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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. 2020 téměř 8200 členů a působí  

po celé České republice. Je aktivní součástí světové sítě  

více ne národních organizací sdružených do federace Jeunesses Musicales International  

a dalších 35 přidružených světových organizací. 
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Přehled centrálních akcí v roce 2020 

 

19. ZIMNÍ FILMOVÁ ŠKOLA HM ČR  

Praha, 7. – 9. února 2020 

 

„(NE)SMYSL V UMĚNÍ“ 

LETNÍ ATELIÉR HM ČR 

Třeboň, 1. - 10. července 2020 

  

LETNÍ TÁBOR HUDEBNÍ MLÁDEŽE ČR 

Poděbrady, 12. – 21. srpna 2020 

 

MLADÁ SMETANOVA LITOMYŠL – 47. ročník 

Litomyšl, 18. – 20. září 2020 

 

KREATIVNÍ SEMINÁŘ FACE2ART (on-line) 

Praha, 6. – 8. listopadu 2020 

 

FACE2ART 2020 

Praha, celoročně 

Vyhlášení 9. ročníku proběhlo 30. ledna 2021 v on-line podobě. 

 

SEMINÁŘE, WORKSHOPY A ŠKOLENÍ 

 

Kvůli pandemii covid-19 se neuskutečnily tyto dvě pravidelné centrální akce: Prkna – 

festival hudebního divadla (Hradec králové) a Duhová bouře (Liberec). Těmto akcím, 

které obvykle pořádáme v měsících duben-červen jsme nejprve našli náhradní termín 

na podzim 2020, bohužel ani v něm se kvůli pandemické situaci nemohly uskutečnit. 
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Zimní filmová škola 

 

Praha, 7. – 9. února 2020 

Účastníků: 104 

 

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: PADOUCH NEBO HRDINA 

 19. ročník ZFŠ představil filmy plné souboje dobra a zla v mnoha jejich podobách, ve 

kterých budou protagonisté čelit potížím ze strany svých protivníků i sebe samých. 

Během tvůrčích filmových dílen měli účastníci možnost sami si vyzkoušet práci 

filmových tvůrců. Rozděleni do skupin vytvářeli a natáčeli krátké filmy s použitím různých 

druhů filmového vyprávění. Součástí programu byla i taneční párty v kostýmech 

(ne)oblíbených filmových padouchů nebo hrdinů účastníků ZFŠ. 

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

v nichž byl významně použit právě flashback. 

 

Filmové projekce: Klub rváčů, Chyť mě, když to dokážeš, Megamysl 
 

Koordinátoři akce: Lukáš Smrkovský, David Le Cam, Martina Náhlíková 
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Letní ateliér Hudební mládeže – (NE)SMYSL V UMĚNÍ 

 

Třeboň, 1. – 10. července 2020 

Účastníků: 49 

 

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 v plenéru města. Každý den rámuje humorná rozcvička, Hyde park, 

ranní zpívání a večerní citáty uzavřené čtením na dobrou noc.  

 

Letní ateliér 2020 představil téma „(NE)SMYSL V UMĚNÍ“. 

 

 

Hosté LA HM 2020: 

Martin Hilský 

Jan Králík 

Radkin Honzák 

Miloš Vacík 

Daniela Fischerová 

Olga Sommerová 

Dagmar Urbánková 

Nataša Novotná 

 

 

 

Koordinátoři akce: Pavel Smrkovský, Martina Náhlíková, Lukáš Smrkovský, Eva Matušková 

 

 



6 
 

Letní tábor Hudební mládeže v Poděbradech 

 

Poděbrady, 12. – 21. srpna 2020  

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 2020:  

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), Hana Stýblová a Anežka Mann (balet) 

 

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

 

Litomyšl 18. – 20. září 2020 

Účastníků: 826 

 

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. 

47. ročník festivalu Mladá Smetanova Litomyšl byl realizován v termínu  

18. – 20. září. Festival Mladá Smetanova Litomyšl spolupořádaly Hudební mládež ČR, z. s.  

a Město Litomyšl ve spolupráci s Pardubickým krajem, Nadací život umělce a dalšími 

subjekty.  

Do dramaturgické skladby festivalu byly už tradičně zařazeny programy určené 

především občanům Litomyšle. Pro nejmenší děti z mateřských škol byla ve čtvrtek 17. září 

připravena pohádka Povídání o pejskovi a kočičce, která se ale bohužel nakonec 

neuskutečnila, protože všechny MŠ a ZŠ kvůli pandemické situaci nakonec odvolaly svou 

účast. Ze stejných důvodů byl na poslední chvíli zrušen také interaktivní workshop Miloše 

Vacíka pro studenty středních a základních škol Litomyšle, který se měl konat v pátek 18. září 

dopoledne.  

