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ústřední obřadní síň 
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tomaso Giovanni albinoni
3902 adagio (housle a orchestr)

Johann sebastian bach
2101 toccata a fuga d moll bWV 565 (varhany)
2102 Preludium a fuga c moll bWV 546 (varhany)
2104 Preludium a fuga e moll bWV 548 (varhany)
2105 Chorální preludium „V jednoho boha věříme“ bWV 681 (varhany)
2106 Preludium a fuga c moll bWV 549 (varhany)
2107 Chorální preludium „otče náš“ bWV 683 (varhany)
3402 Pastorale F dur bWV 590 (varhany)
3403 Concerto G dur bWV 592 - I. věta (varhany)
3404   - II. věta (varhany)
3406 Preludium G dur bWV 541 (varhany)
3408 Chorální preludium bWV 734 (varhany)
3409 Choralní preludium C dur bWV 659 (varhany)
3410 toccata C dur bWV 564 - toccata (varhany)
3411  - adagio (varhany)
3907 air (housle a orchestr)
7110 air (housle a varhany)
7316 air (smuteční dechovka)
7504 air (violoncello a varhany)

ludwiG van beethoven
1612 smyčcový kvartet F dur op.135 - lento
1619 Marcia funebre - ze symfonie eroica (orchestr)
1701 symfonie č.5 „osudová“ - 1.věta (orchestr)
1702 Pro elišku (klavír)
1704 Patetická sonáta c moll (klavír)
1706 Měsíční sonáta cis moll (klavír)
1709 Předehra egmont (orchestr)
5001 symfonie č.7 a dur - poco sostenuto (orchestr)
5002   - allegretto (orchestr)
5007 symfonie č 8 F dur - tempo di menuetto (orchestr)
5601 Předehra leonora III (orchestr)
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J. benda
3914 Grave (housle a orchestr)

l. bernstein
6708 Maria (K. Gott a orchestr)

a. bilk (interpretace na klarinet s orchestrem)
3501 stranger on the shore (Cizinec na pobřeží)
3506 la Paloma
3509 Měsíční řeka (Mereer)

r. binGe
2401 alžběťínská serenáda (orchestr)

G. bizet
5818 l‘arlesienne - adagietto (orchestr)
5822  - minuetto (flétna a klavír)
7812 agnus dei (zpěv Karel Gott)

v. blodek
3211 Východ měsíce - z opery „V studni“ (orchestr)

l boccherini
3905 Menuet celebre (housle a orchestr)

a. borodin
1611 smyčcový kvartet d dur op. 2 - nocturno

m. bottcher
4211 Poklad na stříbrném jezeře - ze stejnojmeného filmu (orchestr)

J. brahms
5602 Houslový koncert d dur - allegro non troppo
5603   - adagio
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m. bruch
5501 Houslový koncert č.1 g moll
5502  - adagio

m. bureš
4602 Vyznání (trubka a orchestr)

caccini
7001 ave Maria (zpěv latinsky A.Bocelli a orchestr)

h. carmichael
4222 Hvězdný prach (orchestr)

a. celentano
1205 Závidím (zpěv N. Urbánková a orchestr)

a. corelli
7502 sarabande (violoncello a varhany)

P. i. čaJkovský
2001 Klavírní koncert b moll č.1 op.23 - 1.věta allegro non troppo
2002 2.věta andantino simplice
2414 labutí jezero - 1.obraz 2.dějství (orchestr)
3901 andante cantabile (housle a orchestr)
5101 symfonie č.4 f moll op. 36 - andante (orchestr)
5102    - andantino (orchestr)
7514 Podzimní píseň op.37 (violoncello a varhany)

r. driGo
2305 Harlekýnovy miliony (klavír a orchestr)

J. l. dusík
5605 sonáta c moll - allegro (harfa)
5606  - andantino (harfa)
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a. dvořák
1613 smyčcový kvartet F dur op.96 - lento
1618 largo - ze symfonie č.9 „novosvětská“ (varhany)
2202 largo - ze symfonie č.9 „novosvětská“ (orchestr)
2411 Když mne stará matka (orchestr)
7509 Když mne stará matka (violoncello a varhany)
2902 Měsíčku na nebi hlubokém - z opery „Rusalka“ (zpěv G. Beňačková)
3909 Humoreska (housle a orchestr)
3911 nocturno op.40 (housle a orchestr)

