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Příloha 1: Stanovy HM ČR 
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Příloha 2: Nové stanovy z roku 2003 

 

Stanovy 

Hudební mládeže České republiky (HM ČR) 

 

přijaté Konferencí zástupců klubů HM dne 10. 10. 2003 

Čl. 1 Název a sídlo 

 

Název: Hudební mládež České republiky (dále jen HM ČR) 

Sídlo: Radlická 99, 150 00 Praha 5 

Nové sídlo je uvedeno v příloze stanov - Kolbenova 804/30, 190 00 Praha 9  

 

Čl. 2 Statut sdružení 

 

Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu o hudbu a 

příbuzné druhy umění. Sdružení je právnickou osobou. 

 

Čl. 3 Cíl činnosti 

 

HM ČR sdružuje mladé přátele umění v České republice a kluby HM ČR s cílem prohlubovat 

vztah mladých lidí k trvalým kulturním hodnotám, zušlechťovat a tříbit jejich zájmy a 

napomáhat péči o kulturní, duchovní a etický rozvoj mladé generace. 

 

Čl. 4 Členství 

 

Členem HM ČR se může stát každý mladý člověk do věku 29 let, který souhlasí se stanovami a 

cílem HM ČR. Člen HM ČR nemusí být registrován v žádném klubu HM ČR. 

 

Členství zaniká: 

a) při dosažení 30 let věku člena. Věkovou hranici 30 let je možno přestoupit nepřerušovaným 

obnovováním členství. 

b) vystoupením člena písemným oznámením výboru HM ČR, 

c) úmrtím člena, 

d) zrušením členství pro vážné porušení stanov nebo poškozování dobrého jména HM ČR a to 

na základě rozhodnutí výboru HM ČR, 

e) zánikem HM ČR. 

Dokladem o členství je členský průkaz vydaný výborem HM ČR. 
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Čl. 5 Práva a povinnosti členů 

 

1. Člen HM ČR má právo 

a) účastnit se jednání členské schůze, 

b) volit orgány HM ČR prostřednictvím klubů HM ČR, 

c) být volen do orgánů sdružení HM ČR, 

d) obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření, 

e) účastnit se akcí HM ČR a aktivně se spolupodílet na jejich realizaci 

 

2. Člen má povinnost zejména: 

a) dodržovat stanovy HM ČR, 

b) aktivně se podílet dle svých možností na plnění cílů HM ČR, 

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech HM ČR, 

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené výborem HM ČR, 

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno HM ČR. 

 

Čl. 6 Kluby HM ČR 

 

Členové HM ČR se sdružují v klubech HM ČR, které vyvíjejí vlastní činnost. Tato činnost musí 

být v souladu se stanovami HM ČR a naplňovat cíle HM ČR. 

Kluby musí být registrovány výborem HM ČR a podávat výboru HM ČR jednou ročně zprávu o 

své činnosti.  

Členové klubu HM ČR volí na členské schůzi klubu ze svých členů nadpoloviční většinou 

předsedu, který je zastupuje na veřejnosti a na Konferenci zástupců klubů HM ČR. 

 

Čl. 7 Orgány sdružení 

 

Orgány HM ČR jsou: 

a) Konference zástupců klubů, 

b) výbor HM ČR, 

c) předseda HM ČR, výkonný předseda výboru HM ČR a dva místopředsedové výboru HM ČR 

d) revizní komise 

 

Čl. 8 Konference zástupců klubů 

 

1. Konference zástupců klubů je nejvyšším orgánem sdružení HM ČR. 

2. Konferenci zástupců klubů tvoří předsedové registrovaných klubů HM ČR nebo jimi pověření 
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zástupci. 

3. Konferenci zástupců klubů svolává výbor HM ČR pravidelně jednou za tři roky. V 

mimořádném případě může výbor HM ČR svolat konferenci zástupců klubů i dříve než po třech 

letech, požádají-li o to písemně nejméně dvě třetiny registrovaných klubů HM ČR nebo 

rozhodne-li tak výbor HM ČR nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Jsou-li zástupci klubů 

svoláni jinak než podle tohoto článku, nejedná se o konferenci zástupců klubů. 

4. Konference zástupců klubů zejména: 

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení, 

b) volí členy výboru HM ČR, 

c) rozhoduje o zrušení HM ČR. 

5. Konference zástupců klubů je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců 

všech registrovaných klubů. 

6. Každý člen Konference zástupců klubů má jeden hlas. Hlasy všech jejích členů jsou rovné. 

7. Konference zástupců klubů rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže 

pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov HM ČR a o zrušení 

sdružení HM ČR je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech přítomných členů 

Konference zástupců klubů. 

 

Čl. 9 Výbor HM ČR 

 

1. Výbor HM ČR je statutárním a výkonným orgánem HM ČR, který jediný je oprávněn jednat 

za sdružení HM ČR. Za svou činnost odpovídá Konferenci zástupců klubů. Výbor HM ČR řídí 

činnost sdružení v období mezi zasedáními Konference zástupců klubů a je volen na období tří 

let. 

2. Členství ve výboru HM ČR vzniká volbou na Konferenci zástupců klubů na základě návrhu 

některého ze členů Konference zástupců klubů a zaniká vystoupením člena výboru HM ČR z 

tohoto orgánu nebo jeho vyloučením. Člena výboru je možno vyloučit pouze pro porušení 

stanov HM ČR nebo nečinnost ve výboru, pokud pro toto vyloučení hlasují nejméně dvě třetiny 

ze všech stávajících členů výboru. 

3. Výbor HM ČR má nejméně 11 členů. 

4. Výbor HM ČR svolává předseda HM ČR, výkonný předseda výboru HM ČR, jeden z 

místopředsedů výboru nebo předseda revizní komise. Výbor HM ČR se schází nejméně jednou 

za dva měsíce. 

5. Výbor HM ČR zejména: 

a) volí ze svých členů výkonného předsedu výboru HM ČR, dva místopředsedy výboru HM ČR, 

členy revizní komise a předsedu revizní komise HM ČR a předsedu sdružení HM ČR. 

b) koordinuje činnost sdružení a pořádá centrální akce HM ČR v průběhu roku, 

c) svolává Konferenci zástupců klubů HM ČR, 
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d) zpracovává podklady pro rozhodnutí Konference zástupců klubů, 

e) rozhoduje o přijetí nového člena HM ČR, případně o vyloučení člena HM ČR, 

f) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční 

závěrku hospodaření 

6. Výkonný předseda a místopředsedové výboru HM ČR zastupují sdružení navenek a jednají 

jeho jménem. 

7. K zajištění činnosti sdružení může výbor HM ČR zřídit sekretariát sdružení, který 

administrativně zajišťuje činnost HM ČR dle pokynů výboru HM ČR. 

8. Výbor HM ČR je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 

Výbor HM ČR rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. 

9. Jestliže se přes opakované nejméně trojí písemné svolání nesejde usnášeníschopná 

Konference zástupců klubů HM ČR v řádném termínu tří let od poslední schůze Konference 

zástupců klubů, přebírá její pravomoci výbor HM ČR na dobu tří měsíců. Během těchto tří 

měsíců uspořádá výbor HM ČR členskou schůzi - setkání členů HM ČR a jejich klubů. Tato 

členská schůze nahrazuje svou rozhodovací pravomocí Konferenci zástupců klubů. Každý z 

přítomných členů HM ČR má jeden volební hlas. 

10. Pokud se člen výboru HM ČR nedostaví více jak desetkrát na schůzi výboru HM ČR, může 

výbor HM ČR rozhodnout o ukončení jeho členství ve výboru. 

11. Revizní komise výboru HM ČR kontroluje veškeré hospodaření HM ČR, zejména řádné 

vedení účetnictví efektivní hospodaření se svěřenými prostředky a vyúčtování darů, dotací a 

jiných finančních prostředků získaných v souladu se stanovami HM ČR. 

 

Čl. 10 Předseda HM ČR a výkonný předseda výboru HM ČR 

 

1. Předseda HM ČR naplňuje svou činností rozhodnutí výboru HM ČR a zastupuje sdružení 

navenek, jedná jeho jménem. Rozsah pravomocí předsedy HM ČR stanoví výbor HM ČR 

písemným pověřením. 

2. Předsedu HM ČR a výkonného předsedu výboru HM ČR volí výbor HM ČR. 

3. Výkonný předseda výboru HM ČR je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru HM ČR, vedení 

účetní evidence, plynulý chod sdružení a rozhoduje s oběma místopředsedy o běžných 

záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí výkonného předsedy stanoví výbor HM ČR písemným 

pověřením. 

4. Výkonný předseda výboru HM ČR připravuje podklady pro jednání výboru HM ČR. 

 

Čl. 11 Zásady hospodaření 

1. Sdružení HM ČR hospodaří s movitým, případně i s nemovitým majetkem. 

2. Zdroji majetku jsou zejména: 

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob, 
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b) výnosy majetku 

c) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení 

d) členské příspěvky 

3. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor HM ČR, který každoročně předkládá členům 

Konference zástupců klubů HM ČR zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. 

4. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného výborem HM ČR. 

 

Čl. 12 Zánik HM ČR 

 

1. HM ČR zaniká: 

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí 

Konference zástupců klubů, 

b) rozhodnutím Ministerstva vnitra. 

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Konference zástupců klubů 

o způsobu majetkového vypořádání. 

 

Čl. 13 Závěrečná ustanovení 

 

1. Sdružení HM ČR může na základě rozhodnutí Konference zástupců klubů vydat organizační a 

jednací řád sdružení prostřednictvím výboru HM ČR. 

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi. 
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Příloha 3: Koncepce činnosti HM ČR 

 

Koncepce činnosti HM ČR 

 

(Tento dokument je závaznou vnitřní směrnicí schválenou výborem HM ČR - doplňuje a rozvádí 

základní ustanovení Stanov HM ČR) 

 

Činnost Hudební mládeže ČR 

• organizace koncertů, seminářů, besed, festivalů, letních škol, tvůrčích dílen, soutěží, seminářů pro 

pedagogy, zprostředkování návštěv koncertů a divadelních představení, všestranná propagace 

umělecké hudby mezi mladými lidmi 

 

Kritéria akcí Hudební mládeže ČR 

• akce HM ČR jsou pořádány v souladu se stanovami občanského sdružení HM ČR prioritně pro mladé 

zájemce o uměleckou hudbu a příbuzné umělecké obory (divadlo, tanec, literatura, film, výtvarné 

umění atd.) 

