koncertyprodrážďanskýorchestr
(Heinichen,Dieupart,Fasch,Pisendel,Quantz,Veracini)

6:30-9:00Rannívigilante,9:00-12:00Dopolednea
battuta,12:00Martinů:Vzpoura,Dvořák:Koncertgmoll
propftaorch,Schubert:Symfonieč.1Ddur,Prokofjev:
RomeoaJulie,Milhaud:Scaramouche,Fried:Variacea
parafrázenaWestSideStory,Estrada:EnmiviejoSan
Juan,Grieg:Čtyřisymfonickétance,13:00Schubert:
Včelka,Rossini:Biancaefalliero,Bruch:Koncerte
moll,Benda:Koncertproflaorchemoll,Mario:Santa
Lucialuntana,Borodin:Smkvartetč.2Ddur,Glinka:
Kamarinskaja,Webber:Cats,14:00Čajkovskij:Symfonie
č.4fmoll,Mascagni:Sedlákkavalír,VaughanWilliams:
Koncertproobaorch,Rossini:Lazebníksevillský,
Bolognese:LaPalummella,Dvořák:SerenádaEdur,Suk:
Suita,Kalinikov:Intermezzoproorchestrč.1fismoll,
Ježek:SuitapísnízOsvobozenéhodivadlač.2,15:00
Brahms:KoncertDdur,Weber:Triocmoll,Monpou:
Cançodelafira,Haydn:Menuettoč.1Katalánskálidová:
Cancodellladre,Strauss:Hlasyjara,Giuliani:GranDuetto
concertante,Berlin:BlueSkies,16:00Offenbach:
KrásnáHelena,Beethoven:Sonátač.5Ddurprovcl
apft,Glazunov:Baletníscény,Rodrigo:Fantasiepro
šlechtice,Gershwin:Mexickýtanec,Rimskij-Korsakov:
PohádkaoCaruSaltánovi,Halvorsen:Příchodbojarů,
Tárrega:Alborada,Bernstein:WonderfulTown,17:00
Albéniz:Tango,Bizet:Lovciperel,Bizet:Symfonieč.1C
dur,Strauss:Suvenýrzkarnevalu1847,Dvořák:Jakobín,
Stamic:KoncertCdur,Beethoven:Symfonieč.3Esdur,
Schumann:Lesníscény,18:00Bernstein:OntheTown,
Delgado:NuevoCantoaMéxico,Soutullo:Laleyenda
delbeso,Alkan:Symfonieprosólovýklavír,Leoncavallo:
Mattinata,Želízkavohni,19:00Bach:PreludiumCdur,
Telemann:Koncertprotr,smab.c.,Smetana:Slavnostní
symfonieEdur,Auber:FraDiavoloanebHostinecv
Terracině,Mozart:Figarovasvatba,KoncertEsdur,
Zelenka:Sinfoniaaottoconcertantiamoll,Sarasate:
IntrodukceaTarantella,20:00Fibich:KvintetDdurpro
pft,2vl,vlaavcl,Večerníkoncert:Brahms:Symfonieč.
2Ddur,Dvojkoncertprovl,vclaorchamoll

6:30-9:00Rannívigilante,9:00-12:00Dopoledne
abattuta,12:00Dvořák:SuitaAdur,Janáček:Taras
Bulba,Schubert:Kvartetprofl,vla,kytavclGdur,Rejcha:
KoncertEsdurpro2coraorch,Verdi:Lombarďané,
Schubert:Rosamunde,Donizetti:LucreziaBorgia,
Voříšek:SonátaGdurprovlapft,13:00Brahms:
Uherskýtanec,Bellini:Puritáni,Sibelius:Suitechampétre
prosmorch,Želízkavohni,14:00Respighi:Adagiocon
variazioni,Bellini:Puritáni,Prokofjev:RomeoaJulie,
Villa-Lobos:BachianasBrasileirasč.7,Porter:KissMe,
Kate,Borodin:Symfonieč.1Esdur,Weber:Koncertpro
pftaorchč.1Cdur,Matzner:LáskazDavosu,Berlin:
AnnieGetYourGun,15:00Verdi:Trubadúr,Kirnberger:
SonátaGdurproflab.c.,Rabaud:Marouf,savetier
duCaire,Winkler:Sonátaprovlaapft,Benatzky:
HostinecUbíléhokoníčka,Suk:Vesnickáserenáda,
Dvořák:Symfonieč.5Fdur,Sedmihradskáfantasie
emoll,Kander:Kabaret,16:00Offenbach:Gaite
parisienne,Falla:Čarodějnáláska,Hanuš:Sůlnadzlato,
Šostakovič:Pirogov,Catalani:LaWally,Torroba:Rytiny,
Mendelssohn-Bartholdy:Koncertpropftaorchč.2d
moll,Berlioz:Fantastickásymfonie,Rodgers:Králajá,
17:00Offenbach:Hoffmannovypovídky,Rossini: Il
SignorBruschino,Foerster:Smkvintetpro2vl,vla,vcl
acb,Brahms:Sonátapropftč.3fmoll,Lehár:Giuditta,
Smetana:Našimděvám,Martinů:Koncertproobamalý
orch,Chačaturjan:Spartakus,Lalo:Španělskásymfonie
provlaorch,Morricone:TenkrátnaZápadě,Shaw:Traffic
Jam,18:00katalánskálidová:RomancdeSantaLlúcia,
Beethoven:Symfonieč.6Fdur,Rejcha:KlavírnítrioC
dur,Verdi:Latraviata,Světlaramp,19:00Bixio:Parlami
d’amore,Mariú,Dvořák:Koncerthmollprovclaorch,
Rejcha:Triaprocor,Offenbach:Pařížskýživot,Goens:
Scherzo,Čajkovskij:Symfonieč.3Ddur,Bruch:Skotská
fantazie,Webber:StarlightExpress,20:00Beethoven:
Symfonieč.7Adur,Večerníkoncert:Janáček:
Symfonietta,Dunaj,Putovánídušičky,TrundaaLajda