Aktuální situace související s epidemií covid-19 měla vliv nejen na změny 

v plánovaném programu, ale i na návštěvnost festivalu. Všechny festivalové akce navštívilo 

přes 800 diváků. Na festival se akreditovalo 94 členů Hudební mládeže z celé ČR. 
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PROGRAM FESTIVALU MSL – 47. ročník 

 

PÁTEK 18. 9. 2020  

19.00 BRATŘI EBENOVÉ 

Zahajovací koncert 

Smetanův dům – Velký sál 

 

21.30 Pocta Ennio Morriconemu 

Smetanův dům – Malý sál 

 

22.00 Tichý koncert Miloše Vacíka 

Smetanův dům – Malý sál 

 

SOBOTA 19. 9. 2020 

Starodávný jarmark 

Smetanovo náměstí 

 

10.00 – 16.30 Pall Mall Art  

  Hudební vystoupení, autorská čtení, divadelní inscenace, taneční vystoupení 

  Smetanův dům (Malý sál, Velký sál, Chodby, Foyer) 

 

20.00  Festivalový ples – „Hrdinové komiksu a animovaného filmu“ 

Kostýmovaný ples účastníků festivalu 

Smetanův dům – Velký sál 
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NEDĚLE 20. 9. 2020 

10.00 S kytarou kolem světa 

Nedělní matiné – hudební pořad Štěpána Raka  

Smetanův dům – Velký sál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bezdíčková, Laura Marie Smrkovská 
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Kreativní seminář Face2Art 

 

On-line, 6. – 8. listopadu 2020 

Účastníků: 33 

 

Kreativní seminář je víkendová akce Hudební mládeže zaměřená na mladé umělce  

a jejich tvorbu. Letos jsme ho kvůli pandemické situaci nemohli uspořádat v tradiční 

prezenční podobě, rozhodli jsme se ho však s lehce redukovaným programem uskutečnit on-

line formou. I letošní Kreativní seminář Face2Art byl koncipovaný jako několik workshopů 

inspirovaných sedmi uměleckými kategoriemi virtuální galerie Face2Art. V sobotu odpoledne 

byl na programu taneční a choreografický workshop s tanečnicí, pedagožkou a choreografkou 

Natašou Novotnou, patronkou Face2Art pro Kategorii Choreografie.  

Mladí tvůrci zažili intenzivní on-line víkendový seminář plný psaní, focení, tance, 

skládání hudby i textů a nahrávání vytvořených písní.  

 

 

Program semináře: 

PÁTEK 6. 11. 2020 

19:00                     Zahájení Kreativního semináře Face2Art 2020 

19:15-21:00           BLOK POVÍDKY 

21:00-22:15           BLOK HUDEBNÍ SKLADBY 

22:22                      ZADÁNÍ FOTOGRAFIE 
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SOBOTA 7. 11. 2020 

14:00-15:00          PÍSŇOVÝ WORKSHOP 

15:30-16:30          BLOK BÁSNĚ 

17:00-19:00          TANEČNÍ A CHOREOGRAFICKÝ WORKSHOP NATAŠI NOVOTNÉ 

 

NEDĚLE 8. 11. 2020 

10:00-10:30          Diskuze nad fotografiemi 

10:30-12:00          PREZENTACE VYTVOŘENÝCH DĚL 

 

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

Bezdíčková, Martina Náhlíková 
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FACE2ART 2020 

Praha, celoročně, vyhlášení 30. ledna 2021 (on-line formou) 

 

Účastníků:   196 soutěžících v projektu  

   507 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. 

 

Devátý 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: Laura Marie Smrkovská, Veronika Bezdíčková 
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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 

 

MgA. 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 

Jindřich Bezdíček 

David Le Cam 

Adam Závodský 
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Propagace a PR  

Vzhledem k nejistotě vývoje karanténních opatření v roce 2020 jsme přistoupili ke 

značnému omezení plakátové kampaně a finanční prostředky na propagaci jsme místo toho 

investovali do reklamy na sociálních sítích. Každý registrovaný člen HM dostává pozvánku 

prostřednictvím e-mailu. 

 

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

www.hudebnimladez.cz 

Zde jsou dispozici informace o probíhajících centrálních akcích – včetně 

elektronických přihlášek. Na konci roku 2019 jsme zahájili práce na vytvoření nové webové 

prezentace Hudební mládeže, které pokračovaly i v roce 2020. 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 několik pravidelných akcí (např. Zimní 

filmová škola, Prkna, Duhová bouře, Letní ateliér a Letní tábor), ke kterým vždy vytváříme i 

aktuální facebookové události. Na facebookových stránkách jsou uveřejňovány informace, 

pozvánky, plakáty, fotografie i novinky z chystaných i probíhajících akcí a další obsah 

týkající se činnosti HM ČR. 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/ 

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/
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Svůj Facebookový profil mají i některé projekty Hudební mládeže – např. Face2Art a 

Top Art Vlog.  

