
V Brně, dne22. června 20]'6

Vážené paní ředite|ky, vážení páni ředite|é,

dovo|te mi, abych Vám na nás|edujících řádkách představi|a svůj osobní nadační projekt.

Zák|adní umě|ecká ško|a stá|a na počátku mého vztahu k umění' Své paní učite|ce k|avíru
Jarmi|e Martínkové a ZUŠ Vranovská v brněnských Husovicích vděčím za mnohé. Ve|ice ráda bych
,,zuškám..aIespoň částečně vrátiIa pozornost a péči, které se mně dostávaIo při mých hudebních
začátcích. Jsem přesvědčena, že si hudební ško|y zas|uhují zásadní uznání spo|ečnosti; vždyť právě
v ce|é spo|ečnosti se nejvíce projevuje systematická ku|tivace m|adé generace, které se jí dostává díky
unikátnímu systému zák|adních uměleckých škol.

Rozhod|a jsem se proto za|oŽit nadační fond na podporu ZUŠ, na jehoŽ činnosti jsem
připravená se aktivně podí|et' Ráda bych se prostřednictvím nadačního fondu zasadi|a o to, aby ZUŠ
získa|y více ce|ospo|ečenské podpory, pozornosti a respektu. Jeho pos|áním je cí|ená podpora
budování pozice ZtJš jako nezastupiteIného a unikátního systému moderního umě|eckého vzdě|ávání.
Zá|eŽí mi na tom, aby hudební škoIy byIy vnímány jako otevřené, přáteIské, inspirativní prostředí,
které své Žáky vede k uchopení a provozování umění jako součásti každodenního života a které
prohIubuje ku|turnost celého našeho národa.

Jsem si dobře vědoma toho, že na tomto po|i odvádíte soustavnou náročnou práci. Přá|a bych
si, abychom spoIečnými siIami výsIedky vašeho úsi|í posunuIi o da|ší stupeň vzhůru na pomyslném
žebříčku hodnot naší spoIečnosti.

Nadační fond bude usilovat především o nap|nění tří h|avních cí|ů:

1) účinné zviditeIněníjedinečného systému ZUŠ a podpora jeho přib|ižování široké veřejnosti
(ZUŠ 2PEN, podrobnějivizte níže\

2) podpora ta|entů ze ZUŠ
(nadační fond bude podporovot výrazné talenty vzešlé ze stóvojÍcího systému soutěží ZUŠ)

3) podporovat ZUŠ při vytváření vlastních projektů a při komunikaci s rodiči a veřejností

Cí|em nadačního fondu není získávání finančních prostředků pro jednot|ivé ZUŠ. Fond bude
usiIovat o zajištění takového společenského prostředí, aby ZUŠ na své projekty získávaly podporu
jednodušeji, efektivněji a s vyna|ožením menšího úsi|í, než je tomu doposud.

Protože smysIupIrré fungování nadačního fondu vyžaduje soustavnou péči, osIoviIa jsem
s nabídkou účasti ve správní radě fondu profesioná|y a osobnosti, kterým důvěřuji.

č|eny správní rady nadačního fondu jsou:
David Dittrich - předseda správní rady, ředite| MFH Concentus Moraviae
Dana Prudíková - náměstkyně ministra školství
Kateřina Ka|istová - náměstkyně ministra ku|tury
Jindřiška Kudr|ová _ prezidentka nzUŠ čR
Dana Syrová - ředite|ka Aficionado
Zdenka Kach|ová - ředite|ka hudebníagentury c.E.M.A.
David Mareček _ generá|ní ředite| České fi|harmonie



Společně s těmito |idmi budujeme výkonný tým. Pevně věřím, že díky cíleným aktivitám se

nadačnímu fondu podaří přitáhnout pozornost zřizovatelů, potenciá|ních partnerů z komuná|ní i

privátní sféry a odborné i |aické veřejnosti k Vaší práci a vyzdvihnout a dostatečně ocenit její

nezastupiteInou roIi v současné spo|ečnosti.

Prvním a zásadním projektem nového nadačního fondu bude reaIizace ceIostátního
happeningu zUš oPEN 2017 nap|ánovaného na úterý 30. května 2ot7, do kterého bychom rádi
zapojiIi co nejvíce zákIadních umě|eckých škoI ce|é repubIiky. Řada z vás běžně prezentuje
nejrůznějšími formami výsledky svých žáků ve veřejných prostorech měst a obcí' cílem ZUŠ OPEN
2OI7 je zapojit v jeden den maximá|ní počet zuŠ do akce, při níž by ve veřejných prostorech svých

měst ZUŠ představily svou práci v rámci všech vyučovaných oborů (hudební, výtvarný, |iterárně-

dramatický a taneční). Vaše ško|y připraví program a vyberou vhodné prostory (náměstí, radnice,

koncertní sá|y, městské parky a venkovníscény, nádvoří, aIe i méně tradiční místa jako sportoviště,
nemocnice, ško|y, nákupní centra..'). Nadační fond zajistí projektu financování masivní mediá|ní

kampaně na celorepub|ikové i |oká|ní úrovni a zajistí koordinaci projektu. Jedním ze zásadních
partnerů ZUŠ oPEN je Asociace ZUŠ ČR.

Nejpozději v září nového ško|ního roku budete kontaktováni prostřednictvím koordinátorů
projektu ZUŠ OPEN 2oI7 s výzvou k zapojení do projektu. Jsem přesvědčena, že tento typ ce|ostátní
akce vzbudí ve|kou pozornost médií, přitáhne ve|ké množství nadšeného pub|ika a bude též vítanou
spo|ečnou aktivitou s vašimi zřizovate|i a rodiči Žáků. Proto bych si přála, aby se do ZUš oPEN zapoji|o

co neivíce z vásl

Doufám, že nový nadační fond vykročí správnou cestou, na které se budu

s vámi a s vašimi žáky.

Za Nadační fond Magda|eny KoŽené

potkávat

MagdaIena Kožená
za kladatelka

Nadační fond Magda|eny Kožené
PoIní 6
616 00 Brno
nadacnifond @ koze na.cz
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