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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 už téměř 30 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 táborů 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, z. s. má k 31. 12. 2019 přes 8600 členů a působí  

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 2019 

 

18. ZIMNÍ FILMOVÁ ŠKOLA HM ČR  

Praha, 22. – 24. února 2019 

 

„PRKNA“  

18. ročník FESTIVALU HUDEBNÍHO DIVADLA 

Hradec Králové, 5. – 7. dubna 2019 

 

„DUHOVÁ BOUŘE“  

29. FESTIVAL HUDEBNÍ MLÁDEŽE V LIBERCI 

Liberec, 29. května – 1. června 2019 

 

„TICHO V UMĚNÍ“ 

LETNÍ ATELIÉR HM ČR 

Třeboň, 1. - 10. července 2019 

  

LETNÍ TÁBOR HUDEBNÍ MLÁDEŽE ČR 

Poděbrady, 14. – 23. srpna 2019 

 

MLADÁ SMETANOVA LITOMYŠL – 46. ročník 

Litomyšl, 19. – 22. září 2019 

 

KREATIVNÍ SEMINÁŘ FACE2ART 

Praha, 8. – 10. listopadu 2019 

 

FACE2ART 2019 

Praha, celoročně 

Vyhlášení 8. ročníku 7. prosince 2019 

 

SEMINÁŘE, WORKSHOPY A ŠKOLENÍ 
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Zimní filmová škola 

 

Praha, 22. – 24. února 2019 

Účastníků: 102 

 

Víkendový minifestival světa filmového umění je jedinou akcí mezi festivaly HM ČR 

zaměřenou čistě na filmové umění. Doplňuje široké spektrum záběru akcí HM ČR  

o kvalitní kinematografii s důrazem na filmy s výraznou hudební složkou. Akreditovaní 

účastníci festivalu se účastní také filmových workshopů, besed s pozvanými filmovými tvůrci 

a diskusí o jednotlivých aspektech filmových snímků.  

 

Téma: TANEC A FILM 

 18. ročník ZFŠ představil Tanec ve filmu jako svébytné múzické umění prezentované 

filmovými prostředky od muzikálových tanečních čísel po ojedinělé koncepty čistě tanečního 

filmu. 

ZFŠ 2019 jsme netradičně zahájili návštěvou legendárního představení Sólo pro tři 

na prknech Stavovského divadla, které je souborem 

ikonických choreografií Petra Zusky na písně šansoniérů 

Jacquese Brela, Vladimira Vysockého a Karla Kryla. 

Emocionálně působivá i humorná taneční čísla byla inspirací 

pro sobotní filmové dílny. Během tvůrčích filmových dílen 

měli účastníci možnost sami si vyzkoušet práci filmových 

tvůrců. Rozděleni do skupin vytvářeli a natáčeli krátké 

filmy, ve kterých byl hlavním nositelem děje zejména tanec 

či jakékoli pohybové vyjádření. Součástí programu byla  

i taneční párty v kostýmech oblíbených filmových postav 

účastníků ZFŠ.  

Nechyběl ani tradiční Velký filmový kvíz – vzdělávací soutěž týkající se filmů, 

v nichž byl významně použit právě flashback. 

 

Filmové projekce: Zpívání v dešti, Strange fish, Tančím, abych žil 
 

Koordinátoři akce: Lukáš Smrkovský, David Le Cam, Martina Náhlíková 
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PRKNA festival hudebního divadla 

 

Hradec Králové, 5. – 7. dubna 2019 

Účastníků: 103 

 

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 inscenace,  

jejichž důležitou a nedílnou součástí je hudba.  