• dramaturgická původnost respektující koncepci, důraz na vysokou profesionální úroveň 

vystupujících umělců a aktivní zapojení účastníků akce (členů HM ČR) do alternativních a tvůrčích 

programů 

• vyváženost pevných bodů programu s časem na odpočinek a alternativní tvůrčí programy 

• každá akce by měla respektovat široké spektrum uměleckých zájmů členů HM ČR a přispívat k 

propagaci HM ČR (média, plakáty apod.) 

• na všech akcích HM ČR bude kladen důraz na bezúhonné a etické vystupování účastníků a 

organizátorů těchto akcí. 

• jednotlivé centrální akce HM ČR budou pořádány v dostatečném časovém rozestupu 

• akce HM ČR musí být finančně zajištěny a pořádány jako ekonomicky vyvážené. Zásadní je 

kritérium finanční přístupnosti mladým lidem. Cena každé akce je vždy o 50 Kč vyšší pro nečlena HM 

ČR (roční členský poplatek) 

• každá akce bude samostatně zúčtována, účetnictví bude volně k nahlédnutí každému členu výboru 

(dílčí účetnictví akcí i celé účetnictví organizace). Tři zvolení členové výboru tvoří dozorčí komisi, 

která dohlíží nad efektivním využitím finančních prostředků a zodpovídá se celému výboru 

prostřednictvím předsedy výboru HM ČR. Finanční prostředky na jednotlivé akce budou vynakládány 

v přiměřené výši a se souhlasem výboru HM ČR. 

• Akce v průběhu roku budou zahrnovat také hudbě příbuzné umělecké obory. 

 

Člen výboru HM ČR 

• Členem výboru HM se může stát každý člověk, který trvale pracuje pro HM ČR a po dobu svého 

členství pracuje celoročně a v rámci svých možností soustavně na organizaci akcí, zajištění finančních 
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prostředků a propagaci HM ČR. Tuto činnost vykonává bez nároku na odměnu (netýká se zcela např. 

uměleckého vystoupení, semináře a úhrady cestovného). 

• V patnáctičlenném výboru jsou zastoupeni představitelé stávajících funkčních klubů HM, animátorů, 

lektorů a dalších organizačních pracovníků HM. Do čela výboru je volen předseda na dobu tří let, kdy 

je funkční období celostátního výboru HM ČR. 

• Členy výboru volí vždy po třech letech zástupci klubů HM ČR, animátorů a lektorů. 

 

Animátoři a lektoři 

• Animátorem HM se může stát každý aktivní člen HM ČR ve věku 18 let a více, který celoročně 

pracuje na organizaci akcí HM, jejich technickém zajištění a propagaci. Animátor HM je v přímém 

kontaktu se členy HM a účastníky akcí HM v průběhu těchto akcí. Animátor je členem A teamu, který 

zajišťuje také tvůrčí a zábavnou činnost pro účastníky akcí HM. 

• Lektor HM náplní činnosti splňuje požadavky kladené na animátora a je garantem činnosti 

animátorského týmu. Lektorem HM se může stát každý člen HM a animátor HM po dosažení věku 25 

let a v této pozici může setrvat v řadách HM i po dosažení maximálního věku členů. 

• Animátoři a lektoři se zodpovídají výboru HM ČR a jsou vázáni naplňováním schválené koncepce 

činnosti HM ČR a programů akcí HM. 

 

Činnost a úloha sekretariátu 

• Činnost sekretariátu je tvořena soustředěnou prací některých členů výboru v oblastech vedení 

evidence členů, běžné poštovní agendy, nezbytné administrativy a účetnictví, zajišťování finančních 

prostředků, propagace akcí a kontaktu s kluby a členy HM. 

• Pokud veškerou tuto práci bude v úhrnu vykonávat jediná osoba - jediný člen výboru nebo funkčně 

nezúčastněná osoba, má nárok na dohodnutou odměnu. Definitivní podobu takového ujednání, 

včetně vyřešení technického, finančního a organizačního zázemí sekretariátu schvaluje výbor. Činnost 

sekretariátu podléhá kontrole dozorčí komise. 

• Činnost sekretariátu zastoupeného prací několika členů výboru je prostorově flexibilní a bude se 

zodpovídat předsedovi výboru HM ČR a místopředsedům stejně jako v případě vedení sekretariátu 

jedinou osobou. 
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Příloha 4: Dopis generálního tajemníka JMI Daga Franzéna MK ČR. 3.5.2005 

 
From: Dag Franzen <dag@JMI.net> 
Date: Tue, 03 May 2005 12:39:48 +0200 
To: <petr.koutny@mkcr.cz> 
Cc: <blanka.cermakova@mkcr.cz>, <marketa.vinicka@mkcr.cz>, JM Czech 
Republic <info@hudebnimladez.cz>, Jeunesses Musicales International 
<irina@jmi.net> 
Subject: Meeting last week 
 
Dear Mr. Koutny, 
(dear CC's: Mrs. Cermakova, Vinicka & JM CZ), 
 
It was a pleasure meeting you in your office in Prague past Tuesday 26.04.05 
and to discuss with you and your colleagues how the Ministry of Culture could 
assist to the efforts of Jeunesses Musicales in Czech Republic (Hudebni Mladez 
CZ). 
 
As you unfortunately (but understandably) had to excuse yourself due to other 
meetings, we continued to study different possibilities in an amicable ambience, 
although with limited concrete results. 
 
Visiting Prague and Czech Republic for the first time and meeting my colleagues 
in the JM CZ prior to our encounter, I was positively surprised to find a good and 
committed JM team, an impressive countrywide structure of 51 JM Clubs as well 
as exciting and innovative musical and cross-cultural activities. Following the 
long leadership of Professor Frantisek Kovaricek until his demise in January 
2003, it seems to me logical that the new enthusiastic team try to better align 
the JM CZ activities with the needs and interests of young Czech people of today. 
 
So - team, structure and content are in place - what is lacking are resources to 
carry out and develop the activities to a larger number of young people in CZ; as 
of now, JM in CZ is a completely volunteer organization with a deplorably small 
support from the Ministry of Culture in comparison with other EU member states. 
They need your help - and I think they well deserve it. 
 
With regards to the JM International relation to JM Czech Republic, I would be 
happy if we could soon find a solution regarding the unpaid debts (since 1999) of 
JM Czech Republic to JM International, preferably before the next JMI Annual 
General Assembly in Bali 15-19 August 2005 where, again, the issue of exclusion 
of JM Czech Republic most likely will appear. Based upon my experience in 
Prague last week, I believe that this would be a mistake. 
I offered on my side that JMI is ready to write off all claims (+interests) from 
1999 up to end 2002 under condition that the Ministry of Culture would be ready 
to pay the annual subscription, as is the case in most European countries, in 
arrear from 2003 (when the new team took over) until today.  
In addition, I also requested your colleagues to study the Ministry's possibilities 
to support international participation of JM CZ to JMI meetings as well as 
continuous payment of the membership fee (presently € 560) on an annual 
basis. I have promised Mrs. Vinická to submit the relevant documentation re. JM 
CZ's affiliation to JMI in order for her to start assessing the possibilities of a 
Ministry support to this effect.  
I would be most obliged if you could have the kindness to give me an indication 
 on the Ministry's intention to possibly assist - preferably before 01 August 2005 
– as a positive reply on your side would guarantee the further Czech involvement 
in JM International. 
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For any queries you may have to this electronic mail, do not hesitate to contact 
me at your soonest available moment. 
 
Dear Mr. Koutny, whatever you can do to assist in the development of JM in 
Czech Republic and an increasing support to its JM section I would be most 
obliged. I rest confident that the Ministry of Culture CZ would be able to obtain 
very positive results out of future investments in the Hudebni Mladez CZ 
organization. 
 
Thank you for your prompt attention to this matter, 
Hoping to be hearing from you in due course, 
 
With my Best regards 
 
Dag Franzén 
 
Dag Franzén 
Secretary-General 
Jeunesses Musicales International  
Rue Royale 10  
B-1000 Brussels 
Belgiím 
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 Příloha 5: Loga HM ČR a JMI  

 
Staré logo HM ČR (do roku 2004) 

 
  

 Nové logo HM ČR (od roku 2005) 

 

 
 

 

 Logo JMI 
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Příloha 6: 

 

 

 

Graf 1: 

Množství poskytnutých prostředků MK ČR v rámci kapitol 334, 716 (od r.1997 kap. 

700) státního rozpočtu a grantové politiky odboru umění MK ČR v letech 1991-2005 

(v tisících) 
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Příloha 7: Prohlášení vlády o podpoře kultury (příloha  k usnesení vlády ze 7.4.2003) 

 

 

V L Á D A   Č E S K É   R E P U B L I K Y 

                                                                                   P ř í l o h a   
                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 7. dubna 2003 č. 344 
 

