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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
děti dostávají zdarma hudební nástroje i výuku a od samého počátku se
učí hrát na nástroj v orchestru. Scházejí se třikrát týdně po dvou hodinách pod vedením profesionálních lektorů a dirigentů. Přivádíme do ČR
celosvětově známý projekt El Sistema, který věří, že je možné pozitivně
měnit životy dětí hudbou a že mohou v životě dosáhnout všeho, když
budou poctivě pracovat.
Filozofie celosvětového projektu je, že program je otevřen všem dětem
zdarma. Já k tomu dodávám, že to není úplně zadarmo, ale je to vykoupeno tvrdou prací dětí, které do orchestru vstoupí. A výsledky, jakých
děti dosahují, jsou toho jasným důkazem a pro nás největší odměnou.

V Evropě podporují program výjimečné osobnosti. My jsme velice vděčni, že se v tomto roce k naší patronce Simoně Stašové přidal vynikající
klavírista Ivo Kahánek.
Byli bychom velice rádi, kdyby podobnou možnost mělo co nejvíce dětí
v ČR. Stále se hovoří o tom, jaké hodnoty Evropu a svět spojují a hudba
je to dědictví, které je společným jazykem Evropy a společné muzicírování k tomu také patří.
Stále hledáme nové zdroje financí. Máte- li možnost, připojte se k těm,
kteří již tomuto projektu pomáhají.
Děkuji
Milada Cholujová
zakladatelka NF Harmonie
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Orchestr Nadačního fondu Harmonie s dirigentem Chuheiem Iwasakim, sbory Fontána a Claireton Chorale, Betlémská kaple 4. prosince 2015 – Benefiční koncert Ivo Kahánka
a jeho hostů pro Nadační fond Harmonii.
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Poslání
a cíle NF Harmonie

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

Sekce houslí
na ZŠ Kořenského
(8)

POSLÁNÍ A CÍLE

Nadační fond Harmonie v České republice reprezentuje 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
zkombinoval principy sociální integrace
se specifickým hudebně-vzdělávacím
Nadační fond Harmonie
přístupem a během téměř čtyřiceti
využívá intenzivního
let prokázal, že jde o efektivní přístup
hudebního vzdělávání
hudebního vzdělávání spojeného s integrací dětí a mladých lidí ze sociálně
a práce v dětském orchestru
vyloučených prostředí. Projekt v současjako nástroje k překonání
né době funguje v 54 zemích na celém
sociálního
vyloučení, získání
světě, z toho v 24 evropských zemích.

sebedůvěry a zlepšení

Posláním NF Harmonie je budovat
studijních výsledků dětí.
na základních školách dětské orchestry,
Hlavním cílem naší činnosti je
ve kterých se dětem dostává bezplatnéumožnit dětem, aby se pomocí
ho hudebního vzdělání, včetně zapůjčení
univerzálního a krásného
hudebních nástrojů. Výuka je přístupná
všem dětem bez ohledu na jejich talent,
jazyka – hudby rozvíjely
rodinné prostředí, finanční zázemí, školosobnostně,
ní výsledky nebo chování. Často pracujekulturně
i
společensky.
me s dětmi, které pocházejí ze sociálně
slabých či nefunkčních rodin a sociálně
vyloučených lokalit. 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.

Rudolfinum 17. listopadu 2015,
koncert ke Dni studenstva, přípravka
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POSLÁNÍ A CÍLE
Když 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 sociálního začleňování, rozvíjí nejen hudební,
ale i sociální dovednosti dětí. Děti se učí týmové spolupráci, pomoci druhým,

zlepšuje se jejich schopnost soustředění a systematické práce. Tím, že jsou
nepostradatelnou součástí celku – orchestru, učí se zodpovědnosti za společný cíl a roste jejich sebedůvěra 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.

Chuhei Iwasaki, dirigent

Lektorka Růženka
s violovou sekcí
orchestru
v ZŠ Kořenského

Chuhei Iwasaki,
dirigent, houslista
a pedagog
( 11 )

Hlavní specifika práce v orchestru
NF Harmonie



Snaha o sociální změnu a prevenci prostřednictvím hudby.



