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Hlavným cieľom Nadácie Výskum rakoviny je podporovať
a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach:
základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov
v medicínskej praxi.
Činnosť nadácie prispieva k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali
opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala
onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti
rakovine.

Aktivity nadácie pre naplnenie cieľov:
•

7. marec Deň výskumu rakoviny s mottom: Dnešný výskum
pre zajtrajšiu liečbu!

•

popularizačné semináre Vedecké dielne – onkológia
pre stredoškolských študentov

•

Súťaž mladých onkológov o najlepšiu prácu v oblasti
onkologického výskumu v kategóriách študent strednej
školy, študent vysokej školy, mladý výskumník do 35 rokov

•

verejné zbierky na zakúpenie dôležitých výskumných
a diagnostických prístrojov pre Ústav experimentálnej
onkológie SAV (od roku 2000 zakúpila prístroje v hodnote
960 tisíc €)

•

podieľa sa na športovo-dobročinnej akcii Na kolesách proti
rakovine

Možnosti Vašej podpory:
•
•
•
•

finančné dary na účet vo VÚB 167534012/0200
účasť na športovo-dobročinných akciách
poukázanie 2% Vašich daní na účet nadácie
príspevok do verejnej zbierky na zakúpenie Mikroskopu
s fázovým kontrastom a realizáciu Projektu terciálnej
prevencie s cieľom ochrany zdravia onkologických
pacientov, číslo účtu VÚB, a. s. 2434842458/0200

Ďakujeme za podporu a prajeme
radostné Vianoce,
zdravý a pokojný rok 2015.

Členovia zboru: Ľubomir Djakovski, Anatolij Bondarec, Alexander Lalov,
Jurij Zarotiadi, Jevgenij Čirkov, Gurgen Ovsepian, Feodor Alexijev,
Andrej Bilenko, Jurij Gorbunov, Maxim Kurbatov, Vjačeslav Pruckich,
Oleg Korotkov, Oleg Jeromin
Kapela: Jesenia Bilenko – dombra, Nikolaj Petruk – bajan, Anatolij
Olšanskij – gitara

Program koncertu
I. S nami Bog
1. Dmitrij Bortňanskij: Mnogaja leta (Na mnohé roky)
Vjačeslav Pruckich ~ Prianie žiť ešte veľa rokov, pieseň sa spieva
v závere sv. Liturgie a pri rôznych cirkevných i svetských príležitostiach.
Spomeňme si teraz spolu, básňou a piesňou, na svojich blízkych,
ktorí v tomto roku odišli spomedzi nás na večnosť a budú nám
chýbať pri vianočných stoloch. POVSTAŇTE, PROSÍM, PRITOM.
2. Milan Rúfus: Báseň o dare, recituje Božidara Turzonovova
3. Sergej Žarov: Večnaja pamjať (Na večnú pamiatku)
Nech pamiatka zosnulého pretrvá na veky, Kriste zmiluj sa.
4. Dmitrij Bortňanskij: Kol slaven naš (Buď oslávený!)
Ľubomir Djakovski
Buď oslávený náš Boh na Sione! Oslavná pieseň so slovenským textom
jednej slohy z Evanjelického spevníka.
5. Gavril Lomakin: Tebe pojem (Tebe spievame)
Tebe spievame, Teba chválime!
6. Arkadij Dubenskij: Otče naš..., Jurij Zarotiadi
...ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje...
7. Peter Dinev: Blagorazumnij razbojnik (Kajúci zločinec),
Oleg Korotkov ~ Pieseň o biblickom zbojníkov – zločincovi, ktorý
na kríži uveril v Krista a kajal sa.
8. Pavel Česnokov: Chvalite imja Gospodne
(Chváľte meno Hospodinovo) ~ Najslávnostnejšia, majestátna časť
rannej bohoslužby, pri ktorej sa spievajú oslavné verše s opakovaním
slov: „Chváľte Hospodina, jeho milosť bude na veky“.
9. Cherubinskaja - monastyrskaja
Anjeli-cherubíni napomínajú veriacich, aby zanechali zbytočné
myšlienky a skutky a podobne ako oni, nachádzajúci sa vedľa Boha
v nebi, nech spievajú pieseň Svätý Bože, zmiluj sa nad nami
10. Pavel Česnokov: Voskresenije Christovo
(Vzkriesenie Kristovo) - Kievskij napev (Kyjevský nápev)
Vidiac vzkriesenie pokloňme sa svätému Pánovi Ježišovi...
11. Pavel Česnokov: S nami Bog (Boh je s nami)
Všetky národy čujte, že Boh je s nami, klaňajte sa mu!

