VÝROČNÍ ZPRÁVA
Nadačního fondu Magdaleny Kožené 2019

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ZUŠ Open 2019
koncerty � výstavy
tanec � divadlo
workshopy
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1. O Nadačním fondu
Magdalena Kožená se rozhodla osobně podpořit základní umělecké školy
v České republice. V roce 2016 založila nadační fond, jehož posláním je cílená
podpora budování pozice ZUŠ jako prestižního a unikátního systému moderního
uměleckého vzdělávání. Záměrem Nadačního fondu (NF) je přispět k dalšímu
růstu uměleckých talentů a podpořit ZUŠ v jejich nadstavbových aktivitách.
Nadační fond má za cíl:
• prostřednictvím projektu ZUŠ Open zviditelnit systém ZUŠ, práci a úspěchy
škol jak na celostátní úrovni, tak v rámci regionů, posílit respekt společnosti
vůči školám a přiblížit je co nejvíce veřejnosti;
 ředstavit ZUŠ jako prostředí pro vyhledávání, rozvoj a podporu dětských
• p
talentů v rámci stipendijního programu MenART pro nadané žáky a jejich
pedagogy;
 odporovat ZUŠ při vytváření vlastních projektů a podpořit jejich komunikaci
• p
s rodiči, zřizovateli škol a veřejností.
Po úspěšné realizaci prvních dvou celostátních happeningů ZUŠ Open
2017 a 2018, které otevřely ve společnosti debatu o důležitosti uměleckého
vzdělávání a jeho pozitivní roli pro rozvoj dětské osobnosti, si NF stanovil za
cíl prostřednictvím třetího ročníku poukázat mj. na fakt, že síla základních
uměleckých škol spočívá nejen v kvalitě a pestrosti samotného vzdělávacího
procesu, ale také ve společné prezentaci i vzájemné inspiraci, díky čemuž mají
nenahraditelný význam pro kulturní a společenský život regionu.
Na základě přání samotných základních uměleckých škol se projekt ZUŠ
Open v roce 2019 rozšířil a konal se po dobu dvou dní – 31. 5. a 1. 6. 2019.
Z hlediska počtu zúčastněných dětí, pedagogů, hostů a návštěvníků se
stal již potřetí zřejmě nerozsáhlejší kulturní událostí s největším počtem
účinkujících v České republice.
„Je úžasné vidět na 420 zapojených škol a mnoho společných projektů napříč
uměleckými obory. ZUŠky opět předvedly, že jsou nepřehlédnutelnou líhní
umělecké kreativity, podělily se o radost z umění a představily mnoho mladých
talentů.“ Magdalena Kožená
Nadační fond zároveň realizoval pilotní ročník druhého pilíře své činnosti –
stipendijní program uměleckého vzdělávání MenART, který umožnil vybraným
talentovaným studentům a jejich pedagogům ze ZUŠek z celé ČR pracovat po
dobu jednoho školního roku s výraznými uměleckými osobnostmi. Ve školním
roce 2018/2019 se věnovalo celkem 140 stipendistům rozděleným do skupinek
9 mentorů: Tomáš Netopil, Kateřina Kněžíková, Ivo Kahánek, Terezie
Kovalová, Lenka Nová, Beata Hlavenková, Maxim Velčovský, Petr Nikl
a Milan Cais.
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„Bylo velmi inspirativní sledovat, jak uznávaní a úspěšní profesionálové sdílejí
svůj umělecký přístup a pohled na tvorbu v neobvyklém rozsahu.“
Dana Syrová, autorka projektu MenART

Roční práce stipendistů a mentorů vyvrcholila společným koncertem v rámci
MHF Pražské jaro 31. května v Anežském klášteře a na Národním festivalu
Smetanova Litomyšl 22. června v zámecké jízdárně. Stipendisté výtvarné
sekce se prezentovali samostatnou výstavou v rámci cyklu Smetanova
výtvarná Litomyšl v prostorách bývalé Augustovy tiskárny (13. 6. – 7. 7. 2019).
„Projekt MenART, který unikátně propojuje ‚tvůrčí čtyřúhelník’ – mladý umělecmentor-pedagog-rodič, již během prvního ročníku prokázal, že jde o šťastnou
symbiózu. Spojuje totiž v sobě prvky výuky, veřejného vystoupení, ale
i přátelského setkání s lidmi, kteří všichni milují hudbu. Takže mimo veškeré
technické a odborné aspekty se zde společně učíme nejen prostřednictvím hudby
mluvit a ideálně také něco říkat, ale hlavně říkat něco jeden druhému, a to ve
všech významech toho slova…“ říká k projektu jeden z mentorů Ivo Kahánek.
Nadační fond od začátku řídí správní rada ve složení:
David Dittrich		
			

Dana Syrová		
David Mareček
Jindřiška Kudrlová
Kateřina Kalistová
Dana Prudíková
Zdenka Kachlová

předseda správní rady, ředitel MFH Concentus Moraviae, 		
pověřen řízením fondu
ředitelka Aficionado, pověřena řízením fondu
generální ředitel České filharmonie
prezidentka AZUŠ ČR
náměstkyně ministra kultury
náměstkyně ministra školství
ředitelka C. E. M. A.

Tým Nadačního fondu pracuje ve složení:
Zuzana Minaříková		
Projekt ZUŠ Open 2019:
Irena Pohl Houkalová		
Martina Svobodová		
Anna Vašátková		
Silvie Marková		
Martin Šlenc
a Jana Volšická		
Zdeňka Hanáková
a Petra Hajská		

tajemnice NF
hlavní koordinátorka, vedení projektu
koordinátorka, editace programů, podpora webu
komunikační kampaň, sociální sítě a web
marketing a PR
produkce
fotografie

