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Kdo je HM ČR
HM ČR je dobrovolné a nezávislé sdružení, jehož členové mají společný zájem
o hudbu a příbuzné druhy umění. Hudební mládež ČR – Jeunesses Musicales 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.
Hudební mládež ČR je organizace, která prioritně pracuje s dospívající mládeží
a mapuje systematicky 25 let měnící se potřeby a nároky mladé generace po roce 1990
v kulturní oblasti. Výběrem a prezentací vhodných programů chce vytvořit širší
platformu přijímání tzv. umělecké kultury současnou mladou generací.

Činnost HM ČR
Hudební mládež ČR sdružuje mladé přátele umění, především hudby.
Prostřednictvím klubů HM, festivalů, seminářů, tvůrčích dílen, letních škol a dalších
akcí dává dětem a mladým lidem možnost setkávat se s vrstevníky podobných zájmů.
Kulturní akce HM ČR jsou určeny pro členy Hudební mládeže a všechny mladé
zájemce o kvalitní umění.
Hudební mládež ČR, o. s. má k 31. 12. 2014 přes 8600 členů a působí v 324
klubech HM po celé České republice. Je aktivní součástí světové sítě 45 národních
organizací sdružených do federace Jeunesses Musicales International a dalších 35
přidružených světových organizací.
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Přehled centrálních akcí v roce 2014
13. ZIMNÍ FILMOVÁ ŠKOLA HM ČR
Praha, 21. – 23. února 2014
„PRKNA“
13. ročník FESTIVALU HUDEBNÍHO DIVADLA
Hradec Králové, 4. – 6. dubna 2014
„DUHOVÁ BOUŘE“
24. FESTIVAL HUDEBNÍ MLÁDEŽE V LIBERCI
Liberec, 29. – 31. května 2014
„CHYBA V UMĚNÍ“
LETNÍ ŠKOLA HM ČR
Třeboň, 30. června – 9. července 2014
LETNÍ TÁBOR HUDEBNÍ MLÁDEŽE ČR
Poděbrady, 13. – 22. srpna 2014
MLADÁ SMETANOVA LITOMYŠL – 41. ročník
Litomyšl, 18. – 21. září 2014
KREATIVNÍ SEMINÁŘ FACE2ART
Praha, 21. – 23. listopadu 2014

FACE2ART 2014
Praha, celoročně, vyhlášení 24. ledna 2015

SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ
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Zimní filmová škola
Praha, 21. – 23. února 2014
Účastníků: 102
Víkendový minifestival světa filmového umění je jedinou akcí mezi festivaly
HM ČR zaměřenou na filmové umění. Doplňuje široké spektrum záběru akcí HM ČR o
kvalitní kinematografii s důrazem na filmy s výraznou hudební složkou. Akreditovaní
účastníci festivalu i návštěvníci jednotlivých projekcí se zúčastňují také filmových
workshopů, besed s pozvanými filmovými tvůrci a diskusí o jednotlivých aspektech
filmových snímků.

Téma: FILMOVÁ PÍSEŇ
13. ročník ZFŠ představil filmovou píseň jako jeden z pilířů úspěchu všech
moderních filmových snímků.
Tento ročník účastníkům ukázal pestrobarevný prostor písňových filmů,
připomněl

písničky,

které

jsou

synonymem konkrétního filmu, a odhalil
rafinované triky režisérů používajících
píseň jako „pilulku štěstí“ do svých často
průměrných kinematografických dílek.
Během tvůrčích filmových dílen
měli

účastníci

možnost

sami

si

vyzkoušet práci filmových tvůrců. Rozděleni do skupin vytvářeli a natáčeli hudební
klipy s danou písní.
Filmové projekce: Easy Rider, L’homme orchestre, St. Trinian’s, The Doors, La Môme,
Closer
Koordinátoři akce: Lukáš Smrkovský, Martina Náhlíková
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PRKNA festival hudebního divadla
Hradec Králové, 4. – 6. dubna 2014
Účastníků: 109
Tradiční akce HM ČR. Na půdě loutkového divadla Drak v Hradci Králové se
odehrává setkání studentských divadelních souborů, které samostatně nebo pod
vedením svých pedagogů provozují vlastní divadelní představení, jejichž důležitou a
nedílnou součástí je hudba.

Prkna jsou soutěžní přehlídkou a v porotě zasedli odborníci z oblastí slova,
scénické hudby a divadelní režie, aby vyhodnotili nejlepší soutěžní představení a
pomohli mladým divadelním nadšencům praktickými radami v jejich další tvorbě.
Součástí festivalu byly také neformální akce, workshopy i představení.