Výuka nástrojů probíhá ve skupinách, děti od samého začátku budují orchestr.









rofesionální lektoři předávají dětem kromě muzikantských znalostí a dovedností kladný
P
vztah k hudbě, hudebnímu nástroji a radost z hraní i ze života díky společné práci.
Intenzita – děti se setkávají několikrát týdně (až 7,5 hod. za týden).
ostupnost – program je zdarma, za výuku ani nástroje děti neplatí, je otevřený všem,
D
neselektuje dle talentu či chování.
Hudba odstraňuje všechny rozdíly; v rámci orchestru je každý jedinec nepostradatelný.
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Zuzanka Cíchová
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Organizační struktura

LEKTOŘI ORCHESTRU:
Všichni lektoři, kteří působí v rámci dětského orchestru, jsou profesionálními hudebníky.
Při jejich výběru klademe důraz nejen na jejich profesní kvality, ale také na nadšení pro práci
s dětmi, trpělivost a vřelý přístup a ochotu neustále se vzdělávat.

CHUHEI IWASAKI (dirigent) – hudební skladatel, houslista, dirigent a sbormistr, původem z Tokia. Vystudoval Pražskou konzervatoř - obory hra na housle a komorní hra, později i studium skladby. Mimořádných výsledků dosáhl i při studiu dirigování.
Následně studoval na Akademii múzických umění. Působil jako koncertní mistr Pražského studentského orchestru, v roce
2010 založil svůj vlastní ansámbl pod názvem „Filharmonický Orchestr Iwasaki“. Chuhei je členem mezinárodní poroty Praga
Cantat, byl sbormistrem festivalu Bohemia Cantat v Liberci. V roce 2014 uvedla Chuheie Iwasakiho jako svého dirigenta Talichova komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice a vystoupil na koncertech PKF – Prague Philharmonia. Od roku
2014 je také dirigentem nového orchestru FILMharmonie a spolupracuje s Vysokoškolským uměleckým souborem Univerzity
Karlovy. V současné době působí jako pedagog Pražské konzervatoře (dirigent orchestru moderní hudby).

JIŘÍ KORYNTA (dirigent) – absolvent Konzervatoře Jaroslava Ježka (housle, viola, trubka) a Pražské konzervatoře (dirigování, bicí nástroje). Zakladatel Pražského filmového orchestru, profesní i pedagogické zkušenosti získal na mnoha soutěžích
a v řadě hudebních těles, mj. v orchestru Českého rozhlasu, F.O.K., v Plzeňské filharmonii, Magnum Jazz Big Bandu, v Pražském studentském orchestru či při spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc.

( 16 )

Organizační struktura

ALEXANDER HLEDÍK (2. housle) – studoval Pražskou
konzervatoř a Akademii múzických umění. Pod vedením J. Bělohlávka hrál v roce 2011 v orchestru Pražské
konzervatoře zahajovací koncert Pražského jara. Působí jako koncertní mistr v Prague Film Orchestra a hraje
1. housle ve vlastním smyčcovém kvartetu. Aktivně se
věnuje i soukromé pedagogické činnosti.

BARTŁOMIEJ BIELIŃSKI (housle) – je původem z Těšína, v Praze vystudoval Pražskou konzervatoř, kde byl
členem Symfonického orchesru Pražské konzervatoře.
Účastnil se mnoha mistrovských houslových kurzů. Věnuje se komorní hře s vlastním smyčcovým kvartetem.
Příležitostně půsoí v Plzeňské filharmonii, České studentské filharmonii či v Pražském filmovém orchestru.

RŮŽENA DVOŘÁKOVÁ (viola) – vyrůstala v USA, byla
členkou Junior All-State Orchestra ve státě Illinois. Poté
se věnovala soukromému studiu hry na violu v Jižní Dakotě. Působila v celostátním orchestru Jižní Dakoty (All-State Orchestra) a orchestru mladých – Sioux Empire
Youth Orchestra a All-State Band. Dlouho hrála také
na eufonium. Na Pražské konzervatoři vystudovala hru
na violu. Absolvovala letní kurzy v Telči a v Dobřichovicích u světoznámých lektorů. Je první violistkou Symfonického orchestru Iwasaki a na stejné pozici působí
i v Symfonickém orchestru Pražské konzervatoře.

ANEŽKA KYSELKOVÁ (violoncello) – pochází z Jižních
Čech, od dětství se zúčastnila řady soutěží v sólové hře
i s komorními uskupeními v ČR i v zahraničí (Nizozemí,
Slovinsko, Německo, Rakousko atd.). V roce 2015 dokončila studium státní konzervatoře v Praze. Pravidelně se účastní mistrovských kurzů ve hře na violoncello.