Projekt MenART 2018/2019:
Dana Syrová			
Irena Pohl Houkalová		
Zuzana Minaříková		
Martina Svobodová		
Jana Kubáčová
a Ivona Křivánková		
Silvie Marková
a Anna Vašátková		
Lukáš Trnobranský		
Kateřina Bendáková		
Zdeňka Hanáková		

koncept a vedení projektu
klasická hudba
autorská hudba
výtvarný obor
vedení produkce slavnostního zahájení v Kroměříži
PR a komunikace projektu
web
editorka
fotografie
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2. O ZUŠ a ZUŠ Open
V České republice je podle posledních údajů 492 ZUŠek, ve kterých studuje
více než čtvrt milionu žáků. O jejich vzdělávání se stará okolo 13 000 pedagogů.
Zájem o umělecké vzdělávání neustále narůstá – počet žáků ve školách za
posledních 10 let vzrostl o 12 %. Žáci se vzdělávají ve 4 oborech: v hudebním
(65 % žáků), ve výtvarném (20 % žáků), v tanečním (11 % žáků) a v literárnědramatickém (4 % žáků). Novinkou posledních let je multimediální obor
a oddělení nových médií, kterým disponuje několik desítek škol.
Do třetího ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo neuvěřitelných
420 škol, které v průběhu dvoudenního programu 31. května a 1. června
spojily své síly poprvé i na krajských akcích a na jednom pódiu atraktivně
odprezentovaly pestrý program škol celého kraje.
Společná radost z hudby, tance, divadla i výtvarného umění rozzářila celou
republiku. Na veřejných místech ve více než 350 městech se konaly unikátní
oslavy umění, jejímiž hlavními protagonisty se stali malí umělci. Na řadě míst
se do programu aktivně zapojili také výkonní umělci, kteří se hrdě hlásí ke svým
kořenům v základních uměleckých školách, i kulturní instituce.
V pečlivě připravených programech a na dalších atraktivních projektech odhadem
účinkovalo 130 000 dětí – ZUŠ Open 2019 se tak přinejmenším díky největšímu
počtu zapojených účinkujících v České republice stává kulturní událostí roku.

Třetí ročník navíc trefně nabídl i nespočet možností, jak oslavit Mezinárodní den
dětí. Mediální podpory se pro velký zájem ZUŠek dostalo i programům ať už
připraveným samotnými školami nebo ve spolupráci s partnerskými institucemi
či festivaly, které se konaly v bezprostřední blízkosti termínu konání happeningu.
Letošní ročník ZUŠ Open poskytl také významný prostor stipendistům prvního
ročníku projektu MenART, a to přímo na pódiích předních festivalů – MHF
Pražské jaro a Národní festival Smetanova Litomyšl.

„ZUŠky považuji za skvělé odrazové můstky. Pro mnoho dětí
to je místo, kde rozvinou svůj talent, navážou přátelství
a začnou rozumět i sami sobě.“


Jan Kodet, tanečník a choreograf

420

škol v ČR!
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3. ZUŠ Open 2019: „Poznejte sílu umění“
Pestrá přehlídka napříč uměleckými obory a žánry pro širokou veřejnost rozehrála
již potřetí nejrůznější prostory: náměstí, ulice, kulturní domy, divadla, galerie,
parky, kostely, nemocnice, domovy pro seniory, hrady a zámky, ale i nádraží
či kavárny. Školy představily taktéž řadu vybraných koncertních provedení
duchovní hudby v kostelech a chrámech. Na mnoha místech se otevřely školy
veřejnosti v rámci zahradních slavností či programů přímo v budovách škol,
na kterých se podílela všechna jejich oddělení. ZUŠ Open 2019 přineslo plejádu
originálních nápadů a opět poukázalo na schopnost škol vytvářet projekty, které
se co do obsahu, kvality i profesionality prezentace vymykají běžnému školnímu
standardu. Návštěvníci ZUŠ Open se mohli svézt v hudebním autobusu či na lodi,
mnohé akce škol spojovala jednotící tematická linka, řada programů propojila celé
město, nebo dokonce celý region. Některé školy využily sílu společného sdílení
pro pomoc potřebným, čímž jejich projekty získaly další sociální přesah. Na řadě
míst malí umělci zároveň svými programy originálně oslavili svůj svátek uměním.
V rámci projektu byly představeny taktéž nejrůznější premiéry, ať už muzikálů,
minioper, nebo dalších forem autorské tvorby škol. ZUŠky letos představily vždy
minimálně jednu velkou společnou prezentaci ve všech krajích ČR a atraktivitu
programů umocnilo i zapojení hostů ze zahraničních škol, se kterými české školy
spolupracují.
Programová kvalita a invence škol, schopnost aktivně zapojit celou školu a využít
její potenciál, spojit síly s ostatními školami a oslovit diváky tak potvrdily pozici
základního uměleckého školství coby moderního způsobu vzdělávání, který
je líhní kreativity a umožňuje seznámit se s nejrůznějšími uměleckými obory
a rozvíjet talenty.

„ZUŠka pro mne byla místem, kde jsem mohla být sama
sebou. A věřím, že takové místo potřebuje každé dítě.“


Alice Nellis, režisérka a patronka projektu
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4. Vybrané společné akce škol a partnerské
spolupráce na ZUŠ OPEN 2019
Slavnostním prologem ZUŠ Open se již tradičně stalo slavnostní zahájení
MHF Pražské jaro na pražské Kampě, na kterém vystoupilo pět vynikajících
hudebních souborů ze ZUŠ napříč Českou republikou. O doprovodný program se
postaralo výtvarné oddělení pražské ZUŠ Nad Alejí.
Pěvkyně Magdalena Kožená svojí osobní účastí podpořila společné akce
v pátek 31. 5. 2019 ve třech krajích. Její první zastávkou byly Karlovy Vary, kde
dopoledne oficiálně zahájila celý happening ZUŠ Open na Mlýnské kolonádě, na
jehož dvoudenním programu se podílely všechny ZUŠky z regionu. K atraktivitě
projektů v kraji přispěla již podruhé významným způsobem i spolupráce
s Karlovarským symfonickým orchestrem v čele s jeho šéfdirigentem Janem
Kučerou. V Plzni, kde se dvoudenní přehlídka umění všech škol z regionu
odehrála na náměstí Republiky, si pěvkyně společně s dětmi zazpívala mj. i píseň
zkomponovanou přímo pro tuto příležitost skladatelem Daliborem Bártou. Svou
cestu po programech ZUŠ Open zakončila patronka v Českých Budějovicích,
kde se přidala k pěveckým sborům ze ZUŠek z Jihočeského kraje, které zde za
doprovodu dechového orchestru celodenní program uzavřely.
V Praze pestré programy ZUŠ Open odstartovalo představení talentovaných
stipendistů programu MenART v rámci MHF Pražské jaro. Program pozval své
posluchače na hudební putování sály Anežského kláštera a představil vynikající
výkony mladých talentovaných umělců. Vrcholem pražských akcí se stala