Soubory, které se zúčastnily přehlídky:
Zelená revolta v literatuře – soubor Greenhorns; Hudební mládež ČR
Kachní dvorek – soubor ZUŠ Králíky
Babička – Božena, studentský soubor z Liberce
Muzikál Taneční škola – divadelní spolek DC Eagle
Red Mind – soubor Červená revolta; Hudební mládež ČR
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Porota:
spisovatelka a dramatička Daniela Fischerová
operní režisérka Renata Fraisová
režisér David Kříž
Divadelní představení:
Poslední trik Georgese Mélièse – Divadlo Drak (pátek 4. dubna 2014)
Il Congelatore – Kočovné divadlo Ad Hoc (sobota 5. dubna 2014)
Koordinátorka akce: Eva Matušková, Martina Náhlíková
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Duhová bouře – festival v Liberci
Liberec, 29. – 31. května 2014
Účastníků: 184
24. ročník festivalu DUHOVÁ BOUŘE se uskutečnil za podpory Statutárního
města Liberec a dalších zúčastněných institucí, nadací a firem. Festival zahájila ve
čtvrtek 29. května večer série hudebních a tanečních workshopů v Klubu HM Liberec,
v rámci nichž probíhaly mimo jiné nácviky na taneční flashmob.

V pátek 31. května odpoledne centrum města oživil Velký duhový karneval, tj.
karnevalový průvod městem vedený souborem TAM TAM BATUCADA pod vedením
Miloše Vacíka. Vše vyvrcholilo multižánrovým koncertem na náměstí Dr. E. Beneše,
v rámci něhož vystoupili Cheerleaders a Streetdancers z tanečního studia TAKT,
orientální tanečnice studia Mariam, folklorní soubor Jizera, taneční soubor Divokej Ir a
soubor hráčů na darbuky. Poté se program přesunul do prostor liberecké ZUŠ, kde se
odehrála veřejná zkouška tanečního flashmobu.
Celé sobotní dopoledne probíhal hudební a zábavný program DUHOVÉ
MĚSTO v centru Liberce na Soukenném náměstí, kde se realizovala série performancí a
vystoupení mladých umělců. Návštěvníci a náhodní kolemjdoucí mohli zhlédnout
například instantní rockovou operu Babička, bollywoodskou choreografii Maahi-Ve,
koncert studentské kapely Vyhozený pojistky či vystoupení tanečnic studia Mariam.
Zároveň byl připraven zábavný výtvarný a hudební program pro děti i mládež.
V poledne se odehrál flashmob koncipovaný jako Homage to Ray Charles, při němž
několik desítek mladých lidí tančilo na píseň Hit the road Jack. Festival zakončil
odpolední koncert s názvem Bouře barev, který se konal v prostorách Oblastní galerie
Liberec.
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Obyvatelé města Liberce i návštěvníci festivalu měli možnost strávit dva dny
v inspirativní atmosféře ve společnosti výtvarného, tanečního a hudebního umění. Děti a
mladí lidé mohli rozvíjet svoje estetické cítění i umělecké dovednosti na koncertech,
tanečních, hudebních a výtvarných workshopech.
Na akci Duhová bouře 2014 vystoupilo 46 umělců z České republiky. Festivalu
se zúčastnilo přes 100 účastníků, dětí a mládeže, a téměř 500 návštěvníků veřejné
produkce v centru města.
Koordinátorky akce: Pavel Smrkovský, Jana Lánská
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Letní škola Hudební mládeže – Chyba v umění
Třeboň, 30. června – 9. července 2014
Účastníků: 34
Deset dní plných umění, které na zámku v Třeboni prožijí frekventanti Letní
školy HM, jež má více jak dvacetiletou tradici a nabízí svým účastníkům setkání
s předními osobnostmi naší kulturní scény, s nejrozmanitějšími uměleckými
kategoriemi i se sebou samými.

V průběhu deseti dnů mají možnost absolvovat řadu workshopů, besed,
performancí, přednášek, taneční večer a navštívit originální moštárnu, čajovnu nebo
literární kavárnu. Dominantním motivem letní školy jsou divadelní tvůrčí dílny, které
ústí v privátní divadelní představení účastníků na prknech třeboňského divadla. Každý
den rámuje humorná rozcvička, Hyde park, ranní zpívání a večerní citáty uzavřené
čtením na dobrou noc.
Letní škola 2014 představila téma „Chyba v umění“
Hosté LŠ HM 2014
prof. Martin Hilský, Daniela Fischerová, Nataša Novotná, Jiří Suchý, Přemysl Rut,
Markéta Potužáková, Lenka Dandová

