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Úvodní slovo ředitelky Nadačního fondu Harmonie
Rok 2020 byl rokem ztrát. Každý něco ztratil. Říká se, že když nejde o život, nejde o nic. V minulém roce bohužel šlo i o život. Byl to rok pandemie a

nebude dlouho zapomenut.

A přesto jsme to i v tomto velmi těžkém období nevzdali a snažili jsme se pokračovat v rozdělané práci. U projektu, který je založen na myšlence, že děti

hrají od začátku jako členové orchestru - tedy společně - to byl úkol nelehký. Výuku jsme přesunuli „online”. Učili jsme se my i děti.

Druhou stejně důležitou součástí projektu je společné vystupování alespoň každé dva měsíce. V plánu bylo hodně vystoupení. Většina musela být zrušena a

některé jsme přesouvali na další termíny.

Velice jsme se těšili na Benefici výjimečné houslistky Hany Kubisové a jejích přátel, kterou v tomto roce chtěla věnovat Harmonii. Spolu s ní měl vystoupit

i náš Komorní orchestr. Právě v den plánovaného vystoupení byl vydán první zákaz představení v uzavřených prostorách. To datum bylo 10. března 2020.

Každoroční koncert na Střeleckém ostrově - Přijďte si s námi zahrát - se také nemohl uskutečnit v plánovaném termínu. Přesunuli jsme ho na konec září,

přestože jsme neměli jistotu, že se bude moct konat. Děti společně cvičily již od posledního týdne v srpnu a podařilo se nám uspořádat jeden z

nejúspěšnějších koncertů. Náš patron Ivo Kahánek, čerstvý vítěz BBC Music Magazine Award, si zahrál s dětmi a zároveň zahrál jednu Beethovenovu

sonátu. Rok 2020 byl totiž také rokem velkého výročí Ludwiga van Beethovena a protože byly koncertní síně zavřeny a všechny výroční koncerty zrušeny,

Ivo mu vzdal poctu alespoň tímto způsobem. Přijďte si námi zahrát měl letos i velice zajímavou mediální podporu. Byli jsme s Ivem Kahánkem a dětmi

pozváni do studia pořadu Sama doma a mohli jsme tak představit projekt i plánovaný koncert na Střeleckém ostrově v přímém přenosu.

Vzhledem k tomu, že většina událostí se přesunula online, zúčastnili jsme se letošního Side by Side ve švédském Göteborgu také online.

Online se také konalo mezinárodní setkání dětí u příležitosti oslav výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte. ČR reprezentoval NF Harmonie a debaty se

zúčastnila naše violistka Esther.

Přestože se nám vzhledem k pandemii nepodařilo splnit všechny naše cíle, dokázali jsme udržet program i v tomto velice náročném období a za to patří

všem velký dík.

Nevzdali jsme to.

Milada Cholujová, zakladatelka a ředitelka NF Harmonie
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Sídlo Nadačního fondu Harmonie: Palác Beethoven, Lázeňská 11/285, 

118 00 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 28951760

Bankovní spojení: Komerční banka, Václavské náměstí 42, 

114 07 Praha 1

Číslo účtu: 107-956170207/0100

IBAN: CZ64 0100 0001 0709 5617 0207

BIC: KOMBCZPPXXX

Číslo sbírkového účtu: 107-6314230287/0100

Adresa zkoušek orchestru: ZŠ a MŠ Kořenského, Kořenského 760/10, 

150 00 Praha 5 – Smíchov

Masarykova ZŠ Klánovice, Slavětínská 200, 

190 14 Praha 9 – Klánovice

ZŠ a MŠ Santoška, U Santošky 1/1007,

150 00 Praha 5 – Smíchov 

Kontakt: info@nfharmonie.cz

Základní údaje o nadačním fondu

Orgány nadačního fondu

Správní rada: Milada Cholujová, předsedkyně

Judita Cholujová

PhDr. Helena Markusová

Revizorka: Zlata Musálková

Patroni: Simona Stašová, herečka

Ivo Kahánek, klavírista

Členové orgánů ani patroni nepobírali žádnou odměnu, pracovali dobrovolně.
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Posláním Nadačního fondu Harmonie je pozitivně měnit životy dětí
prostřednictvím hudby. Nadační fond Harmonie v České republice realizuje
ojedinělý projekt hudební výchovy se sociálním přesahem vycházející z
mezinárodního konceptu El Sistema. El Sistema vznikla ve Venezuele v roce
1975. Jeho zakladatel José Antonio Abreu během téměř čtyřiceti let prokázal,
že jde o efektivní přístup k integraci 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 zapůjčení
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.

