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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 (hospodářka), Ondřej Tomša. 

Koncertním mistrem byla většinou Karin Spurná. 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 19. rokem. Orchestr sdružuje amatérské a profesionální hudebníky, kteří mají chuť 
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společně muzicírovat. V tomto roce jsme uspořádali Jarní koncert, místo letního koncertu to 

byl dokonce dvoudenní mezinárodní Festival klasické hudby, následoval Podzimní taneční 

večer a rok byl uzavřen již tradičně Adventními koncerty v kapli sv. Máří Magdalény. V  roce 

2017 byl nejnáročnějším projektem JHSO letní Festival klasické hudby, na němž se 

představilo pět hudebních těles a několik hostů. 

Rok 2017 jsme tradičně zahájili Jarním koncertem na Státním hradu a zámku v J. 

Hradci. Na program byly zařazeny skladby C. Debussyho, F. Mendelssohna-Bartholdyho a E. 

Griega. Na tomto koncertě vystoupili dva sólisté. Nejprve se představila harfistka Hedvika 

Mousa Bacha a poté zahrál houslista Miroslav Ambroš. Koncert dirigoval Jiří Habart. 

Pro všechny jindřichohradecké muzikanty je vždy svátkem, když mohou 

spolupracovat. Po velmi úspěšném Mozartově Requiem byla vybraná další skladba ke 

společnému provedení. Tentokrát padla volba na Lužanskou mši Antonína Dvořáka. Kdo byl 

v Rytířském sále přítomen společnému vystoupení pěveckých sborů Smetana (sbormistr 

Štěpán Štrupl), YMCA Jakoubek (sbormistr Jaroslav Hojný), Chrámového sboru Adama 

Michny (sbormistr Tomáš Petrů) a kyperského sboru Aris Limassol (sbormistr Solon Kladas), 

jistě nelitoval své cesty. V sobotním podvečeru se představily všechny čtyři sbory se svým 

programem, v neděli pak za doprovodu Jindřichohradeckého symfonického orchestru 

provedly již zmiňovanou Lužanskou mši. Nedělní koncert byl zahájen státními hymnami 

Kyperské republiky a České republiky, čímž byl umocněn slavnostní ráz tohoto večera. 

Koncert řídil dirigent Petr Píša. Sólové party zazpívala Eva Kývalová (soprán), Jarmila 

Kosinová (alt), Daniel Matoušek (tenor) a Martin Vodrážka (bas). 

Ani v létě jsme zcela nezaháleli. Tomáš Petrů, sbormistr Chrámového sboru Adama 

Michny, zorganizoval dvě provedení Lužanské mše. Tentokrát Dvořákova hudba posloužila 

svému původnímu účelu a podpořila slavnostnost poutních mší v J. Hradci v kostele 

Nanebevzetí Panny Marie a ve Strmilově v kostele sv. Jiljí. Sólových partů se výborně 

zhostili členové Chrámového sboru. 

Bývaly doby, kdy JHSO pořádal Plesy na zámku. Chtěli jsme se alespoň částečně 

vrátit k této tradici, a proto jsme uspořádali Podzimní taneční večer. Tuto tříhodinovou 

předzvěst plesové sezóny si všichni zúčastnění užili. O předtančení se postarali členové 

tanečního klubu PeTanK z Pelhřimova. Někteří přítomní tančili, jiní poslouchali. Kromě 

členů JHSO vystoupilo i několik hostů, z nichž bych chtěla jmenovat zejména klavíristu 

Josefa Filipa, zpěváky Vendulu Korandovou, Milana Novotného a Martina Růžu. Martin 

Růža skvěle interpretoval písně z oblasti populární hudby a dechovky také velmi dobře 

zazpívali Milan Novotný společně s Vendulou Korandovou. Dirigoval Radek Šalša, který si 

pro orchestr i publikum připravil jedno malé překvapení. Jednu ze skladeb tohoto večera 

si v J. Hradci premiérově zadirigovala Kristýna Šalšová. 

Závěr roku tradičně patří Adventním koncertům. I v tomto roce byly naplánovány dva. 

Dirigentské taktovky se opět ujal Radek Šalša. Tyto koncerty se odehrávaly znovu v duchu 

spolupráce jindřichohradeckých hudebníků. Jako sólista se poprvé s JHSO představil 

hradecký rodák, violista Petr Přibyl. Zazněly skladby J. K. Vaňhala, A. Vivaldiho a S. 

Barbera. Nemohla chybět ani vánoční hymna Narodil se Kristus Pán. 

Dovolím si tentokrát vyzdvihnout i práci dirigentů. Jsou to lidé, kteří obětují svá 

nedělní odpoledne pro to, aby vzniklo něco hezkého, co potěší nás i posluchače. V podstatě 

jsou to dobrovolníci, protože rozpočet orchestru dovoluje pouze minimální honoráře. Proto na 

tomto místě jménem orchestru děkuji všem těm nadšencům, kteří se nám věnují a bez nichž 

by orchestr nemohl existovat. Samozřejmě bych mohla pokračovat poděkováním sólistům. 