Koordinátorka akce: Eva Matušková
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Letní tábor Hudební mládeže v Poděbradech
Poděbrady, 13. – 22. srpna 2014
Účastníků: 72
Letní tábor Hudební mládeže je určen pro amatérské a poloamatérské hudebníky
ve věku od 15 do 23 let. Program letního tábora obsahuje kurzy orchestrální hry, kurzy
komorní hry, klavírní kurzy, kurzy sborového zpěvu a kurzy sólového zpěvu a práce s
hlasem. Součástí programu je také společné muzicírování v lázeňských domech a na
kolonádě a dva závěrečné koncerty pro veřejnost.
Doplňkový program tábora se dotýká dalších oborů (tanec, výtvarné umění)
vede k rozšíření obzorů účastníků a k pochopení souvislostí mezi různými druhy umění.

V roce 2014 se potřetí uskutečnil také Dětský hudební tábor, který probíhal pod
vedením prof. Evy Kleinové souběžně s Letním táborem. Byl určen pro děti se zájmem
o hudbu ve věku od 10 do 14 let, jeho součástí byly mj. výtvarné dílny s Evou
Krejčíkovou. Děti se zapojily také do programu hlavního tábora, včetně závěrečného
koncertu.
Lektoři LT 2014:
Jan Kyjovský (sbor), Petr Lichnovský (orchestr), Miron Šmidák (klavír), Veronika
Liebigová (dechové nástroje), Lucie Langerová (klavír), Kristýna Kleinová (smyčcové
nástroje), Marcela Salajková (orientální tanec), Eva Matušková (balet)
Koordinátor akce: Pavel Smrkovský
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FESTIVAL MLADÁ SMETANOVA LITOMYŠL
Litomyšl 18. – 22. září 2014
Účastníků: 1216
Mladá Smetanova Litomyšl je hlavním festivalem Hudební mládeže. Čtyři dny
plné hudby, divadla a tance se konají každý rok třetí víkend v září. Od čtvrtka do neděle
se v romantickém městě Litomyšl mohli příznivci hudby, tance a divadla setkat na
nejrůznějších kulturních akcích s dalšími účastníky tohoto festivalu.

41. ročník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl byl realizován v termínu 19. –
22. září. Dramaturgický záměr festivalu byl otevřít mladým posluchačům i
litomyšlskému publiku a dalším návštěvníkům z celé ČR téma „umění improvizace“
jako svébytné umělecké disciplíny, která se v hudbě, divadle a dalších uměleckých
oborech řídí poučeností interpreta, jeho řemeslnou zdatností i pohotovostí.
Festival Mladá Smetanova Litomyšl spolupořádaly Hudební mládež ČR, o.s. a
Město Litomyšl ve spolupráci s dalšími subjekty. Všechny festivalové akce navštívilo
přes 1200 diváků, z toho téměř 900 dětí a mladých lidí do 26-ti let z Pardubického
kraje. Na festival se akreditovalo 228 členů Hudební
mládeže z celé ČR, kteří navštívili všechny festivalové
programy.
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PROGRAM FESTIVALU MSL – 41. ročník
19. – 22. září 2014
SOBOTA 20. 9. 2014
13.30 Zahradní slavnost
Vystoupení orchestrů a pěveckých
sborů
Klášterní zahrady

PÁTEK 19. 9. 2014
10.00 Jiří Stivín
Představení pro studenty středních škol
Smetanův dům
13.15 Hledej B. S. aneb Smetana je
nejlepší
Interaktivní soutěž žáků základních škol

16.30 Opera Fashion II
Nenapodobitelná módní show šesti
světových návrhářů
Smetanův dům

19.30 Slavnostní zahájení festivalu –
Jiří Stivín & Jaroslav Šindler
Koncert
Smetanův dům

20.00 Jiřinkový ples
Hana Robinson Trio, Black Band ZUŠ
J. Kociána, Dechový orchestr ZUŠ
Liberec
Ples pro účastníky festivalu – téma
„Extravagance“
Smetanův dům

21.30 Hold Bedřichu Smetanovi
Série krátkých pěveckých, tanečních a
hudebních vystoupení k poctě B.
Smetany
Smetanovo náměstí

NEDĚLE 21. 9. 2014
10.00 Jiří Pazour
Matiné klavírní improvizace
Smetanův dům

22.30 Face2Art
Autorská čtení, taneční a hudební
vystoupení laureátů soutěže projektu
virtuální galerie
Smetanův dům

PONDĚLÍ 22. 9. 2014
10.00 Cesta do Morriconie
Pohádka pro nejmenší (MŠ a ZŠ)
Smetanův dům