symfonie č.7 d moll:
5201 allegro maestoso (orchestr)
5202 Poco adagio (orchestr)
5204 Finale - allegro (orchestr)

biblické písně (klavír, varhany, zpěv P.Mikuláš)
3101 oblak a mrákota je vůkol něho
3102 skrýše má a pavéza má
3103 slyš, ó bože, slyš modlitbu mou
3104 Hospodin je můj pastýř
3105 bože! bože! Píseň novou
3106 slyš, ó bože, volání mé
3107 Při řekách babylonsk ‚ych
3108 Popatřiš na mne
3109 Pozdvihuji očí svých
3110 Zpívejte Hospodinu píseň novou

requiem (zpěv latinsky M. Hajóssyová, V. Soukupová, J. Kundlák, P. Mikuláš)
1901 Requiem aetemam
1902 Graduale
1903 dies irae
1904 tuba mirum
1905 Quid sum miser
1906 Recordare, Jesu pie
1907 Conf utatis maledictis
1908 lacrimosa
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G. Fauré
4010 ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)

zd. Fibich
3202 Poem (orchestr)
7303 Poem (smuteční dechovka)

c. Franck
4012 ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)

r. Friml
1608 Indiánská píseň lásky (orchestr)

G. Gershwin
2409 Rapsodie v modrém (orchestr)

a. Glenn
6714 Cesta rájem (zpěv K. Gott)

e.Gold
2420 exodus (orchestr)

ch. Gounod
4014 ave Maria (zpěv italsky Z. Kloubová, varhany)
7003 ave Maria (zpěv latinsky A. Bocelli, orchestr)
7104 ave Maria (housle a varhany)
7503 ave Maria (violoncello a varhany)

ed. GrieG
2408 solvejžina píseň (orchestr)

F. X. Gruber
1429 tichá noc, svatá noc (zpěv česky S.Jeřábková, varhany)
7014 tichá noc, svatá noc (zpěv anglicky A Bocelli, orchestr)
7117 tichá noc, svatá noc (housle a varhany)

05

smuteční hudba
ústřední obřadní síň
– olšany



G. F. händel
3707 largo (Panova flétna)
3912 largo (housle a orchestr)
7108 largo (housle a klavír)
7501 largo (violoncello a varhany)

a. hartauer
1428 na krásné šumavě (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)

k. hašler
1508 ta naše písnička česká (zpěv M. Chladil, orchestr)
2310 ta naše písnička česká (klavír)
4404 na Císařské louce stojí řada topolů (zpěv V. Preiss, orchestr)
4409 Měsíc se líbal něžně s Vltavou (zpěv V. Preiss, orchestr)
4422 Vltavo, Vltavo, voděnko hluboká (zpěv V. Preis, orchestr)

J. haydn
3913 andante cantabile (housle a orchestr)
4901 Houslový koncert C dur - allegro moderato
4902  - adagio
4903  - finale
4904 Houslový koncert G dur - allegro moderato
4905  - adagio
4906  - allegro
4907 Houslový koncert b dur - allegro con gusto
4908  - adagio
4909  - tempo di menueto

t. hořínek
6910 Udělej mi křížek, maminko (zpěv skupina Jeseteři)

ch. chaPlin
2419 světla ramp (orchestr)

l. cherubini
4007 ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)
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F. choPin
1803 Klavírní koncert č.2 f moll - larghetto
1805 nocturno č. 2 es dur (klavír)
1808 etuda č.3 e dur (klavír)
1811 Preludium č.15 des dur (klavír)
1812 scherzo č.2 b moll (klavír)
1813 Klavírní sonáta č.2 b moll - „smuteční“
7106 Vyznání lásky (housle a klavír)

m. Jarre
2702 Krásné je žít (orchestr)

a. Jelen
1403 Zasviť mi ty slunko zlaté (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1605 Zasviť mi ty slunko zlaté (lesní rohy)

kacerovský
6007 Už troubějí (zpěv S. Černá, J. Oplt, dechovka)

P. kartner
1510 Hospůdko známá (zpěv J. Mayer, orchestr)

F. korda
6906 až ztichnou bílé skály (zpěv skupina Westmeni)

l. kusik
4606 Čas pro nás (trubka a orchestr)

J. lennon
3704 something (panova flétna)
3706 yesterday (panova flétna)
4317 yesterday (zpěv Beatles)
3712 let it be (panova flétna)

r. leoncavallo
4003 ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)
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P. lincke
2302 byl jednou jeden král (klavír a orchestr)

