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Nadační fond Harmonie 

 

Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma 

José Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím 

hudební vzděl{ní je možné otevřít dětem ze špatných soci{lních podmínek cestu 

k lepším perspektiv{m. Založil unik{tní systém hudební výuky El Sistema, která 

spočív{ v postupném formov{ní dětských symfonických orchestrů. Jeho projektem 

se inspirovaly neziskové organizace v USA, Kanadě, Velké Brit{nii, Itálii, Německu, 

Rakousku stejně tak jako Nadační fond Harmonie v České republice. Harmonie 

zajišťuje zdarma výuku hry na housle včetně poskytnutých n{strojů na základních 

škol{ch; lektoři doch{zejí přímo do škol, pracují s dětmi v týmu. Děti se učí 

systematicky a vytrvale pracovat a získ{vají smysluplnou n{plň volného času.  

Veřejné vystupov{ní je nedílnou souč{stí výuky. 

 

Spr{vní rada Nadačního fondu Harmonie 

Milada Cholujov{, předsedkyně 

Judita Cholujová 

PhDr. Helena Markusová 

 

Patroni Nadačního fondu Harmonie 

herečka Simona Stašov{ 

Pražsk{ komorní filharmonie 

 

Shrnutí činnosti Nadačního fondu Harmonie 

Nadační fond v roce 2011 pokračoval v pilotním projektu, který započal na jaře 2010 

na dvou pražských z{kladních škol{ch. Celkem dvacet dětí, které byly vybr{ny 

v talentových zkoušk{ch, pokračovalo ve výuce hry na housle pod vedením lektorů 



Hany Kubisové a Tom{še Vrby z Pražské komorní filharmonie, Petra Vernera z 

Verner Collegium a Jiřího Sl{dka ze skupiny Melody Makers. Výuka probíhala 

dvakr{t týdně na ZŠ Plzeňsk{, stejně tak i na ZŠ Grafick{ v Praze 5. Jedn{ se o školy 

s poměrně mnoha romskými ž{ky, mezi kterými se objevily nesporné talenty. Děti 

udělaly během roku významný pokrok a na konci školního roku byly již schopné 

účinkovat v malém koncertu pro rodiče.  V novém školním roce postoupili tito ž{ci 

mezi mírně pokročilé a z nových prvních tříd byla vytvořena další skupina.  

 

Na konci školního roku 2010/2011 byly děti potěšeny n{vštěvou patronky, herečky 

Simony Stašové, které na malém koncertě předvedly, jak za tu kr{tkou dobu 

pokročily.  

 

V listopadu 2011 dostaly děti i jejich rodiče předv{noční d{rek, když díky patronovi 

nadačního fondu Pražské komorní filharmonii měli možnost navštívit jeden z 

výchovných koncertů, které toto hudební těleso poř{d{. Koncertu v Rudolfinu se 

zúčastnili ž{ci ze Z{kladní školy Grafick{ a Z{kladní školy Plzeňsk{ první listopadovou 

sobotu.  Pro většinu dětí šlo o mimoř{dný z{žitek, protože v prostor{ch Dvoř{kovy síně 

Rudolfina byly poprvé. 

 

Děti byly potěšeny i n{vštěvou patronky, herečky Simony Stašové, které na malém 

koncertu předvedly, jak za tu kr{tkou dobu pokročily.  

 

Kromě vlastní programové činnosti Nadační fond Harmonie i nadále poskytl 

stipendia třem ž{kům  

podporoval i nad{le tři stipendisty na Z{kladní umělecké škole Biskupsk{. Úspěšný 

stipendista Andrej Kontra byl přijat do nejvyšší úrovně Kühnova dětského sboru - 

koncertního oddělení. V  

současnosti také vystupuje s vybranými dětmi v opeře Gloriana a v létě se objeví v opeře 

Jakobín v Národním divadle. 

Kromě programové složky, nadační fond pokračoval ve své administrativní práci ve 

snaze zajistit i další financov{ní programu. Byly obesl{ny velké firmy i nadace se 

ž{dostí o podporu. Nadační fond zaznamenal i pozornost na poli medi{lním, kdy 



redaktor anglické redakce Českého rozhlasu 7 natočil o jeho činnosti report{ž včetně 

záznamu lekce (http://www.radio.cz/en/section/special/using-classical-music-to-

help-children-out-of-poverty). Z rozhovoru je patrné, že hudba a jednotlivé lekce 

přin{šejí radost nejenom dětem, ale i lektorům; program je tak oboustranně 

obohacující. Lektor Jiří Sl{dek řík{:  “Jsem šťastný, když se děti smějí a když se n{m všem 

podaří společně zahr{t písničku a všichni jsme z toho celí pryč. To mi d{v{ pocit uspokojení. Pro mě je 

z{sadní, když budou mít r{di hudbu a bude se jim tu líbit. Pak jsem spokojený. Když jsou děti šťastné 

a hrají společně.“ 

 

Kontakty v zahraničí 

Nadačnímu fondu se podařilo nav{zat kontakt s podobným typem organizací 

v zahraničí, za všechny lze jmenovat  organizaci KidZnotes, která metodou El 

Sistema vyučuje hudbu děti ze čtyř z{kladních škol v v chudších oblastech města 

Durham, USA a El Sistema Toronto, kter{ stejným způsobem funguje v Kanadě. 

 

 

  






