
 
Obecně prospěšná společnost Janáčkův máj 
 
má pronajaty čtyři místnosti – kanceláře (a sklad v suterénu) v Domě kultury města 
Ostravy, ve kterých sídlí od roku 2003, tedy od roku svého založení, a to z rozhodnutí 
svého zakladatele SMO. V roce 2016 době došlo na sekretariátu společnosti k 
personální změně. Po krátkém působení odešla Mgr. Tereza Bednaříková  a na její 
místo (1/2 úvazek) byla přijata Bc. Gabriela Rejmanová. Ta převzala práci asistentky 
ředitele a produkční. K 1. 12. 2016 byl jmenován MgA. Ondřej Sikora náměstkem 
ředitele. Stalo se tak na základě jeho pracovních výsledků a získaných znalostí. Navíc 
bylo nutno řešit legislativně situaci společnosti, která nastala nuceným odchodem 
ředitele na neplánovanou nemocenskou.  
 
 
Dozorčí rada společnosti se sešla na svých jednáních dne 9. 5. a 19. 12. 2016. Na 
obou zasedáních se velice podrobně a zodpovědně zabývala ekonomickou situací 
společnosti a jejím hospodařením. Diskutovala vyrovnaný rozpočet a připadnou 
ztrátu a její krytí. Byla ve svých nárocích na hlavní ekonomku a ředitele společnosti 
velice náročná. I díky tomuto přístupu je hospodaření společnosti v naprostém 
pořádku. Výroky a stanoviska DR jsou správní radou plně respektována. 
 
Správní rada se rovněž sešla na třech jednáních: 10. 5., 20. 9.  a 8. 12. 2016. 
Průběh všech tří jednání prokázal zainteresovanost všech členů, která se projevila 
v jejich aktivním přístupu k projednávaným otázkám a v připravenosti na jednání. 
Správní rada se zabývala aktuální ekonomickou situací společnosti a jejím 
perspektivním řešením. V průběhu roku došlo k aktivním zapojení několika členů SR 
v získávání nových partnerů festivalu. Na zářijovém zasedání vyslechla SR návrh 
nového projektu „Janáček 2018“, předloženého ředitelem společnosti Mgr. Javůrkem. 
Tento návrh předpokládá zvýšení obecného zájmu o festival (a tvorbu L. Janáčka), 
větší zájem sponzorů a výrazné zviditelnění Janáčkova máje jak směrem k MK ČR, 
tak k České centrále cestovního ruchu, ale i k zahraničním partnerům. Návrh projektu 
byl SR společnosti jednoznačně přijat.   
Na prosincovém jednání SR projednala zprávu o hospodaření včetně výhledu do 
konce roku a schválila ji, stejně jako návrh předběžného rozpočtu společnosti na r. 
2017. Schválen byl rovněž návrh programu 42. festivalového ročníku a jeho 
vizualizace.  
  
Umělecká rada se na svých jednáních vedených prezidentem festivalu Ivanem 
Ženatým zabývala hodnocením průběhu 41. festivalového ročníku, který byl 
hodnocen velmi pozitivně. V obsáhlé diskusi byly projednány návrhy koncertů 
festivalu 2017, účast zahraničních souborů a orchestrů apod.  
 
Sekretariát společnosti přes uvedenou personální změnu a tříměsíční absenci 
ředitele plnil všechny své úkoly a poslání velice svědomitě. Lze konstatovat 
profesionální pozitivní vzestup kvality jeho práce.  