F. liszt
5302 orfeus - symfonická báseň (orchestr)

J. malásek (klavírní interpretace)
romantický klavír
4502 Měsíční řeka / H. Mancini
4503 lásko / J. Wykrent
4504 balada pro adélku / senneville, toussant
4505 oh, baby, baby / b. ondráček
4513 Pojd‘ se mnou, lásko má / b. ondráček
4517 Valčík na rozloučenou / skotská lidová

nostalgický klavír
2301 Rozkoš lásky / J. P. Martini
2302 byl jednou jeden král / P. lincke
2303 serenáda / e.toselli
2305 Harlekýnovy miliony / R. drigo
2308 narcis / e. nevin
2310 ta naše písnička česká / K. Hašler
2311 barcarolla / J. offenbach

b. marcello
3904 adagio (housle a orchestr)

J. P. martini
2301 Rozkoš lásky (klavír a orchestr)

P. mascaGni
7002 santa Maria (zpěv latinsky A. Bocelli)
7315 Cavalleria rusticana - intermezzo (smuteční dechovka)

J. massenet
5408 Meditace z opery thais (housle a klavír)
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F. mendelssohn - bartholdy
3908 Píseň beze slov (housle a orchestr)
7513 Píseň beze slov (violoncello a varhany)
5504 Houslový koncert e moll - allegro molto appassionato
5505   - andante

mereer
3509 Měsíční řeka (klarinet a orchestr)

a. v. michna
7116 Chtíc aby spal (housle)
7301 Žehnání se světem (smuteční dechovka)
7314 andělské přátelství (smuteční dechovka)

e. morricone
4203 Harmonika - z filmu tenkrát na Západě (orchestr)
7412 once upon a time in the West - tenkrát na Západě (hoboj)

w. a. mozart
2502 Koncert es dur pro lesní roh a orchestr - K.417 (andante)
2505     - K.447 (romance)
2510     - K.495 (romance)
2601 divertimento d dur KV 136 - allegro (orchestr)
2602 divetrimento b dur - KV 137 - andante (orchestr)
2603 divertimento F dur - KV 138 - allegro (orchestr)
3301 Malá noční hudba - allegro (orchestr)
3302  - romance - andante (orchestr)
3306 Koncert pro klarinet a dur - adagio
3309 Koncert pro housle G dur - adagio
3910  ave Verum (housle a orchestr)
7008 ave Verum (zpěv latinsky A.Bocelli)
7313 ave Verum (smuteční dechovka)
5702 serenáda č.7 d dur „Haffnerova“ - andante (housle a orchestr)
5708    - adagio (housle a orchestr)
5709 divertimento č.6 C dur - thema, andante (flétna a trubka)
5712   - andante (flétna a trubka)
7311 largo (smuteční dechovka)
7506 Ukolébavka: Hajej můj princi a spi (violoncello a varhany)
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ústřední obřadní síň
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w. a. mozart
requiem (zpěv latinsky Y. Kenny, J. Walker, W. Kendal, D. Wilson - Johnson)
3001 Introitus
3002 Kyrie
3003 dies irae
3005 Rex tremendae
3008 lacrimosa
3010 Hostias
3011 sanctus
3013 agnus dei
3014 lux aeterna

o. nedbal
3205 Valse triste (orchestr)

J. nedvěd
6801 Kamarád (zpěv skupina Brontosauři)

e. nevin
2308 narcis (klavír a orchestr)

niedermeyer
7011 Pieta signore (zpěv italsky A.Bocelli)

J. oFFenbach
2311 barcarolla (orchestr)

b. ondráček
4505 oh baby, baby (klavír a orchestr)
4513 Pojd‘ se mnou, lásko má (klavír a orchestr)

b. owens
1114 až přijde ten den (zpěv M. Tučný)
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J. Pecelius
7317 lovecká (myslivecké Halali)

v. PoPelka
2410 Vyznání (housle a orchestr)

e. Prkno
6907 ascalona (zpěv skupina Rackové)

a. G. rubinstein
3906 Melodie op.3 (housle a orchestr)

z. rytiíř
1105 tam u nebeských bran (zpěv M. Tučný)

c. saint-saens
4008 ave Maria (zpěv latinsky Z. Kloubová, varhany)
5814 labuť (orchestr)
7512 labuť (violoncello a varhany)