BALÁZS ADORJÁN (violoncello) – pochází z Maďarska, kde v Budapešti absolvoval konzervatoř Bély
Bartóka. Následně vystudoval hudební fakultu univerzity v Győru, v rámci postgraduálního studia působil
na univerzitě v irském Limericku. Má za sebou řadu
mistrovských kurzů ve hře na violoncello a ve hře
na violu da gamba. Od roku 2000 žije v České republice, kdy se stal členem PKF-Prague Philharmonia (dříve Pražská komorní filharmonie). Je členem kvarteta
Fama Q a souboru zabývajícím se současnou hudbou
Prague Modern. Jako hráč na violu da gamba často
koncertuje s barokním souborem Motus Harmonicus.
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Ohlédnutí za rokem 2015

Uplynulý rok 2015 byl u nás
v NF Harmonie ve znamení růstu
a navazování důležitých partnerství.

Side by Side 2015,
Göteborg – Zahajovací rituál
( 18 )
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Ohlédnutí za rokem 2015
Za zásadní krok považujeme rozšíření orchestru. Na ZŠ Kořenského jsme otevřeli
novou přípravku a rozrostli jsme se na Prahu 9 - Klánovice, kde jsme s novým školním rokem navázali spolupráci s tamní ZŠ Masarykova a orchestr otevřeli také dětem z místního Dětského domova. Velmi nás těší, že se tak může naplňovat poslání
El Sistemy zlepšovat životy dětí prostřednictvím hudby a pomáhat jim překonávat
rozdíly a překážky, které jim život postavil do cesty a naopak nacházet to, co mají
společné - lásku k hudbě a radost z tvorby.

Druhou zásadní událostí roku bylo zahájení spolupráce s výtečným českým klavíristou Ivo Kahánkem, který se zařadil po bok herečky Simony Stašové a stal se naším
patronem. Memorandum o spolupráci bylo slavnostně podepsáno při příležitosti tiskové konference v září. Podporu projektu vyjádřil pan Kahánek také koncem roku
na adventním benefičním koncertu v Betlémské kapli, kde vystoupil spolu se svými
přáteli, předními českými hudebníky. Je nám ctí, že právě tyto dvě osobnosti s námi
spojily své jméno. Jsou nejen špičkami ve svém oboru, ale také báječnými lidmi
s nadšením pro dobrou věc.

Ivo Kahánek

Ivo Kahánek před vystoupením na Vánočním
zpívání (s dirigentem: Chuhei Iwasaki a členové orchestru)

Ivo Kahánek
( 20 )

Simona Stašová s členy týmu NF Harmonie a zakladatelkou NFH Miladou Cholujovou
( 21 )

Ohlédnutí za rokem 2015
Další výraznou osobností, s níž máme tu čest intenzivně spolupracovat, je dirigent
vídeňského orchestru Superar Wien, licencovaný školitel a vyslanec El Sistemy
v Evropě, sám vynikající hudebník a kdysi dítě El Sistemy v Guatemale, maestro
Bruno Campo. Ten se nově stal uměleckým šéfem Orchestru Nadačního fondu
Harmonie. V uplynulém roce nás Bruno v Praze několikrát navštívil a s nakažlivou
energií pracoval s našimi lektory na odborných workshopech a supervizích, věnovaných metodice a filozofii výuky dle El Sistemy. Bruno také v rámci své návštěvy
v České republice uspořádal veřejnou přednášku o projektu El Sistema v Ústí nad
Labem na pedagogické fakultě, přednáška byla určena také posluchačům a pedagogům teplické konzervatoře, neboť uvažujeme o rozšíření projektu do této lokality. Bruno rovněž dohlížel na přípravu orchestru před vystoupením na benefičním
koncertě NFH.
Vyvrcholením první poloviny roku byl výjezd části našeho orchestru a lektorů na letní školu SIde by SIde ve Švédském Göteborgu. Letní školy jsou významnou událostí
pro všechny, kteří v rámci El Sistemy pracují s dětmi i pro děti samotné, které pilně
nacvičují daný společný repertoár. Tentokrát se akce s mottem „Hudba je jazyk,
kterému všichni rozumí“ zúčastnilo přes 400 dětí z celé Evropy. Pro všechny byl nezapomenutelným zážitkem veřejný koncert dětí, v tomto roce v doprovodu Národního švédského orchestru - Götheborgského symfonického orchestru, pod taktovkou
Ron Davise Alvareze z Caracasu.