FB virtuální galerie Face2Art: https://www.facebook.com/Face2ArtHM/  

FB Top Art Vlogu: https://www.facebook.com/TopArtVlog  

 

V rámci zvýšení efektivity propagace přístupné mladým lidem využívá Hudební 

mládež ČR od roku 2017 možnost placené reklamy na sociální síti Facebook, která se ukázala 

být velmi účinným prostředkem propagace mezi mladými lidmi. Lektoři HM se zúčastnili 

dvou školení, jak s reklamou na Facebooku pracovat a jak ji efektivně nastavit a správně 

zacílit na zamýšlenou cílovou skupinu. 

 

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. 

 Od roku 2014 spolupracujeme s Českou televizí vysílající pro děti a mládež v rámci 

televize Déčko, která dosud natočila osm reportáží na našich akcích Letní tábor HM, Mladá 

Smetanova Litomyšl, Prkna a Duhová bouře a odvysílala je ve svém pravidelném 

zpravodajství. Jedna z těchto reportáží byla natočena Letním táboře HM 2020 

(https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/220411000160822). 

Současně bylo domluveno natáčení na festival Duhová bouře 2020, který ale kvůli 

pandemické situaci nebyl realizován.   

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.facebook.com/Face2ArtHM/
https://www.facebook.com/TopArtVlog
https://www.youtube.com/user/hudebnimladez
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/220411000160822
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 2020: 

Reportáž o Letním táboře HM 2020 ve Zprávičkách ČT Déčko – dostupná také on-line na: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/220411000160822 

 

 

Článek o festivalu Mladá Smetanova Litomyšl 2020 ve zpravodaji LILIE, městském zpravodaji města 

Litomyšl – číslo 9/2020. Celé číslo je k dispozici také on-line – zde: 

https://www.litomysl.cz/soubor/1598968199497_lilie_2020_09.pdf  

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/220411000160822
https://www.litomysl.cz/soubor/1598968199497_lilie_2020_09.pdf
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Článek o festivalu Mladá Smetanova Litomyšl 2020 s programem na stránkách města Litomyšl 

Celý článek dostupný zde:  https://www.litomysl.cz/festivaly/mlada_smetanova_litomysl  

https://www.litomysl.cz/festivaly/mlada_smetanova_litomysl
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Článek o festivalu Mladá Smetanova Litomyšl 2020 na portálu Kudy z nudy 

Celý článek dostupný zde:  https://www.kudyznudy.cz/akce/mlada-smetanova-litomysl-2017-pall-

mall-art  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kudyznudy.cz/akce/mlada-smetanova-litomysl-2017-pall-mall-art
https://www.kudyznudy.cz/akce/mlada-smetanova-litomysl-2017-pall-mall-art
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Článek o festivalu Mladá Smetanova Litomyšl 2020 na stránce Českomoravské pomezí 

Celý článek dostupný zde:  https://www.ceskomoravskepomezi.cz/900_597131_mlada-smetanova-

litomysl/  

 

 

https://www.ceskomoravskepomezi.cz/900_597131_mlada-smetanova-litomysl/
https://www.ceskomoravskepomezi.cz/900_597131_mlada-smetanova-litomysl/
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Článek o festivalu Mladá Smetanova Litomyšl 2020 na turistickém portálu CZeCOT 

Celý článek dostupný zde:  https://www.czecot.cz/?page=14&id=41766  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.czecot.cz/?page=14&id=41766
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Článek o 9. ročníku projektu Face2Art na stránce ICM Prostějov 

Celý článek dostupný zde:  http://www.icmprostejov.cz/content/face2art  

 

 

 

 

http://www.icmprostejov.cz/content/face2art
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PŘÍJMY A VÝDAJE HM ČR V ROCE 2020 

Období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 

PŘÍJMY: 

PŘÍJMY 

Dotace MŠMT  861.600,- 

Granty obcí a krajů 70.000,-  

Sponzorské dary, nadační příspěvky 347.272,51,- 

Účastnické poplatky a členské příspěvky 351.555,- 

Ostatní příjmy z činnosti (prodej programů, vstupenek apod.) 27.960,- 

Příjmy celkem  1.658.387,51,- 

 

VÝDAJE: 

VÝDAJE 

Provoz sekretariátu (pronájmy, materiál, telefony, propagace HM ČR) 220.055,01,- 

Náklady krátkodobé akce (festivaly, přehlídky) a projekt Face2Art 450.937,29,-  

Náklady letní tábory (Poděbrady, Třeboň) 658.313,- 

Mzdy + OPPP            220.000,-  

Mezinárodní spolupráce 16.166,21,- 

Vzdělávání 19.400,- 

Podpora Klubů a Klubíků 75.516,- 

Výdaje celkem 1.658.387,51,- 
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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 

 

 

 

 
