Prohlášení vlády o podpoře kultury 
 
 Za největší bohatství naší země považuje vláda schopnosti a nadání občanů. Ve 
stále silnější konkurenci států se zřejmou výhodou stává tvořivost jejich obyvatel. Proto 
vláda klade tak vysoký důraz na vzdělání, a to nejen na vzdělání dětí a mládeže. Kulturní 
aktivity všech druhů, jak aktivní tvorba kulturních statků a podíl na jejich uchování, stejně 
jako uchování kulturního dědictví, tak zážitky diváků a posluchačů, nepochybně patří 
k podnětům, jež podporují kreativitu nás všech a mají své nezastupitelné místo v procesu 
celoživotního vzdělávání občanů. 
 Vláda si proto váží kultury jako významného faktoru rozvoje České republiky. 
 Vláda rovněž uznává, že národní kultury jsou  základem tvůrčí myšlenkové 
diversity Evropy a že v tomto směru je naše svébytná kultura vkladem  do společného  
bohatství Evropské unie. 
 Spojme proto své snažení a síly a pečujme společně o to, co nás rozvíjí a čím se tak 
výrazně lišíme od jiných států na planetě, o to, co je nejhlubší součástí naší občanské 
identity, totiž o naši kulturu. 
 Jak vyplývá z Programového prohlášení, vláda bude nadále postupně realizovat cíle 
Strategie účinnější státní podpory kultury (kulturní politiky), přijaté v širokém konsensu 
zástupců občanských iniciativ, samosprávy a kulturních institucí. Proto hodlá každoročně 
vyčleňovat na podporu kultury - včetně národnostních menšin - prostředky ve výši obvyklé 
ve státech Evropské unie. Záměrem vlády je trvale udržitelné užívání neztenčovaného 
národního kulturního pokladu a jeho zachování pro budoucnost. Je záměrem vlády i nadále 
zvyšovat péči státu o kulturní dědictví. Proto kromě zajištění finančních zdrojů bude 
prosazovat nový památkový zákon, který vymezí práva a povinnosti vlastníků kulturních 
památek a kompetence obcí, krajů a státu ve struktuře systému péče o památkový fond. 
Vláda také bude prosazovat opatření v oblasti prodeje, vývozu a dovozu starožitností s 
cílem omezit nekontrolovatelný pohyb kulturního dědictví. 
 Vláda připraví zákonnou úpravu podpory kultury, která založí vícezdrojové a 
víceleté financování kulturních projektů a vytvoří model veřejnoprávní instituce v kultuře. 
 Rozvoj české kultury však bude životaschopný pouze v podmínkách účinné 
spolupráce mezi obcemi, kraji a Ministerstvem kultury. 
 Proto se vláda obrací na Vás, vážení hejtmané, vážení starostové a primátoři - 
podporujme i nadále kreativitu občanů, jimž sloužíme mimo jiné tím, že pomáháme 
rozvíjet rozmanité kulturní aktivity a přispíváme tak k dosažení pocitu bohatého, 
naplněného a spokojeného života. 
 V důsledku minulých i současných zdařilých kulturních počinů talentovaných lidí 
je naše kultura přece vysoce ceněna a naše zodpovědnost za ni doma i ve světě je tudíž 
vysoká. Vláda si hluboce váží dosavadních postojů samosprávy ke kultuře a věří, že v další 
spolupráci samosprávných celků a státu je záruka toho, že na naši kulturu budeme nadále 
pyšni. 
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Příloha 8: Rozhovory  
   

 
 
ROZHOVOR 1 s předsedou HM ČR  

 

Jak dlouho jsi členem Hudební mládeže?  

 Já jsem skutečně pamětník, do HM jsem přišel v roce 1986 a jsem členem až do 

teď, takže o ní vím téměř všechno. Vlastně od začátku 90. let se začaly dělat festivaly 

v Liberci a já jsem se dostal i do výboru HM, ale jak sama víš, to nic neznamenalo, kromě 

toho, že jsem byl dlouho sponzorem. Jsem snad jediný, kdo vydržel mít tak dlouho 

nepřerušované členství. 

 

Jak chápeš přeměnu HM ČR?  

 Změna je vlastně to jediné, co je na HM zajímavé. Podle mě je to hlavně o lidech. 

Když umřel profesor Kovaříček, byli jsme vlastně donuceni HM přeměnit. Vlastně to asi 

bylo tak, že se konečně – a teď nechci nijak znevažovat práci profesora Kovaříčka – dostali 

ke slovu mladí lidé, kteří měli jasnou představu o tom, co a jak chtějí dělat. Vytvořila se 

pevná organizační struktura a to byl základ pro všechno ostatní, finance, partnery a tak ... 

 

Co přesně znamená „pevná organizační struktura“? 

 Organizační struktura je vlastně něco, co tu nikdy dříve nebylo. Je to výbor, 

animátorsko-lektorský tým a lidi v klubech. Jasně jsme vymezili, co kdo dělá a jaké jsou 

naše kompetence a snad to funguje. Už  to není jako dřív, kdy jeden člověk dělal všechno, 

ať už v Sekci nebo v HM. Pracují tu všichni, kdo mají nějaké funkce. Vlastně naopak, ti, 

kdo pro HM něco dělají, byli zvoleni do výboru. A je to funkční výbor, ne jako dřív, kdy to 

byla jenom formalita. Všichni vědí, jaké jsou jejich kompetence a také komu se 

zodpovídají (nebo v to alespoň doufám). Ono dřív nic takového nebylo potřeba, protože 

všechnu práci organizoval a většinou i dělal prof. Kovaříček. Případně někoho něčím 

pověřil, ale všichni si ho vážili a vždycky dělali, co si přál on, takže vlastně zodpovídal 

sám sobě. Tak to skutečně fungovalo. Profesor řekl a tak bylo. Nějaká písemná pověření 

nebo vůbec pověření výborem, nic takového nebylo. Výbor ani neschvaloval rozpočty, nic. 

A tak to bylo i s jednáním navenek, cokoliv dohodl profesor, to platilo. Všichni mu 

důvěřovali, jak my tak i  instituce. Ale právě s tím byly problémy, protože profesor byl 

zvyklý všechno dělat sám. Myslím, že v 92. byl zvolený nový předseda, ale velmi brzy 
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odešel. Profesor mu hodně do všeho mluvil a prakticky dál zařizoval věci, o kterých se ti 

dva nedomlouvali. Tak podal demisi... Profesor byl předsedou od založení HM a vedl ji 

pořád stejně, od toho roku 71. 

 Tenkrát se vůbec všechno dělalo jinak, teď máme na všechno pravidla a těch se 

víceméně držíme. Hlavně jsme si vytvořili způsoby, jak spolu komunikovat, i když jsme 

každý jinde. To je podle mě podstatné. Mobily a webové stránky se zvláštními místnostmi 

pro organizátory a vlastně i to, že se víceméně pravidelně scházíme. 

 

To všechno se odráží v dokumentaci organizace, vznikly nové stanovy, vnitřní 

směrnice, výroční zprávy… 

 A ještě etický kodex, sice ještě neexistuje, ale v JMI ho mají. Mělo by jít o to, že 

každý účastník akce odsouhlasí, třeba při přihlašování, že se na akcích HM ČR bude 

chovat slušně, a když u něj najdeme alkohol nebo hůř, tak ho z akce vyhodíme. Tohle 

musíme schválit co nejdřív. 

 A ke stanovám bych toho mohl říct také hodně. Tady prakticky nezůstal kámen na 

kameni. Nové stanovy jsme vypracovali kvůli MSL, kdy za nás jednala osoba, která s námi 

neměla nic společné a nadělala pěknou paseku. Staré stanovy neupravovaly vůbec nic. 

V podstatě si mohl každý dělat, co chtěl, třeba svolat Konferenci zástupců klubů a rozpustit 

HM. Zabralo nám to nějaký čas, ale současné stanovy by měly být skutečně kvalitní a 

upravovat všechny situace, které mohou v HM vzniknout. 

  

Jaké a jak z nich vycházejí? 

 Ano, vzory byly. Jednak jsme si zjistili, co obsahují stanovy JMI a taky jsme si 

vypůjčili stanovy některých jiných organizací. Tenkrát jsme podle formuláře 

z www.neziskovky.cz okopírovali, co mají jiná sdružení, a doplnili to o všechno, co nám 

tehdy přišlo důležité a co nás mohlo ohrozit. Tedy hlavně kompetence orgánů, a to velmi 

podrobně.  

 

Kdo HM ČR zajišťuje zdroje? I tady určitě proběhly nějaké změny… 

 Je to výbor. Vlastně ve skutečnosti jen někteří jeho členové. Máme tam několik 

skupin a každá má na starosti něco jiného – komunikaci, administrativu, techniku a také 

finance. Takže tahle skupinka, která se zodpovídá výboru. To dříve to bylo úplně jinak. Pro 

sekretariát pracovala manželka profesora Kovaříčka, takže HM byla v podstatě takový 

„rodinný podnik“.  
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Po revoluci bylo zdrojů málo, HM ČR přestal financovat Svaz skladatelů, ale naštěstí tu 

byly nadace jako Český hudební fond, Nadace Martinů, občas nějaké ty dary od bývalých 

členů. To vše fungovalo na bázi osobních kontaktů na nadacích. Za ta léta už nás znají, i 

naši činnost, tak přispívají dodnes. Hlavně ale zdroje MK ČR. To byl až donedávna vždy 

ten nejdůležitější zdroj, který pokrýval většinu činnosti. Ale v klubech to bylo jinak, ty 

měly vždy oddělené financování, tak musely hledat i nové zdroje jako kraje, místní úřady 

nebo např. místní firmy a nadace, tak jsme začínali třeba v Liberci. O financích by se dalo 

mluvit hodiny, hlavně o tom, jak nejsou a jak jsme kde co nedostali… 

 

Jak se vyvíjela spolupráce s MK? Už není nejdůležitějším zdrojem… 

 Ministerstvo kultury HM podporovalo vždycky. Jediným problémem bylo, že 

dávalo  peníze jenom na akce a ne na provoz. I když všichni z výboru i úředníci na 

ministerstvu věděli, že se používají i na provoz sekretariátu. Zárukou pro všechny bylo 

jméno prof. Kovaříčka, a tak dokud všechno záviselo na známostech a osobních 

kontaktech, bylo možné to takto provozovat. Ale akce, které nepořádalo centrum, měly 

úplně jinou situaci jejich financování bylo oddělené. Každopádně po smrti profesora a 

všech možných problémů kolem nového výboru v srpnu 2003 peněz velmi výrazně ubylo. 

Samozřejmě my všichni tušíme, proč tomu tak bylo a opět v tom hrají roli známosti. Ještě 

pořád mám k dispozici video s výhrůžkami jedné pracovnice České hudební společnosti, 

která doslova vyhrožuje, že „se osobně postará o to, aby HM nedostala ani korunu.“ To 

proto, že její kamarádka nebyla zvolena do výboru a my, kteří jsme „mladí a neschopní“ 

ano. Jsou to malichernosti, kterými se teď už nehodlám zabývat. Dokázali jsme si poradit a 

najít zdroje jinde, ale přiznávám, že tenkrát nám to zavařilo. Samozřejmě žádné důkazy 

nemám, ale ten český kulturní trh a svět je tak malý, že se skutečně k úspěchu  putuje přes 

osobní kontakty. Každý ví, koho je potřeba znát a každý ví, kdo koho zná… 

 

Letos ale došlo k jednání na HM ČR s tajemníkem a ředitelkami některých odborů 

MK. Přijel tenkrát i generální tajemníkem JMI Dagem Franzénem. Čeho se týkalo? 