Prkna jsou soutěžní přehlídkou a v porotě zasedli odborníci z oblastí herectví, 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, a jejich inscenace: 

Kablavejš – Divadlo L. S. Nemožného 

Le Vitae – Majákovci 

Hamlet, kralevic dánský – Oktáva 

Dvě lahve – Něžná facka 

Alenka aneb Carrollovy přízraky – EMBETE 

Puf Puf – Puf 

 

Porota:  

Linda Keprtová 

Jiří Vyšohlíd 

Vladimíra Bezdíčková 

 

Doprovodný koncert:  

VENTIL DUO 

 

 

Koordinátoři akce: Martina Náhlíková, David Le Cam, Adam Závodský 
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Duhová bouře – 29. ročník festivalu v Liberci 

 

Liberec, 29. května – 1. června 2019 

Účastníků: 431 

 

 29. ročník festivalu Duhová bouře spolupořádal Klub Hudební mládeže Liberec, z. s. 

Festival během čtyř dní navštívilo více než 3 000 občanů Liberce a jeho návštěvníků všech 

věkových kategorií.  

Prvním programem festivalu byl večer nazvaný Hudba ^ Slam poetry, který se 

uskutečnil ve středu v prostorách KSC Lidové Sady. Během něj vystoupily kapely Půlnoční 

meloun a Adamovo žebro a také několik slamerů. Poté se konal taneční workshop pořádaný 

členy Klubu HM Liberec spojený se zkouškou tanečního flashmobu. 

Slavnostně byl ale festival zahájen ve čtvrtek 30. května, kdy se konal tradiční průvod 

městem nazvaný Duhový karneval vedený souborem TAM TAM BATUCADA. Vše 

vyvrcholilo multižánrovým koncertem na náměstí Dr. E. Beneše, v rámci něhož vystoupili 

Cheerleaders z tanečního studia TAKT, orientální tanečnice studia Aisha, folklorní soubor 

Jizera, děti ze Studia Beruška, členové Vem Camará Capoeira Liberec, tanečníci standardních 

a latinskoamerických tanců ze studia Alta dance či kurzisté Malex Ballet.  

V pátek dopoledne se členové Hudební mládeže zapojili do projektu Guerilla 

Poetring a rozdávali básně v ulicích města Liberce. „Básnění v ulicích“ bylo doprovázeno 

hudbou, rozdáváním balónků a drobnými výtvarnými performancemi. 

V pátek odpoledne proběhly dvě reprízy tanečního flashmobu Because the night. 

Euforizující atmosféru bleskového tanečního vystoupení Flashmob ve veřejném prostoru 

předali náhodným kolemjdoucím mladí tanečníci a tanečnice na nám. Dr. E. Beneše a 

Soukenném náměstí.  

V sobotu dopoledne byl pro děti připraven zábavný program nazvaný Duhová ZOO. 

V areálu liberecké zoologické zahrady bylo rozmístěno celkem sedm stanovišť rozvíjejících 

v nejmladších návštěvnících smysl pro rytmus, výtvarné cítění a pohybové dovednosti.  

 

Koordinátoři akce: Pavel Smrkovský, Lukáš Smrkovský, Michaela Krupičková, Lenka Drahá, 

Martina Náhlíková 
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Letní ateliér Hudební mládeže – TICHO V UMĚNÍ 

 

Třeboň, 1. – 10. července 2019 

Účastníků: 51 

 

Deset dní plných umění, které na zámku v Třeboni prožijí frekventanti Letního 

ateliéru HM, který 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 nebo navštívit literární kavárnu. Dominantním 

motivem Letního ateliéru jsou divadelní tvůrčí dílny, které ústí v privátní divadelní 

představení účastníků na prknech třeboňského divadla J. K. Tyla nebo v plenéru města. Každý 

den rámuje humorná rozcvička, Hyde park, ranní zpívání a večerní citáty uzavřené čtením na 

dobrou noc.  

 

Letní ateliér 2019 představil téma „TICHO V UMĚNÍ“. 

