VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ HUDEBNÍ RADA 2019
Česká hudební rada www.chr-cmc.org -je oborovou nevládní organizací v síti Evropské a
Mezinárodní hudební rady při UNESCO – www.emc-imc.org; www.imc-cim.org se sídlem
sekretariátu v IDU. Za toto členství v mezinárodní síti kategorie A (střechové) hradí členský poplatek
ve výši odvozené z HDP dané země, v r. 2019 byla cena na základě žádosti snížena na 1 500,- EUR.
Aktuálně zastřešuje v ČR 45 kolektivních členů - https://www.chr-cmc.org/cs/members - asociací
festivalů, orchestrů, agentur, sborů, hudebních vědců a umělců, skladatelů a interpretů z populární
hudby, dále asociace neprofesionálních souborů orchestrálních I pěveckých, odborná a pedagogická
pracoviště – včetně ČMH a NIPOS, kolektivní správce, některá média.
Při ČHR pracují dvě expertní skupiny, a to Skupina pro vzdělávání složená z odborníků na formální i
neformální vzdělávání všech stupňů - https://www.chr-cmc.org/cs/group_for_education a Skupina
pro podporu soudobé vážné hudby jako pendant k ustavené Czech Music Office pro populární
hudbu (akt schválený valnou hromadou v r. 2016). V r. 2018 se do ní zapojilo 17 expertů (skladatelů,
muzikologů, pořadatelů, publicistů). Skupina má otevřené obsazení.
Posláním ČHR je přispívat ke koordinaci a integraci po r. 89 poměrně roztříštěné hudební obce,
komunikovat v jejím rámci podstatná témata (připomínkování strategií MK a MŠMT, popř. MZV),
poskytovat informace z mezinárodní sítě EHR a MHR, s nimiž spolupracuje a přispívat k zvýšení
kompetence hudební obce zejména v oblasti vzdělávání, kulturní politiky a managementu
neziskového sektoru (v souladu se zaměřením UNESCO), oceňovat. Cíle a konkrétní náplň jsou
publikovány na www.chr-cmc.org
STANOVY a VÝROČNÍ ZPRÁVY: http://www.chr-cmc.org/cs/about - dole na stránce.
ČINNOST 2019
6.2. 2019 se konala VALNÁ HROMADA, složení presidia je publikováno na stránkách ČHR zde:
https://www.chr-cmc.org/cs/presidium, novým předsedou byl zvolen Mgr. R. Dietz, místopředsedy
jsou Mgr. J. Javůrek a J. Raušer. Zápis z valné hromady byl publikován zde: https://www.chrcmc.org/cs/annual-reports.
SPOLUPRÁCE
TÉMA VZDĚLÁVÁNÍ:
Vzdělávání bylo jedním z hlavních témat aktivit ČHR v r. 2019.
ČHR se stala poradním orgánem české víceoborové platformy pro kreativitu ve vzdělávání uMĚNÍM
https://www.facebook.com/platformaumenim , s níž spolupracovala celoročně na koncepci, na
návrzích nových grantových řízení pro MK a MŠMT a přípravě konference Města vzdělávají uměním
na Magistrátu HMP 25.9.2019, kde J. Raušer a L. Dohnalová připravili workshop o vzdělávání dětí ve
zvukové tvorbě včetně pilotního projektu České ucho http://ucho.sitespecificart.cz/ (27.6.2019) –
publikováno zde: https://www.chr-cmc.org/cs/action-and-projects.
V této souvislosti se účastnili místopředseda J. Raušer a tajemnice L. Dohnalová také diskuse na VŠE
k EDU 2030+ (27.6.2019).

L. Dohnalová se zapojila do diskusní mezinárodní skupiny MEP Group moderované E. Eyrich AIF.
30.9. 2019 ve spolupráci s IDU (výzkum DKRVO – téma „uplatnění na trhu práce“) a Pražskou
konzervatoří se uskutečnilo Setkání mladých – Kariéra hudebníka. Pro velký zájem bude projekt
pokračovat v r. 2020. Program akce je publikován zde: https://www.chr-cmc.org/cs/save-the-date.