Ačkoliv se jedná o profesionální zpěváky a instrumentalisty, jsou vždy velmi milí a vstřícní. 

Co se týče jejich honorářů, zbytečně bych se opakovala, protože je to stejné jako s dirigenty. 

Když to shrnu, všichni se snažíme dělat za málo peněz hodně muziky.  
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Celým rokem se vždy jako taková neviditelná nitka táhne spolupráce s Muzeem 

Jindřichohradecka. Jsme velmi rádi, že orchestr může i nadále zkoušet v prostorách bývalého 

Minoritského kláštera. Určitou formou poděkování za tuto možnost jsou pak vystoupení 

komorních uskupení orchestru na několika slavnostních vernisážích výstav této instituce. 

Nakonec si dovolím zařadit poděkování institucím, které nás podporují finančně a bez 

nichž by naše další působení nebylo možné. Jsou to zejména Město Jindřichův Hradec, 

Nadační fond rozvoje města, Jihočeský kraj a banka Waldviertler Sparkasse von 1842 

Jindřichův Hradec. Poděkování patří i těm, s nimiž spolupracujeme při pořádání koncertů. 

Jsou to Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci, Muzeum Jindřichohradecka a opět Město 

Jindřichův Hradec.  

Veškerá práce by postrádala smysl, pokud by orchestr nemohl prezentovat své 

výsledky před posluchači. S tím souvisí velmi důležitá oblast, kterou je propagace.  O ni se již 

řadu let svědomitě stará paní Kateřina Zemanová, která vytváří nejen programy, které 

dostanou posluchači na koncertě, ale vymýšlí 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. 
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Přehled činnosti v roce 2017 

Články uveřejněné v tisku, informace z programů koncertů 

 

 

 
 

Jarní koncert  

 

Jarní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

 

Na program Jarního koncertu, který se bude konat v neděli 9. dubna od 19 hodin 

v Rytířském sále SHZ v Jindřichově Hradci, byly zařazeny skladby Debussyho, 

Mendelssohna-Bartholdyho a Griega. Jako sólisté se představí harfistka Hedvika Mousa 

Bacha a houslista Miroslav Ambroš, dirigovat bude Jiří Habart. 

Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907) vycházel z norských tradic a čerpal z lidové 

hudby. Zásadním přínosem jsou drobné práce komorní hudby. Do zlatého fondu klasické 

hudby se řadí zejména suita Peer Gynt.  

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847) byl německým romantickým 

skladatelem, jehož skladby se vyznačují neobyčejnou melodickou vynalézavostí. Bývá 

přirovnáván k Mozartovi. Začal vystupovat i komponovat již jako dítě. Provedením 

Matoušových pašijí v r. 1829 v Lipsku odstartoval bachovskou renesanci.  

Claude Debussy (1862 – 1918) byl francouzský impresionistický skladatel a klavírista. 

V deseti letech byl přijat na Pařížskou konzervatoř. Psal hlavně kratší díla, klavírní, komorní i 

orchestrální hudbu a písně, ale složil i operu. 

Hedvika Mousa Bacha se věnuje komorní i sólové dráze, ale také orchestrální a 

pedagogické činnosti, spolupracuje s mladými talentovanými umělci. Zajímá se i o českou 

soudobou hudbu, premiérovala skladby několika autorů. Spolupracovala např. na projektech 

Lenky Dusilové, Ivy Bittové a Dana Bárty.   

Miroslav Ambroš studoval hru na housle u mnoha význačných pedagogů. Zvítězil 

v mnoha soutěžích, např. absolutní vítězství v soutěži Concertino Praga pro komorní soubory. 

V letošním roce uskutečnil úspěšné turné po USA. Hraje na vzácný nástroj italského houslaře 

Camilla de Camilliho z roku 1734 zapůjčeného ze státní sbírky hudebních nástrojů Národního 

muzea. 
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Dirigent Jiří Habart se nejdříve věnoval hře na housle. Dirigování studoval soukromě. 

Jako houslista spolupracoval s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. V současné době studuje  

na HF JAMU v Brně.  

Srdečně zvu všechny posluchače na tento koncert. Předprodej vstupenek začne 27. 3.  

v prodejně Bylinek Zuzany Kořínkové na náměstí Míru. 

Ludmila Plachá 
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Letní koncert 

 

Festival klasické hudby 

 

Víkend 17. a 18. června bude v Rytířském sále vždy od 19 hodin věnován hudbě. 

V sobotu se zde se svými programy představí čtyři pěvecké sbory, v neděli zazní Lužanská 

mše Antonína Dvořáka.   

Z kyperského Limassolu přijede sbor Aris, který byl založen roku 1938 skladatelem a 

dirigentem Solonem Michaelidesem. V roce 1962 pak byla činnost sboru obnovena a nyní 
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pracuje pod vedením  Solona Kladase. Sbor se věnuje všem oblastem hudby od klasiky až po 

folklor. Koncertuje nejen po celém Kypru, kde patří k nejlepším, ale velmi často i v zahraničí. 