oslava umění na Den dětí v krásných prostorách Valdštejnské zahrady Senátu
Parlamentu ČR. Rodinné publikum i široká veřejnost zažily na dvou pódiích
plejádu vystoupení hudebních a tanečních souborů ze všech krajů, zahrada
ožila workshopy i tvůrčími dílnami. Celý den zakončil slavnostní koncert v sala
terreně Valdštejnské zahrady pod patronací Alice Nellis, na kterém vystoupili
letošní nejúspěšnější sólisté i komorní soubory celostátních soutěží ZUŠ, včetně
vybraných stipendistů MenART. Na závěr koncertu, na kterém se podílelo
600 mladých interpretů, zazněly písně z francouzského filmu Les Choristes
(Slavíci v kleci) v podání dětských sborů z celé ČR za doprovodu orchestru ze
ZUŠ Kroměříž pod taktovkou dirigenta a violisty Pavla Nikla – na jednom pódiu
se v tu chvíli ocitlo 350 účinkujících. Slavnostní večerní koncert živě přenášel
Český rozhlas a svou účastí jej podpořila řada významných osobností. Stal se
tak minimálně co do svého rozsahu největší kulturní akcí konanou pod záštitou
Senátu Parlamentu ČR.
Ve Středočeském kraji se vedle již tradiční spolupráce škol v rámci festivalu
SchoolStock v Příbrami udály oslavy Dne dětí celodenním happeningem
ZUŠparáda napříč obory v krásných prostorách zámku Liteň ve spolupráci
s Festivalem Jarmily Novotné. Patronkou projektu v Litni se stala absolventka
řevnické ZUŠ pěvkyně Ester Pavlů.
Školy z Královéhradeckého i Pardubického kraje připravily celodenní program
na poutním místě Neratov, které hostilo nejen celou řadu hudebních vystoupení
v kostele a ve venkovních prostorách, ale nabídlo i tvůrčí dílny v budově
sdružení Neratov, do kterých se zapojila taktéž místní komunita pečující o bližní
s postižením. Zajímavý program na historickém náměstí Nového Města nad
Metují přinesla spolupráce s Food Art Festivalem.
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K atraktivitě programů v Ústeckém kraji přispívá významně spolupráce se
Severočeskou filharmonií Teplice v rámci projektu Mládí s filharmoniky.
Klasický koncert společně s filharmonií nastudovali a provedli vynikající žáci ZUŠ
Ústeckého kraje a konzervatoře Teplice i pro letošní ročník ZUŠ Open.
Společná prezentace škol v Moravskoslezském kraji představila dva velké
projekty. První z nich, nazvaný „Srdeční záležitost“ a uskutečněný za umělecké
podpory zpěváka Davida Stypky, již podruhé představila vynikající dramaturgii
a projekty pro seniory napříč obory v Hlučíně, druhou velkou akcí se stala
společná výstava „Věda a technika v obrazech“ v Ostravě.
ZUŠky v Olomouckém kraji spojily své síly na Horním náměstí v Olomouci, kde
proběhla na zastřešeném pódiu přehlídka sólistů a komorních souborů (dua, tria,
kvarteta) i tanečních oborů ze škol v kraji. Program se propojil i se Svátky písní
a Svátky města, které tou dobou v Olomouci probíhaly.
ZUŠky Zlínského kraje sdružené do spolku ZUŠKA?ZUŠKA! již tradičně
představily jeden z největších projektů ve spolupráci se Zlín Film Fest, Zlínskou
filharmonií a Městským divadlem. Svoji celoroční práci předvedly v projektech
nazvaných „Malí velcí filharmonici“ a „Malí velcí herci“. Pod taktovkou dirigenta
Tomáše Netopila zaznělo v rámci turné několika městy Zlínského kraje
provedení ikonické skladby Carmina Burana v nastudování žáků ZUŠ ve
spolupráci se Zlínskou filharmonií.
Jihlava, krajské město Vysočiny, se v rámci ZUŠ Open proměnila v hudebně
otevřené město – veřejnost se mohla díky programu formou buskingu setkat
nejen s žáky škol, ale i všemi, kteří se rozhodli zapojit do pouličního muzicírování.
Večerní program se stal oslavou 25 let od založení pěveckých sborů ZUŠ Jihlava
Gaudium a Radost pod vedením sbormistra Petra Sobotky. ZUŠky na Vysočině
proměnily v oslavy umění i řadu dalších míst, například zámek Telč.
Jihomoravská metropole Brno představila rozsáhlou prezentaci 14 škol
napříč všemi obory na zvučeném pódiu na Dominikánském náměstí a v jeho
bezprostředním okolí. Kolemjdoucí si v přilehlých uličkách mohli vyzkoušet hru
na různé hudební nástroje. Jako hosté programu vystoupila dechová skupina
z polských Katovic, které podobně jako Brno nese titul Město hudby UNESCO.
Program vyvrcholil vystoupením symfonického orchestru Mladí brněnští
symfonikové a pokusem o vytvoření největšího sboru města Brna za pomoci
veřejnosti, který zazpíval píseň Proč bychom se netěšili z opery Bedřicha
Smetany Prodaná nevěsta.
Vynikající žáci ZUŠ Liberec připravili již v předvečer happeningu 30. května
Open air koncert na prostranství před školou, následující den přivítal Liberec
Dechový orchestr z Holandska, se kterým zahrál místní Dechový orchestr
oblíbené skladby i novinky ze svého repertoáru. V Tanvaldu se v sobotu
odpoledne program ZUŠ Open připojil k místnímu festivalu kapel a hudebních
souborů Zavízofestu. Epilogem se stalo společné vystoupení žáků ze ZUŠ
Litomyšl a Vysoké Mýto v rámci doprovodného programu v zahradách
Národního festivalu Smetanova Litomyšl.
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5. Umělecké osobnosti pro ZUŠ Open
I třetí ročník ZUŠ Open podpořily významné osobnosti. Vedle patronky
Magdaleny Kožené a spolupatrona Davida Marečka, ředitele České filharmonie,
se na přípravách a medializaci projektu aktivně podílejí i garanti jednotlivých
uměleckých programů: designér a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové
Maxim Velčovský (výtvarný obor), režisérka Alice Nellis (literárně-dramatický
obor), taneční mistr a choreograf Jan Kodet (taneční obor). Alice Nellis svojí
osobní účastí podpořila oslavy Dne dětí v Litni, koncert duchovní hudby
v Břevnovském klášteře a taktéž slavnostní koncert ve Valdštejnské zahradě
v Praze.