 Ano, letos v květnu 2005 jsme měli sjednanou schůzku s náměstkem ministra 

kultury, zástupcem zahraničního odboru Ministerstva kultury a  ředitelkami odborů umění 

a knihoven a národnostní a regionální kultury. Tu schůzku inicioval Dag Franzén v rámci 

své návštěvy zemí střední Evropy. Byl doslova šokován šířkou naších aktivit a téměř 

žádnou podporou ze strany MK. Doslova říkal, že kdybychom podobné věci organizovali 

např. ve Švédsku, zahrnovala by nás vládá miliony... Eur... Každopádně jednání nebylo 
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úspěšné, náměstek ministra se po hodině omluvil a MK ČR odmítlo spolupráci, protože dle 

grantové komise akce HM ČR nesplňují vysoké nároky na profesionální zajištění akcí. 

Každopádně v jednáních s ministerstvem hodláme pokračovat. Úspěšnější jsme byli na 

MŠMT. Vlastně dotacím z MŠMT jsme začali psát výroční zprávy. Konečně dostáváme 

prostředky i na provoz organizace. 

 

Jak Dag Franzén hodnotil činnost HM ČR? 

 Myslím, že konečně pochopil, kdo jsme a co děláme a jaké máme problémy, že 

skutečně nemáme na to, zaplatit poplatek za členství ve federaci. Třeba kluby mu připadaly 

nepochopitelné. Ze západu zná festivaly v hlavních nebo velkých městech. Jsem rád, že 

poznal náš tým a my jeho. Musím říct, že Brusel si nás už pamatuje, i když tam jsme 

trochu za exoty… 

 

A jak činnost HM ČR hodnotí sám předseda? Změnila se nějak? 

 Naprosto vědomě navazujeme na tradici „staré“ HM. Akorát máme více aktivit a 

zabýváme se i jinými druhy umění než hudbou (film,výtvarné umění, tanec). I když hudba 

je stále nejdůležitější. Celkový ráz hlavních akcí se nezměnil, změnili se lidé a jejich 

přístup k fungování organizace. Vlastně se to zase odvíjí od té organizační struktury. Akce 

organizuje víc lidí, takže mohou být organizačně složitější a náročnější, můžeme si dovolit 

různé doprovodné programy a takové ty „věci kolem“ jako hry a mystifikace, případně i 

alternativní programy k těm hlavním apod. Co můžeme, to si zajišťujeme sami, my, 

členové výboru. Snažíme se dělat akce zajímavější, přilákat lidi na nevšední zážitky někdy 

i do nevšedních prostor. To vlastně zajímá a baví i mě jako organizátora. Lidi se potřebují 

bavit, kvalitně bavit, prožít nevšední zážitky a jít do hloubky věcí. O to nám jde. 

 

Jaký je zájem o akce HM? Vážná hudba, umění… Nakolik je potřeba věnovat se 

propagaci činnosti (např. oproti minulosti)?  

 Zájem naštěstí stoupá. V 90. letech to vypadalo, že HM zanikne, ale z nějakých 

2000 členů na konci 90. let jich teď máme 6500. To je slušný výsledek. Lidem nejde ani 

tak o to umění, i když samozřejmě také, ale hlavně setkávat se s jinými kreativními a 

akčními lidmi, kteří mají podobné zájmy. Bez propagace by to samozřejmě nešlo. To je 

oblast, která se mění doslova pořád, pořád je třeba hledat, jak mladé lidi oslovit a kudy jim 

dát vědět. Zase bych řekl, že regionální akce jako festival v Liberci dělaly propagaci jinak, 

než centrum – zaangažovala se místní rádia a noviny. Centrum posílalo dopisy na školy, 
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jejich pozvánky byly jenom nakopírované A5, ale to nestačí. Navíc učitelé dopisy 

nepředávají dál a vyhazují je. Hodně pedagogů hudební výchovy z gymnázií, kam už léta 

posíláme informace o HM, o nás vůbec neví. Je třeba skutečně zaangažovat média a dát 

lidem o nás vědět, což je problém, protože to samozřejmě stojí peníze. Podařilo se nám 

natočit dokument z libereckého festivalu s Českou televizí, ale ten už je deset let starý. 

Uvidíme, jak to dopadne s Českým rozhlasem. 

 

Probíhá tedy ještě nějaká spolupráce se školami? 

Tady je důležité říct, že spolupracujeme spíše s konkrétními pedagogy hudební 

výchovy než se školami jako takovými. Právě oni informují žáky o naších aktivitách, ať už 

tím, že vyvěsí plakáty, nebo přímo ve třídách. Je jasné, že se spolupráce s jednotlivými 

školami liší a závisí to právě na tom, jak nám jsou naklonění učitelé. Proto pořádáme čas 

od času setkání pedagogů hudební výchovy, abychom jim vysvětlili kdo jsme, co děláme a 

přesvědčili je, že s námi mají spolupracovat. Učitelé se na školách rychle mění a 

dlouhodobě jsme zatím nebyli moc úspěšní. Vzpomínám si, jak jsme obvolávali přes 300 

gymnázií a informovali pedagogy o naší činnosti a o tom, že jim poštou chodí další 

informace. Někteří byli nadšení, záleží na konkrétním učiteli.  

  

Jak by mohl HM ČR pomoci nový projekt Klubíky?  

 Jedním z důvodů pro vznik Klubíků je právě propagace. Chceme zapojit děti do 

HM. Lidé se nám tu rychle mění, doslova stárnou a odcházejí, proto potřebujeme získat 

budoucí členy. Buď se později stanou přímo členy HM nebo o ní alespoň budou vědět. 

Navíc, když budeme organizovat aktivity pro děti (tedy nejen pro ně, ale budou se moct 

účastnit akcí HM), bude daleko snadnější získat prostředky od ministerstev. Na děti se 

dává hodně, s mládeží – skoro dospělými a dospělými to je horší. Každý ví, jak to je, dnes 

je velmi výhodné organizovat akce pro děti, tak jdou získat peníze… 

 

Mohl bys vysvětlit, co byla Sekce HM? 

 Správně říkáš byla. Byl to pokus, jak organizovat Hudební mládež. Bylo to vlastně 

samostatné sdružení a ty dva názvy (Hudební mládež a Vltava) to měly zaštiťovat. Správně 

se jmenovalo Sekce Hudební mládeže při Klubu Vltava ČRo 3. To je hrozný název. Mě 

bylo jasné, že to nebude fungovat, už od začátku. Bylo neformální spojení části členů 

Hudební mládeže, kteří organizovali letní školu a některé další akce, se stanicí Vltava - 

skrze naše členy, kteří tam pracovali. Inicioval to Martin Kupka, tehdy redaktor stanice 
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Vltava. Dokonce dokázal prosadit každoměsíční 15 minutové vysílání HM ČR se soutěží o 

CD. Jmenovalo se to Tam-tam, jako dnešní internetový časopis. 

 

Proč Sekce vznikla?  

 V podstatě šlo o to být nezávislí na centru, tam byly strašné zmatky kolem 

financování apod. Stejně jsme ze sekretariátu nedostávali žádné peníze a vlastně ani 

podporu. Spíš naopak, nechtěli uznat, že by někdo jiný než oni mohl něco organizovat, 

tvrdili, že k tomu nejsme kompetentní. Vůbec neuměli vyslyšet „hlasy zdola“ a spíš nám 

dělali potíže... Ani jsme nemohli centrum kritizovat. Myslím, že to bylo v roce 1997, kdy 

při Dnech HM v Praze v Listech HM vyšel článek, který kritizoval HM ČR, hlavně 

centrální akce. Šéfredaktorem byl Martin Kupka a málem ho za to vyloučili. Byla to 

tenkrát docela aféra. Museli jsme se za něj přimlouvat... Ta Sekce byla skutečně pokus 

„ze zoufalství“, neujala se, a tak jsme dál organizovali „naše věci“ pod hlavičkou Klubu 

HM v Liberci. 

 

Jak Sekce zanikla? 

 V roce 2001 se někteří animátoři a lektoři rozhodli, že budou dělat jiné aktivity, a 

založili sdružení Per Artes. To trochu navazuje na tradici Sekce, převzali časopis 7.struna 

apod. Chtěli jenom dělat i jiné věci než hudbu a kulturu. A asi také chtěli být samostatní. 

To rozdělení proběhlo v klidu.  

 

Co pro tebe tedy znamená HM ČR? 

 Znamená pro mě mnoho, v podstatě mi dala měřítka, kterými hodnotím svět kolem 

sebe. Díky všem těm akcím jsem získal poměrně slušný přehled o české kulturní scéně. 

Rád bych toto umožnil i dalším mladým lidem. Mám na to takovou naučenou větu: „HM 

ČR vytváří neformální platformu pro setkávání  mladých lidí – zájemců o hudbu a umění 

vůbec. Vzniká zde vysoce kulturní prostředí, kde se v nejrůznějších podobách propojují 

různé skupiny - mladí amatéři i profesionální hudebníci, partneři sdružení a profesionální 

umělci. Tato oblast „aktivních uměleckých činností“ pomáhá kultivovat mladé lidi a 

umožňuje jim nalézat přátelé a partnery podobných zájmů a úrovně.“ Je to vlastně vět 

několik, ale tak to říkám vždycky, když mám popsat činnost HM, a tak nějak to píšeme do 

projektů. 

 

Jak pohlížíš na tvoje vlastní působení v organizaci? 
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 Zpočátku šlo vlastně o to udržet HM při životě. Nejprve jsem ji podporoval 

finančně, a nebyly to malé sumy, a poté organizačně. Bylo potřeba, aby někdo vedl mladé 

organizátory a vůbec abychom vytvořili nějaký systém, který by tu fungoval i nezávisle na 

nás. Příležitost k tomu máme od roku 2003, kdy jsme se konečně dostali „ke slovu“ a stali 

se členy právoplatně zvoleného vedení HM. Teď půjde o to, abychom umožnili těm 

novým, aby se mohli podílet na organizování našich akcí, aby to mohli po nás převzít. I 

když to třeba budou chtít dělat trochu jinak. Myslím, že se nám to daří a na změny kladně 

reagují i někteří partneři či lidé, kteří nám dávají záštity. Je to ze tří důvodů: naše projekty 

mají vysokou úroveň, umíme předložit informace o našich aktivitách, organizační struktuře 

a personálním zajištění organizace, jsme naprosto transparentní a je vidět i náš vztah 

k JMI, k „té“ Evropě. Uvidíme, jak se tohle bude vyvíjet dál. Do budoucna bych chci ještě 

vytvořit zázemí, zajistit HM zdroje, které stále chybí. Ale dokud tu jsou lidé, kteří pro HM 

chtějí něco dělat, nemám strach o její existenci. Právě tyto lidi chci podporovat a vytvořit 

jim zázemí k práci. 

