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Obsah Úvodní slovo

Vážení přátelé,

před několika lety jsem v televizi viděla dokument, který mě význam-
ně zasáhl. Vyprávěl příběh drobného, nenápadného muže s ohromným 
osobním kouzlem, který díky své zarputilosti a odhodlání otevřel tisí-
cům venezuelských dětí cestu k hudbě a lepšímu životu. Film se jme-
noval El Sistema a ten drobný člověk byl dirigent, hudebník a ekonom 
v  jedné osobě José Antonio Abreu, zakladatel dnes již celosvětového 
hudebně-sociálního fenoménu. 

Josému Abreuovi se podařilo hudbou změnit životy tisíců dětí. Nejenže 
přivedl děti z těch nejzaostalejších oblastí k hudbě a naučil je vnímat její 
krásné tóny, ale otevřel jim také svět příslibů a různých možností. Děti 
se nenásilnou formou začaly učit spolupráci, odpovědnosti, nutnosti 
spoléhat jeden na druhého a vzájemnému respektu, protože bez toho 
by orchestr nikdy nic kloudného nezahrál. Abreu zároveň zjistil, že hraní 
na hudební nástroj dětem rozvíjí jejich skryté intelektuální schopnosti 
a zvyšuje jejich sebevědomí. 

Projekt mne nadchl, protože otevírá dveře všem bez rozdílu, dává jedno-
duchý recept na integraci. Může-li fungovat v mnoha státech světa, proč 
ne u nás, řekla jsem si. A  tak vznikl Nadační fond Harmonie. Recept 
se zdál jednoduchý, ale trvalo dlouhých šest let, než se nám s kolegy 
podařilo vybudovat první skutečný orchestr po vzoru El Sistemy. Museli 
jsme překonat nedůvěru, skepsi, ale setkali jsme se i s mnoha skvělými 
podporovateli této myšlenky včetně Simony Stašové či Ivo Kahánka.

I když je náš orchestr ve srovnání s ostatními zatím jen pouze kapkou 
v moři, jsem moc ráda, že už teď vidím, jak prospívá třeba dětem z dět-
ského domova v Klánovicích. A přeji si, aby se dostal k co nejvíce dětem 
v České republice. K tomu bude potřeba dalších finančních prostředků 
a dalších vyškolených lektorů. Bude to stát hodně úsilí a odhodlání, ale 
chci věřit, že se nám to podaří. Radost dětí a jejich nové úspěchy budou 
nejlepší odměnou. Vždyť děti jsou budoucnost nás všech.

Milada Cholujová 
zakladatelka NF Harmonie



xxxx

( 6 )

Posláním Nadačního fondu Harmonie  
je pozitivně měnit životy dětí 
prostřednictvím hudby.

Vize a poslání

Sekce houslí  
na ZŠ Kořenského
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Nadační fond Harmonie v České republice realizuje ojedinělý projekt hudební 
výchovy se sociálním přesahem vycházející z mezinárodního konceptu El Siste-
ma. El Sistema vznikla ve Venezuele v roce 1975. Jeho zakladatel José Antonio 
Abreu během téměř čtyřiceti let prokázal, že jde o efektivní přístup k integra-
ci dětí a mladých lidí ze sociálně vyloučených prostředí na základě hudebního 
vzdělávání. Projekt v současné době funguje v 54 zemích na celém světě, z toho 
ve 24 evropských. 

Posláním NF Harmonie je budovat na  základních školách dětské orchestry, 
ve  kterých se dětem dostává bezplatného hudebního vzdělání, včetně zapůj-
čení hudebních nástrojů. Výuka je přístupná všem dětem bez ohledu na  jejich 
talent, rodinné prostředí, finanční zázemí, školní výsledky nebo chování. Často 
pracujeme s dětmi, které pocházejí ze sociálně slabých či nefunkčních rodin. 
Dětem projekt poskytuje bezpečné prostředí a  zázemí, v  němž jsou pozitivně 
motivovány, podporovány a  oceňovány za  své individuální dovednosti a  snahu. 
Výuka je velice intenzivní, probíhá 3x týdně a dbá na co nejvyšší kvalitu - lektoři 
jsou sami profesionálními hudebníky. Součástí výuky jsou pravidelná společná 
veřejná vystoupení minimálně 5x ročně. 