„Základní školy nás učí vědomosti, zušky nás učí cítit.“


Alice Nellis

ZUŠ Open 2019 znovu spolupracovalo s více než 50 umělci, kteří vyjádřili
projektu symbolickou podporu, řada z nich se ho též osobně zúčastnila.
Jejich vzkazy a videa byly průběžně zveřejňovány na Facebooku projektu a jejich
fotografie jsou trvale na webových stránkách. Mezi uměleckými osobnostmi
můžeme najít i řadu hudebních skladatelů, kteří i pro letošní ročník složili díla
na míru školám. Nejvýznamnější stopu ve prospěch ZUŠek zanechávají mentoři
stipendijního programu MenART, kteří předávají své zkušenosti nejen mladým
adeptům umění, ale i jejich pedagogům v průběhu celého školního roku.

6. O stipendijním programu MenART:
„Na fascinující cestě uměním“
„Inspirativní setkání jsou v životě zásadní.“
„Za každým umělcem stojí minimálně jeden osvícený pedagog.“
Program MenART je koncipován s jasnou vizí podpořit vyhledávání a rozvoj
mladých talentů na základních uměleckých školách, prostřednictvím
výrazných uměleckých osobností a vzájemného sdílení inspirovat pedagogy
a v neposlední řadě přispět k propojování studia s praxí z pohledu výkonných
umělců. Stipendijní program MenART je určen žákům ZUŠek z celé ČR starším
10 let a jejich pedagogům. Celoroční program je pro žáky i učitele zdarma. První
ročník ve školním roce 2018/2019 se věnoval 140 účastníkům z celé ČR.
Stipendijní program je realizován za velkorysé podpory skupiny RSJ, Libora
Winklera a Nadace Avast. Díky navázání spolupráce s Nadací Albatros navíc
MenART poskytl cílenou podporu 6 vybraným studentům nad rámec stipendia.

„Mám radost, že prostřednictvím celorepublikové sítě
základních uměleckých škol můžeme podpořit výrazné
talenty. Že můžeme přispět k tomu, aby se vzájemně
propojily a aby takto vzniklá synergie přinesla jejich tvorbě
nový rozměr. Obohatí tak nejen sami sebe, ale především
celou naši společnost.”


Libor Winkler, řídící partner RSJ

Většina umělců s vděčností vzpomíná na přístup a vedení, kterého se jim
dostalo v útlém věku od pedagogů ZUŠek, resp. „lidušek“. Společně s radami
poskytnutými staršími profesionály je považují za důležité faktory na své osobní
umělecké cestě. „Věříme, že v rámci setkávání všech skupin MenART byla
mentory nastavena mnohá zrcadla, otevřeny nové pohledy a cesty, zažehnuta
vášeň pro tvorbu,“ říká Dana Syrová, která program vede. Možnost úzkého
kontaktu s profesionály, kteří jsou připraveni a ochotni sdílet své zkušenosti,
představuje jedinečný impulz nejen pro umělecký, ale i osobní rozvoj.
Výstupy celého projektu hostily festivaly MHF Pražské jaro a Národní festival
Smetanova Litomyšl.
„Uvědomujeme si přínos mentoringu v hudebním vzdělávání, kdy renomovaná
osobnost předává zkušenost svým mladým kolegům, a věříme, že takové setkání
může být pro začínající umělce inspirativní, mnohdy i určující,“ zamýšlí se ředitel
Pražského jara Roman Bělor. „Těmto mladým stipendistům jsme nabídli možnost
představit se v rámci hlavního programu festivalu, v projektu nazvaném Salon
ZUŠ. Koncert se mimořádně povedl – využil dispozic Anežského kláštera a mladí
umělci vystoupili na několika koncertních pódiích současně. Tím vlastně zdůraznil
i jednu z myšlenek projektu – tedy že umělecká výuka se ve své pestrosti nemá
zaměřovat jen na hudební interpretaci, ale i na autorskou tvorbu,“ uzavírá Bělor.
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„Nadační fond Magdaleny Kožené nově pečuje o budoucnost
obou stran koncertních sálů a výstavních prostor: jak
o příští komunitu posluchačů a návštěvníků, tak o budoucí
špičkové umělce, kteří budou inspirovat a kultivovat Česko
a pokračovat v upevňování jeho unikátní značky ve světě.“


Pavel Kysilka, prezident festivalu Smetanova Litomyšl

Na koncertě v Anežském klášteře v rámci hlavního programu MHF Pražské jaro
dne 31. 5. 2019 zazněla česká současná písňová tvorba i Moravské dvojzpěvy
A. Dvořáka, violoncellové uskupení představilo autorskou skladbu své mentorky
Terezie Kovalové napsané přímo pro tento večer. Mladí klavíristé pod vedením Iva
Kahánka předvedli sólové vstupy se skladbami F. Liszta, V. Lobose, A. Skrjabina i B.
Bartóka, ale i „hudební obíhačku“ kolem nástroje spolu se svým mentorem. Studenti
Beaty Hlavenkové provedli publikum vlastními skladbami ze světa jazzu, současné
tvorby inspirované klasickým repertoárem i indie popem. Smyčcové kvarteto
Mattinata se blýsklo provedením smyčcových kvartet F. Schuberta a Antonína
Kammela, českého současníka W. A. Mozarta. Publikum prožilo vzrušující cestu
po krásných gotických sálech sídla Anežky Přemyslovny v doprovodu studentek
Kateřiny Knežíkové, o scénické prvky se postarali studenti Petra Nikla. Zásadní
momenty ze své roční objevitelské cesty prezentovala i výtvarná sekce projektu
MenART.

Stipendisté výtvarného oboru zahájili ve spolupráci s Bohemian Heritage Fund
slavnostní vernisáží v prostorách litomyšlské Augustovy tiskárny dne 13. 6. 2019
cyklus Smetanova výtvarná Litomyšl. Výstava vybraných prací stipendistů a jejich
mentorů Milana Caise, Petr Nikla a Maxima Velčovského odrážela specifickou
práci jednotlivých skupin a dokázala, jak různorodé mohou být cesty lidské kreativity
a jak důležitá je vzájemná komunikace, inspirace a kooperace. Kurátorkou výstavy
byla Lenka Lindaurová. Výstava trvala do 7. 7. 2019 a navštívilo ji více než 1 500
návštěvníků.