 

 

Hosté LA HM 2019: 

Martin Hilský 

Jan Králík 

Michal Štípa 

Miloš Vacík 

Daniela Fischerová 

Olga Sommerová 

 

 

 

Koordinátoři akce: Pavel Smrkovský, Martina Náhlíková, Lukáš Smrkovský, Eva Matušková 
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Letní tábor Hudební mládeže v Poděbradech 

 

Poděbrady, 14. – 23. srpna 2019  

Účastníků: 63 

 

Letní tábor Hudební mládeže je určen pro amatérské a poloamatérské hudebníky ve 

věku od 12 do 23 let. Program letního tábora obsahuje kurzy orchestrální hry, kurzy 

komorní hry, kurzy dechových nástrojů, klavírní kurzy, kurzy kompozice, kurzy 

sborového zpěvu a kurzy sólového zpěvu a práce s hlasem. Součástí programu je také 

společné muzicírování v lázeňských domech a na kolonádě a závěrečný koncert pro veřejnost.  

Účastníci LT mohou chodit i na různé taneční kurzy – balet, jazz musical dance a 

step. Doplňkový program tábora se dotýká dalších oborů (divadlo, výtvarné umění) vede k 

rozšíření obzorů účastníků a k pochopení souvislostí mezi různými druhy umění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lektoři LT 2019:  

Michael Pinkas (sbor), Ivo Görlich (komorní orchestr a smyčcové nástroje), Kristýna 

Bečvářová (zpěv), Marek Cimbál (kompozice), Nela Dusová (dechové nástroje), Lucie 

Langerová, Hana Stýblová a Marek Cimbál (klavír), Martina Náhlíková (jazz musical dance a 

step), Kamila Borovská (step), Eva Matušková (balet) 

 

Koordinátoři akce: Pavel Smrkovský, Martina Náhlíková 
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Festival Mladá Smetanova Litomyšl  

 

Litomyšl 19. – 22. září 2019 

Účastníků: 1653 

 

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. 

46. ročník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl byl realizován v termínu 19. – 22. 

září. Dramaturgický záměr festivalu chtěl přiblížit dětem, mladým posluchačům i 

litomyšlskému publiku a dalším návštěvníkům hudební, taneční a dramatická díla inspirovaná 

známou literární předlohou (Malý princ, Romeo a Julie, Alenka v říši divů etc.). 
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Festival Mladá Smetanova Litomyšl spolupořádaly Hudební mládež ČR, z. s. a Město 

Litomyšl ve spolupráci s dalšími subjekty. Všechny festivalové akce navštívilo přes 1400 

diváků, z toho cca 670 dětí a mladých lidí do 26-ti let z Pardubického kraje. Na festival se 

akreditovalo 203 členů Hudební mládeže z celé ČR, kteří navštívili všechny festivalové 

programy. 

 

PROGRAM FESTIVALU MSL – 46. ročník

ČTVRTEK 19. 9. 2019  

 

10.00 Jak si hrají tatínkové - Divadlo DRAK  

Představení pro mateřské školy 

 Smetanův dům 
 

PÁTEK 20. 9. 2019 

 

10.30  Top Art Vlog Live 

 Pořad pro studenty středních škol 

 Smetanův dům 

 

19.00 Slavnostní zahájení festivalu:  

MALÝ PRINC 

Muzikál v produkci Studia DVA  

v titulní roli s Janem Cinou 

Smetanův dům 

 

20.45 Pocta Janu Králíkovi 

Oslava předání Ceny České hudební 

rady RNDr. Janu Králíkovi 

Smetanův dům 

 

21.15 Vernisáž výstavy fotografií Face2Art 

Smetanův dům 

 

21.21  Půlnoční meloun 

Koncert jazzrockové kapely 

Smetanův dům 

 

 

SOBOTA 21. 9. 2019 

 

8.00     Starodávný jarmark 

 Smetanovo náměstí 

 

10.00 – 16.00 Pall Mall Art  

  Hudební vystoupení, autorská  

čtení, slam poetry, divadelní  

inscenace, projekce 

  Smetanův dům a okolí 

 