14.-15.11.2019 poskytla ČHR záštitu mezinárodní konferenci V4, organizované Pedagogickou fakultou
UK v prostorách MŠMT s tématem Teorie a praxe hudební výchovy VI – program publikován zde:
http://www.czechcoordinatoreas.eu/tphv6/docs/TPHV6programCZ.pdf. Aktivně se účastnili L.
Dohnalová s příspěvkem Užitečná témata pro advokacii a rozvoj oboru hudebního vzdělávání
(publikováno zde: https://www.chr-cmc.org/cs/action-and-projects) a J. Prchal (člena presidia) s
příspěvkem Hudební výchova v r. 85. Výročí založení Společnosti pro hudební výchovu. Hlavním
organizátorem akce je M. Kodejška, člen expertní skupiny při ČHR.
ČHR rovněž podpořila projekt České ucho, jehož výsledky byly zveřejněny na Koncertě MUSICA NOVA
(soutěži poskytuje záštitu) 10.12.2019 v Divadle Inspirace. Výsledky zveřejněny
zde:https://musicanova.seah.cz/cds/MusicaNova2019/ceske_ucho.htm
Metodika byla publikována na Konferenci při výročním zasedání Mezinárodní hudební rady v Paříži
1.10.2019 formou posteru (zde: https://www.chr-cmc.org/download/CeskeUcho_PLAKAT_201907_A2_tisk.pdf
TÉMA IMPLEMENTACE EUROPEAN AGENDA FOR MUSIC
Druhým významným tématem roku byla reflexe a diskuse k cílům strategického dokumentu Evropské
hudební rady European Agenda for Music http://europeanagendaformusic.eu/ a možnostem její
implementace v domácích podmínkách.
18.-19.2.2019 se účastnila L. Dohnalová na pozvání Recepce členů Evropské hudební rady
v Evropském parlamentu v Bruselu k diskusi o spolupráci v dokumentu European Agenda for Music.
Hlavními tématy debaty byla 1) autorská práva (mj. schůzka LD s novým předsedou Mezinárodní
hudební rady a předsedou Evropské aliance skladatelů Alfonsem Krabudou a členkou genderové
skupiny skladatelkou Elizabeth Anderson) 2) téma sběru dat a Evropské hudební laboratoře (mj.
schůzka LD se zástupcem pověřené agentury Panteia EU pro zpracování Studie proveditelnosti P.
Vroonhofem) 3) téma vzdělávání (schůzka LD se zástupci Evropské asociace konzervatoří).
12.6.2019 se L. Dohnalová účastnila Showcase k Evropské agendě pro hudbu ve Varšavě
s příspěvkem Korelace mezi Evropskou agendou pro hudbu a kulturními strategiemi v ČR –
publikováno zde: https://www.chr-cmc.org/download/2019-0612_Warszawa_presentation_Czech_Republic.pdf
5.11.2019 se v IDU uskutečnila schůzka s vedením IDU a SoundCzechu o budoucí koncepci spolupráce
zejména v oblasti prezentace ČR v zahraničí, sběru dat a expertního poradenství pro IDU v oblasti
klasické hudby v souladu s vlastními cíly ČHR.
26.11.2019 se účastnila L. Dohnalová koordinační schůzky skupiny, která připravuje kulturní koncepci
pro prezentaci ČR v období předsednictví ČR v EU.

CENY ČHR
20.9. 2019 byla udělena na zahájení festivalu Mladá Smetanova Litomyšl cena RNDr. Jiřímu Králíkovi
za jeho dlouholetou popularizační činnost mezi mládeží.
8.12.2019 byla udělena cena sbormistrovi prof. Jiřímu Chválovi za jeho celoživotní práci sbormistra a
vedení dětského sboru.
INFORMATIKA
V průběhu roku jsou zasílány zprávy o finančních zdrojích, pracovních příležitostech a významných
událostech mailingem a FB stránkou.
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