F. schubert
1607  ave Maria (housle a klavír)
4002 ave Maria (zpěv německy Z.Kloubová, varhany)
7004 ave Maria (zpěv italsky A Bocelli, orchestr)
7114 ave Maria (housle, varhany)
7505 ave Maria (violoncello a varhany)
7013 Mille cherubini in coro (zpěv italsky A. Bocelli)
2701 Zastaveníčko (orchestr)
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r. schumann
3602 snění (klavír)
7109 snění (housle)
7516 snění (violoncello a varhany)
7507 Večerní píseň (violoncello a varhany)
7510 adagio z koncertu a moll (violoncello a varhany)

J. sibelius
4808 Valse triste (orchestr)

P. simon
3705 Most přes rozbouřené vody (panova flétna)

v. skouPý
6901 Vlajka vzhůru letí (zpěv skupina Westmeni)

b. smetana
5905 Vltava (orchestr)
5904 Z českých luhů a hájů (orchestr)
7508 Vzpomínka op.4 (violoncello a varhany)

sonneville
4504 balada pro adélku (klavír)

P. sPálený
1012 až mě andělé zavolají k sobě (zpěv P. Spálený)

J. suk
3209 Píseň lásky (orchestr)
7101 Houslové sólo z pohádky „Radúz a Mahulena“
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školka
6008 Cikán černý (zpěv B. Tůmová, J. Oplt, dechovka)
6012 V pošumavském kraji (zpěv S. Černá, J. Oplt, dechovka)

d. tiomkin
4208 bud‘ pořád se mnou - z filmu V pravé poledne (orchestr)

e. tosseli
2303 serenáda (orchestr)

J. uhlíř
6601 Holubí dům (zpěv J. Schelinger)

k. vacek
1419 loučím se s vámi, moji věrní kamarádi (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc)
1512 nikdy se nevrátí pohádka mládí (dechovka - zpěv M. Svobodová P. Heidinger)

d. vačkář
4115 Vzpomínka na Zbiroh (housle a orchestr)

vanGelis
7204 dobytí ráje (orchestr)
7205 Monastery of la Rabida (zpěv - krátce sbor)
7211 West across the ocean (orchestr)

F. m. veraccini
2413 largo (housle a orchestr)

G. verdi
4806 nabucco - sbor židovských otroků (zpěv italsky, sbor)
4005 ave Mana (zpěv italsky Z. Kloubová, varhany)
7007 Ingemisco (zpěv latinsky A. Bocelli, orchestr)

l. vinci
5608 sonáta č.1 pro flétnu a klavír - adagio
5610  - largo
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a. vivaldi
1302 Čtvero ročních období - Jaro - largo (orchestr)
1308 Čtvero ročních období - Podzim - adagio molto (orchestr)
1311 Čtvero ročních období - Zima - largo (housle, orchestr)

voborský
6005 Chaloupky pod horami (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)

r. waGner
5304 siegfried - Idyla (orchestr)

a. l. webber
2406 Vzpomínka (housle a orchestr)

wykrent
4503 lásko (klavír a orchestr)

znamínko
6009 Mámy, vy naše české mámy (zpěv S. Černá, J. Oplt, dechovka)

J. l. zvonař
1401 Čechy krásné, Čechy mé (zpěv Jeřábková, varhany)
1606 Čechy krásné, Čechy mé (lesní rohy)
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české národní a lidové Písně
1402 Zelení hájové (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1404 Zahučaly hory (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1408 loučení, loučení (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1409 Ó řebíčku zahradnický (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1410  ach synku, synku (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1412 lásko, bože, lásko (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1413 Rodné brázdy (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1414 Už mi koně vyvádějí (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1417 byla noc krásná, májová (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
1419 loučím se s vámi moji věrní kamarádi (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
1422 akáty bílé, žaluji vám (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
1423 Pod tou naší starou lípou (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
1424 tatíčku starý náš (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1425 do lesíčka na čekanou (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
1426 U studánky seděla (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1427  Můj otec rybářem byl (zpěv Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
2703 Hájku, háječku (varhany)
4710 Koupím já si koně vraný (zpěv J. Zoch, dechovka)
6001  Malý hošík černovlasý (zpěv B. Tůmová, J. Oplt, dechovka)
6005 Chaloupky pod horami (zpěv B. Tůmová, J. Oplt, dechovka)
6007 Už troubějí (zpěv S. Černá, J. Oplt, dechovka)
6008 Cikán černý (zpěv B.Tůmová, J.Oplt, dechovka)
6013 spadl lístek z javora (zpěv S. Černá, J. Oplt, dechovka)
6104 široký, hluboký, ty vltavský tůně (zpěv V. Přikazská, dechovka)

