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V Praze, 7. 4. 2021 
Vážený pane předsedo vlády, 
 
sledujeme nárůst otevřených dopisů a polemických názorů profesních skupin i jednotlivců v kulturní oblasti a 
chápeme složitost zodpovědnosti za vyvážené a podložené rozhodování v situaci, která dopadá na celou 
společnost. 
   
Česká hudební rada sdružující na padesát českých organizací a asociací z hudebního vzdělávání, vědy, tvorby, 
produkce, publicistiky, médií i kolektivních správců práv, z oboru profesionálního i neprofesionálního, klasické i 
populární hudby, je součástí oborové sítě Evropské a Mezinárodní hudební rady UNESCO, která v některých 
projektech úzce spolupracuje i s Evropskou komisí (např. Status and Working Conditions of Artists and Cultural 
and Creative Professionals).   
Vzhledem k našim zkušenostem vyjadřujeme souhlas s obsahem otevřeného dopisu Asociace profesionálních 
divadel, adresovaný Vám v minulých dnech. 
 
Z tohoto hlediska vítáme prohlášení nového ministra zdravotnictví prof. Arenbergera, že hodlá více 
spolupracovat s širším okruhem odborníků z různých dotčených oborů, než tomu bylo dosud. Předpokládáme, 
že tak bude učiněno i v oblasti kultury, neboť řešení vidíme nikoli v dlouhodobém nárůstu kompenzací, ale 
především ve smysluplném a fundovaném rozhodnutí o míře a způsobu restrikcí v oblasti podnikání a 
veřejného života, včetně kultury.  
 
Nejsme nakloněni podmínění účasti občanů na veřejné kulturní akci očkováním, jak se uvažuje v některých 
jiných zemích, neboť by to mohlo diskriminovat část našich posluchačů. Jsme připraveni spolupracovat 
 odborníky, kteří budou zpracovávat následné podmínky otevírání kultury a předat jim ověřené dokumenty 
s řešením ze zahraničí. Pokud i Ministerstvo zdravotnictví projeví zájem o spolupráci, rádi poskytneme již 
zpracované zahraniční studie i zajištění či doporučení profesních odborníků na tuto problematiku.    
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