Výroční zpráva 2013

1 . O nás
Nadační fond Harmonie naplňuje vizi venezuelského dirigenta, pianisty a ekonoma José
Antonia Abreua, který si již před mnoha lety uvědomil, že prostřednictvím hudební vzdělání je
možné otevřít dětem ze špatných sociálních podmínek cestu k lepším perspektivám. Založil
unikátní systém hudební výuky El Sistema, která spočívá v postupném formování dětských
symfonických orchestrů. Abreu se domníval, že když děti budou od počátku vytvářet společné
dílo (orchestr); hudba jim pomůže lépe se učit; projekt bude působit i jako prevence drog a
kriminality.
Hypotéza se potvrdila a původní experiment se vyvinul v projekt, který v současné době
sdružuje ve Venezuele přes 400 000 dětí. Je otevřen všem dětem, i když téměř 80 % těchto dětí
pochází z rodin nižších a středních příjmových skupin. Od založení programu jím prošly přes 2
miliony dětí, z nichž se stali nejenom hudebníci, ale také právníci, učitelé , lékaři…
Projektem Maestra Abreua se inspirovaly neziskové organizace v USA, Kanadě, Velké Británii,
Itálii, Německu, Rakousku stejně tak jako Nadační fond Harmonie v České republice. Maestro
Antonio Abreu byl oceněn mnoha domácími i mezinárodními oceněními včetně Evropské ceny
Trebbia 2013 udělované každoročně v České republice, je zvažována i jeho nominace na
Nobelovu cenu. O projektu vyšla kniha Changing Lives od americké autorky Tricii Tunstall,
která sklidila veliký ohlas po celém světě.

Nadační fond Harmonie zajišťuje zdarma výuku hry na housle včetně poskytnutých nástrojů
na základních školách; lektoři docházejí přímo do škol, pracují s dětmi v týmu. Děti se učí
systematicky a vytrvale pracovat a získávají smysluplnou náplň volného času.
vystupování je nedílnou součástí výuky.
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Milada Cholujová, předsedkyně
Judita Cholujová
PhDr. Helena Markusová

Veřejné

3. Patroni Nadačního fondu Harmonie
herečka Simona Stašová
Pražská komorní filharmonie

4. Záštita MŠMT a členství v Britské obchodní komoře
NF Harmonie vstoupil v jednání s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. Příslušný
odbor MŠMT jsme seznámili s myšlenkou projektu a požádali jsme o kontakty na školy vhodné
pro uskutečňování tohoto projektu.
Ministerstvu se projekt zalíbil a rozhodl se proto udělit mu záštitu, kterou jsme obdrželi v dubnu
2013.

V listopadu 2013 se NF Harmonie stal členem Britské obchodní komory. Nápad vzešel od
ředitelky této prestižní instituce a my jsme nabídku s radostí přijali.

5. Činnost Nadačního fondu Harmonie v roce 2013
Nadační fond pokračoval v pilotním projektu, který započal na jaře 2010 na dvou pražských
základních školách.
V roce 2013 projekt pokračoval již jen na ZŠ Grafická, protože ZŠ Plzeňská byla z rozhodnutí
zřizovatele uzavřena.

Leden – červen 2013


Britská velvyslankyně svou návštěvou podpořila projekt



Koncerty dětí

V tomto období pokračovaly mírně pokročilé děti ve výuce na housle pod vedením Petra
Vernera, Barbory Mráčkové a Evy Krestové.

Ukázka z hodiny

Ve druhém pololetí také pokračovala výuka v 1. třídě, kdy se děti ve dvou skupinách
seznamovaly s Orfovými nástroji a se základy hry na housle. Cvičily rytmus, hudební cítění,
zpěv pod vedením Vladimíra Jopka (autor a režisér zábavně vzdělávacích programů Pražské
komorní filharmonie, herec Malého Vinohradského divadla, učitel zpěvu, hry na akordeon a
klavír na Základní umělecké škole Harmonie) a Evy Krestové (členka Komorního orchestru
Pavla Haase, který je složen z nejlepších absolventů nebo současných posluchačů Hudební
Akademie múzických umění v Praze).

Britská velvyslankyně svou návštěvou podpořila projekt
O projekt projevila veliký zájem britská velvyslankyně v České republice, J. E. Sian Mc Leod, a
osobně děti ve škole v lednu navštívila. Přišla mezi děti přímo do hodiny, kdy zrovna cvičily
s Petrem Vernerem. Nejenže je pozorně poslouchala, ale také si s nimi zahrála na housle, které
jsou jejím oblíbeným nástrojem.