6:30-9:00Rannívigilante,9:00-12:00Dopolednea
battuta,12:00Čajkovskij:EvženOněgin,Borodin:Kníže
Igor,Prokofjev:Koncertpropftaorchč.3Cdur,Clapp:
GirlofMyDreams,Dimas:SonesdeMariachi,Kokoška:
Trojkoncertpromarimbu,vl,kytaorch,13:00Buzzi-
Peccia:Španělskáserenáda–Lolita,Wieniawski:Koncert
provlaorchč.2dmoll,Grieg:PeerGynt,Skrjabin:Etuda
cismollč.5,Gershwin:PorgyaBess,Strauss:Romance
provclaorchFdur,Schumann:Třiromance,Debussy:
Dětskýkoutek,14:00Geminiani:Concertogrosso,
Mozart:Cosifantutte,Nudera:Divertimentoč.2,Bach:
AveMaria,Drdla:Serenáda,Saint-Saens:Introdukce
aRondocapriccioso,Respighi:Starétanceaáriepro
loutnu,Ponk: Í llRemember21StMay,Burke:But
Beautiful,15:00Dvořák:Rusalka,TerzettoCdurpro2vl
avla,Stamic:OrchestrálníkvartetFdur,Zelenka:Triová
sonátač.3Bdur,Nedbal:CudnáBarbora,Mozart:Únos
zeserailu,Vejvanovský:Sonatatribusquadrantibus,
Mendelssohn-Bartholdy:Koncertprovl,pftasmorch
dmoll,Chopin:PolonézaAdur,16:00Gounod:Faust,
Krumpholtz:Koncertč.6Fdurproarpaorch,Rossini:
TurekvItálii,Haydn:KoncertproobaorchCdur,
Gastaldon:Musicaproibita,Stravinskij:Ptákohnivák,
Copland:Rodeo,17:00Verdi:Rigoletto,Hummel:
SonátaAdurpropftavcl,Schubert:Symfonieč.5Bdur,
Diepenbrock:Elektra,Dyens:TangointheSkyCilea:
AdrianaLecouvreur,Bartók:ScényzUher,18:00Fibich:
Poem,Smetana:Tábor,Foerster:Smkvintetpro2vl,vla,
vclacb,Schumann:Koncertdmollprovlaorch,Filiberto:
Caminito,Rossini: Introdukce,témaavariaceproclaorch,
Prokofjev:Popelka,19:00Chačaturjan:Šavlovýtanec,
Elgar:Koncertprovclaorchemoll,Gershwin:Koncert
propftaorchFdur,Hnos:ElPeineDeOro,Rodgers:Climb
Ev’ryMountain,Rodrigo:Aranjuezskýkoncert,Capua:
Í tevurriavasa,Waller:SqueezeMe,20:00Beethoven:
Sonátapropftavclgmoll,Večerníkoncert:Haydn:
Koncertprovclaorchč.1Cdur,Koncertprovclaorchč.2
Ddur,Boccherini:KoncertprovclaorchBdur

Očima čtenářů Výběr z fotoalb čtenářů na serveru rajce.netStřet generací je zdravý
Různé názory starých a mladých jsou potřebné. Stárnutí populace vyřeší pouze finanční samostatnost

Kde vzít peníze na reformu? Neplatit vězení