Jihočeské a šumavské Písně
1405 Vesničko má pod šumavou (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
1415 Už se ten tálínský rybník nahání (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1428 na krásné šumavě vesnička je malá (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
6012 V pošumavském kraji (zpěv S. Černá, J. Oplt, dechovka)
6101  Když jsem já šel tou Putimskou branou (zpěv J. Bárta, orchestr)
6104 široký, hluboký, ty vltavský tůně (zpěv V. Přikazská, orchestr)
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Písníčky o maminkách
1406 Maminko, mámo, šel bych rád (zpěv S. Jeřábková, Z. Šulc, varhany)
1418 nejsmutnější loučení je s mámou (zpěv S. Jeřábková, Z. Sulc, varhany)
6009 Mámy, vy naše české mámy (zpěv S. Černá, J. Oplt, dechovka)
6910 Udělej mi křížek, maminko (zpěv skupina Jeseteři)

moravské Písně
1416 Moravo, Moravo, Moravěnko milá (zpěv S. Jeřábková, varhany)
2704 Morava krásná zem (zpěv, dechovka)
4603 Rožnovské hodiny (trubka a orchestr)
6207 Za tú horú, za vysokú (zpěv K. Nešporová, J. Černý, J. Beran, orchestr)
6212 teče voda, teče (zpěv V. Přikazská, orchestr)
6214 Když sem šel z Hradišťa (zpěv J. Černý, orchestr)
6216 Konopa, konopa (zpěv Z. Hovorková, B. Šebetovská, orchestr)
6217 V širém poli studánečka (zpěv J. Severinová, orchestr)
6303 až pojedu orat (zpěv J. Černý, orchestr)
6305 Polečko zorané (zpěv F. Fatěna, orchestr)
6306 Zasvítil měsíc nad huménko (zpěv J. Severinová, orchestr)
6313 smutný večer (zpěv L. Kasková, M. Prajková, orchestr)
6316 bez tebjá, cérečko (zpěv J. Černý, orchestr)
6404 dybych já byl selským synkem (zpěv J. Černý, orchestr)
6407 seděl sokol na topole (zpěv J. Černý, orchestr)
6411 Padá, padá rosenka (zpěv J. Čemý, orchestr)
6415 od starej břeclavi (zpěv J. Černý, orchestr)
6421 dobrú noc, má milá (zpěv J. Černý, orchestr)

tramPské Písně
2805 odešel kamarád (zpěv)
4708 My pluli dál a dál (zpěv J. Zoch, dechovka)
6805 Pampelišky / děvče z Montany (zpěv J. Kníže, J. Veřtat)
6801 Kamarád (zpěv skupina Brontosauři)
6817 Montgomery - Jižní eskadrona (zpěv skupina Hluchá ucha)
6901 Vlajka vzhůru letí (zpěv skupina Westmeni)
6906 bílé skály (zpěv skupina Westmeni)
6907 ascalona (zpěv skupina Rackové)

smuteční hudba
ústřední obřadní síň
– olšany
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Panova Flétna
3701 osamělý pastýř (J. Last)
3702 sailing (G. Sutherland)
3703 Unchained melody (A. North/H. Zaret)
3704 something (J. Lennon)
3705 Most přes rozbouřené vody (P.Simon)
3706 yesterday (J. Lennon)
3707 largo (Händel/arr. J. Frazy)
3708 Maybe (T. Pace)
3709 Forse (Pace/Ghinazzi/Barabani)
3710 I have a dream (Anderson/Ulvaeus)
3711 Un jour d‘ete (H. Rosenstein)
3712 let it be (J. Lennon)
3713 angelique (E. Mergency/H. Hilver)
3714 do that to me one more time (T. Tenille) 

různé
1205 Závidím (zpěv N. Urbánková)
1420 blíž k tobě, bože můj (zpěv S. Jeřábková, varhany)
7309 blíž k tobě, bože můj (smuteční dechovka)
1421 důvěřuj se v Pána (zpěv S. Jeřábková, varhany)
1601 Vyzvánění zvonů
2402 aloha oe -tichomořská (orchestr)
2405 Valčík na rozloučenou (orchestr)
4517 Valčík na rozloučenou (klavír a orchestr)
2412 Modrý sarafán - ruská lidová (orchestr)
2705 Večerka (trubka a sbor)
3506 la Paloma (klarinet a orchestr)
3810 stavěli tesaři zedníkům lešení (dechovka)
3816 Cestička k Mayerovce - hornická (dechovka)
4203 Harmonika - z filmu tenkrát na Západě (orchestr)
4607 Poslední růže - irská lidová (trubka a orchestr)
6501 slyšíš jak zvoní (zpěv J.Ducháčková, dechovka)
6515 Hörst du die Glocken (zpěv německy J.Ducháčková, dechovka)
6708 Maria (zpěv K.Gott, orchestr)