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. 

Hlavním cílem naší činnosti je 
umožnit dětem, aby se pomocí 

univerzálního a krásného 
jazyka – hudby rozvíjely 

osobnostně,  
kulturně i společensky.
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V okamžiku, kdy děti sdílejí radost a zábavu ze společného tvoření, učí se na sebe 
navzájem spoléhat a nést zodpovědnost za společný cíl. Tím se projekt zásadně 
liší od klasické hudební výuky, kdy děti začnou hrát společně až v okamžiku, kdy 
dosáhnou určitého „mistrovství“ na svém nástroji.

Hudba se tak stává prostředkem integrace, rozvíjí nejen hudební, ale i  sociální 
dovednosti dětí. Děti se učí týmové spolupráci, pomoci druhým, zlepšuje se je-
jich schopnost soustředění a systematické práce. Tím, že jsou nepostradatelnou 
součástí celku - orchestru, učí se zodpovědnosti za společný cíl a roste jejich se-
bedůvěra a trpělivost a během smysluplně tráveného volného času poznávají, že 
mají šanci uspět vlastními silami. Kromě osobnostního růstu a rozvoje patří mezi 
pozitivní dopady účasti dětí na projektu také zlepšení jejich vztahů s  vrstevníky 
i dospělými, snižování školní absence a zlepšení školních výsledků.

Posláním NF Harmonie 
je budovat na základních 
školách dětské orchestry, 

ve kterých se dětem 
dostává bezplatného 

hudebního vzdělání, včetně 
zapůjčení hudebních 

nástrojů.
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Vize a poslání

Správní rada:    Milada Cholujová, předsedkyně 
Judita Haslinger Cholujová 
PhDr. Helena Markusová

Revizorka:  Zlata Musálková

Patroni:  Simona Stašová, herečka

 Ivo Kahánek, klavírista

Organizační struktura NF Harmonie

Pattroni Nadačního fondu Harmonie 
Simona Stašová a klavírní virtuos 

Ivo Kahánek.



xxxx
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Činnost organizace

Díky rozšíření projektu do nové lokality  
v roce 2015 došlo v minulém roce k dalšímu 
posílení naší činnosti. Členská základna 
orchestru se více než zdvojnásobila  
(max. obsazenost orchestru činila 60 dětí). 
Stabilizoval se lektorský tým. 
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K  již stávajícímu jádru orchestru na  ZŠ Kořenského v  Praze 5 se připojily děti 
z Klánovic. V této lokalitě se nachází několik dětských domovů (DD). Naším cílem 
bylo propojit v orchestru děti z DD s dětmi s dobrým rodinným zázemím. Ředitel  
ZŠ Masarykova v Klánovicích zdarma poskytl prostory pro nácvik jednotlivých sekcí 
nástrojů, ve kterých se děti a lektoři scházejí několikrát týdně.

V Klánovicích vznikla také samostatná přípravka, kam přichází průběžně děti, které 
chtějí začít hrát na hudební nástroj a později, při dosažení jisté zručnosti, přecházejí 
do orchestru. Zkouší dvakrát týdně po dvou hodinách a jejich seznámení s hudeb-
ním nástrojem započalo v krásném projektu papírové nástroje. 

Průměrně je v přípravce kolem 20 nových dětí. Každý měsíc jsou asi 3 děti díky 
schopnostem a snaze přeřazeny do orchestru, kde se ihned účastní zkoušek třikrát 
týdně a nácviku repertoáru k vystupování. 

 Lektorský tým se v roce 2016 skládal ze dvou dirigentů (pro každou lokalitu jeden) 
a  čtyř lektorů – profesionálních hudebníků (housle, violoncello, viola). Na  každé 
škole pro projekt pracuje koordinátorka, která zajišťuje kontakt nadačního fondu 
se školou včetně evidování docházky dětí, asistence s přípravou dětských koncertů 
a komunikace s rodiči.

