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Adresa JHSO z.s.: Daniel Smejkal, Kosmonautů 29/V, 377 05 Jindřichův Hradec 

E-mail: dsme@seznam.cz 

Telefon: Daniel Smejkal 724 229 424, 733 121 521 

Webové stránky: www.jhso.cz 
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Jméno a sídlo JHSO z.s. (výňatek ze Stanov) 

 

1. Název sdružení: Jindřichohradecký symfonický orchestr z.s., zkratka je JHSO z.s.. 

2. Sídlo sdružení: Jindřichův Hradec, Kosmonautů 29/V, PSČ 377 05. 

3. JHSO z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012Sb., a jako 

takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. 

4. JHSO z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená 

za účelem naplňování společného zájmu, kterým je hudba. 

 

 

 

 Poslání a cíle JHSO z.s. ( výňatek ze Stanov) 

 

1. JHSO z.s.  je dobrovolné sdružení většinou amatérských hudebníků. K práci JHSO z.s. 

v nemalé míře přispívají i studenti konzervatoří a vysokých hudebních škol a dále 

profesionálové ve svém oboru – učitelé ZUŠ, profesionální hudebníci a dirigenti. 

2. JHSO z.s. se převážně věnuje produkci klasické hudby, ale příležitostně i jiným 

hudebním žánrům. 

3. JHSO z.s. chce přispívat k širší nabídce hudby a k rozvoji kulturního prostředí 

zejména v Jindřichově Hradci a nejbližším okolí. 

4. JHSO z.s. chce důstojně reprezentovat město Jindřichův Hradec, které je domovem 

velké části zúčastněných hudebníků. 

5. JHSO z.s. chce nabídnout příležitosti k uplatnění všem zájemcům – úspěšným 

absolventům ZUŠ v Jindřichově Hradci, studentům konzervatoří apod. 

 

 

 

 Formy realizace cílů JHSO z.s. (výňatek ze Stanov) 

 

1. Pořádání vlastních koncertů. 

2. Účinkování na akcích pořádaných Městským úřadem v Jindřichově Hradci. 

3. Účinkování na akcích pořádaných Státním hradem a zámkem v Jindřichově Hradci. 

4. Spolupráce na akcích pořádaných ZUŠ v Jindřichově Hradci. 

5. Další vhodné příležitosti, při kterých se může uplatnit klasická hudba. 

 

 

 

Vedení orchestru 

 

Rada orchestru pracovala ve složení Daniel Smejkal (jednatel orchestru), Bohumil 

Komínek (zástupce jednatele), Ludmila Plachá, Hana Miglová, Kateřina Zemanová. 

Koncertním mistrem byla většinou Karin Heyduková. Konzultaci repertoáru s dirigenty měla 

na starosti Ilona Průšová. Hospodářkou orchestru je nadále Hana Miglová. 

 

 

 

Činnost JHSO z.s. 

 

JHSO z.s. byl založen v roce 1998. Na jindřichohradecké hudební scéně tedy působí 

již 18. rokem. Orchestr tradičně uspořádal jarní, letní, podzimní a adventní koncerty. V  roce 
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2016 orchestr vyjel do Slavonic na zahájení Dnů evropského dědictví a na Hlubokou nad 

Vltavou s Mozartovým Requiem. 

I rok 2016 byl pro Jindřichohradecký symfonický orchestr a jeho posluchače velmi 

pestrý. Jarní koncert byl sestaven z hudby klasických skladatelů Wolfganga Amadea Mozarta 

a Franze Schuberta. Dirigent Radek Šalša vybral Mozartovu předehru k opeře Don Giovanni a 

Klavírní koncert č. 23 A dur od stejného autora. Sólově se představila Paola Rapaj. Druhou 

polovinu koncertu tvořila Schubertova Symfonie č. 5 B dur. Koncert navštívilo již tradičně 

přibližně 200 diváků. 

Pokud je Letní koncert sestavený z muzikálových a filmových melodií, pak je vždy 

posluchačsky atraktivnější a to se odráží i na návštěvnosti. Přišlo asi 250 posluchačů. 

Dirigentské taktovky se ujal opět Radek Šalša. V průběhu večera zazněla směs melodií 

z filmů Tanec s vlky, Harry Potter, Hvězdné války, Čaroděj ze země Oz, Pearl Harbor, 

Gladiátor, Piráti z Karibiku a Pán prstenů. Dále byly zařazeny suity z muzikálů My Fair Lady 

a Fantom opery. Na koncertě také v premiéře zazněly dvě skladby začínajícího skladatele 

Michala Navrátila. 

Na začátku července měl orchestr vystoupit na festivalu Okolo Třeboně s Nezmary. 