smuteční hudba
ústřední obřadní síň
– olšany
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6714 Cesta rájem (zpěv K.Gott, orchestr)
7308 loučení s domovem (smuteční dechovka)
7312 úkol dokonán (smuteční dechovka)
7317 Myslivecké halali
7412 tenkrát na Západě (orchestr)
5901 Kde domov můj - hymna ČR (orchestr)
7901 Con te pariro (Andrea Bocelli)
7902 time to say goodbey (zpěv Andrea Bocelli)
7904 titanic (C.Dion)
7905 Čekej tiše (E.Olmerová)
7906 Matka (E.Olmerová)
7907 až to se mnou sekne (J.Nohavica)
7908 ave Maria (L. Bílá)
7909 tenkrát na Západě (Věra Špinarová)
7506 Hajej můj princi a spi

e.urbanová
7602 ave Maria
7606 Caruso
7607 Granada

oPerní Předehry
8001 Figarova svatba (W. A. Mozart)
8002 don Giovanni (W. A. Mozart)
8003 Kouzelná flétna (W. A. Mozart)
8004 oberon (K. M. von Weber)
8005 lohengrin (R. Wagner)
8006 Carmen (G.Bizet)
8007 Chovanština (M. P. Mussorgskij)
8008 Ruslan a ludmila (M. Glinka)
8009 lazebník sevilský (G. Rossini)
8010 Vilém tell (G. Rossini)

smuteční hudba
ústřední obřadní síň
– olšany
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k. Gott a e. urbanová
8101 svátek svátků
8102 Z lásky růže cítím
8103 Roztomilý slavíček
8104 Z lásky jdu k vám
8105 sváteční čas
8106 Pastýři vstávej
8107 Ukolébavka
8108 ave Maria
8109 Chtíc aby spal
8110 Moudré smíření
8112 dny zázraku a přání
8113 bílé Vánoce
8115 tichá noc

l. bílá
7601 Jsi můj pán
7603 somewhere
7605 ave Maria
7608 Recordare
7609 Pie jeju
7610 Il Mare calmo della sera

l. armstronG
7701 Mame
7702 When the saints go marchine In
7703 ain't Misgehanin'
7704 Cabaret
7705 a kiss to build a dream on
7706 blueberry Hill
7707 Hello dolly
7708 st. louis blues
7709 that's my desire
7710 Mack the knife
7711 back o'town blues
7712 big butter and egg man
7713 black and blue
7714 C'est si bon
7715 st. James in Firmary
7716 someday you'll be sorry
7717 sweethearts on parade

smuteční hudba
ústřední obřadní síň
– olšany



PRaHa 2 - noVé Město
Kateřinská 7, tel: 602 200 703, Po - Pá 8:00 - 16:30

PRaHa 8 - bUloVKa
budínova 10, tel: 777 200 851, Po - ne (svátky) 8:00 - 17:00

PRaHa 3 - VInoHRady
U Vinohradské nemocnice 9, tel: 777 200 798, Po - Pá 8:00 - 16:30, so - ne (svátky) 9:00 - 17:00

PRaHa 4 - KRČ
pod Višňovkou 1661/33 (a1), tel: 725 934 717, Po - Pá 8:00 - 16:30, so - ne (svátky) 9:00 - 17:00

PRaHa 5 - anděl
na bělidle 302/27, tel: 777 200 793, Po - Pá 8:00 - 16:30

PRaHa 9 - ČaKoVICe
Krystalová 470/7, tel: 777 200 791, Po - Pá 8:00 - 16:30

neRatoVICe
Mládežnická 146, tel: 777 200 795, Po - Pá 8:00 - 16:30

bRandýs nad labeM
U hřbitova 634/4, tel: 777 200 852, Po - Pá 8:00 - 16:30

InFoRMaCe a stálá slUŽba 24 H.
800 100 359

www.krematorium.cz