 

 

ROZHOVOR 2 s místopředsedou HM ČR 

 

Jak dlouho jsi členem Hudební mládeže?  

 Do HM jsem vstoupil v roce 1997, to jsem pro Hudební mládež poprvé 

koncertoval. 

 

Jaká je tvá současná funkce v HM ČR? 

 Jsem místopředseda HM ČR. Hlavně se starám o členskou databázi, web, někdy o 

umělce nebo koncertuji. Teď mi nejvíc času zabírá Letní tábor instrumentalistů, musím 

sehnat lektory, prostory, všechno... 

 

Jsi správcem webových stránek HM ČR. Kdy a jak vznikly? Jak hodnotíš jejich 

přínos? 

Webové stránky jsem začal dělat v roce 1999. To jsem o internetu ještě vůbec nic 

nevěděl, v Národní knihovně jsem vytvořil jakýsi text ve wordu a myslel jsem si, že to jen 

někam vyvěsím a bude hotovo. A pak jsem si začal půjčovat knížky o tvorbě webových 

stránek a začal jsem je dělat. Z začátku nebyly nic moc, ale teď už je ta úroveň i graficky 

docela slušná… V roce 1997 někdo zaregistroval doménu www.hudebni.mladez.cz, ale 
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prakticky nic se tam nedělo, jen ty moje první pokusy. Oficiální stránky HM ČR 

www.hudebnimladez.cz fungují až od roku 2001. 

 Těch funkcí je samozřejmě několik, komunikace, informace, zábava apod., ale za 

svůj největší „počin“ považuji členskou databázi. Každý člen má svoje heslo skrze které se 

může přihlašovat na naše akce. Pokud chceme jít s dobou a skutečně dělat akce pro mladé 

lidi, musíme co nejvíce a nejúčelněji využívat nové technologie. Většina z těch lidí si ani 

neumí představit, že by se na akci přihlašovali skrze papírové přihlášky, které by museli 

posílat poštou. Hodně se ulehčí práce jim i nám. Jen využíváme toho, s čím pracují a na co 

jsou zvyklí. Komunikaci přes web skutečně využívají, jak mezi sebou, tak s námi 

organizátory. 

 

Jsi tedy jediný, kdo se o web stará? 

 Ano, to všechno jsem celou dobu dělal sám. Až letos se ke mně přidali lidi 

z Příbrami a jsem opravdu rád, protože toho stihneme daleko víc. Jsou šikovní a mají dobré 

nápady. Hodně pomáhají s grafikou. Snažíme se naši představu skloubit s představou 

federaci JMI. 

 

Co pro tebe tedy znamená HM ČR? 

Na podobné téma jsem napsal celou seminárku. Když to vezmu hodně stručně, je to 

organizace, která vychovává vzdělané a kritické publikum, to jako aktivní umělec oceňuji. 

Hudební výchova je důležitá a všichni dobře víme, že na školách neprobíhá zrovna ideálně. 

Je třeba více se věnovat muzicírování a provozování hudby. A taky poslechu kvalitní 

hudby. To, co je slyšet z rádií, se nedá poslouchat a vyloženě to kazí vkus. Je dobré lidem 

ukázat, že je tu i něco jiného, bezesporu kvalitnějšího. Ať si pak udělají vlastní názor. 

 

Jak pohlížíš na tvoje vlastní působení v organizaci? 

 Vlastně se toho tolik nezměnilo, jenom to má trochu jinačí ráz a strukturu. Lépe se 

mi komunikuje s ostatními, ale svoje věci s dělám pořád nezávisle. Odpovídám výboru, 

každý ví, co dělám a co ode mě má čekat a já zase vím, co dělají ostatní. Když potřebuji 

pomoc s financemi nebo organizací akce, za kterou zodpovídám, řeknu si a oni mi 

samozřejmě pomůžou. Teď vlastně začínám více spolupracovat s těmi mladšími členy, 

kteří začínají být aktivní a možná HM jednou převezmou. To je jedna z vlastností HM, lidé 

se tu rychle mění a vlastně dělají akce pro sebe. Takže bychom vlastně měli ty mladší učit 

naše know-how, aby mohli HM vést dál. 
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ROZHOVOR 3 s předsedkyní dozorčí komise HM ČR 

 

Jak dlouho jsi členkou Hudební mládeže?  

 Od roku 1990. 

 

Jaká je tvá současná funkce v HM ČR? 

 Teď jsem organizátorka festivalů v Liberci a co se týká velké HM, tak tam jsem 

dokonce předsedkyně dozorčí komise. 

 

Jak pohlížíš na vývoj HM ČR? Došlo zde k nějakým posunům? 

 No to samozřejmě, o to se snažíme už dlouho. Nejdřív v Liberci, v klubu, a teď ve 

velké HM. Týká se to peněz i toho, jak akce organizujeme. Vlastně s tím vším jsme začali 

v klubu v Liberci. 

 

Jak se Klub HM ČR v Liberci odlišuje od centrální HM ČR? 

 Teď už těch rozdílů zase tolik není. Daleko víc spolupracujeme s centrem, je tu 

přátelská atmosféra a vlastně jsme pořád v kontaktu. Jsme registrovaní jako samostatné 

občanské sdružení a pořádáme jenom festival v Liberci. 

 

Proč je Klub HM ČR v Liberci registrován jako samostatné sdružení? 

 Tenhle problém vznikl na začátku 90. let, dělal se tady festival, na který jsme ale 

nikdy nedostávali žádné prostředky z centra. Bylo to kvůli samostatnosti a nezávislosti a 

nebyl to jenom Liberec. Bylo to daleko průhlednější a pro nás organizačně jednodušší. I 

tak ale sekretariát chtěl kontrolovat, co se tu děje. Nelíbilo se jim hodně věcí, např. to, že 

účastníkům dáváme trička apod. Náš festival se vždy snažil k programu přidat ještě „něco 

navíc“, zábavu, hry a legraci, ale to prý bylo „podlézání“ HM… To je samozřejmě 

nesmysl, protože hlavní program byl vždycky kvalitní a vždycky jsme zvali jenom 

významné umělce. Jenom jsme celou akci zastřešili nějakým tématem a účastníci měli 

mezi hlavním programem např. něco aktivně vytvořit. A taky nám jezdili lidi. Sekretariátu 

se to moc nelíbilo. 

 

Vypadá to, že tu byla napjatá atmosféra… 

Tím, že jsme existovali samostatně a byli na centru nezávislí, nám nemohli vlastně 

do programu zasahovat, a to jim vadilo nejvíc. Byli jsme úspěšní, protože na místní úrovni 
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se daleko lépe pracuje. Znáš lidi kolem, lidi na institucích, seženeš sponzory mezi 

známými atd. O festivalu pak tvrdili, že je nekvalitní. Celý náš tým vlastně nikdy neuznali. 

S tím měli později velký problém animátoři, protože přebrali organizování jiných akcí, 

těch menších víkendových. A od sekretariátu nedostali žádné prostředky – dokonce jednu 

dotaci sekretariát vrátil, když ji mohly kluby využít. Schválně chtěli animátorům 

znemožnit práci. Počítali s tím, že s jejich odchodem HM zanikne a nechtěli ani slyšet o 

tom, že by se do vedení dostal někdo z animátorů. To, co chtěli členové, je vůbec 

nezajímalo, protože to právě nebylo to, co by podle nich měli chtít. Nevšimli si, že se 

změnila doba i lidi. Napjatá atmosféra byla, protože my jsme byli takoví revolucionáři 

v tom, jak jsme věci dělali. Centrum, to bylo doslova pár lidí, kteří tam seděli 20 let a nic 

jiného nechtěli připustit… 

 

Jaké akce tedy organizovali animátoři pod hlavičkou Klubu HM ČR v Liberci? 

Byly to aktivity tzv. Sekce HM (nevím, jak se o jmenovalo přesně, prostě 

animátoři…). Velká HM potom dělala už jen Dny HM, se kterými stejně chtěla skončit, a 

MSL. To byl nejbohatší festival, takže z toho organizátoři vždycky něco měli, což o 

ostatních akcích říct nešlo. No a všechny ty ostatní věci dělali animátoři. Sice to byli lidi 

z celé republiky, ale protože je vedl Pavel (současný předseda pozn.), který byl tehdy i 

předsedou libereckého klubu, tak začali ty svoje semináře dělat pod klubem v Liberci. 

Bylo to jediné řešení, protože s velkou HM nebyla řeč. Finance si sháněli sami. Myslím, že 

začínali Letní školu (ale neví kdy…), a pak začali dělat i semináře a další věci, které dnes 

pořádají pod velkou HM. Oni teď vedou výbor. 

 

Jaké zdroje využívá liberecký klub? 

Sháníme peníze jenom na liberecký festival. Už má přeci jen dlouhou tradici, tak 

využíváme veskrze ty samé zdroje. Nadace ČHF a Preciosa, MK ČR, soukromé firmy 

v okolí, magistrát i kraj. Těch peněz není moc, protože hlavně tady v Liberci se podporuje 

hodně sport a kultura za ním pokulhává. To není jen náš problém, to jsou i divadla, 

knihovna… Severočeské pekárny nám dávají jídlo, díky kraji máme levné ubytování. Tady 

se toho už moc nemění. Taky nám několikrát pomohly ambasády, dvakrát USA,  při 

festivalech Leonard Bernstein a Nový svět a jednu Německo při festivalu C.-M. Webera. 

Žádali jsme i Francii, když jsme dělali francouzskou hudbu „Cherchez la musique“, ale ti 

s námi vůbec spolupracovat nechtěli.  
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Od kdy liberecký klub využívá záštity? 

 Myslím, že od začátku festivalů. Ano, při Dvořákově festivalu na Sychrově, ředitel 

zámku nám tenkrát řekl, že by bylo dobré nějakou takovou záštitu mít, tak jsme do toho šli 

a od té doby žádáme. Je to dobré pro sponzory, občas nám to pomůže získat slevy. Jestli se 

nepletu, tak se záštitami jsme zase začínali my v Liberci, a pak to přebrala Jilemnice a 

Vlašim.  