Bohužel ze strany organizátorů festivalu došlo ke zrušení tohoto vystoupení. Přesto proběhlo 

soustředění orchestru na Zvůli, kde původně měly proběhnout zkoušky na třeboňský koncert. 

K části programu Letního koncertu se orchestr vrátil ještě 3. září, kdy vystoupil na 

zahájení Dnů evropského dědictví (European Heritage Days, EHD) ve Slavonicích na tamním 

krásném historickém náměstí. 

Programem Podzimního koncertu se JHSO vrátil zpět ke klasické hudbě. Zazněla díla 

trojlístku skladatelů - Dvořáka, Brucha a Beethovena. Barytonista Jiří Poláček zazpíval 

Biblické písně Antonína Dvořáka. Houslista Ota Lébr zahrál Houslový koncert č. 1 g-moll od 

německého skladatele Maxe Brucha. Koncert byl uzavřen předehrou Coriolan Ludwiga van 

Beethovena. Dirigoval Josef Štefan a na koncert dorazilo opět kolem dvou set diváků. 

Orchestr si nedopřál dlouhý odpočinek a hned další víkend po Podzimním koncertu 

věnoval dvěma provedením Mozartova Requiem. V sobotu 29. října se sešel JHSO se sólisty 

Evou Kývalovou, Pavlou Mlčákovou, Kubou Kubínem a Martinem Vodrážkou a spojenými 

sbory (PS Smetana, YMCA Jakoubek, Chrámový sbor A. Michny) v kostele sv. Jana 

Nepomuckého na Hluboké. Kostel byl zaplněn do posledního místa, stejně tak tomu bylo i 

v neděli. Nedělní provedení v kostele sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci bylo benefiční a 

výtěžek 12 100 Kč byl věnován jindřichohradecké organizaci Otevřená OKNA, z.ú.  

Závěr roku patřil tradičně Adventním koncertům. I v tomto roce odehrál orchestr dva 

koncerty, abychom mohli zahrát všem zájemcům o naši hudbu, protože Kaple sv. Maří 

Magdalény nedostačuje kapacitně. Koncert byl věnován zejména barokní hudbě. Program 

sestavil dirigent Jiří Habart velmi pestře. Střídaly se orchestrální skladby se skladbami pro 

sólové cembalo a pro sólový zpěv. Zazněla díla Antonia Vivaldiho, Georga Friedricha 

Händela, Nicoly Porpory, či Ferdinanda Pellegriniho. Na cembalo zahrál Aleš Paichl a 

zpívala Doubravka Součková. Na závěr zazněla v premiéře skladba Ave Maria od mladého 

skladatele Jiřího Najvara. 

Na to, aby mohl orchestr fungovat, je potřebné sehnat poměrně velké množství 

finančních prostředků, z nichž se hradí zejména cestovní výlohy, honoráře pro dirigenty a 

sólisty aj. JHSO z.s. je tak závislý na finanční podpoře různých institucí. V roce 2016 naši 

činnost již tradičně podpořilo Město Jindřichův Hradec, Nadační fond rozvoje města, 

Jihočeský kraj a Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec. 

Veškerá práce by pozbývala smyslu, pokud by orchestr nemohl prezentovat své 

výsledky před posluchači. Aby se informace o chystaném koncertu dostala až k posluchačům, 

je samozřejmě velmi důležitá propagace. O ni se již mnoho let svědomitě stará paní Kateřina 

Zemanová, která vytváří nejen programy, které dostanou posluchači na koncertě, ale vymýšlí 
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i zajímavé a nápadité plakáty. Účetnictví pečlivě zpracovává paní Hana Miglová. Organizační 

práci neúnavně zajišťuje pan Daniel Smejkal. 

Koncerty v Jindřichově Hradci jsou pořádány ve spolupráci s Městem Jindřichův 

Hradec, se Státním hradem a zámkem v Jindřichově Hradci a s Muzeem Jindřichohradecka. 

 

Přehled činnosti v roce 2016 

Články uveřejněné v tisku, informace z programů koncertů 

 

Jarní koncert  

 

Na Jarním koncertu JHSO (neděle 20. března od 19 hodin v Rytířském sále SHZ) 

zazní pod taktovkou Radka Šalši Mozartova a Schubertova 

hudba.  

