
 
    
    
    
    
    
    
    
    

Anděl, co bouchá u tvých vrat,Anděl, co bouchá u tvých vrat,Anděl, co bouchá u tvých vrat,Anděl, co bouchá u tvých vrat,    

ať klidně vstoupí, jde ti přátať klidně vstoupí, jde ti přátať klidně vstoupí, jde ti přátať klidně vstoupí, jde ti přát    

šťastný a slavný slunovrat,šťastný a slavný slunovrat,šťastný a slavný slunovrat,šťastný a slavný slunovrat,    

u svého krbu nech ho hřát.u svého krbu nech ho hřát.u svého krbu nech ho hřát.u svého krbu nech ho hřát.    

I když to tajím, mám vás rád,I když to tajím, mám vás rád,I když to tajím, mám vás rád,I když to tajím, mám vás rád,    

za pokoj pro svět chci se prát,za pokoj pro svět chci se prát,za pokoj pro svět chci se prát,za pokoj pro svět chci se prát,    

Bůh je v mé touze pevný hradBůh je v mé touze pevný hradBůh je v mé touze pevný hradBůh je v mé touze pevný hrad    

a Člověk lidem kamarád.a Člověk lidem kamarád.a Člověk lidem kamarád.a Člověk lidem kamarád.    

S anděly v S anděly v S anděly v S anděly v nebi bubnovat,nebi bubnovat,nebi bubnovat,nebi bubnovat,    

s anděly na kytary hrát,s anděly na kytary hrát,s anděly na kytary hrát,s anděly na kytary hrát,    

vánoční píseň zazpívat,vánoční píseň zazpívat,vánoční píseň zazpívat,vánoční píseň zazpívat,    

co víc si ještě mohu přát?co víc si ještě mohu přát?co víc si ještě mohu přát?co víc si ještě mohu přát?    

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Je platformou pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, 

pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení 
kvality života onkologicky nemocných v České republice. 

Cíle společnosti:  
� Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných 

organizací. 
� Celostátní kampaně ve prospěch prevence rakoviny a propagace zdravého životního 

stylu. 
� Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového 

onemocnění a to včetně podpůrné a paliativní péče. 
� Prosazování individualizovaného přístupu a zároveň optimálních a rovných podmínek k 

léčení a rekonvalescenci pacientů s nádorovým onemocněním. 
� Propojování specialistů jednotlivých onkologických oborů. 
� Podpora vzdělávání onkologů a zajištěním vysokého standardu kvalifikace lékařů 

v rámci multidisciplinárních týmů. 
� Diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu  úhrady 

nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory. 
� Budování vztahů a aliancí se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi.  

 

www.onkounie.cz 



 

 

ZUŠ Praha 8, Taussigova 1150 
 

 
 

Karel SteckerKarel SteckerKarel SteckerKarel Stecker – Koledy – výběr 
Anna MotalováAnna MotalováAnna MotalováAnna Motalová – zpěv, Marie PíchováMarie PíchováMarie PíchováMarie Píchová – zpěv,  

Miroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav Navrátil – klavír 
 

Antonín DvořákAntonín DvořákAntonín DvořákAntonín Dvořák – Sonatina G-dur-Scherzo 
Barbora ČisteckáBarbora ČisteckáBarbora ČisteckáBarbora Čistecká – housle,  
Miroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav Navrátil - klavír 

 
Když svatí pochodují 

Kryštof ŠourekKryštof ŠourekKryštof ŠourekKryštof Šourek – klavír, j.h. 
 

Georg Friedrich HandelGeorg Friedrich HandelGeorg Friedrich HandelGeorg Friedrich Handel –  
Sonáta F-dur Larghetto-Allegro-Siciliana-Giga 

Matouš ZukalMatouš ZukalMatouš ZukalMatouš Zukal – příčná flétna,  
Miroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav Navrátil – klavír 

 
Georg Friedrich HandelGeorg Friedrich HandelGeorg Friedrich HandelGeorg Friedrich Handel – Sonáta II Adagio-Allegretto 

Pavla HubáčkováPavla HubáčkováPavla HubáčkováPavla Hubáčková – housle,  
Miroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav Navrátil – klavír 

 
Jakub Jan RybaJakub Jan RybaJakub Jan RybaJakub Jan Ryba – Spi neviňátko 

Anna MotalováAnna MotalováAnna MotalováAnna Motalová – zpěv, Marie PíchováMarie PíchováMarie PíchováMarie Píchová – zpěv,  
Matouš ZukalMatouš ZukalMatouš ZukalMatouš Zukal – příčná flétna,  

Miroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav NavrátilMiroslav Navrátil - klavír 
 
 
 
 

  



 

    
    
    
    

Tereza Rajnincová Tereza Rajnincová Tereza Rajnincová Tereza Rajnincová     
& & & &     

DayDream BandDayDream BandDayDream BandDayDream Band    
vvvv    obsazení: klavír Jan Bálek, baskytara Filip Spálený, obsazení: klavír Jan Bálek, baskytara Filip Spálený, obsazení: klavír Jan Bálek, baskytara Filip Spálený, obsazení: klavír Jan Bálek, baskytara Filip Spálený,     

bicí bicí bicí bicí nástroje Ondřej Pomajslnástroje Ondřej Pomajslnástroje Ondřej Pomajslnástroje Ondřej Pomajsl    
 
 
    

I´ve Got a World On a StringI´ve Got a World On a StringI´ve Got a World On a StringI´ve Got a World On a String (Arlen, Koehler) 

A Little TearA Little TearA Little TearA Little Tear (Deodato, Gilbert, Valle) 

Deed I DoDeed I DoDeed I DoDeed I Do (Hirsch, Rose) 

Killing Me SoftlyKilling Me SoftlyKilling Me SoftlyKilling Me Softly (Fox, Gimbel) 

Feel like Making LoveFeel like Making LoveFeel like Making LoveFeel like Making Love (Mc Daniels) 

Natural WomanNatural WomanNatural WomanNatural Woman (Goffin, King, Wexler) 

The Other The Other The Other The Other OneOneOneOne (Doležal) 

WhyWhyWhyWhy (Rajnincová, Mináriková) 

SisterSisterSisterSister (Doležal) 

 



 
 

 

ONKO Unie o.p.s. velice děkuje za podporu a přeje 
všechno nejlepší a hodně pracovních úspěchů 

 v roce 2012. 
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www.boehringer-ingelheim.cz 
 

 
 