„ZUŠky tu nejsou od toho, aby startovaly profesionální
umělecké kariéry, ale aby dětem umožnily objevovat svět
a vnímat jej skrze umění. Je to čas na experimentování
a hledání. Design není stěžejní oblastí výtvarných oborů
těchto škol. Je ale potřeba se v něm začít vzdělávat.
Podstatou designu je nápad, souvislosti a řemeslo
= velký prostor pro experimentování a hledání.“
Maxim Velčovský

Stipendistům hudebních oborů patřila na festivalu Smetanova Litomyšl
sobota 22. června 2019. V litomyšlské zámecké jízdárně se uskutečnila série
tří koncertů. V rámci klasického koncertu se představili všichni stipendisté
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v programu odrážejícím jejich vášně a hledání krásy. Vedle smyčcových
kvartet zaznělo pásmo písní a ariet W. A. Mozarta a výběr z díla skladatelů
české a německé písňové tvorby 19. a 20 století, dále se představili klavíristé,
jejichž interpretace sólových skladeb akcentovala virtuozitu nejmladší klavírní
generace. Koncert autorské sekce představil především vlastní, žánrově pestrou
tvorbu – od vlastních skladeb přes samplování po výlety do světa jazzu se silnou
dávkou improvizace, akcentující autentický přístup a hledání svého vlastního
originálu. Poslední z koncertů nabídl umělecké setkání mentorů Iva Kahánka,
Kateřiny Kněžíkové, Beaty Hlavenkové, Terezie Kovalové a Radky Fišarové,
které se stalo velkolepým závěrem celoroční práce.
Ve školním roce 2019/2020 budou vybraní stipendisté druhého ročníku projektu
MenART pracovat opět v několika oborech. Role mentorů v klasické hudbě se
ujímají pěvkyně Kateřina Kněžíková, klavírista Ivo Kahánek a houslista Jan
Fišer, v autorské tvorbě Beata Hlavenková a zpěvačka Radka Fišarová a ve
výtvarném oboru Alžběta Skálová a Michal Gabriel. Nově byl do programu
MenART zařazen i tanec, jehož mentorem se stal choreograf a tanečník
Jan Kodet, a také literárně-dramatický obor, jehož se ujímá režisér Viliam
Dočolomanský. Posledně dva jmenovaní mentoři nebudou pracovat s jednotlivci,
ale s celou skupinou či souborem. Slavnostní zahájení projektu proběhne opět ve
spolupráci s hostitelskou ZUŠ Kroměříž.

7. Organizace ZUŠ Open 2019 a koordinace
příprav
III. ročník ZUŠ Open postavil základní umělecké školy před výzvu naplnit
tím nejlepším ze své práce oproti předchozím ročníkům dvoudenní program.
Jak z programu zveřejněného na webových stránkách (www.zusopen.
cz/program), tak především z přímé komunikace se školami je patrné,
že školy věnovaly přípravám na celostátní happening opět obrovské úsilí.
Díky zkušenostem z předchozích ročníků měly školy již jasnou představu
o koncepci, a tak se v letošním roce mohly zaměřit na hledání nových forem
a překročení vlastních hranic. Hozenou rukavicí byly velké společné projekty
v rámci jednotlivých krajů, do jejichž programových příprav se letos aktivně
zapojili taktéž zástupci projektu. Hlavní koordinátorka Irena Pohl Houkalová
zároveň navštívila opět všechny kraje ČR za účelem osobních setkání s vedením
škol a zástupci jednotlivých krajů či měst, tedy zřizovateli škol, a s vedením
profesionálních spolupracujících institucí. Tato setkání se uskutečnila z velké části
díky aktivní spolupráci a podpoře vedení AZUŠ ČR.
Dramaturgické a produkční přípravy napřely své hlavní úsilí především ve
prospěch uspořádání společných projektů. Jednoznačně největší produkcí
celého projektu se stalo ZUŠ Open v Senátu, jehož produkce i financování byly
zcela na bedrech projektu. Významnou roli sehrála podpora ze strany senátorů,
vedení města a obcí přímo ve prospěch škol, které se v rámci ZUŠ Open
v Senátu prezentovaly.
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Novou příležitostí pro základní umělecké školy se stalo natáčení seriálu o ZUŠ
ve spolupráci s Českým rozhlasem, který prezentoval v každém kraji zástupce
nejméně pěti inspirativních škol. Ředitelé škol dostali v mnohem větší míře
příležitost k osobní prezentaci v rámci mediální spolupráce s Českým rozhlasem,
ve vysílání České televize i v mnoha dalších médiích.
Nadační fond připravil stejně jako v loňském roce pro zapojené školy šablony
k tvorbě plakátů a pozvánek, na webových stránkách projektu si mohly stáhnout
balíček grafických podkladů pro přípravu vlastních propagačních materiálů.
Společným akcím byly poskytnuty zdarma bannery, všechny školy, které projevily
zájem, získaly prostřednictvím projektu cenově zvýhodněné bannery pro svoje
vlastní akce. Ze strany projektu byly taktéž připraveny prezentace výtvarných
oborů škol, které byly součástí komunikace na LED obrazovkách festivalů
Pražské jaro a Concentus Moraviae.
III. celostátní happening ZUŠ Open a vynikající práce ZUŠ byly poprvé významně
reflektovány ze strany MŠMT, které k projektu vydalo vlastní tiskovou zprávu.
Kromě aktivní pomoci s propagací jsme se snažili v rámci komunikace s vedením
měst a krajů vyjednat adekvátní podmínky pro přímou finanční podporu školám
při realizaci jejich produkcí pro ZUŠ Open. Řadu produkcí se podařilo takto zcela
zafinancovat včetně dopravného pro účinkující, na vybrané produkce získal
nadační fond poprvé napřímo prostředky prostřednictvím grantové podpory.
Podpořit školy v možnostech realizace vlastních projektů s oporou ve
veřejných zdrojích je zároveň jedním z hlavních cílů projektu do budoucích let.

8. Zpětná vazba
V návaznosti na předchozí dva ročníky jsme požádali školy o reflexi happeningu
ZUŠ Open. Rostoucí zájem škol plnohodnotně realizovat své vlastní programy
a aktivně se zapojit do společných akcí a z něho vyplývající stále větší rozsah
projektu přesvědčivě ukazují, že se projekt může směle pustit do vícedenní akce
ve formě festivalu.
Oficiální termín pro čtvrtý ročník ZUŠ Open je 12. 5. – 16. 5. 2020.

