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má pronajaty místnosti – kanceláře v Domě kultury města Ostravy, ve kterých sídlí 
od roku 2003. V roce 2013 nedošlo na sekretariátu společnosti k žádným 
personálním změnám. Stav čtyř pracovníků (ředitel, hlavní ekonomka, vedoucí 
produkce, asistentka ředitele, tajemnice soutěže GENERACE) se ukazuje jako 
optimální. 
 
Správní a dozorčí rada se sešly na společném zasedání dne 6. 5. a 12. 11. 2013. 
Na těchto zasedáních byla největší pozornost věnována ekonomickým otázkám. 
Jednak festivalu, jednak celkově obecně prospěšné společnosti. Všechny předložené 
ekonomické materiály byly vždy po diskuzi schváleny. Další pozornost byla věnována 
personálním otázkám. Správní rada byla rozšířena o nové tři členy, ke změně došlo i 
v dozorčí radě společnosti. Ředitel společnosti na zasedáních informoval podrobně o 
činnosti společnosti, a to jak na úseku hlavní činnosti, tak činnosti hospodářské, 
která právě v roce 2013 byla širší a aktivnější. Všechna usnesení obou orgánů o.p.s. 
byla splněna. 
 
Umělecká rada se sešla ke svému jednání dne 7. 10. 2013.  Velice kladně 
zhodnotila uměleckou úroveň Janáčkova máje 2013. Mimo jiné Jiří Nekvasil vyzvedl 
hostování Tabey Zimmermann a celkovou koncepci večera, Dušan Foltýn vysoce 
hodnotil souborné provedení komorních kantát J. D. Zelenky. Druhá část jednání byla 
věnována rozboru návrhu programu a účinkujících pro festival 2014. Ve velice 
podrobné a odborné diskusi byly projednány jednotlivé koncerty s konkrétním 
doporučením i s programovými návrhy (Zelenkovy Lamentace uvést celé, změnit 
program recitálu I. Ardaševa apod.). Kriticky byla vnímána skutečnost absence 
jakéhokoliv zahraničního komorního nebo symfonického orchestru. Ta byla 
zdůvodněna jednak Rokem české hudby 2014, jednak vytvořením nezbytných 
ekonomických podmínek pro r. 2015, který bude jubilejním. 
 
Sekretariát společnosti po celý rok plnil své základní poslání, a tím je 
zabezpečení, příprava a realizace Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. 
Kromě toho zabezpečil dva cykly komorních hudebních večerů (jarní a podzimní) ve 
Vítkovickém zámku, koncerty pro žáky ZŠ městského obvodu Moravská Ostrava a 
Přívoz, produkčně zajišťoval koncerty Jarka Nohavici s JFO a koncert Wagner gala ve 
vítkovickém GONGu na závěr celoročního projektu Wagner – Ostrava 2013. Zajistil 
další ročník skladatelské soutěže GENERACE, podílel se na dalších uměleckých a 
kulturních aktivitách města Ostravy. 