16.30 SLAM POETRY MSL EXHIBITION 

Mistr ČR Anatol Svahilec, Ing. Puding, 

L. S. Nemožný a další představitelé 

české slam poetry v jedinečné exhibici 

Smetanův dům 

  

20.00 Festivalový ples – „World of words“ 

Kostýmovaný ples účastníků festivalu 

 Za doprovodu kapely The 6 Fireballs 

 Smetanův dům 
 

NEDĚLE 22. 9. 2019 

 

10.00 Tak trochu sváteční  

shakespearovská pošta 

Pořad o sonetech Williama Shakespeara 

v podání překladatele prof. Martina 

Hilského a za doprovodu hudebníka 

Daniela Dobiáše  

Smetanův dům 

               

 

Koordinátoři akce: Pavel Smrkovský, Martina Náhlíková, Lukáš Smrkovský, Veronika 

Bezdíčková, Laura Marie Smrkovská 
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Kreativní seminář Face2Art 

 

Praha, 8. – 10. listopadu 2019 

Účastníků: 114 

 

Kreativní seminář je víkendová akce Hudební mládeže zaměřená na mladé umělce  

a jejich tvorbu. Koncipovaný byl jako několik workshopů inspirovaných sedmi uměleckými 

kategoriemi virtuální galerie Face2Art. 

Mladí tvůrci tak během 40-ti hodin zažili intenzivní seminář plný psaní, focení, tance, 

skládání hudby i textů a nahrávání vytvořených písní.  

Program semináře: 

 

PÁTEK 8. 11. 2019 

Seznamka + zahájení Kreativního semináře   19.00  

Kompozice snadno a rychle     19.19  

HM poetry – Jak na báseň?     20.30  

 

SOBOTA 9. 11. 2019 

Songwriting – skládáme píseň        9.00  

Tanec…a tanec jinak! (tvorba choreografií)                13.30  

Fotoworkshop – příběh obrazem                  16.00  

Recept na Povídku - drama v dialogu a vy     19.45  

Nanodílny         21.30 

Promítání filmu na přání       22.22  

 

NEDĚLE 10. 11. 2019 

Prezentace písní, pouštění choreografií, fotek, čtení…     9.30  

 

Koordinátoři akce: David Le Cam, Lukáš Smrkovský, Laura Marie Smrkovská, Veronika 

Bezdíčková, Eva Matušková, Martina Náhlíková 
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FACE2ART 2019 

Praha, celoročně, vyhlášení 7. prosince 2019 

 

Účastníků:   203 soutěžících v projektu  

   509 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. 

 

 

Osmý 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. 

  

Kromě webové platformy, na které je umístěna virtuální galerie, má projekt i svou 

vlastní facebookovou stránku: https://www.facebook.com/Face2ArtHM/   

 

http://www.face2art.cz/
https://www.facebook.com/Face2ArtHM/
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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 

Koordinátorky projektu: Eva Matušková, Lucie Langerová 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA HUDEBNÍ MLÁDEŽE ČR 

Organizační struktura organizace HM ČR:    

 

 Schéma HM ČR ukazuje kompetenční a výkonné složky organizace. V čele HM ČR 

stojí Výbor, který rozhoduje o naplňování Koncepce činnosti a rozvoje HM ČR. Výbor vede 

volený předseda HM ČR, který společně se sekretariátem HM ČR tvoří Centrálu HM. Ta se 

stará o běžný chod organizace, tj. administrativu, finance, komunikaci, koordinaci 

jednotlivých složek a řízení jednotlivých procesů. Pro jednotlivé kraje jsou určeni krajští 

koordinátoři, kteří spolupracují s Patrony Klubíků a Lektory. Patroni řídí Lektory Klubíků a 

dohlíží na jejich práci se členy HM během celoroční činnosti Klubíků. Lektoři HM řídí tým 

Animátorů a Aktiv – aktivních členů HM, kteří často tvoří předsedy mládežnických Klubů 

HM, ve kterých se sdružují mladí lidé nejčastěji ve věku 14 – 24 let. Na veškeré organizační 

složky dohlíží Centrála HM, kterou zpětně kontroluje Výbor HM ČR. 