Bruno Campo na setkání s patronem Ivo Kahánkem
( 22 )

Bruno Campo při práci s dětmi

Side by Side, Göteborg

xxxx

Naši muzikanti a jejich lektor Balázs
se ve Švédsku dobře bavili
( 23 )

Ohlédnutí za rokem 2015
Díky Brunovi získali čtyři naši lektoři jedinečnou šanci se v srpnu
stát součástí setkání orchestru mladých SEYO (Youth Orchestra Summer Camp) v Miláně, kde se zapojili do intenzivních workshopů
a seminářů s kolegy z dalších zemí. Vrcholem setkání bylo impozantní vystoupení orchestru El Sistemy - Sinfónica Juvenil de Caracas. Tato akce byla součástí doprovodného programu EXPO 2015.
Za finanční podporu naší účasti na obou akcích děkujeme
Institutu umění - Divadelnímu ústavu.

Youth Orchestra
Summer Camp v Miláně

Naši lektoři také zavítali do Vídně a s rakouskými kolegy absolvovali
náslechy a konzultace ke specifikům výuky obtížných skladeb i práce
s dynamikou skupiny a individuálnímu přístupu.
Za významný krok k profesionalizaci považujeme rovněž fakt, že jsme
se v březnu na ustavujícím sjezdu v Salcburku stali jedním ze zakládajících členů Sistema Europa. Posláním této asociace je podpora
hudebně-vzdělávacích aktivit, inspirovaných venezuelskou El Sistemou, a jejich rozvoj v evropském kontextu.
Změny a modernizace doznaly naše webové stránky, které jsou nyní
atraktivnější a pravidelně je doplňujeme o aktuality a fotky z dění
v naší organizaci. S příznivci aktivně komunikujeme také na Facebooku a těší nás, že se naši fanoušci spolu s námi prožívají každý
úspěch a radosti našich malých muzikantů. O tom, jak se dětem v orchestru daří, se mohli přesvědčit také diváci ČT Déčko, kde byla o celém projektu v říjnu odvysílána reportáž.

Miláno 2015, naši lektoři na SEYO (Bárt, Alex, Anežka a Růženka)

Miláno, závěrečný koncert
SEYO v La Scala
( 24 )
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Ohlédnutí za rokem 2015
Započali jsme rozhovory o spolupráci s Českým Aeroholdingem, výsledkem v tomto roce byla účast orchestru NFH na dni otevřených dveří na Letišti Václava Havla
v září a finanční dar na nákup hudebních nástrojů z fondu Na křídlech pomoci.
Závěr roku 2015 patřil tradičně vánočním koncertům a nově také adventnímu benefičnímu koncertu Ivo Kahánka a jeho přátel. Ještě předtím však měly děti jedinečnou příležitost zahrát si na výjimečném místě - v pražském Rudolfinu a to
rovnou 17. listopadu na Koncertě ke Dni studentstva. Všichni jsme z této velké akce
byli nervózní, o to větší byla naše radost z potlesku a úsměvů na tváři diváků v krásném sále.

Jan Fišer, Ivo Kahánek,
Tomáš Jamník,
Dvořákovo trio,
Betlémská kaple 2015,
Benefiční koncert

Betlémská kaple 4. prosince 2015 – Benefiční koncert Ivo
Kahánka a jeho hostů pro Nadační fond Harmonii.
( 26 )

Adventní koncert v Betlémské kapli podpořila řada hudebních hvězd
a bylo možno jej shlédnout na iVysílání České televize.
Adventní benefiční
koncert Ivo Kahánka
4. 12. 2.015, Betlémská
kaple. Houslistky ZŠ
Kořenského

V Betlémské kapli
vystoupili naši
muzikanti v doprobodu
sboru Fontána
ZŠ Kořenského
a Klánovického sboru
Claireton Chorale.
( 27 )