Koordinátoři akce: Pavel Smrkovský, Eva Matušková
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Kreativní seminář Face2Art
Příbram, 21. – 23. listopadu 2014
Účastníků: 173
Kreativní seminář, zcela nová víkendová akce Hudební mládeže zaměřená na
mladé umělce a jejich tvorbu, byl koncipovaný jako sedm workshopů inspirovaných
sedmi uměleckými kategoriemi virtuální galerie Face2Art.
Mladí tvůrci tak během 40-ti hodin zažili intenzivní seminář plný psaní,
filmování, focení, tance, skládání hudby i textů a nahrávání vytvořených písní.
Program semináře:
PÁTEK
19:00 Zahájení v hotelu Pramen
19:30 Efektní seminář fotografie – systém Da Vinci
20:30 Expresivní seminář básně
21:30 Intenzivní seminář písně – Smetana systém
22:30 Efektivní seminář filmu
SOBOTA
8:00 Snídaně
9:00 Impresivní seminář choreografie
10:30 Progresivní seminář povídky
12:00 Oběd
13:00 Filmový ateliér a kompoziční dílna
17:00 Volná tvorba, nahrávání, postprocessing
18:00 Večeře
19:00 Písňový večer s Hankou Robinson
22:00 Film na přání
NEDĚLE
8:00 Snídaně
9:00 Exkluzivní přehlídka vytvořených děl
Propagace festivalu byla realizována emailovými pozvánkami, dopisy a plakátky na
gymnázia a univerzity po celé ČR a informační kampaní na sociálních sítích (Facebook,
Twitter) a webových stránkách HM ČR.

Koordinátor akce: Eva Matušková

FACE2ART 2014
Praha, celoročně, vyhlášení 24. ledna 2015
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Účastníků:

218 soutěžících v projektu,
727 hlasujících diváků

FACE2ART je dlouhodobý projekt, který se zaměřuje na podporu mladých
tvůrců, talentované mládeže, v sedmi uměleckých oborech – hudební skladba, tvorba
písně, film, fotografie, povídka, báseň, choreografie – pod patronátem významných
uměleckých osobností ČR.

Třetí ročník organizovaný v plném rozsahu s virtuální galerií www.face2art.cz
rozšířil možnosti spolupráce s mladými tvůrci, kteří mají umění jako svého koníčka i se
začínajícími umělci, kteří si zvolili umění jako svou budoucí profesi.
Hudební, literární i výtvarné obory se staly platformou pro setkávání tvořivě zaměřené
mládeže v diskusních fórech, workshopech i propagačně zaměřených akcích.
Patroni jednotlivých kategorií:
Báseň – Jiří Žáček
Povídka – Daniela Fischerová
Krátký film – Olga Sommerová
Fotografie – Robert Vano
Hudební skladba – Vlastislav Matoušek
Píseň – Hana Robinson
Choreografie – Nataša Novotná
Hlavní ceny FACE2ART 2014 získali:

BÁSEŇ

14 – 18 let

19 – 23 let

Lukáš Smrkovský

Markéta Zvolánková
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POVÍDKA

Michaela Mašková

1. Michaela Richterová

Anna Reichelová

2. Marek Zelinka

FOTOGRAFIE

Radka Vaňková

Lenka Havelková

KRÁTKÝ FILM

1. Filip Janoušek

1. Tým autorů filmu The Sisters

2. Lukáš Smrkovský

2. Tým autorů filmu Malířka a

speciální cena: Petra Chaloupková

zahradník
speciální cena: P. Kříž, P. Kozel,
J. Krautwurm

PÍSEŇ

Michaela Mašková

Magdaléna Moudrá

skupina LES
skupina McSabbath
HUDEBNÍ SKLADBA

skupina Percules

1. Jan Krejčí
2. Jan Borek

CHOREOGRAFIE: autoři choreografie Diktátorský mim

Ceny publika FACE2ART 2014 získali:
BÁSEŇ

Sára Jandová

POVÍDKA

Martina Jelínková

FOTOGRAFIE

Jana Špererová

KRÁTKÝ FILM

Lukáš Smrkovský

PÍSEŇ

Lenka Hronová

HUDEBNÍ SKLADBA

Šimon Kvapil

CHOREOGRAFIE

Feather dancers

Cenu Hudební mládeže získali:
BÁSEŇ

Nikola Sedloňová (za nápaditou imaginaci)
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Lucie Langerová

Jan Hoferek (za myšlenkovou a výrazovou vytříbenost)
CHOREOGRAFIE

Jan Mouca (za umělecké ztvárnění díla)