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.

Motto, vize, poslání a hodnoty

Nadačního fondu Harmonie

Činnost Nadačního fondu 

Harmonie
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.

Do orchestru byly zapojeny děti ve věku 6-19 let. V letošním roce

probíhala výuka ve spolupráci se třemi školami – ZŠ Kořenského v

Praze 5, Masarykova ZŠ Klánovice v Praze 9 – Klánovicích a ZŠ

Santoška v Praze 5. Výuka orchestru byla v každé škole 3 x týdně 2,25

hodiny a přípravný kurz orchestru 2x týdně 2 hodiny. Nejdéle a

nejlépe hrající děti, tzv. Young Leaders neboli Komorní orchestr

Harmonie, ve věku 10–19 let, nacvičovaly v ZŠ Santoška v Praze 5.

Celkem se na všech třech školách výuky v orchestru, přípravném

kurzu a Komorním orchestru, účastnilo 60 dětí.
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Přehled akcí v roce 2020

17. ÚNORA 2020 Reportéři ČT – reportáž o NFH v rámci pořadu ČT

26. ÚNORA 2020 Koncert se Smyčcovým orchestrem Pražské konzervatoře

v Českém muzeu hudby

BŘEZEN – ČERVEN 2020 Online výuka (společné rozehrávky, výuka v malých

skupinách a individuální výuka)

ČERVEN 2020 Side by Side / Göteborg, Švédsko – online hudební

festival; příprava a natáčení videa nahrávky skladby

Circle of Life pro závěrečný koncert festivalu

3. ZÁŘÍ 2020 Veletrh kroužků a volnočasových aktivit – ZŠ Klánovice

10. ZÁŘÍ 2020 Vystoupení v rámci slavnostního uvedení knihy Oblázky

pod jazykem (autoři Zdeněk Gerych, Václav Špale) v

Synagoze na Palmovce

17. ZÁŘÍ 2020 ČT Sama doma – vystoupení dětí a prezentace s patronem

NFH Ivem Kahánkem v pořadu ČT

20. ZÁŘÍ 2020 Open air koncert na Střeleckém ostrově s patronem NFH

Ivem Kahánkem

20. LISTOPADU 2020 Účast na mezinárodním online setkání u příležitosti oslav

31. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným

shromážděním OSN, které pořádal Evropský parlament

ve spolupráci s dětskými orchestry členských organizací

Sistema Europe s vystoupením členky orchestru Harmonie

ŘÍJEN – PROSINEC 2020 Online výuka
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Ředitelka: Milada Cholujová

Projektová manažerka: Milada Hrdá

Asistentka: Dagmar Němečková

Koordinátorka: Alena Matzke (1-5/20),

Irena Nováková (od 6/20)

Lektoři: Lenka Dandová – dirigentka

Lukáš Cach – dirigent (1–2/20)

Roman Maďar – dirigent (3-6/20)

Alexander Hledík – lektor na housle, vedoucí

Komorního orchestru Harmonie (od 9/20)

Růženka Dvořáková – lektorka na violu

Frantová Magdaléna – lektorka na violoncello (1–10/20)

Kristýna Juřenová – lektorka na violoncello (od 9/20)

Personální zajištění v roce 2020
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Ohlasy na činnost Nadačního fondu Harmonie
Ohlasy dětí:

„Na ZŠ Grafická mě lidi začali nemít rádi a začali mě šikanovat, pomlouvat a mě to přišlo strašně hnusný a začal jsem

se uzavírat… Když jsem přešel na ZŠ Kořenského a hrál jsem na housle, tak mně to pomohlo se otevřít a začít se bavit s

mými vrstevníky.“

Zdroj: Česká televize - Reportéři ČT - únor 2020

Ohlasy rodičů:

„My máme v Harmonii tři děti a musím říct, že teď chodí čtvrtým rokem a za tu dobu, co chodí, tak chodí velmi rády.

