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1 . O nás

Nadační fond Harmonie využívá intenzivního hudebního vzdělávání a práce v dětském 
orchestru jako nástroje k překonání sociálního vyloučení, získání sebedůvěry a zlepšení 
studijních výsledků dětí.  

Projekt NF Harmonie je inspirován El Sistemou, speciálním hudebním vzděláváním, které 
vzniklo ve Venezuele v roce 1975. Jeho zakladatel José Antonio Abreu zkombinoval 
principy sociální integrace se specifickým hudebně-vzdělávacím přístupem a během téměř 
čtyřiceti let prokázal, že jde o efektivní přístup hudebního vzdělávání spojeného s 
integrací dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených prostředí. Programem ve Venezuele 
prošly dva miliony dětí; vychoval světově proslulé orchestry, které dnes koncertují po 
celém světě, stejně tak jako vynikající hudebníky včetně slavného dirigenta Gustavo 
Dudamela.  Úsilí maestra Abreua ocenil i Nadační fond Trebbia, který mu udělil 
Evropskou cenu Trebbia 2013 za podporu umění. 

Projekt v současné době funguje v 54 zemích na celém světě. Evropské organizace 
inspirované El Sistemou jsou sdružené v asociaci Sistema Europe, která vznikla v roce 
2012. V současné době sdružuje přes 25 organizací, které vyznávají základní hodnoty, 
principy a metodologii El Sistemy. NF Harmonie je členem této evropské asociace od 
samého počátku.

Nadační  fond  Harmonie  zajišťuje  zdarma  mimoškolní  výuku  na  hudební  nástroje 
směřující k budování klasického orchestru na základních školách; lektoři docházejí přímo 
do  škol,  pracují  s dětmi  v týmu.  Nadační  fond  zajišťuje  i  nástroje,  které  jsou  dětem 
poskytovány  také  zdarma.  Děti  se  učí  systematicky  a  vytrvale  pracovat  a  získávají 
smysluplnou náplň volného času.  Veřejné vystupování je nedílnou součástí výuky. 
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4. Činnost Nadačního fondu Harmonie v roce 2014

Rok 2014 se dá nazvat přelomovým. Nadační fond se rozhodl uspořádat velký benefiční 
koncert  v  Obecním domě v  Praze,  aby  zvýšil  povědomí  o  projektu El  Sistema a  jeho 
prokazatelném  vlivu  na  výchovu  dětí,  a  zároveň  pomohl  získat  další  prostředky  na 
rozšíření projektu v České republice. Přípravy na tento koncert probíhaly od začátku roku 
až do října, kdy se koncert uskutečnil. 

Zároveň  se  v tomto  roce  nadační  fond  rozhodl  začít  budovat  plnohodnotný  dětský 
orchestr po vzoru El Sistemy a intenzivně pracoval s další partnerskou školou na uvedení 
tohoto projektu v život. 

Tím se činnost nadačního fondu, který doposud organizoval pilotní projekt v ZŠ Grafická, 
podstatně rozrostl. 

a. Pokračování pilotního projektu na ZŠ Grafická

Houslová  výuka  pokračovala  v  ZŠ  Grafická  pod  vedením  lektorů   Petra  a  Jakuba 
Vernerových,  Barbory  Mráčkové  a  Evy  Krestové.  Děti  se  i  nadále  scházely  s  lektory 
dvakrát týdně, jednou při společné výuce a jednou individuálně. 

Vzhledem k tomu, že nadační fond má za cíl v souladu s principy El Sistemy vybudovat 
plnohodnotný  orchestr,  bylo  nutné  začít  plánovat  rozšíření  stávajících  řad  malých 
hudebníků. Na ZŠ Grafická již další rozšíření nebylo možné, proto nadační fond navázal 
na  svá  předchozí  jednání  s  nedalekou  základní  školou  v   ulici  Kořenského.  S  paní 
ředitelkou  Daňhelkovou  začaly  představitelky  nadačního  fondu  projednávat  zahájení 
další fáze projektu na této škole. ZŠ Kořenského má vlastní pěvecký sbor, který pravidelně  
koncertuje jak pro spolužáky tak i rodiče a přátele školy. Z jednání s paní ředitelkou vzešel 
nápad na společný koncert, na kterém by se NF Harmonie a jeho projekt v nové škole  
představil.

b. Workshop s Brunem Campem

V  souvislosti  s  rozhodnutím  o  rozšíření  stávajícího  projektu  uspořádal  Nadační  fond 
Harmonie v Praze workshop pro lektory a zástupce ZŠ Kořenského. Workshop, který se 
uskutečnil 29. 6. 2014, vedl Bruno Campo, žák Maestra Abreua a certifikovaný školitel El 
Sistemy, který sám inicioval projekty ve Vídni, Zurichu a Istanbulu a založil  a diriguje 
mládežnický orchestr Sistema Europe Youth Orchetsra (SEYO).  