Zahájíme předehrou k opeře Don Giovanni,  o níž se 

můžeme dočíst (Prager Oberpostamtszeitung, 3.11.1787): „V 

pondělí dne 29. byla italskou operní společností dávána toužebně 

očekávaná opera mistra Mozarta Don Giovanni aneb Kamenný 

host. Znalci a hudební umělci říkají, že v Praze dosud nebylo jí 

rovné. Pan Mozart sám dirigoval, a když vstoupil do orchestru, 

byl uvítání trojnásobným jásotem, který se opakoval i při 

odchodu. Provedení opery je ostatně krajně obtížné a každý 

obdivuje, že přesto bylo představení po tak krátkém studování 

dobré...“ 

Mozartův Klavírní koncert č. 23 A dur zahraje Paola Rapaj. Vystudovala v Praze 

Konzervatoř a Pedagogickou fakultu UK, nyní koncertuje a působí jako 

pedagog. 

Na závěr zazní Symfonie č. 5 B dur Franze Schuberta. A. 

Dvořák napsal do The Century Illustrated Monthly Magazine, New 

York, 1894. „… Schubert přispěl ke každé formě umění; byl tak 

mnohostranný jako Mozart, jemuž se v tolika směrech podobá. 

…Mozart byl největší v opeře, v níž je Schubert nejslabší. … 

… pokud jde o Schubertovy symfonie, jsem jejich tak nadšeným 

obdivovatelem, že se nerozpakuji zařadit jej hned za Beethovena, daleko 

před Mendelssohna, právě tak jako před Schumanna. … 

… k mistrovství ve formě dospěl Schubert spontánně. To potvrzují jeho první 

symfonie, z nichž pět napsal ještě před dosažením dvaceti let a nad nimiž žasnu tím více, čím 

více je studuji. Ačkoli vliv Haydnův a Mozartův je na nich očividný, Schubertova osobitost je 

neklamně patrná ...  

… Hrál jsem během zimy šestou C dur a pátou B dur dvanáckrát se svým žákovským 

orchestrem Národní konzervatoře; žáci se z toho radovali se mnou a rozeznali hned napoprvé 

jejich velkou krásu.“  

Předprodej vstupenek začne od 1. března v prodejně bylinek na náměstí Míru.  

                 Ludmila Plachá 
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Letní koncert 

 

 
 

Jindřichohradecký symfonický orchestr zve všechny své posluchače na Letní koncert, 

který se uskuteční v neděli 19. června od 19 hodin v Rytířském sále Státního hradu a zámku 

v Jindřichově Hradci. Již se stalo tradicí, že do letního programu není zařazována klasická 

hudba, nýbrž populární. Nejinak tomu bude i tentokrát. V průběhu koncertu zazní směs 
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melodií z filmů Tanec s vlky, Harry Potter, Hvězdné války, Čaroděj ze země Oz, Pearl 

Harbor, Gladiátor, Piráti z Karibiku a Pán prstenů. Taktovky se ujme Radek Šalša, který letos 

dirigoval i na Jarním koncertu.  

Ačkoliv filmová hudba vzniká ke konkrétnímu filmu, velmi často dál žije svým 

vlastním životem, o čemž svědčí i nedávný velmi úspěšný koncert Hanse Zimmera v Praze. 

Od tohoto mnoha cenami ověnčeného autora si poslechnete hudbu k filmům Gladiátor a Pearl 

Harbor. Dále jsme vybírali z tvorby několika dalších skladatelů, z nichž si představme ještě 

alespoň dva. John Williams se stal dvorním skladatelem filmů Stevena Spielberga a George 

Lucase.  Možná méně známé je jméno Howard Shore. Ten se zprvu věnoval zejména temným 

filmům, např. Mlčení jehňátek, do širšího povědomí se dostal až hudbou k trilogii Pán 

prstenů. 

Do programu je zařazena také suita z muzikálu Fantom opery od A. L. Webera. O 

tom, že se jedná o jeden z nejkrásnějších muzikálů, který je u posluchačů stále oblíben, svědčí 

i to, že je nepřetržitě uváděn na různých pódiích po celém světě už od roku 1986. 

Na Letním koncertu zazní v premiéře také dvě skladby Michala Navrátila, který je 

absolventem ZUŠ na Kladně a v současné době studuje obor Skladba a aranžování populární 

hudby na Pražské konzervatoři u Pavla Větrovce.  

Srdečně zveme všechny posluchače na tento pestrý koncert. Předprodej vstupenek 

bude probíhat od 6. 6. v prodejně bylinek u paní Zuzany Kořínkové na náměstí Míru. 

Ludmila Plachá 
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Podzimní koncert 

 

Na Podzimní koncert, který se uskuteční v neděli 23. října od 19 hodin v Rytířském 

sále Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci, vybral dirigent díla trojlístku skladatelů - 

Dvořáka, Brucha a Beethovena.  