V průběhu roku 2016 jsme také uspořádali několik setkání s rodiči, abychom jim 
projekt a jeho významné aktivity důkladně představili. Začali jsme také rozesílat 
pravidelný newsletter. Snažili jsme se navázat kontakt také s místní komunitou, 
spolupracovat na  různých akcích, oslovili jsme i  obě městské části a  nabídli 
spolupráci. 

V  obou lokalitách jsme se zaměřili také na  fundraising grantový i  negrantový.  
Oslovovali jsme místní podnikatele a firmy. Uspořádali jsme pro ně setkání, kde 
jsme opět projekt prezentovali, uspořádali jsme výstavu fotografií a orchestr vystu-
poval. Navštívili jsme také další školy v našich lokalitách. Lektoři, ale i děti chodili 
po třídách, hráli svůj repertoár a informovali o projektu a možnosti zapojit se do or-
chestru. Naší snahou bylo a je stále rozšiřovat členskou základnu orchestru, sezna-
movat co nejširší veřejnost o poslání projektu a také získávat maximální finanční 
i materiální podporu na chod nadačního fondu.
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xxxx

Podrobněji o aktivitách 
Nadačního fondu Harmonie 
v roce 2016:
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LEDEN
Na začátku nového kalendářního roku se Orchestru NFH  
naskytla výjimečná příležitost vystoupit na slavnostní akci 
pořádané ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti 
(vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže Korupce ti nesvědčí, 
korupce ti nesluší) v Hrzánském paláci.

Aktivity NF Harmonie v roce 2016

Vyhlášení vítězů dětské 
 výtvarné soutěže 

v Hrzánském paláci
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Veřejná vystoupení v roce 2015
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Aktivity NF Harmonie v roce 2016

ÚNOR
První týden v únoru jsme v Praze přivítali lektorský tým vídeň-
ské SUPERAR (rakouská podoba projektu El Sistema) vedený 
naším uměleckým šéfem Brunem Campo. Přijeli, aby nám 
pomohli zefektivnit naši výuku. Docházeli na zkoušky orchestru 
v obou lokalitách, sledovali zkoušky, zapojovali se do výuky, vedli 
s lektory i dětmi diskuse. Proběhla i dopolední setkání vídeň-
ských a českých lektorů, kde si navzájem předávali zkušenosti, 
zorganizovali jsme společný koncert v Klánovicích.

Představili jsme projekt NFH v Karlových Varech na Krajské kon-
ferenci Jak na společné vzdělávání.

V závěru měsíce února patron nadačního fondu Ivo Kahánek 
uspořádal na naši podporu benefiční koncert v KC Nová Beseda 
v Klánovicích. Na úvod jeho koncertu vystoupily také děti z or-
chestru v Klánovicích a pomohly panu Kahánkovi vybrat téměř 
20 000 Kč do sbírkové kasičky.

Benefiční koncert   
Ivo Kahánka v KC Nová Beseda  
v Klánovicích
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BŘEZEN

Orchestr NFH již tradičně vystoupil na Jarním koncertě  ZŠ Kořenského, který 
každoročně pořádá škola k prezentaci uměleckých aktivit na škole. 

Na závěr měsíce do Prahy opět přijel z Vídně na supervizi umělecký ředitel orchestru 
Bruno Campo.

Koncert ZŠ Kořenského
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Aktivity NF Harmonie v roce 2016

DUBEN

V dubnu proběhlo zasedání asociace Sistema Europa ve Vídni. Jeho součástí byla 
školení lektorů a vzájemné předávání zkušeností. Zúčastněné přijel pozdravit také 
světoznámý dirigent vzešlý z projektu El Sistema, pan Gustavo Dudamel. 

Začaly také přípravy na výstavu fotografií Ze života Orchestru Nadačního fondu Harmonie.