Ocenění Finalista FACE2ART 2014 získali:
BÁSEŇ

Zuzana Skácelová, Kateřina Šebková, Ilja Číčel

POVÍDKA

Aneta Hřebejková, Tereza Janatová & Maxmilián Ďatelinka

FOTOGRAFIE

Anna Bílková, Tereza Sikorová, Miroslav Zenkl

CHOREOGRAFIE

Natálie Matysková & Jan Mouca, Petra Trňáková & Jakub Dvořák

Koordinátorka projektu: Eva Matušková

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HUDEBNÍ MLÁDEŽE ČR
Statutárním orgánem občanského sdružení Hudební mládež ČR je Výbor HM ČR.
Členové Výboru ze svého středu volí předsedu, dva místopředsedy a tříčlennou revizní
komisi.
Pavel Smrkovský
předseda celostátního výboru HM ČR

Členové celostátního výboru HM ČR:
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Mgr. Eva Matušková
generální sekretář
Mgr. Jana Lánská
Mgr. Klára Nováková
Marcela Salajková
Ing. Markéta Steklá
Martin Fišer
Ing. Libor Juříček
MUDr. Sandra Bláhová
MUDr. Michaela Munzarová

Nejvyšším orgánem sdružení je Konference zástupců členů HM, kde lektoři,
animátoři a aktivní členové nebo jimi pověření zástupci hlasováním rozhodují o
klíčových otázkách sdružení.
Počet klubů a klubíků HM k 31. 12. 2014 je 324.
Animátoři a lektoři Hudební mládeže České republiky celoročně organizují centrální
akce určené pro členy Hudební mládeže a mladé lidi ve věku od 14 do 26 let. Od roku
2005 pomáhají s organizací akcí také desítky mladých dobrovolníků, aktivních členů
HM ČR.

Propagace a PR
Plakáty a pozvánky na veškeré centrální akce jsou rozesílány na 350 gymnázií a
420 ZUŠ v celé ČR, do 324 klubů a vyvěšeny v desítkách dalších středních a vysokých
škol. Každý registrovaný člen HM dostává pozvánku prostřednictvím e-mailu nebo
SMS zprávy na mobilní telefon. Kompletní informace o činnosti HM ČR jsou
uveřejňovány na webových stránkách před akcí včetně elektronické přihlášky.
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Hudební mládež nově využívá také služby sociální sítě Facebook, kde má profil
organizace i několika pravidelných akcí. Na facebookových stránkách jsou
uveřejňovány fotografie, videa i novinky z chystaných i probíhajících akcí. Na
Facebooku je využívána i placená reklama, která se ukázala být velmi účinným
prostředkem propagace mezi mladými lidmi. Ke konci roku 2014 začala Hudební
mládež používat také sociální síť Twitter.
Festivaly a další veřejné akce jsou pravidelně propagovány prostřednictvím
českých médií a na mezinárodní úrovni především v síti mezinárodní federace Jeunesses
Musicales International. Nedílnou součástí PR jsou tištěné materiály, které informují o
činnosti HM ČR a propagují symboly jednotlivých akcí a logo HM ČR.
V roce 2014 jsme navázali spolupráci s Českou televizí vysílající pro děti a
mládež v rámci televize Déčko, která natočila dvě reportáže na našich akcích Letní
tábor Hudební mládeže a Mladá Smetanova Litomyšl a odvysílala je ve svém
pravidelném zpravodajství.
Mediálním partnerem Hudební mládeže ČR je Český rozhlas.

PŘÍJMY A VÝDAJE HM ČR V ROCE 2014
Období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

PŘÍJMY:
PŘÍJMY
Dotace MŠMT

1.051.000,-

Granty obcí a krajů

86.000,-

Sponzorské dary

191.000,-

Účastnické poplatky a členské příspěvky

705.044,-
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Ostatní příjmy z činnosti (prodej programů, vstupenek apod.)
Příjmy celkem

32.460,2. 065.504,-

VÝDAJE:
VÝDAJE
Provoz sekretariátu (pronájmy, materiál, telefony, poplatek JMI,
propagace HM ČR)

416.270,-

Náklady krátkodobé akce (festivaly, přehlídky) a projekt Face2Art

767.585,-

Investice

55.600,-

Náklady letní tábory (Poděbrady, Třeboň)

485.981,-

Mzdy + OPPP

250.000,-

Podpora klubů

90.068,-

Výdaje celkem

2. 065.504,

Poděkování

Děkujeme za trvalou podporu Hudební mládeže ČR těmto institucím a společnostem:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pardubický kraj
Statutární město Liberec
Městský úřad Litomyšl
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Nadace život umělce
PANTAP s.r.o., Praha
K-NET s.r.o., Brno
Solidea, s.r.o.
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