 

Aktivity a procesy HM ČR: 

• Akce Klubů a Klubíků HM 

• Podpora kulturních aktivit neorganizované mládeže 

• Festivaly, semináře, tábory, workshopy, soutěže, kampaně 

• Mezinárodní kulturní spolupráce mládeže  

• Volnočasové aktivity členů 
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Činnost Hudební mládeže ČR je založena na dobrovolnické práci členů i nečlenů HM. 

Dobrovolníci z řad mladých lidí se aktivně zapojují do činnosti v organizaci a podle úrovně 

své angažovanosti v místě svého působení mohou zastávat například pozici Aktiv, tj. aktivní 

člen HM, nebo později Animátor HM. Tito mladí lidé pomáhají realizovat akce ve svém 

Klubu nebo Klubíku a jako animátoři pomáhají realizovat i centrální akce Hudební mládeže 

ČR. Ze starších animátorů se po několika letech práce a nabírání zkušeností často stávají 

Lektoři HM, kteří dále vedou tým animátorů HM ČR a prakticky i metodicky udržují chod 

organizace.  

 

Důležitými dobrovolníky Hudební mládeže jsou Lektoři Klubíků a také Patroni, kteří se 

věnují především práci s dětmi v jejich celoroční činnosti, Patroni řídí lektory Klubíků a jsou 

garanty jejich činnosti. Rodiče členů HM často pomáhají na různých akcích pořádaných pro 

jejich děti a tvoří tak neformální složku organizační struktury HM ČR.

 

Členové celostátního výboru HM ČR: 

 

Pavel Smrkovský 

předseda celostátního výboru HM ČR  

Lektor HM ČR 

 

BcA. Martina Náhlíková 

generální sekretářka 

Lektorka HM ČR 

 

Mgr. Eva Matušková 

Vedoucí Lektorka HM ČR 

 

Lucie Langerová 

Lektorka HM ČR 

 

Jana Lánská 

Lektorka HM ČR 

 

Mgr. Klára Nováková 

Lektorka HM ČR 

 

Lukáš Smrkovský 

Lektorka HM ČR 
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Animátoři HM ČR: 

Veronika Bezdíčková 

Kateřina Lebedová 

Anežka Mann 

Laura Marie Smrkovská 

Jan Borek 

David Le Cam 

Adam Závodský 
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Propagace a PR  

Plakáty a pozvánky na veškeré centrální akce jsou rozesílány na 301 gymnázií, středních a 

vysokých škol, 402 ZUŠ a 195 DDM v celé ČR, do Klubů a Klubíků HM a vyvěšeny v 

desítkách dalších středních a vysokých škol. Každý registrovaný člen HM dostává pozvánku 

prostřednictvím e-mailu. 

Kompletní informace o činnosti HM ČR jsou uveřejňovány na webových stránkách:  

www.hudebnimladez.cz 

Na webových stránkách jsou k dispozici informace o probíhajících akcích – včetně 

elektronických přihlášek. Ve druhé polovině roku 2019 jsme zahájili práce na vytvoření nové 

webové prezentace Hudební mládeže. Z důvodu úspory finančních prostředků a současně 

podpory participace mladých lidí na dění uvnitř organizace jsme do výstavby webu zapojili i 

členy animátorského a lektorského týmu. 

