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Úvodní slovo ředitelky Nadačního fondu Harmonie
Milada Cholujová, zakladatelka a ředitelka NF Harmonie

3

Uplynulý rok nás všechny poznamenal přetrvávající vlnou pandemie a s ní souvisejícími opatřeními. Program založený na společném cvičení v orchestru (3x
týdně), spolupráci dětí a lektorů a častým pravidelným vystupováním na veřejnosti, byl zase ohrožen. Znovu jsme zavedli od ledna online výuku - společné
rozehrávky v malých skupinách a individuální výuku. Jeden z lektorů poznamenal, že jedinou výhodou online výuky bylo, že se děti naučily samy ladit. V
každém případě jim online výuka umožnila, aby alespoň „částečně" zůstaly spolu.

To byl také důvod, který nás vedl k uspořádání pravidelného open air koncertu ve formě online komponovaného pořadu, který byl živě vysílaný z Atria na
Žižkově. Živě se k nám přidal i náš patron - klavírní virtuos Ivo Kahánek a Bugatti step v jeho podání krásně rozezněl Atrium.

Bylo pro nás velkou ctí, když jsme byli požádáni, abychom nominovali dětského zástupce u příležitosti oslav 32. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným
shromážděním OSN, které pořádal Evropský parlament ve spolupráci s dětskými orchestry členských organizací Sistema Europe.

I další pravidelné hudební setkání, tentokrát v mnohem větším měřítku - Side by Side ve Švédsku, který organizovala filharmonie v Göteborgu, se také
odehrával online. Děti nahrály skladby Canon a Memories a setkaly se tak virtuálně s dětmi z evropských projektů inspirovaných El Sistemou.

Konec školního roku přinesl určitá uvolnění a my jsme mohli upořádat setkání členů orchestru Harmonie na Střeleckém ostrově.

Dva podzimní koncerty Hudba z filmů a pohádek, které se konaly v Českém muzeu hudby a ve Švandově divadle, byly odměnou pro všechny, protože jsme
zase mohli společně vystupovat pro diváky v uzavřeném prostoru.
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Dlouho jsme nevěděli, jestli bude možné uspořádat další tradiční
akci - Vánoční matiné ve Švandově divadle. Nakonec, přestože
ještě s povinnými rouškami, naše děti zahrály koledy z různých
zemí světa.

Jsem ráda, že jsme program i v této době udrželi a můžeme ho i v
budoucnu nabízet zdarma všem dětem bez rozdílu, krásné
dobrodružství hry na hudební nástroj.

Milada Cholujová , zakladatelka 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

SVČ Jednička, Truhlářská 8

110 00 Praha 1  

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 velmi 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 loňském roce
probíhala výuka ve spolupráci se dvěma školami – ZŠ Kořenského v
Praze 5, Masarykova ZŠ Klánovice v Praze 9 – Klánovicích - a od
října také ve Středisku volného času Jednička v Praze 1. 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 nově zrekonstruovaných prostorách SVČ Jednička.
Celkem se výuky v orchestru, přípravném kurzu a Komorním
orchestru, účastnilo 52 dětí.
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Přehled akcí v roce 2021

LEDEN – KVĚTEN 2021 Online výuka (společné rozehrávky, výuka v malých
skupinách a individuální výuka)

25. DUBNA 2021 Open air koncert ONLINE - komponovaný pořad
živě vysílaný z ATRIA na Žižkově

16. ČERVNA 2021 Hudební vystoupení na slavnostním zakončení školního roku
v ZŠ Kořenského

19. – 23. ČERVNA 2021 Side by Side / Göteborg, Švédsko – online hudební
festival; příprava a natáčení videa nahrávky skladby
Canon / Memories pro závěrečný koncert festivalu

30. ČERVNA 2021 Setkání všech členů orchestru Harmonie spojené s hudebním
vystoupením na Střeleckém ostrově v rámci zakončení
školního roku

2. ZÁŘÍ 2021 Veletrh kroužků a volnočasových aktivit – ZŠ Klánovice
8. – 9. ZÁŘÍ 2021 Vystoupení členů orchestru Harmonie a lektorů v rámci dnů

otevřených dveří Střediska volného času Jednička

24. ŘÍJNA 2021 Hudba z filmů a pohádek – koncert ve Švandově divadle

3. LISTOPADU 2021 Hudba z filmů a pohádek – koncert v Českém muzeu hudby

19. LISTOPADU 2021 Účast na mezinárodním online setkání u příležitosti oslav
32. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte Valným
shromážděním OSN, které pořádal Evropský parlament
ve spolupráci s dětskými orchestry členských organizací
Sistema Europe.