 

Liší se nějak propagace v libereckém klubu od propagace HM ČR? 

Myslím, že teď už moc ne. Spolupracujeme spolu, a velká HM rozesílá v dopisech na 

gymnázia i naše pozvánky. I na webu jsou odkazy na náš klub a aktivity. My samozřejmě 

víc spolupracujeme s regionálními médii, i když třeba s rádii je to složitější, mají zájem 

spíš o sport a jsou komerčnější. Na začátku 90., když jsme začínali, o nás měla komerční 

rádia zájem, teď je ale zajímají jen velké akce pro hodně lidí. Jinak pořád posíláme dopisy 

s plakátky a vylepujeme velké plakáty alespoň 1 týden před akcí po celém Liberci. 

Plakátky nám od začátku dělá Kája Saudek. Děláme jich přibližně 200 kusů A2 na výlep a 

50 kusů A3 pro účastníky. Sítotiskem na barevné papíry. Jsou opravdu skvělé. Potom 

mámě trička, která dáváme účastníkům, umělcům, partnerům a sponzorům, někdy děláme i 

placky a pohledy, samozřejmě brožury a vstupenky s motivem z plakátu. Lidem toho tak 

hodně zůstane na památku a aspoň pak zase rádi přijedou. Propagace festivalu nás vyjde 

tak na 30 000. Velká HM něco přebrala, třeba trička a předměty s logem na památku. 

 

Jaký posun v HM ČR vidíš jako „předsedkyně dozorčí komise“?  

 Hlavně to, že máme v pořádku a průhledné účetnictví a jsme schopni dělat kvalitní 

výroční zprávy. Když jsme účetnictví přebírali od minulého vedení, bylo v hrozném stavu. 

Spousta dokumentů chybí, od některých máme jenom kopie, není v nich systém… Ještě 

teď se mi stane, že někde na nějakém záhadném místě najdu doklad, který jsem 

potřebovala před půl rokem… Ti, co to vedli před námi, vůbec netušili, o čem je řeč. Já se 

nedivím, že nedostávali peníze, já bych jim je taky v takovémhle stavu nedala. Alespoň 

můžu říct, že naše akce v Liberci jsou naprosto v pořádku a účetní knihy velké HM ČR od 

roku 2003 také. Teď vedeme podvojné účetnictví, byli jsme holt přehnaně aktivní, tak už 

musíme, a je to asi lepší.  

Výroční zprávy jsou tedy novinkou… 

Děláme je až poslední tři roky. Předtím dělal sekretariát Kalendáře, myslím, že 

kvůli žádostem u MK. Byly to ale jenom seznamy činností plus různé informace, co se kde 
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hodilo. O financování a způsobu hospodaření nic. To MŠMT netoleruje, musí být pořádná 

výroční zpráva, tak je musíme dělat. 

 

Co pro tebe znamená HM ČR? 

 Asi ne to, co pro ty mladé, já jsem přišla až poměrně pozdě. Dělám to spíš pro sebe, 

že mě baví organizovat festivaly, zvát si hosty, které bych chtěla potkat nebo se kterými 

bych si chtěla promluvit. Zajímají mě ty aktivity a jsem ráda, když na takovou akci přijede 

spousta mladých lidí, které to zajímá také. Je to i příležitost pracovat na sobě a ti mladí a 

talentovaní mě vždycky při tvůrčích dílnách hodně motivují. Jsem ráda, když se pak někdo 

„chytne“ a začne nám s organizací pomáhat. Lidé se tu rychle mění a každý nový akční 

člověk přijde s něčím novým. To nás drží ve střehu, aby z toho nebyla jenom rutina. Jsem 

ráda, že je HM taková otevřená a umožňuje mladým a akčním lidem něco dělat. 

 

 

Jak pohlížíš na tvoje vlastní působení v organizaci? 

 Já spíše vytvářím takové zázemí pro liberecký festival – celé to tak nějak vedu. 

Velké HM teď také pomáhám dost, přebírala jsem účetnictví a pomáhám s MSL. Slovo 

zázemí to asi vystihuje. 

 

 

ROZHOVOR 4 se členkou dozorčí komise HM ČR 

 

Jak dlouho jsi členkou Hudební mládeže?  

 Od roku 1994, to jsem se v Liberci účastnila soutěže Hudba náš kámoš. A pak jsem 

začala jezdit skoro na všechny akce a vydržela jsem až do teď. Poslední čtyři roky jsem 

animátorka a teď i členka dozorčí komise. To proto, že jsem přebírala na podzim 2003 

účetnictví od bývalého sekretariátu a od té doby dělám účetnictví HM, teď už bohužel 

podvojné. Ale pořádně, ne jako dřív, byl v tom hrozný nepořádek a některé účty jsme 

nedostali doteď… 

 

Právě na účetnictví HM ČR bych se tě ráda zeptala… 

…účetnictví se vede ručně, protože nemáme peníze na počítač ani programy a od 

loňska jsme přešli na podvojné. Vedu ho já a zodpovídám se výboru, přesně jak to je ve 

stanovách (konečně máme nějaká pravidla…). Děláme pořádně účetní uzávěrky, pěkně 
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vedu účetní knihy, tedy až za ty poslední dva-tři roky… 

 

Jaká byla situace předtím? 

 Strašná. O pořádném účetnictví vůbec nejde mluvit. Něco takového jsme vůbec 

nečekali. Účetnictví vedla tehdejší zaměstnankyně sekretariátu, ale bylo vyloženě  

neprůhledné, byl v tom nepořádek, k některým operacím úplně chyběly doklady - prý „to 

bylo domluveno“, např. platby za pronájem a telefony. Ty faktury prostě neexistují. 

Některé doklady byly na hlavičkových papírech ČHS a vůbec neobsahovaly, co měly.  

Navíc vůbec nevedla pokladnu, nebo nám ji alespoň nikdy nepředala. Prostě celé to 

předání trvalo několik měsíců, některé doklady jsme vůbec nemohly vymoct a spousta jich 

dodnes chybí. Prostě stručně řečeno, účetnictví před námi je děs a hrůza, ale teď se 

opravdu snažíme o to, aby v tom byl naprostý pořádek. 

 

Co pro tebe znamená HM ČR? 

  Vzhledem k tomu, že už jsem v HM od svých 13 let, tak je to pro mě jako širší 

rodina. Mám tu své nejlepší přátelé a hodně mi ta organizace dala – doslova mě vychovala. 

Získala jsem tu přehled o české kultuře a umím si udělat vlastní názor na to, co je a co není 

kvalitní, naučila jsem se jednat s lidmi a v praxi si vyzkoušet, jaké to je pracovat pro 

takovou organizaci, oslovování hostů a umělců, zajišťování zázemí pro akce nebo teď to 

účetnictví. Není to jenom zábava, je to i kus práce.  

 

Jak pohlížíš na tvoje vlastní působení v organizaci? 

 O své roli do budoucna teď hodně přemýšlím. Nevím, jak dlouho tu ještě budu 

takhle aktivní. Teď dělám účetnictví – to je asi moje hlavní funkce, a když je potřeba, 

pomáhám jednat např. o bydlení pro účastníky. Taky dělám prezence na akcích a vedu 

seznam účastníků a kontakty na ně.  
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O AUTOROVI  

 Eva Vosáhlová se narodila 19. 3. 1980 

v Liberci. Po maturitě ve francouzské třídě 

dvojjazyčného Euroregionálního gymnázia 

v Liberci složila přijímací zkoušky na Fakultě                      

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 

obor Humanitní vzdělanost. Studium ukončila v 

roce 2003 obhajobou bakalářské práce na téma 

„Situace zdravotně postižených rodičů a jejich 

zdravých dětí“ a navázala magisterským studiem na 

katedře Občanského sektoru na FHS UK. Téhož 

roku pomáhala zakládat občanské sdružení 

„Obzor“, které se věnuje organizaci volnočasových  

aktivit pro tělesně postiženou mládež a jejímu systematickému vzdělávání. S touto 

organizací spolupracuje při koordinaci mezinárodních konferencí o celoživotním 

vzdělávání zdravotně znevýhodněných občanů (Liberec 2005, Budapešť 2005). 

 Od dětství se zajímala o kulturu a umění. Od roku 1986 navštěvovala Základní 

uměleckou školu v Liberci, kde se učila hře na housle, violu, kontrabas, komorní a 

symfonické hře a kde získala řadu ocenění. V roce 1997 byla vybrána do mezinárodního 

symfonického orchestru Europera Jugendorchester, se kterým dodnes koncertuje u nás i 

v řadě evropských zemí (Anglie, Francie, Itálie, Německo, Polsko, Švýcarsko). V letech 

1994 – 1999 se věnovala amatérskému divadlu ve francouzštině (1. místo na mezinárodní 

soutěži Festivadlo de Brno 1997, zvláštní ocenění na „Festivale festivalů“ v Montrealu, 

Kanada 1998, cena za kreativní zpracování Festivadlo de Brno 1998). Mezi lety 2000 - 

2004 studovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor hra na kontrabas, ve třídě prof. 

Petra Kořínka. 

 Od roku 1995 byla členkou Hudební mládeže ČR, od r. 1999 animátorkou 

(koordinátorkou akcí HM ČR) a mezi lety 2003 – 2005 členkou výboru.   
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VÝKLADOVÝ SLOVNÍK   

Analýza, rozbor, postup zkoumání, které rozkládá na prvky a hledá příčiny a souvislosti 

mezi nimi. (Sokol, 1998: 269) 

Born, Adolf , malíř a ilustrátor. Narodil se 12. 5. 1930 v Českých Velenicích. V letech 

1949-1950 studoval výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze. Byl přijat k profesoru Antonínu Pelcovi na karikaturu a ilustraci, potom spolu 

přešli na Akademii výtvarných umění, kde v roce 1955 studium ukončil.  

Brundibár , dětská opera Hanse Krásy na libreto Adolfa Hoffmeistera. Vznikla v roce 

1938 pro soutěž, kterou vypsalo československé ministerstvo školství a národní osvěty. 

První provedení Brundibára secvičili pod vedením Rudolfa Freudenfelda chovanci 

židovského útulku v Praze. Po deportaci do koncentračního tábora Krása operu nastudoval 

v Terezíně, kde se dočkala více než 50 oficiálních repríz. Dnes se hraje na stovkách scén v  

různých koutech světa. 

