
       
 

Bylo to již po sedmdesáté páté, co se sešli lidé z Klubu aktivního stáří podniku Euro Via  
(dříve Stavby silnic a železnic) se členy oldskautů z Pahy 2 a zástupci Pražské družiny SO na 
tradičním koncertě v Deylově konzervatoři pro zrakově postižené, Maltézské nám. 14, Praha 
1, Malá Strana ve čtvrtek 9. 3. t.r. ve 14 hod.  

 

 
 

V krásném sále Jana Drtiny paláce Straků z Ne-
dabylic nám úvodním slovem připomněl br. Ing. Vláďa 
Kolomý – Maják onu číslovku 75, na níž se významně 
podílel svou iniciací v osmdesátých letech br. Ing. Mirek 
Pergler – Dany, zároveň přivítal jeho man-želku a 
rovněž pozdravil jubilanta příštího týdne, br. Edu Marka 
– Hroznýše, který dovrší senzační stovku. Samozřejmě 
to byl první potlesk. 

 Vlastní hudební program poté uváděla pí Paed. Dr. 
Markéta Kozinová, Ph.D., nastartovaný Mozartovým 
koncertem D-dur pro flétnu, I. Allegro aperto v podání 
Markéty Vrňatové, doprovázené klavírem prof. Šlégrové. 
Následovala árie Mimi z Pucciniho opery Bohéma „Si, mi 
chiamano Mimi“ nevidomé Evy Blažkové, jejíž sytý hlas 

nádherně rezonoval celým sálem, opět za doprovodu klavíru. V další skladbě skladatele 20. 
století S. Šuleka nám na pozoun zahrál sonátu „Vox Gabrieli“ Marek Duda, opět za doprovodu 
klavíru. Následovala Chopinova Balada As dur, op. 47 v suverénním podání Martina Foršta. Na 
housle přednesla Jana Severová Händlovu Sonátu A-dur, op. 1, č. 3, I. Andante, 2.v. Allegro za 
klavírního doprovodu prof. Kellera.  



 
 

Program opět vystřídal 
klavír ve skladbě C. Debus-
syho Reverie v podání sub-
tilní Marie Semínové, jež 
však dovedla klávesy i dů-
razně zmáčknout. Rovněž 
sólově přednesl na violon-
cello Ondřej Černín Prelu-
dium ze 2. Suity d moll (pro 
sólový nástroj) J. S. Bacha. 
Josef Bláha, pravděpodob-
ně již absolvent konzerva-
toře, zazpíval oblíbenou árii 

Triqueta z opery Evžen Oněgin P. I. Čajkovského. 
Mladíček, nevidomý Karel Lískovec, nám brilantně zahrál na klavír Mazurku, op. 7, č. 2 F. 

Chopina. Závěrečnou skladbou byl Mozartův koncert pro housle a orchestr G-dur, II. Adagio 
v podání Jitky Habánové, provázené klavírem prof. Šlégrové.  

Výkony všech účinkujících byly vyzrálé a suverénní, z uvedeného programu je zřejmé, že 
náš zážitek jen potvrdil hudbu jako velkou utěšitelku.  

S velmi dobrými pocity jsme se odebírali domů, mimochodem v dobrovolném vstupném jsme 
přispěli cca něco přes devatenáct set pro tuto školu.  

Je to bezesporu výborná tradice. 
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