„Zážitky ze společných akcí ZUŠ Open i z výstupů MenART
patří mezi ty ‚nesmazatelné’, které v životě člověka potkávají.
Jejich obrovský rozmach v celé republice je pro organizátory
i vystupující obrovskou výzvou. A zážitky, které zůstávají
v srdcích všech zúčastněných, jsou odměnou, kterou si každý
z nás ponese dál.“
Irena Pohl Houkalová, hlavní koordinátorka

Z došlých odpovědí škol dále vyplývá:
• III. ročník ZUŠ Open naplnil očekávání škol, co se týče posílení mediální
prezentace a budování tradice oslav unikátního systému základního
uměleckého vzdělávání.
 koly oceňují celorepublikovou profesionální kampaň a mediální prezentaci
• Š
jak tématu, tak jednotlivých škol a pedagogických osobností.
 ýznamnou hodnotu pro školy představuje možnost prezentace v rámci
• V
MHF Pražské jaro, NF Smetanova Litomyšl či na platformě Senátu ČR
a na akcích, které jsou produkovány a finančně zaštítěny samotným NF
či profesionálním partnerem.
 koly oceňují posílení zájmu o jejich projekty ze strany zřizovatelů, politiků
• Š
a významných osobností školy a očekávají další posun ve financování
produkcí ZUŠ Open ze strany projektu.
 ástupci škol si váží pozitivní energie a lidské investice ze strany vedení
• Z
projektu, především v oblasti komunikace, která má dopad i na vzájemnou
spolupráci mezi jednotlivými školami a motivuje školy k vytváření vlastních
projektů.
 bsolventi prvního ročníku stipendijního projektu MenART reflektují roční
• A
práci pod vedením mentorů jednoznačně pozitivně jako unikátní příležitost
osobního rozvoje a načerpání inspirace. Podobně MenART vnímají
i jejich pedagogové, pro něž intenzivní spolupráce s uměleckou osobností
představovala rovněž výrazný impulz k jejich další pedagogické práci.
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9. Komunikace projektu ZUŠ Open 2019

10. Mediální kampaň

Komunikační kampaň III. ročníku projektu byla opět rozdělena do dvou fází. První
vlna kampaně byla cílena především na základní umělecké školy. Od podzimu
2018 až do února 2019 se uskutečnila série setkání se zástupci a řediteli škol
i představiteli jednotlivých měst, obcí a krajů.

K ZUŠ Open se podařilo stejně jako
v předchozích letech přitáhnout velkou
pozornost médií. V průběhu 5 měsíců
vyšlo o ZUŠ Open a jeho jednotlivých
akcích přes 700 článků, rozhovorů,
reportáží a pozvánek. K akci bylo
vydáno celkem 5 tiskových zpráv
s celostátním zaměřením a ve dvou
vlnách byly připraveny rovněž tiskové
zprávy v jednotlivých krajských
mutacích. Tisková konference
věnovaná programu III. ročníku
ZUŠ Open a zároveň stipendijnímu
programu MenART, druhému
stěžejnímu projektu Nadačního fondu
Magdaleny Kožené, se uskutečnila
15. května v pražské ZUŠ Ilji Hurníka.

Druhá vlna komunikace od dubna až po přelom května a června 2019 byla
zaměřena již na samotnou prezentaci celostátního happeningu široké i odborné
veřejnosti, která měla za cíl upozornit jednak na samotný celostátní happening,
jednak na význam uměleckého vzdělávání z nejrůznějších úhlů pohledu. Kampaň
pokrývala na celostátní i regionální úrovni různé druhy tištěných médií, TV, rádia,
outdoor i on-line. Vedle imageové kampaně byla velká pozornost soustředěna
na jednotlivé akce ZUŠ.
Novinkami třetího ročníku ZUŠ Open byla samostatná příloha v Deníku, která
byla vydána ve zvláštních mutacích pro jednotlivé kraje se zaměřením na místní
program, a seriál na regionálních stanicích Českého rozhlasu, který monitoroval
přípravy ZUŠ Open na jednotlivých školách. Významnou součástí prezentace
byla i propagace happeningu v místech konání jednotlivých akcí, které si
jednotlivé ZUŠ zajišťovaly samy.

Média o ZUŠ Open pravidelně
informovala průběžně od oznámení
třetího ročníku i během akce samotné
a přinesla též řadu reflexí po jeho
uskutečnění. Rozhovory se zástupci
Nadačního fondu Magdaleny Kožené
a Asociace základních uměleckých
škol, spolupracujících umělců či
řediteli škol přinesla například Česká
televize (Události, Události v kultuře,
Sama doma, Studio 6, zpravodajství
pro děti Zprávičky atd.), Český
rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas
Vltava, Český rozhlas Dvojka, Český
rozhlas Region, TV Seznam, Classic
Praha, Hospodářské noviny, Právo
a celá řada dalších. Časopisy Vlasta,
Týden a Reflex přinesly rozhovor
s patronkou projektu Magdalenou
Koženou. Pozvánky na ZUŠ Open
zveřejnila celá řada dalších médií
v čele s deníky jako MF Dnes,
Právo, Hospodářské noviny, Deník
N, Metro, Deníky nebo časopisy jako
Marianne, Xantypa, Euro, Maminka,
Rodina Dnes apod. Pozvánky na
akce ZUŠ Open odvysílala i další
rádia jako Proglas, Blaník, City apod.
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Časopis Harmonie opět přinesl seriál
představující práci jednotlivých ZUŠ.
Český rozhlas poprvé v historii ZUŠ
Open pořídil záznam závěrečného
koncertu v Senátu Parlamentu ČR
a zároveň jej streamoval na svých
webových stránkách.
Hlavním mediálním partnerem byla
opět Česká televize (odvysílala
celkem 17 spotů) a Český rozhlas
(uvedl celkem 86 spotů). Dalšími
mediálními partnery byly: Deník,
Týden, časopis Harmonie, Týdeník
Rozhlas, rádio Classic Praha (uvedlo
60 spotů), rádio Expres FM (uvedlo 40
spotů), Katolický týdeník a Regionální
vydavatelství, časopisy S dětmi v Praze
a S dětmi v Brně a server Kamsdetmi.
com. Inzerce na ZUŠ Open byla také
zveřejněna v časopisech Instinkt,
Interview, Sedmička nebo Listy Prahy
1 a Autor In (OSA), ve festivalových
novinách Concentus Moraviae, v on-line
médiích jako například casopisharmonie.
cz a mestohudby.cz.
Součástí mediálního mixu byla
i celostátní outdoorová kampaň, která
zahrnovala celkem 39 billboardů, 90
citylightů a 50 plakátů B1 v pražském
metru podél eskalátorů. Díky podpoře
vybraných měst a krajů byl počet
outdoorových ploch navýšen například
v Plzni (10 ks CLV) či v Pardubickém
kraji (reklamní plochy ve vlacích).