Orchestr NF Harmonie má za sebou
v roce 2015 řadu veřejných vystoupení:
25. 3.
Jarní koncert
23. 4.
NGO Market (Veletrh neziskových organizací)
13. 5.
Lety u Písku – pietní akt k uctění romských obětí holocaustu
24. 5. 	Absolventský koncert stávajícího orchestru a příjímání nových dětských hudebníků
27. 5.
Letní koncert
15.–18. 6.
Göteborg, Švédsko - Letní škola Side by Side
21.–30. 8.
Miláno, Itálie – SEYO EXPO 2015
14. 10.
ZŠ Kořenského - natáčení reportáže pro ČT na zkouškách orchestru
23. 10.
Reportáž o projektu na ČT Déčko, Zprávičky
17. 11.
Rudolfinum - Koncert ke Dni studentstva
8. 10.
Účast na akci Britské obchodní komory - charity partner
4. 12. 	Betlémská kaple – Adventní benefiční koncert Ivo Kahánka a jeho hostů na podporu NF Harmonie
6. 12.
Koncert v Klánovicích
16. 12.
Adventní koncert pro rodiče a přátele ZŠ Kořenského a obyvatele Prahy 5

( 28 )

Veřejná vystoupení v roce 2015

Bruno Campo pravidelně školí naše lektory

Lety u Písku – vystoupení společně se sborem Fontána ze ZŠ Kořenského

Vystoupení dětí v Letech u Písku bylo důstojným doprovodem pietní akce

Bruno Campo s lektorkou Anežkou pracují se sekcí violoncell
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Veřejná vystoupení v roce 2015

Vystoupení na veletrhu neziskových organizací NGO market

Letní koncert v ZŠ Kořenského
( 30 )

Individuální přístup (lektor Alex s Erikem)

Veřejná vystoupení v roce 2015
Lidové noviny
7. června
informovaly
o naší cestě
do Švédska

Koncert na závěr
školního roku
na ZŠ Kořenského

Rudolfinum 17. listopadu 2015, houslistka Esther na koncertě ke Dni studentstva

Vídeň - setkání českých lektorů s Brunem Campem a lektory SUPERAR
( 31 )

xxxx

Praha 5 - Klánovice, děti během zkoušky

Ukázková hodina v Klánovicích
( 32 )

Vánoční koncert v klánovické sportovní hale

xxxx
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Veřejná vystoupení v roce 2015

Simona Stašová na zkoušce orchestru v ZŠKořenského

( 34 )

Orchestr Nadačního fondu Harmonie s lektory a patronkou Simonou Stašovou
( 35 )

Přehled hospodaření NF Harmonie v roce 2015
NÁKLADY

(v Kč)

Spotřeba materiálu – kancelář

29 080,36

Spotřeba materiálu – struny, smyčce, stojany

31 163,11

Spotřeba materiálu – pouzdra a povlaky na nástroje

42 150,89

Pořízení hudebních nástrojů

278 902,00

Spotřebované nákupy celkem

381 296,36

Cestovné

29,00

Náklady na reprezentaci

51 323,00

Ostatní služby – telefon

25 998,00

Ostatní služby – propagace

166 570,00

Ostatní služby – doprava, ubytování, koordinace

823 606,51

Ostatní služby – Benefiční koncert
Ostatní služby – honoráře lektorů

2 488,00
483 564,00

Služby celkem

1 553 578,51

Mzdové náklady

1 862 000,00

Osobní náklady celkem

1 862 000,00

Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky

1822,00

Jiné ostatní náklady – přeplatky

-280,00

Ostatní náklady celkem

1542,00

Náklady celkem
( 36 )

2 122 616,87

VÝNOSY
Přijaté dary fyzické osoby

(v Kč)
1 569 580,00

Přijaté dary Dynargie

Výnosy Benefiční koncert
Přijaté dary – DMS

Výnosy celkem

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

74 643,00
3 021,00

1 733 153,71

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

Správní rada NF Harmonie konstatovala, že Nadační fond Harmonie k 31. 12. 2015
vlastnil drobný hmotný majetek - vybavení kanceláře a housle v celkové účetní
hodnotě 0,00 Kč.
( 37 )

Za podporu a spolupráci
děkujeme našim partnerům!

PODPOŘTE NAŠE MALÉ MUZIKANTY I VY:
Zašlete DMS HARMONIE na číslo 87777
nebo DMS ROK HARMONIE v případě
podpory v trvání dvanácti měsíců.
Cena DMS je 30 Kč.
Děkujeme!
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Zašlete DMS HARMONIE na číslo 87777
nebo DMS ROK HARMONIE v případě
podpory v trvání dvanácti měsíců.
Cena DMS je 30 Kč. Děkujeme!
Nakupujte na internetu ve svém
oblíbeném eshpu 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
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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.

