
 
 
 
Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti Janáčkův máj  
za rok 2016. 
 
 
Obecně prospěšná společnost Janáčkův máj vstoupila do r. 2016 jako plně funkční a fungující 
organizace, jejíž akceschopnost a profesionalitu prověřil jak jubilejní 40. ročník MHF Janáčkův 
máj, tak kompletní organizační a pořadatelské zabezpečení konference a valné hromady 
Evropské festivalové asociace v r. 2015. 
 
Janáčkův máj, o.p.s. zajistila další ročník mezinárodní soutěže skladatelů do třiceti let 
GENERACE. Mezinárodní porota pracující již pátým rokem ve stejném složení hodnotila velice 
kladně vzornou organizaci soutěže a její úroveň. Není od věci připomenout, že tato soutěž 
existuje právě díky obecně prospěšné společnosti, která ji převzala v neutěšeném stavu a 
nejen že ji zachránila, ale rozšířila do mezinárodní podoby! Vysoce ceněna byla rovněž 
profesionální úroveň koncertu oceněných prací. Celá realizace soutěžního ročníku probíhala 
po celé pololetí. 
 
První pololetí byla hlavní náplní činnosti o.p.s. příprava a realizace 41. ročníku Mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkův máj. Po jubilejním ročníku v r. 2015 stál před společností těžký 
úkol: zajistit festival po programové a interpretační stránce co nejkvalitněji. Podle 
bezprostředních ohlasů posluchačů, odborné kritiky i vyjádření členů správních orgánů 
společnosti se podařilo tento úkol splnit. Festival proběhl bez organizačních problémů 
v naplánovaném rozsahu,  ve velice příznivé atmosféře a za dobré návštěvnosti posluchačů.   
 
První pololetí bylo rovněž ve znamení zkvalitnění vnitřní organizace společnosti a dokončení 
změn ve správní a dozorčí radě o.p.s. V prvním pololetí byly splněny úkoly, které si společnost 
vytýčila a které ji správní orgány uložily. 
 
Ve druhé polovině roku 2016 byla velká pozornost věnována vedlejší hospodářské činnosti, 
aby vlastní příjmy organizace tvořily výraznější část příjmové složky rozpočtu společnosti. 
Vzhledem k charakteru této činnosti (organizace koncertů pro jiné pořadatele, zastupování a 
zprostředkování umělců, apod.) nelze výsledky očekávat bezprostředně či v krátkém časovém 
horizontu. 
 
Další oblast činnosti byla zaměřena na přípravu 42. festivalového ročníku 2017, a to ve 
smyslu oslovení vytipovaných umělců, zajištění koncertních prostor apod. Významnou složkou 
práce o.p.s. bylo jako každým rokem zajištění finančních prostředků na festival, a to jak 
z veřejných zdrojů, tak ze soukromé podnikatelské sféry. Vzhledem ke stupňujícím se 
nárokům na vypisovaná grantová řízení, komplikaci formulářů a nelepšících se obecných 
podmínek pro podporu pořadatelských aktivit v oblasti klasické hudby zabírá tato oblast 
činnosti společnosti stále více časového prostoru a stojí více úsilí.  
 
V zájmu dalšího rozvoje festivalu a hudebního života města Ostravy připravila o.p.s. projekt 
„Janáček 2018“, který předložila ke schválení správní radě. Od října 2016 začala práce na 
postupném upřesňování projektu a jeho realizaci. Hlavní práce na tomto projektu čeká 
společnost v r. 2017. 
 
Janáčkův máj, o.p.s. přináší každoročně svým příznivcům a partnerům „vánoční dárek“. 
V roce 2016 to byl zcela výjimečný koncert sólistů operního studia Bavorské státní opery. 
Koncert byl početným publikem velice dobře přijat a vysoce hodnocen. Byl zcela výjimečný a 
jeho kvalitní komplexní zajištění se stalo opět dobrou vizitkou práce obecně prospěšné 
společnosti Janáčkův máj, která dovede i mimo své hlavní poslání: organizace a zajištění 
mezinárodního hudebního festivalu, přispět do portfolia kulturních a uměleckých akcí města 
Ostravy originálními a výjimečnými aktivitami.  
 
 
 
                                                                              


