
 
   

 
 

 

 
 
 

ONKO Unie, o.p.s., Naardenská 668/19, 162 00 Praha 6-Liboc 

 

 Tradiční setkání s hudbou 
 

ONKO Unie o.p.s = platforma pro setkávání 
 

o lékařů, podílejících se na léčbě onkologických onemocnění 

o pacientů se zhoubnými nádory  

o mecenášů a partnerů 

“Onko Unie podporuje zlepšení kvality života         
onkologicky nemocných v České republice.“ 

21. 11. 2015, 18.30 hodin 
 

    Národní technická knihovna, Dejvická 6/2710,Praha 6 
 

Děkujeme partnerům 
 
 
 

 
      Cílem Onko Unie (OU) je poskytování obecně prospěšných služeb,      
      a to zejména: 

! Systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných,    
jejich rodin a svépomocných organizací 

! Prevence rakoviny a propagace zdravého životního stylu     
formou celostátních kampaní  

! Prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity  
léčby nádorového onemocnění 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 zajištění vysokého standardu 
kvalifikace lékařů v rámci multidisciplinárních týmů 

! Diskuze 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 
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  18:30 – 19:00 hodin 
 
  Vystoupení žáků ZUŠ Praha 8,  
  Taussigova 1150 
 
 

  

Anna Linhartová – příčná flétna   Karel Žídek: Ranní probuzení 

                                                    Colin Cowles - Bird Cage Stalk 

Lucie Linhartová – housle             Carl Bohm: Moto Perpetuo 

Marie Karlická – příčná flétna     Claude Debussy: Svit luny 

Nikola Doleželová – housle           Fritz Kreisler: Andantino 

Kristýna Mešková                        Camille Saint- Saëns: Labuť 

– příčná flétna                             Claude Debussy: Černoušek 

Jun Škrkal – housle                      Josef Suk: Pohádka 

 

Klavírní doprovod Silvie Vajnerová 

 
19:00 – 20:00 hodin 

Duo Témbr 
Jana Češpivová - flétna, Helena Půlpánová – kytara 

 
G. F.Handel (1685-1759)        I. a II. věta ze sonáty a-moll: Larghetto,  
Allegro 

B. Smetana (1824-188           Vltava (transkripce pro flétnu a kytaru) 

L. Boccherini (1743-1805)     Menuet 

J. Brahms (1833-1897          Uherský tanec č. 5 

Ant. Dvořák (1841-19            Slovanský tanec č. 10 

W. A. Mozart (1756-1791)    Turecký pochod 

E. Granados (1867-1916)       Andaluza  

A. Ivanov-Kramskoi (1912-1973)     Kubánský tanec 

A. L. Weber (nar.1948)           Memory 

S. Myers (1930 -19                 Cavatina 

Směs adventních písní a koled, změna programu vyhrazena 