Workshop  skončil  s  jasnými  výstupy:  harmonogram  přípravy  rozšíření  orchestru, 
doporučení na výběr lektorů, doporučení repertoáru, zahájení projektu orchestru.



c. Zahájení projektu dětského orchestru El Sistema na ZŠ Kořenského

V říjnu 2014 vstoupil Nadační fond Harmonie do další etapy – na ZŠ Kořenského začal 
vznikat  první  skutečný  orchestr  podle  vzoru  El  Sistemy.  Zahájení  výuky  předcházely 
intenzivní  přípravy  včetně  výběru  lektorů,  nákupu nástrojů  a  plánování  programu ve 
spolupráci  se  základní  školou.   Na  začátku  října  proběhl  pro  nově  přihlášené  děti 
workshop ve škole, na kterém se představili lektoři i dirigent vznikajícího orchestru. 

Projekt samotný začal v polovině října. Děti byly rozděleny do tří skupin podle nástrojů – 
housle, violy a violoncella.  Od října se děti schází čtyřikrát týdně – dvakrát ve skupině  
nástrojů  a  dvakrát  v  orchestru  pod taktovkou mladého  japonského  dirigenta  Chuheie 
Iwasakiho. 

d. Dětské koncerty:

Leden: koncert na ZŠ Kořenského 

První  koncert  se  uskutečnil  hned  na  počátku  roku  2014,  kdy  houslisté  z Grafické 
vystoupili jako hosté na školním koncertě ZŠ Kořenského. Nadační fond využil této akce, 
aby  se  ve  škole  dětem  představil  a  oznámil  i  plánované  spuštění  projektu  v novém 
školním roce 2014/2015. 

Červen:  Společný  koncert  houslistů  ze  ZŠ  Grafická  a  pěveckého  sboru  ZŠ 
Kořenského



Lednový koncert na ZŠ Kořenského přivedl vedení školy na myšlenku uspořádat koncert,  
na  kterém  by  malí  houslisté  z Grafické  doprovodili  dětský  sbor  ZŠ  Kořenského.  Děti 
společně nacvičily několik písní, které zahrály a zazpívaly na červnovém koncertě v ZŠ 
Kořenského.

Červen: Vystoupení na Dětském pikniku Britské obchodní komory  

V rámci své podpory členským neziskovým organizacím pozvala Britská obchodní malé 
hudebníky  z NF  Harmonie  na  Dětském  pikniku,  který  se  konal  6.  června  v areálu 
mezinárodní školy Park Lane International School  na Malé Straně. Houslisté opět spojili 
své síly s pěveckým sborem ze ZŠ Kořenského a společně s lektory Petrem a Jakubem 
Vernerovými zahráli a zazpívali několik skladeb pod širým nebem v krásné zahradě školy. 
Jejich  vystoupení  mělo  veliký  úspěch  u  všech  přítomných,  stejně  tak  jako  hudební 
workshop, který NF Harmonie v zahradě uspořádal pro všechny dětské návštěvníky. Na 
pikniku  proběhla také tombola ve prospěch nadačního fondu.

Červen: Vystoupení na závěr školního roku v     ZŠ Grafická  

ZŠ Grafická již tradičně končila školní rok 2013/2014 slavnostní akcí pro rodiče a přátele 
školy.  Houslisté NF Harmonie program zahajovali  úvodním vystoupením na schodech 
školy a dále pokračovali v hudební třídě, ve které se uskutečnila dvě krátká vystoupení 
pro hosty, kteří se do školy přišli na závěr školního roku podívat. 



Prosinec: Vánoční koncert orchestru v     ZŠ Kořenského  

Další koncert dětí se konal až v závěru roku. Tentokrát se již ale na ZŠ Kořenského, která 
se k projektu v říjnu oficiálně připojila, představil poprvé nově vzniklý orchestr. Společně 
s lektory děti zahrály před nabitým koncertním sálem školy několik písní včetně koled. 
S přihlédnutím k tomu, že děti v té době hrály na nástroje teprve druhým měsícem, byl 
jejich výkon úctyhodný, což publikum stvrdilo velikým potleskem.

e. Prezentace na NGO Marketu

V  dubnu  se  Nadační  fond   Harmonie  zúčastnil  NGO  Marketu  v  Národní  technické 
knihovně v Dejvicích — největšího veletrhu neziskových organizací  v  České republice. 
Díky své účasti se nadační fond představil širší veřejnosti, která veletrh navštěvuje a získal  
i  nové  kontakty  mezi  ostatními  neziskovými  organizacemi.  Zároveň  paní  ředitelka 
poskytla přímo z akce rozhovor internetovému rádiu Applaus.    