 Komunikace mladých lidí dnes probíhá především na sociálních sítích  

a Hudební mládež reflektuje jejich potřeby a prezentuje se jim prostřednictvím platformy, 

která je dnes přirozenou každodenní součástí jejich životů. Hudební mládež využívá služby 

sociální sítě Facebook, kde má profil organizace i několika pravidelných akcí, ke kterým vždy 

vytváříme i aktuální facebookové události. Na facebookových stránkách jsou uveřejňovány 

fotografie i novinky z chystaných i probíhajících akcí. Na profilu organizace jsou sdíleny 

informace o všech centrálních akcích, projektech HM ČR i jednorázových aktivitách: 

https://www.facebook.com/hudebnimladez 

 

Facebookové stránky centrálních akcí HM ČR  

Zimní filmová škola: https://www.facebook.com/zfshm/ 

PRKNA – festival hudebního divadla: 

https://www.facebook.com/Prknafestivalhudebnihodivadla/  

Duhová bouře: https://www.facebook.com/duhovaboure/  

Letní ateliér Hudební mládeže: https://www.facebook.com/letniatelierhm/  

Letní tábor Hudební mládeže: https://www.facebook.com/letnitaborHM/  

Mladá Smetanova Litomyšl: https://www.facebook.com/MladaSmetanovaLitomysl/ 

 

Vlastní facebookovou stránku má i projekt virtuální galerie Face2Art: 

https://www.facebook.com/Face2ArtHM/  

http://www.hudebnimladez.cz/
https://www.facebook.com/hudebnimladez
https://www.facebook.com/zfshm/
https://www.facebook.com/Prknafestivalhudebnihodivadla/
https://www.facebook.com/duhovaboure/
https://www.facebook.com/letniatelierhm/
https://www.facebook.com/letnitaborHM/
https://www.facebook.com/Face2ArtHM/


20 
 

Na Facebooku je od roku 2018 využívána i placená reklama, která se ukázala být velmi 

účinným prostředkem propagace mezi mladými lidmi.  

 

Videozáznamy zveřejňuje HM prostřednictvím kanálu Hudební mládeže na YouTube:  

https://www.youtube.com/user/hudebnimladez 

 

 Festivaly a další veřejné akce jsou pravidelně propagovány prostřednictvím českých 

médií (viz přiložené články z denního tisku a online periodik níže) 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 tři reportáže na našich akcích Letní tábor HM 

(http://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/214411000160823/video/) , 

Mladá Smetanova Litomyšl a Duhová bouře  

a odvysílala je ve svém pravidelném zpravodajství.  

V roce 2015 ČT Déčko odvysílalo rovněž reportáže z festivalu Duhová bouře 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/215411000160601) a Mladá 

Smetanova Litomyšl (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-

zpravicky/215411000160917).  

V roce 2016 ČT Déčko natočila reportáž z 15. ročníku hudebního divadla PRKNA a 

odvysílala ji ve Zprávičkách (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-

zpravicky/216411000160424). O tomto festivalu natočilo a vysílalo ČT Déčko reportáž i 

v roce 2018 (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-

zpravicky/217411000160420). 
  

Zároveň s námi v předchozích letech spolupracovaly i některé regionální televize v místech, 

kde Hudební mládež pořádá své pravidelné akce a festivaly 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q6XMYz8yxxc).  

 

 

Mediálním partnerem Hudební mládeže ČR je Český rozhlas. Nejužší spolupráce je se 

stanicí ČRo Rádio Junior, kde Hudební mládež pravidelně informuje o svých centrálních 

akcích (např. https://www.youtube.com/watch?v=EVEPBn9BSU0&feature=youtu.be). 

 

https://www.youtube.com/user/hudebnimladez
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10265744641-zpravicky/214411000160823/video/)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/215411000160601
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/215411000160917
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/215411000160917
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/216411000160424
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/216411000160424
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160420
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/217411000160420
https://www.youtube.com/watch?v=Q6XMYz8yxxc
https://www.youtube.com/watch?v=EVEPBn9BSU0&feature=youtu.be
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Články z denního tisku a televizní reportáže za rok 2019: 

Článek o Duhové bouři 2019 v Týdeníku Liberecko – číslo 23/2019: 
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Článek o Mladé Smetanově Litomyšli 2019 ve zpravodaji LILIE, městském zpravodaji města Litomyšl – 