Barytonista Jiří Poláček zazpívá Biblické písně Antonína Dvořáka. Ty vznikly v New 

Yorku během tří březnových týdnů roku 1894 a původně byly napsány pro alt s doprovodem 

klavíru. Deset žalmů zhudebnil v českém překladu z výtisku Bible kralické. O kráse těchto 

písní výstižně vypovídá výrok Evy Urbanové: „Kdyby Dvořák nenapsal nic než Biblické 

písně, tak to stačilo. Když je mohu zpívat, cítím se jako v nebi.“ 

Jiří Poláček studoval na Pražské konzervatoři, absolvoval i studijní pobyt v italské 

Bologni. Během studia se úspěšně účastnil mnoha soutěží. V současné době působí ve 

Stavovském divadle, ale spolupracuje i se Státní operou Praha. Věnuje se i koncertní činnosti 

a interpretaci písňového repertoáru. S Rožmberskou kapelou proniká i do tajů hudby 

středověku a renesance. 

Houslista Ota Lébr zahraje Houslový koncert č. 1 g-moll od německého skladatele 

Maxe  Brucha. Ota Lébr pochází z hudební rodiny, mj. je vnukem význačného českého 

houslového pedagoga Josefa Micky. Po absolutoriu konzervatoře se rozhodl svou hudební 

kariéru ukončit, ale po čase se k houslím vrátil hlavně díky nabídce z Japonska.  

Program uzavřeme předehrou Coriolan Ludwiga van Beethovena. Námětem je příběh 

antického vojevůdce Coriolana, jenž byl pro své názory vyhnán z Říma. Odvržen vlastním 

národem a hnán touhou po pomstě spojil své síly s úhlavním nepřítelem a spolu s ním vedl 

vojska na nenáviděné město. Nakonec spáchal sebevraždu. 

Dirigovat bude Josef Štefan, absolvent Pražské konzervatoře a student HAMU. Věnuje 

se dirigování i sbormistrovství. Spolupracuje zejména s Českým komorním ansámblem 

mladých, ale i s operou Národního divadla. 

Předprodej vstupenek bude od 10. 10. v prodejně bylinek Zuzany Kořínkové na 

náměstí Míru. Všichni jste srdečně zváni. 

Ludmila Plachá 
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Mozart - Requiem d moll 

 

 
http://www.hluboka.cz/kalendar/277-w-a-mozart-requiem-d-moll 
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Adventní koncert 

 

Na letošní adventní koncert vybral dirigent Jiří Habart díla skladatelů období baroka, 

jedinou výjimku si nechám na závěr. Jména jako Antonio Vivaldi a Georg Friedrich Händel 

jistě není potřeba představovat. Skladatel Nicola Porpora byl, jak již jméno napovídá, Ital, 

který se věnoval skládání operní a chrámové hudby. Byl čelním představitelem neapolské 

operní školy. Zároveň působil i jako hudební pedagog. Ovšem potom jsou takové skladatelské 

oříšky jako je Ferdinando Pellegrini, o jehož životě se ničeho nedopátráte. Pro nás je ale asi 

důležitější, že hudba, kterou složil, je krásná a potěší každého posluchače, zejména v podání 

Aleše Paichla. Na závěr zazní skladba mladého skladatele Jiřího Najvara, která bude pro 

všechny pohlazením i díky zpěvu Doubravky Součkové. 

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem našim posluchačům, sponzorům a rodinným 

příslušníkům za další vzájemně sdílený rok s hudbou. I jménem členů orchestru přeji všem 

klidné a požehnané Vánoce a v novém roce mnoho zdraví, pohody a společných hudebních 

zážitků.             Ludmila Plachá 
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Poděkování sponzorům a dárcům 

 

JHSO z.s. touto cestou děkuje všem sponzorům a dárcům, kteří podporují naši činnost. Jsou 

to: 

 

Město Jindřichův Hradec 

Nadační fond rozvoje města 

Jihočeský kraj 

Waldviertler Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec 

Národní památkový ústav 

Fotograf Michal Krninský 
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Zpráva o hospodaření 

 

Hospodářská zpráva za rok 2016 Jindřichohradecký symfonický orchestr z.s. 

Příjmy     Výdaje   

koncerty 146 400 
 

cestovné 134 596 

reklama 9 000 
 

pronájmy 17 568 

dotace 100 000 
 

honoráře 74 300 

úroky 10 
 

poplatek OSA 1 543 

členské poplatky 720 
 

ubytování 17 793 

   
propagace 5 955 

   
květiny 1 339 

   
webhosting 514 

   
banka 1 145 

   
hmotný majetek 36 772 

   
kancelář 1 688 

   
ostatní 10 000 

celkem 256 130   celkem 303 213 

   
zisk -47 083 

 

 

 

Zpracovala Hana Miglová 