5. PROSINCE 2021 Vánoční matiné – koncert ve Švandově divadle

10. PROSINCE 2021 Nahrávání vánoční koledy se zaměstnanci banky Citi
16. PROSINCE 2021 Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku spojené s

hudebním vystoupením orchestru Harmonie v prostorách
SVČ Jednička7
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Ředitelka: Milada Cholujová

Projektová manažerka: Milada Hrdá

Asistentka: Dagmar Němečková

Koordinátorka: Irena Nováková

Lektoři: Lenka Dandová – dirigentka

Alexander Hledík – lektor na housle,

vedoucí Komorního orchestru Harmonie

Růženka Dvořáková – lektorka na violu

Kristýna Juřenová – lektorka na violoncello

Personální zajištění v roce 2021
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Ohlasy na činnost Nadačního fondu Harmonie
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Ohlasy dětí:
Julie Krejčí
„Před nástupem do NF jsem vyzkoušela několik nástrojů, ale teprve Harmonie mi ukázala krásu orchestru a otevřela
dveře do hudebního světa. Účast v Harmonii pro mne byla od začátku hodně inspirativní, potkávala jsem spoustu
skvělých lidí, a to nejen na mezinárodních akcích. Díky Harmonii jsem se podívala do Řecka a také do Švédska, takže
ten zážitek nebyl jen jeden a jsem za to moc ráda.“
Zdroj: Přijďte si s námi zahrát – online

Ohlasy lektorů: 
Lenka Dandová
„Stejně jako základní, střední a vysoké školy jsme se i my přesunuli z živé roviny ze zkušeben a učeben do svých
domovů a pokojů před webové kamery. Výuka se nám hodně změnila, i přesto díky zoom programu zachováváme
výuku společného hraní.“
Zdroj: Přijďte si s námi zahrát - online

Alex Hledík
„Skupinová výuka je základ pro Harmonii, ale tato doba přinesla i možnost zakomponovat také individuální hodiny, 
které jsou obrovským obohacením celého programu, děti si je pochvalují a je možnost věnovat se hudbě, na kterou 
nemáme tolik času a každé z dětí si může zvolit svoji hudbu, způsob, jakým ji zahraje, je čas na experimenty …“
Zdroj: Přijďte si s námi zahrát - online
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Ohlasy okolí Nadačního fondu Harmonie:

Marek Šulc, moderátor Rádia Classic Praha:

„Letos jsme se rozhodli, že tu radost, kterou jsme prožívali na koncertech na Střeleckém ostrově, přeneseme i do
virtuálního světa, a tak Vás chci přivítat a pozdravit Vás v rámci tak trochu netradičního večera, který spojí živé
muzikanty a virtuální orchestr složený z dětí NFH.“

Zdroj: Přijďte si s námi zahrát – online

Co o nás řekli naši patroni:

Ivo Kahánek: „

„Na online koncerty se zvyknout dá, ale opravdu už se nemůžu dočkat živého publika. Výuka online možná jde na ZUŠ u
středně pokročilých lidí, nicméně na té univerzitní úrovni, tam kvalita zvukových přenosů není natolik dostačující, aby to
mohlo být plnohodnotné učení, prezenční výuka je prostě nenahraditelná.“

Zdroj: Přijďte si s námi zahrát - online
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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

Dále děkujeme za spolupráci: Darujme.cz, Fórum dárců, České muzeum hudby,
Švandovo divadlo, ZŠ a MŠ Kořenského, Masarykova ZŠ Klánovice, ZŠ a MŠ
Santoška, SVČ Jednička, 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 2021
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Závěrečné slovo
Také rok 2021 se nesl v duchu protiepidemických opatření. Z důvodu omezení prezenční výuky v první polovině roku
probíhala výuka pouze distanční formou – online. A online způsobem proběhl 25. dubna také tradiční 6. ročník koncertu
Přijďte si s námi zahrát, který byl přenášen živě z Atria na Žižkově. Open-air koncert nahradil pořad komponovaný z
živého hraní a virtuálního orchestru Harmonie, do kterého se kromě dětí z orchestru zapojili také profesionální muzikanti.
Na koncertě vystoupila naživo pouze 1 členka orchestru, lektoři a také patron NFH, klavírní virtuos pan Ivo Kahánek.
Poprvé v roce 2021 vystoupily děti až v červnu na slavnostním zakončení školního roku v ZŠ Kořenského. Celý orchestr se
na Střeleckém ostrově sešel koncem června, kdy se děti rozloučily se školním rokem společným vystoupením. Nový školní
rok zahájili mladí hudebníci vystoupením na tradičním Veletrhu kroužků v Klánovicích a také na dni otevřených dveří ve
Středisku volného času Jednička. Od září byla epidemiologická situace již příznivější a tak děti odehrály do konce roku
celkem 3 koncerty – dvakrát si zahrály ve Švandově divadle a jednou v Českém muzeu hudby. Vybrané děti si také
vyzkoušely nahrávání ve studiu, kdy společně s pěveckým sborem složeným ze zaměstnanců banky Citi nahrály vánoční
koledu. Také vánoční atmosféru ve Středisku volného času Jednička zpříjemnili členové komorního orchestru Harmonie
svým hudebním vystoupením.

Vzhledem ke stále pokračujícím omezením v cestování se v roce 2021 děti osobně nezúčastnily žádného zahraničního
festivalu. Stejně jako v předchozím roce však společně nahrály skladbu Canon/Memories pro závěrečný koncert
digitálního hudebního festivalu Side by Side ve švédském Göteborgu, kterého se poté mohly individuálně zúčastnit. V
červenci se obdobným způsobem mohly zúčastnit digitálního online festivalu SEYO v Madridu.

Na konci listopadu se NFH prostřednictvím záznamu hudebního vystoupení orchestru Harmonie opět zúčastnil
mezinárodního online setkání u příležitosti oslav 32. 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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Loga sponzorů
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Kontaktní údaje NF Harmonie

+420 777 751 589

info@nfharmonie.cz

www.nfharmonie.cz
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Palác Beethoven
Lázeňská 11/285
118 00 Praha 1 – Malá Strana
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