f.  Benefiční  koncert  „Hudba  dětem  aneb  darujme  našim  dětem  Sistemu  v Roce  české 
hudby“

Přípravy koncertu  konaného  u  příležitosti  Roku české  hudby  probíhaly  intenzivně  od 
začátku  roku.  Plánovaný  koncert  přilákal  pozornost  k projektu  El  Sistema  již  před 
samotným konáním. Tiskové zprávy o koncertě, rozhovory a články o projektu se objevily 
v nejrůznějších médiích (např. Lidové noviny, Právo, Xantypa, iDNES, Opera Plus, Vaše5, 
atd.)

Týden před koncertem přijel  nadační  fond podpořit  světoznámý violoncellista a velký 
propagátor  projektu  El  Sistema  v Evropě,  Julian  Lloyd  Weber,  který  společně  se 
zakladatelkou NF Harmonie, Miladou Cholujovou a patronkou fondu Simonou Stašovou 
vystoupil na tiskové konferenci u příležitosti koncertu konané v sále Ministerstva kultury 
ČR a za přítomnosti ministra kultury Daniela Hermana. 



Koncert  se  uskutečnil  16.  října  2014  ve  Smetanově  síni  Obecního  domu  v  Praze  ve 
spolupráci  se  Symfonickým  orchestrem  Českého  rozhlasu  koncert  pod  patronátem 
předního českého dirigenta Jiřího Bělohlávka. Sólistou večera byl nesmírně talentovaný 
mladý violoncellista a žák venezuelské El Sistemy Daniel  Arias,  dirigoval další mladý 
venezuelský  hudebník  Ilyich  Rivas.  Koncert  živě  přenášel  Český  rozhlas  Vltava. 
Posluchači měli také možnost sledovat obrazové vysílání na internetových stránkách  ČRo. 
Scénář celého koncertu připravil nadační fond vlastními silami.

Nadační fond na koncert pozval i děti z nové partnerské školy ZŠ Kořenského a děti ze ZŠ 
Chomutov, jejíž ředitelka také projevila velký zájem o tento projekt.  Do ZŠ Chomutov, 
Kadaňská, dochází poměrně dost žáků ze sociálně slabých rodin, proto byl nadační fond 
velice potěšen, že se mu podařilo získat grant od Nadace Život umělce, který umožnil 
dětem cestu z Chomutova do Prahy zaplatit.  Malí žáci se koncertu i aktivně zúčastnili,  
když v jeho závěru  přišli  s květinami poděkovat všem hráčům orchestru,  dirigentovi i 
sólistům.

 g. Počínající spolupráce s Českou filharmonií 

Koncem roku 2014 proběhla jednání s Českou filharmonií, jejíž ředitel David Mareček je 
velkým příznivcem projektu El Sistema. Předsedkyně správní rady NF harmonie se sešla 



jak s panem ředitelem, tak vedoucím edukativního programu České filharmonie Petrem 
Kadlecem, aby začali připravovat možné způsoby vzájemné spolupráce. 

5. Zahájení veřejné sbírky

Dnem konání benefičního koncertu zahájil Nadační fond Harmonie časově neomezenou 
veřejnou sbírku na podporu projektu.  Byl  zřízen transparentní sbírkový účet,  na který 
mohou dárci zasílat své finanční dary. Nadační fond využil i kasiček pro drobné dárce,  
které byly umístěny ve foyer Obecního domu a v internetové kavárně v Provaznické ulici. 
Zapojil  se  i  do  projektu  Dárcovská  sms,  který  provozuje  Fórum  dárců  ve  spolupráci 
s Asociací provozovatelů mobilních sítí, aby tak poskytl svým příznivcům jednoduchou 
možnost, jak na projekt přispět.  Od října 2014 mohou lidé zasílat svůj příspěvek na číslo 
87 777 pod jednoduchým heslem DMS HARMONIE.

6. Partneři a sponzoři

• Činnost nadačního fondu i v tomto roce podporovala společnost  Dynargie,  s.r.o., 
měsíčním příspěvkem na podporu jednoho žáka v projektu.

• Grant  poskytla  organizace  DSA  –  Diplomatic  Spouses  Association  na  nákup 
nástrojů pro děti do nově vznikajícího orchestru.

• Grant na nákup nástrojů poskytla také Nadace o2.

• Grant  věnovala  Nadace  Život  umělce v souvislosti  s benefičním  koncertem  na 
cestovné pro děti z Chomutova a na propagaci koncertu.

