
Zápis ze schůze Správní rady 6. 11. 2021 

 

Přítomni: P. Ženč, O. Packan, M. Kupka. J. Soukup 

Omluven: M. Paluřík 

 

Projednávané body: 

 

Do správní rady byl zvolen Jan Soukup, za Martina Poledníka, který ukončil činnost v orchestru. 

V prosinci bude realizována také valná hromada, po zkoušce (v závislosti na počtu přítomných). 

Předseda správní rady poděkoval všem hráčům a dirigentovi za úspěch na mezinárodní soutěží GMBC 

v Ženevě. Zároveň informoval, že pořadatelé soutěže mají zájem na další spolupráci s Májovákem, 

návrhy zašlou v nejbližší době. 

 

2. Bylo projednáno organizační zabezpečení novoročního koncertu (2. 1. 2022).  

a) program koncertu  

b) termíny zkoušek 

c) obsazení orchestru 

Všechny termíny, program a organizační záležitosti budou zveřejněny na internetu. 

 

3. Jarní koncert „Symfonické jaro“ – 1. 5. 2022 

Akce se koná v Trojhalí Karolina ve spolupráci s Moravskoslezskou Sinfoniettou. První polovinu 

koncertu hraje Májovák (Pagan Dances + Suita z Romea a Julie, Prokofjev, arr. Johan de Meij). Druhá 

polovina Moravskoslezská Sinfonietta (Svěcení jara, Stravinskij). 

Jan Soukup obeznámil správní radu s organizační přípravou koncertu a přípravami finančního 

zabezpečení akce. 

 

4. Koncert filmové hudby – 11. 6. 2022, Dny Karviné 

O. Packan připravil několik variant programu, jedna z nich byla na jeho návrh vybrána. Koncert se 

uskuteční buď v Letním kině Karviná, nebo v areálu Lodičky Dokořán, budou prověřeny obě možnosti. 

 

5. Koncertní turné MID EUROPE Schladming (Rakousko) 

Termín realizace: 13. 7. – odjezd z Karviné, 17. 7. – návrat 

Byly diskutovány různé varianty nabízených koncertů, určitě se počítá s koncerteme v Congress 

Schladming, další bude uzavřeno dle nabídky pořadatelů. 



 

 

6. Světová konference WASBE Prague 2022 – 21. 7. 2022 

Koncert Májováku proběhne ve velkém sále Paláce Žofín od 20:00 hod. Z ČR na konferenci hrají 

orchestry Májovák Karviná, Harmonie Šternberk, Hudba hradní stráže a Ústřední hudba Armády ČR. 

Návrh programu Májováku: Pagan Dances (James Barnes), Colors (Bert Appermont), Divertimento 

(Oliver Waespi) 

Sólo trombon: Matúš Krpelan 

 

7. Dušičkový koncert 2022 – šikmý kostel Sv. Petra z Alkantary Karviná 

Byly diskutovány možnosti realizace, návrhem programu, obsazení a dramaturgií (různá menší 

seskupení) byl pověřen J. Soukup 

 

8. V listopadu proběhne druhé jednání předsedy SR se zástupci organizace POHO 2030 ohledně 

spolupráce a plánovaných společných aktivit v roce 2022. 

 

9. Jan Soukup představil návrh projektu zakoupení nového nástroje – harfa a možnosti oslovení 

případných dárců a sponzorů.  Oslovení bude realizováno v nejbližší době. 

 

10. Na návrh Milana Kupky budou v roce 2022 dokoupeny kravaty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