KVĚTEN

První vernisáží jsme zahájili náš nový projekt – putovní výstavu fotografií Ze života 
Orchestru Nadačního fondu Harmonie. Historicky prvním místem výstavy se stalo 
Café Záhorský v  Dejvicích. Na  zahájení výstavy došlo také k  prvnímu veřejnému 
vystoupení Kvarteta HARMONIE složeného z našich lektorů. Na společenskou akci 
jsme pozvali patrony, partnery, sponzory, novináře a všechny nadační a orchestrální 
přátele. Café Záhorský se stalo našim dalším místem se sbírkovou kasičkou. 

U příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV. jsme uspořádali koncert v kostele 
sv. Vavřince na Petříně.

Další náš koncert se konal opět na ZŠ Kořenského v rámci Letního koncertu. 

Pokračovali jsme i v prezentaci projektu samotného. Tentokrát na Fóru primární 
prevence pořádaném Magistrátem hl. města Prahy. Za  dětský domov Klánovice 
přednesl Mgr.  Alois Daněk příspěvek pod názvem Hudba jako forma prevence 
rizikového chování. Vliv orchestru NFH označil jako jednu z preventivních aktivit.

Vernisiáž výstavy v Café Záhorský
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Koncert v kostele sv. Vavřince 
u příležitoti výročí narození Karla IV.

Koncert v kostele sv. Vavřince  
u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. 



( 22 )

Aktivity NF Harmonie v roce 2016

ČERVEN
Již podruhé jsme se zúčastnili mezinárodního setkání dětských orchestrů a sborů 
Side by Side ve Švédsku. Tentokrát v ještě početnějším zastoupení jak dětí, tak 
lektorů a doprovázejících rodičů. Každoroční setkání vždy uzavírá společný koncert 
všech zúčastněných. 

Setkání dětských orchestrů 
Side by Side
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xxxx
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Aktivity NF Harmonie v roce 2016

ZÁŘÍ
Otevřeli jsme přípravku v Klánovicích, aktivně nabíráme nové děti 
do orchestru. Vystupujeme na komunitních akcích, pořádáme 
promítání filmů a fotografií ze Švédska.    

Připravili jsme náš první open air koncert Přijďte si s námi 
zahrát! na Střeleckém ostrově. Vyzvali jsme hudebníky i zpěváky, 
aby si přišli zahrát a zazpívat společně s námi. Přišlo cca 150 
muzikantů a zpěváků. V publiku bylo asi 500 lidí. 
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Aktivity NF Harmonie v roce 2016

ŘÍJEN

Úspěšně se nám rozběhla činnost přípravky v Klánovicích. Dvacet nových dětí se 
přišlo učit na hudební nástroj a zapojit se do orchestru. Naše lektorky zahájily 
další nový projekt – papírové nástroje – dříve než se děti z přípravky dostanou 
ke skutečným nástrojům, zkusí si je podle skutečných forem samy vyrobit. Nad 
prvními krůčky přípravky a nového projektu přijel dohlížet již potřetí v tomto roce 
pan Bruno Campo.
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LISTOPAD

Vznikl nový fundraisingový projekt – „Kasičky do škol“ -- kdy jsme se pokusili za-
pojit do veřejné sbírky školy, ve kterých působíme, a v další fázi další školy v Praze 
i jinde. Připojili jsme se k mezinárodní akci - Dni dárců. Také jsme se pokusili 
do praxe zavést Den sv. Cecílie, patronky (mimo jiné) amatérských muzikantů. 
A v tento den vybírat do našich kasiček za prodej drobných prezentačních nadač-
ních předmětů.

V rámci fundraisingu jsme vystoupili s Orchestrem NFH na Charitativním bazaru 
DSA – benefiční akci partnerek a manželek diplomatů, které nás opakovaně štěd-
ře finančně podpořily.