Hlavním komunikačním kanálem se
školami představovaly webové stránky
projektu www.zusopen.cz a newslettery.
Důležitým kanálem pro komunikaci
nejen se ZUŠkami byl také facebookový
profil https://cs-cz.facebook.com/
zusopen/, který má nyní téměř pět tisíc
fanoušků. Webové stránky od vyhlášení
třetího ročníku v září 2018 do konce
června zaznamenaly návštěvnost téměř
42 tisíc, ve dnech konání akce se počet
návštěv vyšplhal na 4 824.
ZUŠ Open využívá od prvního ročníku
ke komunikaci logo a grafické pojetí
Tobiáše Grölicha, které klade důraz
na hravou barevnost. Logo je dobře
využitelné jak k celostátní imageové
kampani, tak k propagaci jednotlivých
akcí ZUŠ. V kampani byl i letos využit
reklamní TV spot, který byl natočen pod
taktovkou režisérky Alice Nellis, garantky
literárně-dramatického oboru.
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Ukázky z mediálních ohlasů

Ukázky z mediálních ohlasů
Z mediálních ohlasů

„Akce, které jakkoli pomůžou začínajícím mladým
muzikantům, vždy rád podpořím. Před rokem byl Karlovarský
symfonický orchestr osloven Nadačním fondem Magdaleny
Kožené ke spolupráci na tomto celostátním happeningu
základních uměleckých škol. Pro KSO bylo zcela samozřejmé
se zapojit.“
Jan Kučera, šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru,
Týdeník Rozhlas, 17. května

„Umělecké školství je nenahraditelnou součástí procesu
dětského zrání. Kromě výuky uměleckých oborů ZUŠky
objevují a pěstují v dětech potenciál osobní tvorby
a citlivého uměleckého vnímání, které potom mohou zúročit
v mnoha oblastech života.“


Magdalena Kožená, patronka ZUŠ Open, Deník (příloha), 29. května

„Zušky jsou naším unikátním systémem vzdělávání, který
zasahuje obrovské množství dětí. Projekt ZUŠ Open, v němž
se angažuji, má kromě podpory talentů i význam preventivní.
Popularizace zušek by měla zabránit tomu, kdyby třeba
někoho na ministerstvu napadlo tento úžasný systém
zrušit. Navíc tyto projekty umožňují zachytit talent včas.
Rozhodnutí věnovat se hudbě profesionálně se dříve dalo
udělat ve třinácti letech. Dnes se posunulo daleko níž, takže
je nutné talent včas objevit a podpořit.“


Ivo Kahánek, klavírista a jeden z mentorů MenART, Právo, 10. května

„Každé dítě, nebo mladý člověk, má už od malička v sobě
potřebu se vyjadřovat nejen slovem, ale také uměleckou
činností. Ať už zpěvem, výtvarnou činností, nebo pohybem.
Patří to k životu každého z nás a je to zcela přirozené.
ZUŠ prostřednictvím svých kantorů pomáhá tyto snahy
rozvíjet a dává jim určitou formu.“
Pavel Nikl, dirigent a umělecký vedoucí Symfonického orchestru ZUŠ
Kroměříž, pro www.casopisharmonie.cz, 21. května
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„Je potřeba důležitost a výjimečnost ZUŠ neustále
připomínat, třeba i akcemi, jako je ZUŠ Open. Pokud chceme
podporu veřejnosti, musíme být vidět a slyšet.“
Dalibor Bárta, pedagog na ZUŠ Třemošná,
www.casopisharmonie.cz, 30. května

„Na projektu ZUŠ Open je dobře vidět, jak mohou naše
ZUŠky spolupracovat. Ostatně, ve sféře sborového zpěvu se
to děje již dávno, máme sborová setkání, přehlídky, výměny,
semináře a další aktivity. V naprosté většině případů se
jedná o mimořádná setkání, odkud aktéři odjíždějí domů
plni nápadů a inspirace, obohaceni o nové zkušenosti. Vždyť
hudba spojuje a zde to platí stoprocentně.“
Silvie Pálková, sbormistryně dětského pěveckého sboru Severáček,
www.casopisharmonie.cz, 29. května

„Salon ZUŠ je součástí mně velmi sympatické akce ZUŠ
Open, coby platformy pro jednotný postup základních
uměleckých škol a jejich zviditelnění. Je to ale také určitá
demonstrace v zájmu rozvoje klasické hudby u nás, cesta,
jak zatřást veřejným sektorem, připomenout tento edukační
systém a vybídnout stát, města i obce k investicím do jeho
i naší profesní budoucnosti.“


Roman Bělor, ředitel MHF Pražské jaro,
www.casopisharmonie.cz, 10. května

„Češi mají být na co hrdí, protože tuzemské základní
umělecké školy patří již půl století k evropské špičce.
Zatímco v ostatních evropských zemích hrají děti výborně
na nástroje jen na vrcholové úrovni, v Česku jsou vynikající
i průměrní žáci.“
Jindřiška Kudrlová, prezidentka spolupořádající Asociace ZUŠ,
Katolický týdeník, 21. května

„Je to obrovská radost, provázíte žáka od dětství až do
dospělosti. Základní umělecké školy v tom svém poslání
nejsou jen institucemi, které by měly připravit žáky na další
studium na uměleckých školách, ale formují také osobnost
člověka, vytváří u ní vztah ke kultuře a umění, a to si myslím,
že je velmi závazné a důležité.“
Pavel Doubrava, ředitel ZUŠ Zábřeh, ČRo Olomouc, 30. května

„Zájem o umělecké vzdělání v dnešní přetechnizované době
v dnešní době neupadá. Myslím si, že právě tento protipól
té komerce a techniky je to úžasné. A místo základních
uměleckých škol je tak nezastupitelné.“
Martina Hniličková, ředitelka ZUŠ Zlín, ČRo Zlín, 16. května

„ZUŠky vychovávají v dětech lásku k umění a budoucí
publikum nejen v koncertních sálech, ale i lidi, kteří mají
kulturu rádi a třeba se také na celkové kulturnosti naší
společnosti ve všech aspektech tohoto slova mohou i více
podílet.“
Irena Pohl Houkalová, ČRo Středočeský kraj, 31. května

„Přestože se jedná teprve o první ročník MenARTu, daří se
zatím organizátorům držet kvalitativní laťku na vysoké
úrovni. ... Mohl by představovat nový a funkční pedagogický
model, který je motivující jak pro učitele, tak pro samotné
žáky. To nejdůležitější však je, že se programu daří v dětech
pěstovat čistou a upřímnou lásku k hudbě, a to je, dle mého
názoru, největší pochvala, jaké se MenARTu může dostat.“
Lukáš Pavlica, Harmonie, listopad 2018

