ČESKÁ HUDEBNÍ RADA
nevládní střechová hudební
organizace, národní středisko
Mezinárodní hudební rady při
UNESCO, od 1993, v rámci IDU

Výhody - kontext
1. Obnova činnosti z popudu mezinárodní sítě
(EHR) počátkem 90. let, ihned zástupce v
boardu EHR, osobnosti.
2. Fungující mezinárodní síť, která zahrnuje jak
národní střediska, tak specializovaná sdružení,
sídla MHR a EHR mají oporu v ekonomicky a
politicky silných organizacích (UNESCO,
Deutsche Musikrat). Zasahují 1000 org. Ve 150 zemích
(cca 200 milionů lidí) dle vlastního odhadu.

3. Podobná volba v ČR, ukotvení v IDU

Vize/Mise
V souladu se zaměřením UNESCO
•
•
•
•

kulturní politika,
vzdělávání,
mezinárodní network,
reprezentace

(tj. monitoring a ovlivňování podmínek oboru,
udržitelnost, aktuálnost a realismus, oceňování
hodnot).

Členská základna
Výhodou doba založení – zájem oborových skupin
(asociace, školy, média).
Členy schvaluje valná hromada.
Kritérium – reprezentativnost, tj. široký záběr, ale
sledování kvality členů (50 kolektivních členů).
Princip – jak pasivní, tak aktivní oslovování
např. Nadační fond Harmonie nebo Asociace výrobců
hudebních nástrojů oslovila nás, my např. oslovili Pop
museum, Českou filharmonii, když vystoupila z ASOPS
apod.

Způsob komunikace
1. Se členy:
• Mailové zprávy Zpravodaj + aktuální
upozornění (udržet průběžný styk)
• Facebook, každý den různé zprávy …
• Semináře pro (nejen) členy z oblasti
kreativního vzdělávání,
managementu/marketingu, IT, práva
• Spolupořadatelství - využívání synergií se
členy i s IDU, pokud témata vyhovují
celkovému zaměření ČHR (např. s IMH, s
Pražskou konzervatoří a sdružením Talent
apod.)

od členů – spolupráce
• specifické zájmy členů
• podnět od členů/a
• monitoring problémů
členů
(AF ČR, SAI, IMH)
• kombinovat reakce
ZEN princip – nutný při
nedostatku osobních i
finančních kapacit našich
i většiny členů.

směrem k úřadům, médiím…
1. využít nejprve všech existujících systémových cest v
daném čase k tomu určeném místě: aktivní
připomínkování strategických dokumentů, členství v
komisích, poradních orgánech (kulturní politiky, materiálů
MŠMT, komise MK, RVP, exportní strategie…);

2. využít synergicky funkcí a pozic členů presidia,
iniciativ členů, zázemí a kontaktů IDU; udržet kontrolu;
3. apely, otevřené dopisy zejména v 90. letech, nyní
spíše princip dotazování, komunikace, navrhování
řešení- projektový přístup + sledování výsledků.
Tj. nikoli cesta konfrontační, ale komunikační a
postupná. Pokud radikálněji, pak spíše jednotlivci, nebo
podpořit iniciativu jiného subjektu.

Rezervy-Potenciál
• potřeba celého úvazku tajemníka
• potřeba domácích finančních zdrojů pro práci
v mezinárodních sítích (tj. nikoli projekty)
• posilovat v lidech občanské cítění, tj. aby si uvědomovali
synergie svých společenských aktivit a přenášeli
informace
• více spolupracovat průběžně s médii a naučit se různým
„jazykům“, jak se prezentovat.

Společné zájmy s dalšími obory?
1. Prosazování kulturních hodnot, které jsou tvůrčí a
konstruktivní, ekologické, integrativní. Ne vše, co
v kulturním sektoru vznikne, je společensky žádoucí.
2. Spolupráce resortů kultury, školství, zahraničí,
průmyslu ad., centra, krajů, měst pro efektivní zajištění
udržení a rozvoje kulturnosti a viditelnosti přínosu v
zahraničí.
3. Management kvality v oblasti řízení resortů,
tj. nastavení procesů, aby se zvýšila odolnost vůči
mocenskému voluntarismu a nesrozumitelných
komplikacím, zároveň
4. respekt k osobnosti a osobitosti. Ne vždy je
kompromis nebo formalizace zárukou nejlepšího řešení.

II. Společné zájmy?
5. Sdílení informací.
6. Přehled o osobnostech s různými schopnostmi, dávat
příležitosti.
7. Spolupráce více generací.
8. Neformální spolupráce oborů.
9. Práce s médii.
10. Učit se komunikovat se různým stylem, jazykem.
11. Větší finanční kapacita do živého umění
(kofinancování dalšími resorty, fondy) .
12. Podpora pro práci sítí, vzdělávání odborníků.

Kontakt
Česká hudební rada
www.chr.nipax.cz

Evropská hudební rada
www.emc-imc.org

50 kolektivních členů

20 národních středisek
36 mezinárodních organizací

President ČHR
Mgr. J. Javůrek, Ph.D.
javurek@janackuvmaj.cz

Sekretariát: IDU
PhDr. L. Dohnalová, Ph.D.
lenka.dohnalova@divadlo.cz
+420 603 584 218

Mezinárodní hudební rada
www.imc-cim.org
76 národních středisek
34 mezinárodních organizací