Uměleckým vrcholem závěru roku se stalo společné vystoupení Orchestru NFH 
se Smyčcovým orchestrem pražské konzervatoře pod vedením dirigenta Chuheie 
Iwasakiho v Českém muzeu hudby. Po vystoupení orchestrů se uskutečnil ještě 
soukromý koncert a prohlídka muzea pro naše partnery a sponzory v historickém 
salonku ČMH – Četnický salonek. Tento malý dárek byl jedním z bodů fundraisin-
gového plánu pro rok 2016.

PROSINEC

V posledním měsíci roku jsme druhou vernisáží zahájili naši putovní výstavu foto-
grafií Ze života Orchestru Nadačního fondu Harmonie. Tentokrát ve výjimečném 
prostoru Galerie ART LINEA ve Sněmovní ulici. Započali jsme tak spolupráci nejen 
s touto galerií, ale zejména s její majitelkou, módní návrhářkou Petrou Kociáno-
vou. I tady zahrál Kvartet HARMONIE.

Orchestr NFH bylo možné slyšet poslední neděli před Vánocemi v KC Nová Beseda 
na akci Betlémské světlo. 

Kalendářní rok ve škole jsme uzavřeli Vánočním koncertem v ZŠ Kořenského pro 
rodiče, pedagogy a žáky.

Koncert v Českém muzeu hudby



( 28 )

Přehled hospodaření NF Harmonie v roce 2016 

NÁKLADY v (Kč)

501100 Spotřeba materiálu - kancelář 50 968,05

501110 Spotřeba materiálu - úklid. ostat. potřeby 872,00

501200 Spotřeba materiálu - projekt  6 295,00

501300 Spotřeba materiálu -nástroje včetně příslušenství 137 054,00

50x Spotřebované nákupy celkem 195 189,05

513000 Náklady na reprezentaci 18 424,14

518100 Ostatní služby - telefon. popl. 26 347,00

518200 Ostatní služby - propagace 80 736,00

518201 Ostatní služby - správa web 72 199,00

518300 Ostatní služby - ostatní 143 867,00

518302 Pronájem prostor 20 980,00

518303 Služby - J. Svobodová 457 047,00

518304 Služby - cestovné 308 704,12

518305 Služby - Mgr. Z. Zděnková 97 500,00

518306 Služby - projekt NFH 219 814,81

518307 Služby - údržba nástrojů 11 850,00

518400 Ostatní služby - lektoři 930 223,80

51x Služby celkem 2 387 692,87

521000 Mzdové náklady 106 850,00

52x Osobní náklady celkem 106 850,00

545000 Kurzové ztráty 6 513,90

549000 Jiné ostatní náklady - bank.popl. 5 825,76

549001 Jiné ostatní náklady – DMS 72,00

549999 Jiné ostatní náklady – přeplatky 0,75

54x Ostatní náklady 12 412,41

Náklady celkem 2 702 144,33
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VÝNOSY v (Kč)

645000 Kurzové zisky 17,49

648000 Zúčtování fondů 197 568,16

649000 Jiné ostatní výnosy 13 372,18

649900 Jiné ostatní výnosy - přeplatky 68,00

64x Ostatní výnosy 211 025,83

682000 Přijaté příspěvky (dary) 1 983 591,00

682020 Přijaté příspěvky (dary) - DMS 6 877,50

68x Přijaté příspěvky 1 990 468,50

691000 Provozní dotace 500 650,00

69x Provozní dotace 500 650,00

Výnosy celkem 2 702 144,33

Správní rada NF Harmonie porovnala výše uvedené údaje s výpisy z účtu Komerč-
ní banky a.s. v Praze se založenými platebními příkazy, smlouvami, pokladními 
doklady a nezjistila žádné rozdíly.

Správní rada NF Harmonie konstatovala, že Nadační fond Harmonie nevlastní 
k 31. 12. 2016 drobný hmotný majetek – vybavení kanceláře a hudební nástroje 
v celkové účetní hodnotě 0,-- Kč.

Správní rada NF Harmonie schvaluje tento přehled hospodaření a pověřuje před-
sedu, aby s ním seznámil zřizovatele a jednu kopii zaslal městskému obchodnímu 
soudu k založení.