Kolikrát se ptám, co tam přesně s nimi ti lektoři dělají, protože, jak jsem to pochopila, tak je to o práci, ty děti tam

opravdu pracují hodně, chodí 3x týdně dvě hodiny.“ (Miškaninovi)

Zdroj: Přijďte si s námi zahrát - Střelecký ostrov 2020

„Moc chválíme Vaše lektory v klasické i online výuce (i když klasika je nenahraditelná). Díky nim hudba spojuje a

přináší radost.“ (Email - Červeňákovi)

„Přijde mi úplně úžasný, že tenhle orchestr Harmonie funguje úplně zdarma a děti mají 3x týdně kroužek bezplatně.“

(Jitka Špitálská)

Zdroj: Česká televize - Reportéři ČT - únor 2020
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Ohlasy okolí Nadačního fondu Harmonie:

Libuše Daňhelková – ředitelka ZŠ a MŠ Kořenského Praha 5

„Toto je projekt, který má děti spojovat a ukazovat, že ta hudba je to, čemu všichni rozumíme, to, na čem se můžeme

shodnout a bourá to bariéry mezi námi, dělá to také z těch dětí lidi, kteří jsou vůči někomu zodpovědní. A když se

zeptáme těch dětí, co jim to přináší, tak některé z nich dokážou i říct, že se přestaly tolik stydět, že začaly být součástí

něčeho většího, takže získaly větší sebevědomí, a to se nám zdá zásadní. Jsme hrdí na naše žáky a obdivujeme práci

kolegů z Nadačního fondu Harmonie.“

Zdroj: Česká televize - Reportéři ČT - únor 2020

Josef Suk – významný český umělec, violista a houslista, pravnuk Antonína Dvořáka

„Vítám vznik Nadačního fondu Harmonie. V současné době, kdy se věnují enormní sumy peněz na různé sportovní

kluby a vážná hudba se dostává do pozice popelky, je podobná snaha velice prospěšná. Držím Vám palce.“

Julian Lloyd Webber – zakladatel Sistema England

„Není to hudební vzdělávání. Je to způsob, jak pomocí hudby změnit životy dětí. Děti, často z nejchudších sociálních

poměrů, které by spolu většinou bojovaly, tady pracují společně. Myslím si, že je to působivější, než třeba sport. Když

jste součástí fotbalového týmu, pracujete sice společně, ale snažíte se porazit druhý tým. Dělat hudbu neznamená

soutěžit, ale pracovat dohromady na něčem větším, než jsme my sami a dosáhnout co nejlepších možných výsledků. A

to je něco velmi mimořádného – skutečné spojení lidí. Není to vzdělávací program, je to sociální program.“
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Simona Stašová: „Jsem dojatá. Je to neskutečný pokrok, který děti udělaly,“ vyzdvihla

Simona Stašová a rovněž zdůraznila roli hudby pro člověka a děti obzvlášť. „Především

hudba nás povznáší a pomáhá nám překlenout i ty doby, kdy se nedaří“.

Zdroj: Přijďte si s námi zahrát - Střelecký ostrov 2019

Ivo Kahánek: „Hudba v tomto projektu je komunikační prostředek, je to prostředek přenosu

nějakých základních emocí, děti nemají pocit, že se napřed musí něco naučit, aby mohly ty

emoce vyjadřovat, ony to mají od začátku… Tady v České republice je trochu odlišná

sociální situace od Venezuely, tady tento projekt plní trošku jiné cíle, navíc tady máme síť

základních uměleckých škol, která je takovou českou chloubou, je to taková páteř české

hudby, ale myslím si, že ty dva principy se mohou velice dobře doplňovat, v žádném

případě to není konkurence ZUŠek.“

Zdroj: Česká televize - Sama doma - září 2020

Moderátor Rádia Classic, Marek Šulc: „Děti, které nikdy nedržely hudební nástroj v ruce,

tak mají možnost si zahrát v orchestru. Ten nástroj mají zdarma, tu výuku mají zdarma a

vlastně si tak můžou odnést lásku k hudbě na celý život. Rádio Classic Praha už téměř čtyři