Chrámový sbor Adama Michny pod vedením Tomáše Petrů se věnuje výhradně 

duchovní hudbě a svým zpěvem přispívá ke slavnostnější atmosféře bohoslužeb nejen v J. 

Hradci. 

Pěvecký sbor YMCA – Jakoubek řídí Jaroslav Hojný. I tento sbor se zaměřuje na 

duchovní hudbu. Interpretuje křesťanskou vokální hudbu klasickou i soudobou. 

Neodmyslitelnou součástí koncertů jsou liturgické zpěvy z Taizé a spirituály. 

Pěvecký sbor Smetana vedený Štěpánem Štruplem má z jindřichohradeckých sborů 

nejširší záběr a nejdelší tradici, na svých koncertech dbá na pestrost programu, a proto se 

věnuje stejně tak lidovým písním, jako populárním, skladbám klasickým i duchovním. 

V neděli všechny zúčastněné sbory společně s Jindřichohradeckým symfonickým 

orchestrem provedou Lužanskou mši. Dirigovat bude Petr Píša a jako sólisté se představí Eva 

Kývalová, Jarmila Kosinová, Daniel Matoušek a Martin Vodrážka. 

Mše D dur vznikla z podnětu architekta a mecenáše umění Josefa Hlávky k vysvěcení 

nové kaple na zámku v Lužanech. Dvořák rád vyhověl a vytvořil mši pro sóla, sbor a varhany. 

Pro nezájem nakladatele Simrocka se skladatel obrátil na anglickou firmu Novello, na jejichž 

popud vytvořil roku 1892 orchestrální podobu díla. Mše vzápětí získala v Anglii velkou 

popularitu. 

Předprodej vstupenek v prodejně bylinek paní Kořínkové od 5. června (150Kč - oba 

dny, 100Kč - jednotlivý koncert, děti do 15 let zdarma).     

Ludmila Plachá 
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Podzimní koncert 

 

Podzimní taneční koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

 

Na Podzimní taneční koncert se můžete vydat v neděli 22. října od 19 hodin do 

Rytířského sálu Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci. Jak už název vypovídá, nebude 

se hrát jenom k poslechu, ale i k tanci. Každý má možnost si vybrat, zda chce pouze 

poslouchat, nebo před začátkem plesové sezóny provětrat své taneční boty. Pod taktovkou 

Radka Šalši zazní skladby takových autorů, jakými jsou G. Gershwin, K. Hašler, J. Vejvoda, 

J. Strauss, J. Ježek a mnoho dalších. 

Pokud zadáte na internetu heslo taneční hudba, objeví se vám definice, že je to takový 

typ hudby, který je určený především pro tancování. Dozvíte se, že to může být malý kus 

sonáty, nebo i něco většího. Obecně se potom dá taneční hudba rozdělit na živou taneční 

hudbu a nahranou taneční hudbu. 

Vzhledem k tomu, že bychom rádi, abyste přišli na taneční večer JHSO, je každému 

hned jasné, že se nebude jednat o nahranou hudbu. Představí se také tanečníci 

z pelhřimovského tanečního klubu PeTanK, kteří nám ve svých ukázkách osvěží taneční 

kroky některých tanců. Ochuzeni nebudete ani o zpěv, protože s námi vystoupí výborní 

zpěváci Josefina Žampová a Martin Růžička. Na klavír zahraje skvělý klavírista Josef Filip.  

Doufám, že ani vy nezůstanete pouze pasivními diváky, ale že se aktivně zúčastníte 

tohoto večera a využijete tak svých tanečních dovedností. Občerstvení pro znavené tanečníky 

i netanečníky zajistí Soukromá střední škola obchodu, služeb a provozu hotelů. 

Srdečně zvu všechny posluchače na tento koncert. Předprodej vstupenek začne 9. října  

v prodejně Bylinek Zuzany Kořínkové na náměstí Míru. 

Ludmila Plachá 
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Adventní koncert 

 

 
 
 



Výroční zpráva Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

- 20 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Výroční zpráva Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

- 21 - 

 
 

 

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 Milan Havlík 
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Zpráva o hospodaření JHSO z.s. za rok 2017 

 

 

 

 

Příjmy Výdaje 

koncerty                         88 100     cestovné                       108 161     

reklama                           9 000     pronájmy                         13 972     

dotace                       170 185     honoráře                         39 220     

úroky                                   6     poplatek OSA                           3 425     

členské poplatky                               620     ubytování                         31 500     

  

propagace                         12 279     

květiny                           2 193     

webhosting                               514     

ozvučení                           5 000     

banka                           1 004     

hmotný majetek                                  -       

kancelář                           1 202     

ostatní                         10 000     

jídlo                         25 951     

celkem              267 911     celkem              254 421     

  zisk                                 13 490 

 

 

 

 

 

Zpracovala Hana Miglová 