Přílohou této výroční zprávy je přehled nákladů a výnosů Nadačního fondu harmo-
nie podle jednotlivých činnosti.

V Praze dne 12. 4. 2017

Předseda správní rady: Milada Cholujová

Člen správní rady: Judita Cholujová

Člen správní rady: PhDr, Helena Markusová

Revizor: Zlata Musálková
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Fundraisingové aktivity
Stabilizace existenční jistoty Nadačního fondu Harmonie patří od počátku naší 
činnosti k prioritám.

Grantové žádosti – díky spolupráci s externí grantovou spolupracovníci bylo v roce 
2016 podáno 19 grantových žádostí. Uspěli jsme ve 13 případech (viz zpráva o hos-
podaření).

Negrantový fundraising – přestože se nepodařilo pro NFH zajistit profesionálního 
fundraisera, proškolili jsme jednu spolupracovnici, a ta pomohla během příprav 
open air koncertu kontaktovat desítky firem a získat materiální podporu a slevy 
na některé služby. S některými jednání doposud probíhají a výsledky budou patrné 
až v roce 2017.

Zorganizovali jsme také dobrovolníky, kteří vypomohli s občerstvením, dozorem, 
obsluhou a manuálními pracemi během open air koncertu. 

Grafické práce pro Nadační fond Harmonie během uplynulého roku bez nároku 
na honorář vykonávala Markéta Grohová. Ušetřila tím NFH desítky tisíc korun.

Veřejná sbírka – v loňském roce se nám podařilo umístit 12 kusů sbírkových ka-
siček a uspořádali jsme několik aktivit, kterých jsme využili k získávání finančních 
prostředků prostřednictvím DMS.

Partnerská spolupráci s představiteli státní správy a samosprávy na všech 
úrovních.

V roce 2016 jsme soustředili na spolupráci Nadačního fondu Harmonie s předsta-
viteli obcí a škol ve městských částech, kde působíme. Sjednávali jsme schůzky 
a představovali projekt, nabízeli spolupráci a hledali podporovatele v různých 
oblastech.



Za podporu a spolupráci děkujeme  
našim partnerům!



PODPOŘTE NAŠE MALÉ MUZIKANTY I VY:

Zašlete jednorázovou DMS
DMS HARMONIE 30,
DMS HARMONIE 60,
DMS HARMONIE 90  
nebo trvalou
DMS TRV HARMONIE 30
DMS TRV HARMONIE 60
DMS TRV HARMONIE 90  na číslo 87777. 
Cena DMS je 30,60,nebo 90 Kč, Nadační fond Harmonie  
obdrží 29, 59, nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Nakupujte na internetu ve svém  
oblíbeném eshopu a podpořte nás  
prostřednictvím www.givt.cz.



Staňte se i Vy jedním z 5000 dárců, kteří nám zasláním jedné roční DMS pomohou zajistit pokračování 
projektu dětského orchestru El Sistemy v České republice!

Svým příspěvkem se připojíte k lidem, kteří mají zájem poskytnout dětem nové příležitosti.  
Vaše podpora může být jednorázová či pravidelná. Pravidelnou podporou 500 Kč měsíčně umožníte právě 

jednomu žákovi rozvíjet svůj talent v našem orchestru. 

Pomozte nám projekt realizovat v celé České republice.

Připojte se k nám na Facebooku: Nadační fond Harmonie/The Harmonie Foundation  
a sledujte naše muzikanty na YouTube: Fond Harmonie 

Bankovní spojení Nadačního fondu Harmonie:

Komerční banka, Číslo sbírkového účtu: 107-6314230287/0100

Vaše podpora umožní dalšímu dítěti změnit svůj život! 

Děkujeme Vám za ní.

Více informací najdete na: www.darcovskasms.cz, www.nfharmonie.cz, www.sistemaeurope.org



Nadační fond Harmonie, Palác Beethoven, Lázeňská 11/285, 110 00 Praha 1,  
e-mail: nemeckova.dagmar@nfharmonie.cz, tel: 604 849 559, 777 751 589, www.nfharmonie.cz