Civilizace, souhrn návyků, schopností, institucí a pravidel, jež charakterizují společnost, 

někdy také výsledek tohoto procesu – určitou civilizaci. Každá civilizace je v zásadě 

otevřená,  přístupná každému, kdo se přizpůsobí jejím pravislům, bez ohledu na to, odkud 

pochází a jaké má přesvědčení. 

Ctnost, trvalá mravní kvalita člověka, která ho činí schopným správného jednání, aniž by o 

to musel v každém jednotlivém případě zvlášť usilovat či o tom přemýšlet. (Sokol, 1998:  

278) 

Cuvelier, Marcel, zakladatel Mezinárodní federace Hudební mládeže (Féderation 

International des Jeunesses musicales). 

Česká filharmonie, symfonický orchestr, poprvé koncertoval 4. 1. 1896 v Rudolfinu pod 

vedením Antonína Dvořáka. Spolupracuje s derigenty světového formátu: Václav Talich, 

Oskar Nedbal, Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Václav Neumann, Jiří Bělohlávek, Gerd 

Albrecht, Vladimir Ashkenazy, Zdeněk Mácal atd.  

Český hudební fond, obecně prospěšná společnost, založena Nadací Český hudební fond 

v roce 1998. Od svého zřízení Český hudební fond provozuje a poskytuje služby, které 

neodmyslitelně a zároveň zcela přirozeně patří k hudebnímu životu v Čechách: půjčování 

hudebních materiálů ke koncertnímu provedení skladeb nebo pro studijní účely a půjčování 

klávesových nástrojů. 

Členství, dobrovolná a zpravidla písemně či jinak potvrzená příslušnost k nějaké 

organizaci, skupině apod. (Malina, 2003: 216) 
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Dar, finanční podpora, dotace, dar organizaci či jednotlivci k převzetí, provozování 

dobročinných aktivit. (Malina, 2003: 217) 

Dárcovství, představuje jednu z možných podob dobročinnosti. Může mít formu 

materiální, finanční nebo časovou (dobrovolnická práce, rada, pomoc). (Malina, 2003:217) 

Darování, právní vztah založený dohodou, kterou se dárce, aniž měl právní povinnost, 

zavazuje, že bezúplatně poskytne majetkové plnění obdarovanému, který dar přijímá. O 

darování nejde např. u přátelské úsluhy nebo slpolečenské konvence. (Malina, 2003: 217) 

Demokracie, podle A. Lincolna „vláda lidu, lidem a pro lid“, je nejen vládní forma, nýbrž 

celý způsob života, který nahrazuje autoritu věčnou diskusí, přiznává platnost názoru 

většiny a v němž rovnost a svoboda platí za nejvyšší společenské hodnoty. V politické 

oblasti se to projevuje účastí občanů na rozhodování ve veřejných záležitostech (přímo 

nebo nepřímo, volbou parlamentu), ochranou práv menšin a opozice a důrazem na 

dodržování základních svobod. (Sokol, 1998: 281) 

Dobročinná organizace (angl. charitable organization), korporace, fond nebo nadace 

zorganizovaná a fungující pouze pro charitativní, vědecké či jiné kulturní účely. (Malina, 

2003: 218) 

Dobrovolník, člověk, který bez nároku na odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti 

a dovednosti ve prospěch ostatních lidí ve společnosti. 

Dotace, forma poskytnutí určitého množství finančních porstředků, nejčastěji z veřejných 

rozpočtů. 

Eben, Petr, hudební skladatel a pedagog. Narodil se 22. 1. 1929 v Žamberku. Studoval hru 

na violoncello, varhany a klavír (dovršil na pražské Akademii múzických umění ve třídě 

Františka Raucha roku 1952) a v letech 1950-54 skladbu u Pavla Bořkovce. Od roku 1955 

působil na katedře dějin hudby filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, mezi lety 

1990 a 1994 na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, přednášel na řade 

prestižních škol a institucí (na Royal Nothern College of Music v anglickém Manchesteru, 

mnichovské Staatliche Hochschule für Musik, anglické Dartington Summer School, 

německém Herfordu a rakouském Grazu, pro Museum of Art v Clevelandu a Fine Arts 

Center ve Winston-Salem, pro Mozarteum Salcburk atd.). Za svou skladatelskoz práci 

získal řadu cen (zlatá medaile v umělecké soutěži na Světovém festivalu mládeže 

v Moskvě, cena Job české a slovenské hudební kritiky atd.)  

ExTEND, projekt rozvoje experimentální mezinárodní evropské sítě v rámci JMI 

(Mezinárodní hudební mládeže) 

Grant, finanční částka, která je udělována nestátní neziskové organizaci, vědeckému 
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kolektivu nebo pracovišti na základě předloženého projektu.  

Hurník, Lukáš,  hudební skladatel, šéfredaktor stanice Vltava Čro 3, věnuje se tvorbě 

hudebně-vzdělávacích pořadů. 

Ideologie, původně osvícenská forma platónské „vlády filosofů“: program Condillacových 

žáků, kteří chtěli na základě přesné znalosti společnosti i psychologie stanovit praktická 

pravidla výchovy, etiky a politiky. Na to navázal Comte i Marx. Dnes zpravidla 

myšlenkový systém, který předstírá, že je názorový, ač ve skutečnosti slouží určitým 

zájmům, zejména udržení moci jisté skupiny. (Sokol, 1998: 307) 

Image, celkový dojem, jakým určitá osoba nebo instituce (firma apod.) působí, jak je 

vnímána a hodnocena „veřejností“, tj. zejména masovými sdělovacími prostředky. (Sokol, 

1998: 307) 

Individualismus, etický a politický princip preferující jedince a jeho autonomii vůči 

společnosti nebo kolektivu (opakem je kolektivismus). (Malina, 2003: 227) 

Instituce, trvalé uspořádání, jímž se nějaké společenství řídí. Vedle institucí v užším slova 

smyslu (úřady, zákony), sem patří i nepsané zvyky, jazyk a všechno, co je sice lidským 

dílem, ne však individuálním. (Sokol, 1998: 309) 

Imagine Festival, projekt hudebních soutěží nejrůznějších hudebních žánrů v rámci JMI. 

JMI (Jeunesses Musicales Innternational), největší celosvětová síť hudebních organizací 

pro mladé lidi zabývající se kulturou. V současnosti má 41 členů. JMI založili Marcel 

Cuvelier a René Nicola 17. června 1945 v Belgii. Od té doby JMI sídlí v Palais des Beaux-

Arts v Bruselu.  

Knížák, Milan,  ředitel Národní galerie v Praze, mezi lety 1990-1997 rektor AVU. V 

r.1968, 1969 a 1985 přednášel v USA a v SRN. Získal několik zahraničních cen, měl asi 80 

samostatných výstav a podílel se na stovkách dalších. Je autorem desítek publikací, 

monografie Nový ráj (96) získala cenu roku za nejlepší fotograf. knihu. 

Klub, organizační jednotka Hudební mládeže ČR, která může vyvíjet samostatnou činnost.  

Klubík, nový projekt HM ČR, který má zapojit do dění v organizaci děti do 14ti let. 

Kohoutek, Ctirad, skladatel, hudební teoretik a pedagog. Narozen 18. 3.1929 v Zábřehu 

na Moravě. Vystudoval skladbu, dirigování a hudební teorii na Konzervatoři v Brně, poté 

na JAMU u Jaroslava Kvapila. Účastnil se letních kurzů u Witolda Lutoslawskiho, Pierra 

Bouleze a Gyorgy Ligettiho. Od r. 1953 vyučoval na brněnské JAMU a mezi lety 1980  a 

1987 vedl Českou filharmonii. 

Kolektivismus, podřizování osobních zájmů a schopností jedince ve prospěch kolektivu 

nebo společnosti. Je příznačný pro archaické či komunistické entity a ve svém důsledků 
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vede k potlačování jednotlivců, k pasivitě a k odevzdanosti (protiklad individualismu). 

(Malina, 2003: 231) 

Komunikace, takové vzájemné jednání mezi lidmi, jehož cílem je porozumění. Ve 

společnosti rovných je nezbytnou podmínkou koordinace činností, kooperace, rozdělování. 

V běžném smyslu sdělování, přenášení informací. (Sokol, 1998: 315) 

Koordinátor, vedoucí programu či projektu, který jej uskutečňuje, doporučouje postupy, 

posuzuje grantové žádosti, řídí rozpočet a způsoby nakládání s prostředky, je zodpovědný 

za průběh programu/projektu.  

Kovaříček, František, hudební skladatel a pedagog, ředetel pražské konzervatoře a 

zakladatel a předsedsa HM ČR (1971-2003). 

Krása, Hans, hudební skladatel. Studoval na pražské konzervatoři u Alexandera 

Zemlinskeho, s nímž později přešel na nově založenou Deutsche Akademie für Musik und 

darstellende Kunst. Působil jako korepetitor v Neuses Deutsches Theater, přátelil se s 

německými intelektuály i českými umělci, především malíři. Pro své protifašistické 

smýšlení byl Krása v srpnu 1942 internován v ghettu v Terezíně, kde zinstrumentoval 

novou partituru k opeře Brudibár. Charakteristickými rysy jeho skladeb je komično a 

groteska.  

Kreativita, schopnost vytvářet nové hodnoty obohacující lidskou společnost, činnost 

směřující ke zdokonalování stavu věcí nebo idejí v umění, ve vědě, v technice, politice, 

obchodě i v dalších oborech aktivity člověka. (Malina, 2003: 256) 

Kultura, souhrn dovedností, zvyků, životních norem, myšlenek a děl, který se v rámci 

společnosti pěstuje a předává učením (hmotná a nehmotná kultura). (Sokol, 1998: 318) 

Kulturní d ědictví, souhrn vztahů, děl a hodnot, které vznikly v minulosti, ale svým 

významem přesahují dobu svého vzniku a přispívají k vytváření, upevňování a pokroku 

současné společnosti. (Malina, 2003: 232) 

Legalita (zákonnost), označení stavu, který je v souladu se zákonem (bez ohledu na 

kvalitu zákona). 

Legitimita, nárok, který se opírá o platné zdůvodnění a autoritu (nárok státní moci, aby se 

jí občané podřizovali). Legitimní nárok je vždy omezený a závisí na tom, do jaké míry 

občané uznávají autoritu, o niž se opírá.  

