V Praze dne 10. listopadu 2020

Vážená paní ředitelko,
dovolte mi zaslání bližších informací ohledně závěrečné fáze grantové výzvy “Piana do škol“.
Věřím, že Vám tímto přináším nadějné zprávy v této nelehké době.
Naše odborná komise právě dokončuje posuzování všech 152 došlých žádostí o pianina a
klavíry, které na začátku října 2020 obdržela nadace Karel Komárek Family Foundation.
Jménem zakladatelů nadace, manželů Komárkových, mi dovolte poděkovat Vám za Váš čas,
energii a úsilí, které jste věnovali zpracování požadovaných dokumentů. Vzhledem k tomu, že
se žádostí sešlo skutečně velmi mnoho, postupujeme při výběru dvoukolově. V první fázi
jsme, ač neradi, vyřadili téměř stovku škol, u kterých odborná porota nenašla dostatek
argumentů pro udělení hudebních nástrojů.
Ve druhé skupině, kde je i Vaše žádost, je nyní padesát škol, jejichž žádost byla vyhodnocena
pozitivně. U těchto škol vidíme, že současné potřeby, společně s výsledky práce s mladými
talenty, jsou silným argumentem pro přidělení pianina nebo klavíru. Všech padesát žádostí
bude v listopadu 2020 posuzovat správní rada nadace Karel Komárek Family Foundation a
vybraných jedenáct škol oznámíme na tiskové konferenci pravděpodobně 24. listopadu 2020.
Přestože Vám v této chvíli ještě nesdělím výsledek, dovolte mi doplnit ještě jednu, zatím
neveřejnou, informaci. Díky vyhlášené výzvě a velkému zájmu se ukázalo, jak potřebná je
obnova vybavení pro výuku hudby na školách. Chystáme se proto vyhlásit veřejnou sbírku pro
ty školy, kterým nebudeme schopni vyhovět v již v první vlně. Chceme postupovat tak, že pro
skupinu škol, do které jsme zařadili i tu Vaši, budeme hledat sponzory jak z řad podnikatelů,
tak i drobných dárců. Nadace sama do sbírky vloží základní vklad. Přesné obrysy sbírky
zveřejníme na zmíněné tiskové konferenci.
Naším cílem je pomoci vybavit co nejvíce uměleckých škol odpovídajícím vybavením.
Chceme však také motivovat i další dárce, aby se k nám přidali a výuku hudby a rozvoj
mladých hudebních talentů podpořili.
Před konáním tiskové konference se s Vámi spojíme, abyste měli veškeré potřebné
informace. Kdybyste se sbírky nechtěli účastnit, dejte nám prosím nyní vědět. Pokud ano,
budeme rádi, pokud s námi budete sdílet fotografie, videa či další materiály, které by ještě
více přiblížily Vaši školu, žáky a výuku. Vše nám prosím zašlete na
pianadoskol@komarekfoundation.org.

Vážená paní Naglmüllerová, přeji Vám hodně zdraví a síly k tomu, abyste zvládli těžké
období, kterým kvůli pandemii procházíme. Děkujeme za Vaši chvályhodnou práci, kterou ve
výuce s láskou k umění odvádíte. Pro nadaci KKFF je pokračování výzvy „Piana do škol“
mimo jiné výrazem víry v to, že se brzy vrátíme k normálnějšímu životu a děti opět zasednou
k hudebním nástrojům.
S pozdravem,

Luboš Veselý
Ředitel nadace