roky podporuje Nadační fond Harmonie. Velmi rádi mluvíme o všech jejich aktivitách a

máme pocit, že to má smysl a není to jen fráze. A co bych popřál Nadačnímu fondu

Harmonie a projektu El Sistema? Tak samozřejmě veřejnou podporu, pak samozřejmě

zájem rodičů a zájem dětí a osvícených lektorů. To bych jim přál.“

Zdroj: Přijďte si s námi zahrát - Střelecký ostrov 2019

Foto Wendy Bittnerová
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Děkujeme všem dárcům, příznivcům, spolupracovníkům i rodičům, zejména za

jejich pomoc při zajištění koncertů, vystoupení, stánku NFH při akcích.

Děkujeme za slevy na služby a pronájmy.

Natáčení profesionálních videí a střih pro bono: Štulíř Petr, Vlachynský Jakub

Grafické služby pro bono: Denisa Brédová

Dále děkujeme za spolupráci: Darujme.cz, Fórum dárců, České muzeum hudby,

Švandovo divadlo, ZŠ a MŠ Kořenského, Masarykova ZŠ Klánovice, ZŠ a MŠ

Santoška, Petrof spol. s r.o., Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 5, MČ Praha -

Klánovice, MČ Praha 1, DSA, Pražský servis IT, IGT, Expert Elektro,

kudyznudy.cz, atlasceska.cz, vylety-zabava.cz, czakce.cz, praguest.com,

spolecneaktivity.cz.

Mediální podpora: Rádio Classic Praha

Poděkování dárcům

Foto Wendy Bittnerová
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Hospodaření v roce 2020
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Hospodaření v roce 2020
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Závěrečné slovo
V letošním mimořádně náročném roce měl Nadační fond Harmonie 2x příležitost prezentovat svoji činnost ve

veřejnoprávním prostoru. Nejprve v rámci pořadu Reportéři ČT, kdy byla o NFH natočena reportáž a poté v

pořadu Sama doma, kde si s redaktorkami pořadu povídali zástupci NFH a několik dětí vystoupilo s

hudebním programem.

Z důvodu omezení prezenční výuky se v březnu letošního roku lektorům poměrně rychle podařilo změnit

klasickou výuku na výuku vedenou distančním způsobem – online, a to téměř ve stejném režimu, jak byly

děti při prezenční výuce zvyklé– 3x týdně 1 hodinu. Celkem děti vystoupily letos na veřejnosti 7x. I přes

nepřízeň situace se podařilo zorganizovat 2 koncerty, první ještě před vypuknutím pandemie a druhý již v

jejím průběhu s patřičnými bezpečnostními opatřeními. Koncert na Střeleckém ostrově s názvem Přijďte si s

námi zahrát, který se letos konal již popáté, znovu nabídl amatérským a profesionálním hudebníkům možnost

vystoupit společně s mladými hudebníky z orchestru Harmonie. Atmosféra každého koncertu je ve své

jedinečnosti neopakovatelná. Výjimečnost celému projektu dodává také vystoupení patrona NFH, klavírního

virtuosa pana Ivo Kahánka, který si i v letošním roce přišel s dětským orchestrem na Střelecký ostrov zahrát.

Vzhledem k omezením v cestování se letos děti osobně nezúčastnily žádného zahraničního festivalu,

vyzkoušely si nicméně vystoupení v prostoru digitálním. Nejprve spolu nacvičily skladbu Circle of Life,

jejich vystoupení bylo poté zaznamenáno na video a nahrávka byla společně s vystoupeními ostatních dětí

nakonec zakomponovaná do závěrečného koncertu švédského hudebního festivalu Side by Side.

V závěru roku se členka orchestru zúčastnila mezinárodního online setkání u příležitosti oslav 31. výročí

přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným shromážděním OSN, které pořádal Evropský parlament ve spolupráci

s dětskými orchestry členských organizací Sistema Europe.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE NF HARMONIE

+420 777 751 589

info@nfharmonie.cz

www.nfharmonie.cz

NADAČNÍ  FOND
HARMONIE

Palác Beethoven

Lázeňská 11/285

118 00 Praha 1 – Malá Strana
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