• Benefiční  koncert  podpořilo  také  vedení  Obecního  domu  v Praze v čele  s jeho 
ředitelem  Vlastimilem  Ježkem  svým  rozhodnutím  poskytnout  Smetanovu  síň 
pouze za režijní náklady.  Nadační fond se tak zařadil mezi neziskové organizace, 
které Obecní dům tímto způsobem podporuje.

Velmi  důležitým partnerem  se  stal  i  Český  rozhlas,  jehož  Symfonický  orchestr 
vystoupil  na  benefičním  koncertě  bez  nároku  na  honorář.  S  rozhlasem  byla 
podepsána  smlouva o redakční podpoře benefičního koncertu. Český rozhlas tak 
koncert  živě  odvysílal  včetně  obrazového  vysílání  na  internetových  stránkách 
stanice Vltava.

 

7. Zahraniční kontakty

Nadační fond Harmonie se stal aktivním členem asociace Sistema Europe. Navázal 
kontakty s představiteli ostatních evropských organizací inspirovaných projektem El Siste-
ma a začal získávat cenné praktické informace o projektu. Zároveň se mu podařilo získat 
vynikajícího zahraničního poradce Bruno Campa, ambasadora projektu El Sistema v Ev-
ropě, který se nabídl ČR pravidelně navštěvovat a dohlížet  na úspěšný rozvoj českého 
projektu. Bruno Campo je žák El Sistemy, úspěšný dirigent a hobojista, který založil hu-
dební projekty inspirované El Sistemou v Guatemale, Istanbulu, Vídni a Zurichu. V sou-
časné době vede mládežnický orchestr Sistema Europe Youth Orchestra a organizuje mezi-
národní letní školy Sistemy Europe. Žije v Rakousku.



Nadační fond se také jako jediný subjekt z České republiky zúčastnil světové konference 
Hudba v 21. století (Music in the 21st Century) v anglickém Birminghamu v květnu 2014, 
pořádané sdružením Incorporated Society of Musicians (ISM). Kromě významných disku-
sí nad směřováním hudby v současnosti, hudebních produkcí a masterclass se konference 
věnovala také celosvětově uznávanému projektu El Sistema. Zástupci nejen britské Siste-
my, ale i dalších evropských nadací, včetně NF Harmonie, si vyměňovali zkušenosti s pro-
sazením myšlenky o využití jedinečnosti hudby v sociální oblasti a při vzdělávání dětí. 
Hlavními mluvčími byli spoluzakladatel Sistema England a zakladatel Sistema Europe 
Marshall Marcus a violoncellista a zakladatel Sistema England Julian Lloyd Webber.

8. Nadační fond Harmonie v médiích

Benefiční koncert „Hudba dětem aneb darujme našim dětem Sistemu v Roce české hudby“ 
připoutal k nadačnímu fondu větší pozornost médií. 

Samotný koncert vysílal Český rozhlas živě na stanici Vltava včetně obrazového vysílání 
na  svých  internetových  stránkách.  Během  dvacetiminutové  přestávky  Český  rozhlas 
důkladně  vyzpovídal  předsedkyni  správní  rady  NF  Harmonie  Miladu  Cholujovou  a 
patronku Simonu Stašovou ve vstupu ze studia přímo v Obecním domě.

Koncert možné online shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?
v=0spaWa_2Cwg

Obsáhlý článek seznamující čtenáře s projektem El Sistema i Nadačním fondem Harmonie 
přinesly Lidové noviny pod titulkem „Když hudba mění dětem svět“. 

Článek  online  zde:  http://ceskapozice.lidovky.cz/el-sistema-hudba-ktera-meni-nejen-
detsky-svet-fnm-/tema.aspx?c=A141003_095518_pozice-tema_kasa

Xantypa zvala na benefiční koncert článkem „Bravo, El Sistema! Muzikantská revoluce je 
tady!“.

Článek online zde: http://nfharmonie.cz/files/useruploads/lnek%20xantypa.pdf

Rozhovor  nazvaný  „Changing  Lives  through  Music“  (Měníme  životy  hudbou),  který 
s Julianem Llloydem Weberem,  zakladatelem anglické  Sistemy,  natočila  členka  správní 
rady NF Harmonie, Judita Cholujová, převzal týdeník Prague Post. Tento rozhovor se stal 
i  základem  krátkého  propagačního  videa  NF  Harmonie,  ve  kterém  kromě  Juliana  L. 
Webera, hovoří představitelé dalších evropských projektů Sistemy.

Článek  online  zde:  http://praguepost.com/142-culture/39935-changing-lives-through-
music