II. Slovenský Betlehem
Skúsme si teraz predstaviť, ako by pozdravili narodené Božie Dieťa
slovenski pastieri.
Rudolf Cikatricis - fujara, okarina, drumbla, rôzne píštaly,
heligonka

III. Jest na Volge utjos
1. Metelica, Anatolij Bondarec
V snežnej metelici beží chlapec za dievčaťom a volá: postoj, krásavica
moja, aby som videl, aká si krásna…
2. Jest na Volge utjos - Útes na Volge, Jurij Gorbunov
V Saratovskej oblasti stojí stovky rokov na brehu rieky Volgy vysoký,
len machom obrastený skalný útes. Je opradený legendami
spojenými so známym atamanom Stenkom Razinom.

3. Kalokolčik - Zvonček na koči, Rolnička, Alexander Lalov
Monotónne zvoní zvonček na koči, cesta mi ubieha pomaly .....
4. Jamščik negani lašadej - Kočiš, nepoháňaj kone, Andrej
Bilenko, Valerie Chuďakova ~ Cestujúci sa sťažuje kočišovi na
nešťastnú lásku: neponáhľaj sa, už to nemá zmysel.
5. Bandura - (ukrajinský strunový nástroj), Vjačeslav Pruckich
Keby som si zobral banduru a zahral na nej, stal by som sa
banduristom. Pre tie čierne oči mojej dievčiny by som aj dušu dal.
6. Mesjac na nebe - Mesiac na nebi (ukrajinská ľudová),
Jurij Zarotiadi, Jurij Gorbunov ~ Mesiac a hviezdy svietia na nebi
a kozák cíti, ako mu od lásky umiera srdce.
7. Susidko - Susedka (ukrajinská ľudová)
Pieseň o veselej susedke.
8. Volga, Volga, Oleg Korotkov ~Známy príbeh o kozáckom
atamanovi Stenkovi Razinovi a jeho láske ku krásnej Peržanke.
9. Zahučali hory, zahučali lesy (slovenská ľudová)
…kdeže sa podeli moje mladé časy…
Moje mladé časy nezažili krásy…
Mladosť moja mladosť, vyšla si na márnosť,
a to všetko preto, pre moju nedbalosť.

III. Medzinárodné Vianoce
1. Známe vianočné melódie
hrá Rudolf Cikatricis na ľudových nástrojoch
2. Noč svetaja - Svätá noc
Ruská vianočná koljadka-koleda
3. Leise rieselt der Schnee - Tíško padá sneh...
(nemecká vianočná pieseň) ... vianočne ligoce sa les, tešme sa,
čoskoro príde Božie Dieťa.
4. Večernij zvon - Večerný zvon, Ľubomir Djakovski
Večerný zvon na veži kostola prináša veľa rôznych myšlienok
a spomienok.
5. Nesem vam noviny...
...poslouchejte, z betlemske krajiny, pozor dejte...
Vianočný pozdrav kozákov, Vjačeslav Pruckich
6. Franz Gruber: Tichá noc, Gurgen Ovsepjan
...svätá noc...

Účinkujú:
Veľký zbor donských kozákov ~ kolektívny člen Kruhu priateľov
Nadácie Výskum rakoviny
Dirigent: Ľubomir Djakovski
Umelecký vedúci Peťa Chuďakov
Komorný zbor Spassiteľ, um. vedúci Vjačeslav Pruckich
Božidara Turzonovová – recitácia
Rudolf Cikatricis – slovenské ľudové nástroje