Britská velvyslankyně v ZŠ Grafická

Koncert pro rodiče a přátele ZŠ Grafická
V dubnu se děti po delší době představily širšímu publiku. Uspořádaly koncert pro rodiče a
kamarády na ZŠ Grafická, který jim byl průpravou k závěrečnému vystoupení na konci školního
roku.
Na konci školního roku uspořádala ZŠ Grafická setkání pro rodiče i přátele školy Jarmark –
jakousi přehlídku zájmových a mimoškolních aktivit v rámci školy. Děti z NF Harmonie celou

akci zahájily vystoupením na schodech školy. Poté se přesunuly do hudební místnosti, kde
s velkým úspěchem koncertovaly pro příchozí.

Září – prosinec 2013
V novém školním roce se spojila skupina prvňáčků a pokročilých a začala společně cvičit
dvakrát týdně opět pod vedením Petra Vernera. Zároveň dvakrát týdně děti docházely na
individuální cvičení a nástroje jim byly zapůjčovány i domů na víkend.
Podzimní výuka vyústila překrásným vánočním koncertem. Děti dostali pozvání od Hany
Kubisové, zakládající členky Pražské komorní filharmonie, aby vystoupily na koncertě, který
každoročně pořádá pro své žáky. Akce se uskutečnila v sále Církve bratrské v Praze 5. K
houslistům se nově připojil i pěvecký sbor, který pro tuto příležitost vznikl na ZŠ Grafická, takže
provedení písní Není nutno, Severní vítr a Dům holubí tak skutečně chytlo posluchače za srdce.
Na závěr děti překvapily i dojaly publikum kánonem v Ddur Johanna Pachelbela, který zahrály
společně s žáky Hany Kubisové.
Kromě vlastní programové činnosti Nadační fond Harmonie opět poskytl stipendium malé
houslistce Kateřině Pelikánové, která také vystoupila na vánočním koncertě.

6. Partnerské školy
Vzhledem ke snaze rozšířit projekt na další školy v Praze i mimo ni, navázal NF Harmonie
kontakt se zřizovateli škol v Praze a Ústeckém kraji. Na jejich doporučení oslovil několik škol,
mezi nimi i ZŠ Kořenského v Praze 5 a ZŠ Chomutov. Obě školy mají velice aktivní ředitelky se
zájmem udělat maximum pro své žáky. NF Harmonie začal jednat o možnostech jejich
přistoupení k projektu.

7. Partneři a sponzoři
Činnost nadačního fondu zaujala společnost Dynargie, s.r.o., která se od prosince rozhodla
posílat příspěvek na podporu jednoho žáka projektu.
Stejně tak jsme uzavřeli partnerství se společností Charitky, která realizuje finančně udržitelný
program se sociálním dopadem.

8. Zahraniční kontakty
V červnu 2013 se Nadační fond Harmonie zúčastnil setkání organizace Sistema Europe, která
sdružuje evropské organizace inspirované venezuelským sociálně hudebním projektem. Zástupci
nadačního fondu měli zároveň možnost seznámit se blíže s britským programem InHarmony a
vidět jeho mladé hudebníky v akci.

9. Nadační fond Harmonie v médiích
Poprvé v historii nadačního fondu projevila o jeho činnost větší zájem média. Mladá Fronta
Dnes přinesla v lednu článek pod titulkem „Venezuelský projekt pomáhá dětem. Nyní se rozjíždí
i u nás“. Český rozhlas, Rádio Česko, pozval v únoru do studia zakladatelku Harmonie, Miladu
Cholujovou. Týdeník 5+2 zaznamenal, že „v Česku vzniká jedinečný projekt, který dětem
pomocí vážné hudby mění životy a chrání je před kriminalitou“.

10. Příprava prvního benefičního koncertu
Nadační fond se po důkladném zvážení rozhodl pro uspořádání prvního benefičního koncertu,
aby zvýšil povědomí o El Sistemě a zároveň získal prostředky na rozšíření projektu v České
republice. Vstoupil do jednání s Českým rozhlasem, který ochotně nabídl svůj symfonický
orchestr. Začaly tak přípravy na velkou událost, která se uskuteční 16. října 2014.