30

31

„Jedinečný projekt, který připomíná a podporuje ojedinělý
systém českého uměleckého školství, přitáhl 31. května
v rámci Pražského jara velkou pozornost. Je dobře, že se
připomene i v programu dalšího významného hudebního
festivalu – Smetanovy Litomyšle.“
www.casopisharmonie.cz, 2. června 2019

„Sobotními koncerty vyvrcholil první ročník projektu
mentoringu uměleckého vzdělávání, na kterém se
společnými silami podíleli nejen výkonní umělci, ale také
pedagogové ze základních uměleckých škol celé republiky.
Vzniklo tak jedinečné umělecké podhoubí, kde se mohli
inspirovat jak žáci, tak i jejich učitelé, kteří své svěřence
v programu MenART doprovázeli. Cílem projektu však
nebylo pouze zdokonalit technické aspekty interpretačního
umění, velký důraz byl kladen také na vlastní autorský otisk
mladých hudebníků, zpěváků a výtvarníků.“
www.casopisharmonie.cz, 25. června 2019

11. Financování nadačního fondu

Děkujeme za vloženou důvěru a chuť podporovat umělecké vzdělávání.
Činnost Nadačního fondu Magdaleny Kožené je zajištěna ve své většině
z privátních zdrojů. Jeho osobním mecenášem garantujícím provoz projektu ZUŠ
Open byl opět Julius Prüger.
„Magdalena je silná osobnost a je obdivuhodné, že se i v pozici světové hvězdy
věnuje rozvoji mladých talentů a nezapomíná na své kořeny.” Julius Prüger
Projekty nadačního fondu též podpořily společnosti Centrální depozitář cenných
papírů, Erste Private Banking České spořitelny, Ivana Juráňová, společnost
Aveton a OSA.
Hlavním patronem stipendijního programu MenART je dlouhodobě společnost
RSJ pod vedením řídícího partnera Libora Winklera.
Projekt dále podpořila Nadace Avast. Nadace Albatros přispěla na podporu
konkrétních studentů, Bohemian Heritage Fund zajistila závěrečnou výstavu
v rámci Smetanovy výtvarné Litomyšle.
MHF Pražské jaro a NF Smetanova Litomyšl hostily závěrečné koncerty
projektu MenART 2018/2019.
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Projekt MenART dále děkuje:
• za partnerskou spolupráci a podporu následujícím institucím:
HAMU, UMPRUM, ZUŠ Kroměříž a centru současného umění DOX
• za udělení záštity: Letní hudební akademie Kroměříž, AZUŠ ČR
• mediálním patnerům: Český rozhlas, Harmonie
Nadační fond pro ZUŠ Open zajišťoval kompletní koordinaci projektu, finanční
zajištění společných produkcí v Praze a v Brně, přímou finanční dotaci
produkcí v Plzni, Litni, Karlových Varech, Neratově a jeho celostátní reklamní
a komunikační kampaň. Na komunikaci programů škol, kampaň projektu
III. ročníku ZUŠ Open a podporu produkcí se podařilo získat podporu z veřejných
zdrojů následujících krajů:
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj

Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Zlínský kraj
Produkce ZUŠ Open v Praze byly
taktéž podpořeny hl. městem Praha.

Jménem Nadačního fondu MK dále děkujeme všem, bez kterých by se
III. ročník projektu ZUŠ Open a I. ročník stipendijního projektu MenART
nemohly uskutečnit:
finanční podpora:
Julius Prüger, MŠMT, Magistrát hl. m. Prahy, Centrální depozitář cenných
papírů, Erste Private Banking, AVETON Akustika, OSA, Ivana Juráňová,
Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký
kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj,
Středočeský kraj a Zlínský kraj
partnerská spolupráce: Senát Parlamentu ČR, Asociace základních uměleckých
škol ČR, Svaz měst a obcí ČR
podpora projektu:
MHF Pražské jaro, ADJUST ART, Česká filharmonie, Národní galerie Praha
a Národní muzeum, Zlín Film Fest, MHF 13 měst Concentus Moraviae, TIC Brno,
festival Mozartovy děti, Karlovarský symfonický orchestr, Z. S. MAS – Radbuza,
Unie českých pěveckých sborů, Struny dětem v Minoru, ZUŠKA?ZUŠKA!,
MÚZA MSK, Noc kostelů, Smart Communication, VIZUS Internet partner
udělené záštity:
Milan Štěch – místopředseda Senátu Parlamentu ČR, MUDr. Zdeněk Hřib –
primátor hl. města Prahy, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Svaz měst
a obcí České republiky

regionální záštity:
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová – hejtmanka Středočeského
kraje, Mgr. Jana Vildumetzová – hejtmanka Karlovarského kraje,
Mgr. Ivana Stráská – hejtmanka Jihočeského kraje, PhDr. Jiří Štěpán
Ph.D. – hejtman Královéhradeckého kraje, prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.
– hejtman Moravskoslezského kraje, JUDr. Bohumil Šimek – hejtman
Jihomoravského kraje, Martin Netolický – hejtman Pardubického kraje,
Martin Půta – hejtman Libereckého kraje, Ladislav Okleštěk – hejtman
Olomouckého kraje, Bc. Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje,
MUDr. Jiří Běhounek – hejtman Kraje Vysočina, Jiří Čunek
– hejtman Zlínského kraje, Mgr. Martin Maxa - primátor města Plzeň,
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA - primátorka města Karlovy Vary
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Finanční zpráva
Účetní uzávěrka
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Nadační fond Magdaleny Kožené
Mecenáš nadačního fondu

ZUŠ Open
Za finanční podpory
Ivana Juráňová
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Plzeňskýkraj
Středočeský kraj
Zlínský kraj

Hlavní mediální partneři

Ve spolupráci

Mediální partneři

Za podpory

www.menart.cz
www.nfkozena.cz
www.zusopen.cz

MenART
Patron projektu

Finanční podpora

Partnerské instituce

HAMU
SPOLEK ZUŠKA? ZUŠKA!
LETNÍ HUDEBNÍ AKADEMIE KROMĚŘÍŽ
UMPRUM
Podpora vybraných
studentů

Mediální partneři

Spolupracující instituce

MHF PRAŽSKÉ JARO
NÁRODNÍ FESTIVAL SMETANOVA LITOMYŠL
AZUŠ
NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ZUŠ KROMĚŘÍŽ