Loudová, Ivana, hudební skladatelka. Studovala skladbu u M. Kabeláče a u O. Messiena.  

Její hudba má silné vnitřní napětí a bohatou fantazii, která zabraňuje stereotypu. Pro každé 

dílo hledá novou specifickou formu, která odpovídá obsahu skladby. Inspiruje se též 

italskou renesanční poezií (II. Symfonie, Setkání s láskou) a píše pro děti. Získala řadu 
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ocenění v mezinárodních soutěžích (např. baletní hudba Rhapsody in black). 

Mecenášství, archaický název pro podporu hlavně umění a literatury bohatými jedinci bez 

omezování tvůrčí svobody umělců. 

Medek, Ivan, hudební publicista, teoretik a kritik. Po podpisu Charty 77 pracoval jako 

sanitář, myč nádobí, šatnář. V roce 1978 emigroval do Rakouska, kde spolupracoval s 

rozhlasovými stanicemi Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Právě z vysílání Hlasu 

Ameriky se v listopadu 1989 veřejnost dozvídala od Ivana Medka z Vídně novinky o dění 

v Praze. 

Mladá Smetanova Litomyšl, od roku 1972 hlavní festival Hudební mládeže s osobitou 

atmosférou. Koná se pravidelně třetí víkend v září a účastní se jej pravidelně kolem 300-

500 mladých lidí. Patří tedy vedle „velké“ Smetanovy Litomyšle k hlavním kulturním 

akcím města, které mimo festivalu samotného nabízí i další doprovodné akce (návštěvu 

starodávného jarmarku na náměstí a prohlídku zámku a rodného bytu B. Smetany). 

Nadace, účelové sdružení majetku. Zřizuje se a vzniklá podle Zákona o nadacích a 

nadačních fondech č. 227/1997 Sb. pro dosahování obecně prospěšných cílů. Majetek 

nadace tvoří nadační jmění a ostatní majetek nadace. Výnosy z nadačního jmění a ostatní 

majetek nadace používá k dosahování účelu, pro který byla zřízena.   

Nadace Bohuslava Martinů, nadace zaměřená na podporu díla B. Martinů. Prezidentem 

N. B.M. je prof. Ivan Štraus. 

Nicola, René, zakladatel Mezinárodní federace Hudební mládeže (Féderation International 

des Jeunesses musicales). 

Občan, příslušník určitého politického společenství, zpravidla státu, kterému z jeho 

členství plynou určitá práva a povinnosti. (Malina, 2003: 243) 

Občanské sdružení, dle zákona č. 83/1990 Sb. „O sdružování občanů“ mají občané právo 

svobodně se sdružovat ve spolcích, společnostech, svazech, hnutích, klubech a jiných 

občanských sdruženích a dobrovolných organizacích. K jejich vzniku není třeba povolení 

státního orgánu. Občané se mohou také sdružovat v neregistrovaných sdruženích bez 

právní subjektivity.  

Občanský sektor, jeden ze sektorů národního hospodářství; dobrovolné, neziskové a 

nestátní ekonomické instituce, které jsou právnickými osobami a mají tedy svá práva a 

povinnosti. Organizuue se na pozadí rovnostářské a vysoce individualizované společnosti, 

nezávisle na tradičních strukturách příbuzenských, místních, stavovských nebo církevních. 

(Malina, 2003: 244) 

Organizace, velká skupina lidí, mezi nimiž existují konkrétní vztahy definované mírou 
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autority, statutem, stanovami, apod. (Malina, 2003: 245) 

Pilka, Jiří, hudební kritik a publicista, publicista, dramaturg, literát, narozen 20. 2. 1930 v 

Praze. Studoval hudební vědu a historii studoval na Filozofické fakultě University Karlovy 

v Praze. Po ukončení studia pracoval jako archivář a faktor v archivu Českého hudebního 

fondu, dramaturg hudebního vysílání Čs. televize, ředitelem Symfonického orchestru hl. 

m. Prahy FOK, ředitelem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, jako externí 

pedagog Vyšší střední odborné soukromé školy filmové v Písku (filmová a televizní 

hudební praxe). Byl členem České hudební společnosti, Svazu čs. skladatelů a koncertních 

umělců, Filmového a televizního svazu FITES,  výboru festivalu Pražské jaro, správní radě 

Pražské komorní filharmonie, ediční radě Supraphonu, dozorčí komise Nadace Bohuslava 

Martinů, Mezinárodní Dvořákovy společnosti v Londýně, vedl revizní komisi SOS dětské 

vesničky, byl externím dramaturgem Pražského komorního orchestru a Symfonického 

orchestru v Hradci Králové apod. 

Poslání, konkrétní formulace důvodů, proč byla organizace založena.  

Předvýzkum, výzkumný test předcházející fázi vlastního zkoumání. Jeho úkolem je 

orientovat se lépe v otázkách s výzkumem spojených nebo ověřit v praxi navrženou 

metodiku. (Jandourek, 2001: 198) 

Publikum, obecenstvo, souhrn adresátů přijímajících sdělení prostředků masové 

komunikace. Soubor osob naslouchajících řečníkovi nebo sledujících nějaké vystoupení. 

(Jandourek, 2001: 199) 

Revize, kontrola, podrobné přezkoumání finančních výkazů a dokumentů organizace. 

Určují, zda je organizace transparentní, řádná, reprezentativní. 

Solidarita, soudržnost, pospolitost, spoluúčast, vzájemná podpora členů společenství. 

Sponzorství, jedna z forem obchodního vztahu umožňující podporu různých neziskových 

aktivit, obvykle výměnou za propagaci jména sponzora. (Malina, 2003: 253) 

Status, postavení v rámci společenského systému; postavení může být člověku připsáno 

při narozeni (askriptivní postavení) nebo jej může dosáhnout v průběhu života (získaná 

postavení). (Malina, 2003: 254) 

Statut, označení právního předpisu;vnitřní předpis právnícké osoby upravující pravidla její 

organizace, označení právního řádu, který upravuje určité právní vztahy, a k němuž 

poukazuje norma kolizní (v mezinárodním právu soukromém). (Malina, 2003:) 

Subdominanta, umělecká agentura, adresa: U pergamenky 9, 17000 Praha 7 

Šmok, Pavel, tanečník, choreograf, profesor taneční katedry hudební fakulty Akademie 

múzických umění v Praze. Konzervatoř absolvoval ve 26 letech (po studiu na pražské 
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technice). V roce 1946 byl juniorským mistrem ČSR v krasobruslení. Jako sólový tanečník 

typu působil v pražské Armádní opeře a v Plzni. Po operaci páteře se začal věnovat 

choreografiii. Stal se šéfem baletu v Ústí nad Labem a Ostravě. Roku 1964 se stal 

spoluzakladatelem a choreografem samostatného zájezdového souboru Balet Praha. V roce 

1970 odešel s jádrem souboru do švýcarské Basileje, kde stál v čele baletu tři sezóny. Po 

návratu do Prahy zformoval v roce 1976 v pražském divadle Rokoko skupinu tanečníků, 

která se v roce 1980 osamostatnila a přijala dnešní název – Pražský komorní balet. 

Talich, Václav, (28. 5. 1883 - 16. 3. 1961), český dirigent, pedagog a profesor na 

konzervatoři v Praze, na Akademii múzických umění v Praze, na Vysoké škole múzických 

umění v Bratislavě. 1919 – 41 šéfdirigent České filharmonie, 1942 – 44 šéf opery 

Národního divadla v Praze, 1949 – 52 dirigent Slovenské filharmonie.  

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), organizace 

spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezinárodní vládní organizace při 

Organizaci spojených národů, založená v roce 1945 v Londýně. UNESCO má sídlo v 

Paříži a jejím posláním je přispívat k vzájemnému porozumění a sbližování mezi národy na 

základě mezinárodního rozvíjení výchovné, vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti. 

Umění, v nejširším smyslu znamená naučenou, získanou dovednost. V užším smyslu 

tvůrčí činnost, zaměřená k vyjádření výrazové či expresivní (na rozdíl od významové) 

stránky zkušenosti, k vyjádření hloubky nebo krásy v nejrůznějších podobách i technikách. 

(Sokol, 1998: 372) 

Výroční zpráva, detailní přehled a zhodnocení veškeré činnosti a hospodaření organizace 

v minulém kalendářním roce. 

Young Euro Classic, projekt JMI, setkání evropských orchestrů mladých. 

Zájmové sdružení, smluvní seskupení osob nebo správně samostatných podniků na 

ochranu společných zájmů (Malina, 2003: 260) 

Železný, Vladímír, narodil se 3. 3. 1945 v ruském Kujbyševě, dnešní Samaře, Vystudoval 

pražskou Fakultu sociálních věd a publicistiky. Pracoval v Československé televizi jako 

asistent produkce, zaměstnanec v agentuře Associated Press (po emigraci do Velké 

Británie), po návratu opět v Československé televizi, odkud však musel odejít. Živil se 

psaním her a scénářů pod pseudonymem Vladimír Silný. Společně s astrofyzikem Jiřím 

Grygarem se podílel na tvorbě úspěšného seriálu „Okna vesmíru dokořán“. Po 

listopadovém převratu v roce 1989 se stal mluvčím Občanského fóra, později Občanského 

hnutí. V roce 1992 se zapojil do příprav projektu soukromé televizní stanice, 1994-2002 

byl generálním ředitelem TV Nova. Dnes působí jako europslanec v Evropském parlametu. 
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SEZNAM ZKRATEK  
 

ČHF – Český hudební fond 

ČHM – Česká hudební mládež, zkratka uvedená ve stanovách z 1.7.1993 

ČHS – Česká hudební společnost 

FIJM – Fédération Internationale des Jeunesses Musicales (Mezinárodní  

 federace Hudební mládeže) 

HAMU – Hudební fakulta Akademie múzických umění v Praze 

HM – Hudební mládež, zkratka běžně užívaná do roku 1993 

HM ČR – Hudební mládež České republiky, název oficiálně uvedený ve stanovách  

 z 10.10.2003 

JMI – Jeunesses Musicales International (Mezinárodní Hudební mládež) 

LŠ HM ČR– Letní škola HM ČR 

MK ČR – Ministerstvo kultury ČR 

MSL – Mladá Smetanova Litomyšl 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

O.p.s. – Obecně prospěšná společnost 

ZFŠ - Zimní filmová škola 
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