číslo 9/2019 

Celé číslo dostupné také online - ke stažení zde: 

https://www.litomysl.cz/soubor_zobraz.php?lang=cz&co=lilie&soubor=1567499489321_lilie_2019_9

.pdf 

  

 

 

 

https://www.litomysl.cz/soubor_zobraz.php?lang=cz&co=lilie&soubor=1567499489321_lilie_2019_9.pdf
https://www.litomysl.cz/soubor_zobraz.php?lang=cz&co=lilie&soubor=1567499489321_lilie_2019_9.pdf
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Článek o Mladé Smetanově Litomyšli 2019 na stránkách města Litomyšl 

Celý článek dostupný zde:  

https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=kalendar_akci&akce=detail&id=1548945421160 

   

 

https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=kalendar_akci&akce=detail&id=1548945421160
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Článek o Mladé Smetanově Litomyšli 2019 na stránce Českomoravské pomezí 

Celý článek dostupný zde:  

http://www.ceskomoravskepomezi.cz/aktualita/?id=40457&typ=tz  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceskomoravskepomezi.cz/aktualita/?id=40457&typ=tz
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Článek o Mladé Smetanově Litomyšli 2019 na stránkách časopisu Hudební rozhledy 

Celý článek dostupný zde:  http://www.hudebnirozhledy.cz/2019/11/04/oceneni-jana-

kralika/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

http://www.hudebnirozhledy.cz/2019/11/04/oceneni-jana-kralika/
http://www.hudebnirozhledy.cz/2019/11/04/oceneni-jana-kralika/
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Článek o Mladé Smetanově Litomyšli 2019 na webu Školka Litomyšl 

Celý článek dostupný zde:  http://www.skolkalitomysl.cz/divadlo-jak-si-hraji-tatinkove-n26597.htm  

 

 

 

  

http://www.skolkalitomysl.cz/divadlo-jak-si-hraji-tatinkove-n26597.htm
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Článek o Mladé Smetanově Litomyšli 2019 na stránkách časopisu Harmonie 

Celý článek dostupný zde:  https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/cenu-ceske-hudebni-rady-

ziska-letos-matematik-lingvista-a-hudebni-publicista-jan-kralik.html  

https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/cenu-ceske-hudebni-rady-ziska-letos-matematik-lingvista-a-hudebni-publicista-jan-kralik.html
https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/cenu-ceske-hudebni-rady-ziska-letos-matematik-lingvista-a-hudebni-publicista-jan-kralik.html
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PŘÍJMY A VÝDAJE HM ČR V ROCE 2019 

Období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

PŘÍJMY: 

PŘÍJMY 

Dotace MŠMT  900.000,- 

Granty obcí a krajů 65.000,-  

Sponzorské dary, nadační příspěvky 218.087,- 

Účastnické poplatky a členské příspěvky    513.266,- 

Ostatní příjmy z činnosti (prodej programů, vstupenek apod.) 32.300,- 

Příjmy celkem  1.728.653,- 

 

VÝDAJE: 

VÝDAJE 

Provoz sekretariátu (pronájmy, materiál, telefony, propagace HM ČR) 243.962,- 

Náklady krátkodobé akce (festivaly, přehlídky) a projekt Face2Art 574.891,-  

Náklady letní tábory (Poděbrady, Třeboň) 519.780,- 

Mzdy + OPPP            220.000,-  

Mezinárodní spolupráce 27.620,- 

Vzdělávání 21.450,- 

Podpora Klubů a Klubíků 120.950,- 

Výdaje celkem 1.728.653,- 
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Poděkování 

 

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

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

Pardubický kraj 

Městský úřad Litomyšl 

Město Liberec 

Nadace život umělce 

Ventima s.r.o., Praha 

K-NET s.r.o., Brno 

 

 

 

 
















