
 
Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj 

za rok 2015 
 
 
Obecně prospěšná společnost Janáčkův máj se v prvním pololetí roku 2015 věnovala 
především přípravě jubilejního 40. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 
Janáčkův máj. Záměr realizovat festival na co nejvyšší možné umělecké úrovni byl 
v souladu jak s připravovaným projektem Ostrava 2015, tak s dlouhodobým 
festivalovým programem. Příprava festivalového ročníku, který představoval nejen 
množství zahraničních umělců včetně dvou orchestrů, ale rovněž většinou dva 
koncerty v jednom dni znamenala mimořádné pracovní nasazení celého festivalového 
sekretariátu. 
 
I když se Ostrava nestala Hlavním evropským městem kultury 2015, Janáčkův máj 
nezrušil svůj záměr uskutečnit v Ostravě konferenci a valnou hromadu Evropské 
festivalové asociace. Její příprava -  včetně návštěvy generální tajemnice EFA 
v Ostravě  - probíhala již od ledna. Byla to celá řada dílčích úkonů: 
zajištění ubytování pro cca 100 delegátů a jejich dopravy, zajištění konferenčních 
prostor včetně tlumočení, tiskový a administrativní servis, doprovodný program. 
Významnou součástí programu pobytu delegátů byla prezentace města Ostravy 
včetně oficiálního přijetí jeho vedením na radnici. Valná hromada EFA byla 
významnou událostí. Podařilo se ji zajistit na vysoké úrovni a přispěla k obecnému 
povědomí o Janáčkově máji a Ostravě v evropském kontextu.  
 
Další významnou akcí celorepublikového rozsahu byla přehlídka mladých umělců, 
která se uskutečnila 5. 6. na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Janáčkův 
máj, o.p.s. ji spoluorganizoval s Institutem umění Praha. Akce měla význam i pro 
talentované umělce Ostravy a Moravskoslezského kraje, kteří se přehlídky rovněž 
zúčastnili. Celá přehlídka byla zdokumentována na CD a byla k ní vydána oficiální 
publikace.  
 
K 1. 4. 2015 odešla nečekaně do předčasného důchodu dlouholetá vedoucí 
festivalové produkce p. Jaroslava Koňaříková. To znamenalo velký zásah do chodu 
organizace a nutnost rychlého personálního řešení. Na částečný pracovní úvazek byl 
přijat student managementu JAMU p. Ondřej Sikora, další nutné pracovní úkoly 
(prodej vstupenek apod.) byly řešeny externími pracovníky formou dohod o 
provedení práce. Díky velkému pracovnímu nasazení všech zainteresovaných 
pracovníků sekretariátu byla realizace náročného jubilejního ročníku zajištěna 
v plném rozsahu a na potřebné úrovni.    
 
Jubilejní festivalový ročník proběhl bez jakékoliv programové či interpretační změny, 
za velkého zájmu veřejnosti (návštěvnost cca 91%) a médií, a to i celostátních. Dva 
koncerty byly zaznamenány Českou televizí, čtyři koncerty Českým rozhlasem. Díky 
velkoplošné reklamě v celém městě byl festival součástí celkového bohatého 
kulturního života města Ostravy a byl tak vnímán širokou ostravskou veřejností. 
 
40. ročník MHF Janáčkův máj byl uzavřením jedné etapy vývoje festivalu. Potvrdil 
správnost směru, kterým festival jde a jeho obsahu (neklesající zájem veřejnosti a 
postupně se omlazující festivalové publikum). Potvrdil své postavení a význam 
v rámci Evropy, součástí jejíhož uměleckého proudu se stal nedílnou a významnou 



součástí. Zároveň zvýraznil nutnost intenzivního hledání financování z neveřejných 
zdrojů, které se ne zcela podařilo. 
Druhá polovina roku 2015 začala změnami v personálním složení sekretariátu 
společnosti.  
Byl potvrzen poloviční úvazek BcA. O. Sikorovi, který byl pověřen zajištěním produkce 
festivalu, byla přijata na ½ úvazek Mgr. T. Bednaříková, která převzala po Bc. D. 
Krestové práci asistentky ředitele, dílčí úkoly festivalové produkce a podíl na zajištění 
soutěže GENERACE. Příchod mladých kreativních spolupracovníků se projevil velice 
pozitivně. Dá se objektivně předpokládat, že MHF Janáčkův máj bude i díky tomu 
nadále velice pružně reagovat na potřeby společnosti, přivede nové mladé 
posluchače a bude intenzivněji využívat jak nové technologie, tak sociální sítě 
komunikace.   
 
Během roku 2015 došlo ke změnám v orgánech společnosti, především ve správní 
radě.  Vedení o.p.s. věnovalo této problematice velkou pozornost. Přesto se stalo, že 
(díky dlouho trvajícímu sestavování povolební koalice) musely být některé změny 
řešeny prostřednictvím soudu (v souladu se zákonem o obecně prospěšných 
společnostech.  Nicméně můžeme konstatovat, že tato skutečnost nijak neovlivnila 
práci a funkčnost organizace.   
 
Ve druhém pololetí pokračovaly v adekvátní míře aktivity v oblasti hospodářské 
činnosti společnosti s celkem pozitivními výsledky. Došlo rovněž k prohloubení a 
zkvalitnění spolupráce s JFO a se Svatováclavským festivalem, což by se mělo 
projevit na úrovni hudebního života Ostravy.  
 
Velká pozornost byla věnována zajištění finančních prostředků pro realizaci 41. 
ročníku MHF Janáčkův má.  Byla oslovena řada nových subjektů od nadací a fondů 
až po velké firmy a podniky. Celková ekonomická situace v Moravskoslezském kraji a 
problémy, s nimiž se potýkají v Ostravě a kraji působící ekonomické, výrobní a další 
subjekty se negativně projevují i ve výši získaných či přislíbených prostředků pro 
festival. Zde je nutno vyzvednout úzkou a pozitivní spolupráci jak s vedením 
statutárního města Ostravy, tak s některými členy správní a dozorčí rady společnosti. 
 
K dnešnímu dni lze konstatovat, že obecně prospěšná společnost je v novém 
personálním složení plně funkční, že všechny úkoly dané správní radou i úkoly 
vyplývající z vlastního poslání společnosti jsou plně a kvalitně zajištěny. Velmi 
důležitým ukazatelem se stala skutečnost, že společnost splnila ekonomické 
ukazatele a nenavýšila povolenou ztrátu (hrazenou z fondu).  
 
Janáčkův máj, o.p.s. uzavřela rok 2015 se splněnými ukazateli uměleckými, 
společenskými a ekonomickými. 
 
 
 


