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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 byl Jaroslav Šanda. V průběhu koncertní sezóny došlo ke změně a post 

koncertního mistra zastávala Sandra Biňovcová. Konzultaci repertoáru s dirigenty měla na 

starosti Ilona Průšová. Hospodářkou orchestru je nadále Hana Miglová. 
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Činnost JHSO z.s. 

 

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

již 17. rokem. Orchestr tradičně uspořádal jarní, podzimní a adventní koncerty. V  roce 2015 

orchestr vyjel do Hradce Králové a Hluboké nad Vltavou s Mozartovým Requiem. 

JHSO z.s. se v tomto roce rozhodl připomenout jindřichohradeckému publiku poměrně 

opomíjenou hudební formu, a to melodram.  Pro tento koncert byl vybrán Vodník Zdeňka 

Fibicha. Recitace se nakonec, z důvodu onemocnění Jiřího Klema, ujal herec a zpěvák Filip 

Sychra, který také následně přednesl baladu Karla Jaromíra Erbena Polednice. Dále byly do 

programu zařazeny dvě skladby Antonína Dvořáka, symfonická báseň Polednice a Česká 

suita. Jarní koncert, který se konal 29. března v Rytířském sále Státního hradu a zámku v J. 

Hradci, dirigoval Radek Šalša.  

Město Jindřichův Hradec je členem svazku obcí Česká inspirace, jež láká návštěvníky 

do osmi nejkrásnějších měst především na tzv. živou kulturu. V roce 2015 slavila Česká 

inspirace své 20. narozeniny. JHSO z.s. společně s pěveckými sbory Smetana, YMCA 

Jakoubek a Chrámovým sborem Adama Michny vyjel reprezentovat své město do Hradce 

Králové. Koncert se konal 7. června ve Velkém sále Adalbertina. Dirigoval Petr Píša, sólové 

party zpívala Eva Kývalová, Jarmila Kosinová, Ondřej Socha a Martin Vodrážka. 

Po prázdninách začaly přípravy na podzimní koncert, který přivedl na jedno pódium 

folkovou kapelu a symfonický orchestr. Koncert byl nazván Nezmarný podzimní koncert. 

Českobudějovická folková kapela Nezmaři již dříve spolupracovala s Jihočeskou komorní 

filharmonií a nechala si aranžovat od Lukáš Sommera a později od Marie Sommerové své 

písně. Tyto skladby provedl na svém podzimním koncertu společně s Nezmary i JHSO z.s., 

taktovky se ujal Petr Píša. Spolupráce s Nezmary bude pokračovat i v roce 2016. 

Pod vedením stejného dirigenta, tedy Petra Píši, následovalo další provedení 

Mozartova Requiem, tentokrát to bylo 31. října v kostele sv. Jana Nepomuckého v Hluboké 

nad Vltavou. 

Na Adventním koncertu se jindřichohradeckému publiku představil další nový dirigent 

Josef Štefan. Program byl tradičně velmi pestrý. Jako sólista vystoupil člen orchestru 

hobojista Jan Řezníček. Dalšími sólisty byli zpěvačka Soňa Godarská a houslista Jakub 

Sedláček. Na programu byly skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, Pastorella in G J. 

Michaličky a pásmo koled J. Temla nazvané Splnilo se písmo svaté.  

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 2015 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 

i zajímavé a nápadité plakáty. Účetnictví pečlivě zpracovává paní Hana Miglová. Veškerou 

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 2015 

Články uveřejněné v tisku, informace z programů koncertů 

 

Jarní koncert  

 

Jarní koncert Jindřichohradeckého symfonického orchestru 

V neděli 29. března zveme posluchače do Rytířského sálu SHZ na 

Jarní koncert JHSO. Pod taktovkou Radka Šalši zahrajeme od 19 hodin 

Dvořákovu Českou suitu a symfonickou báseň Polednice, dále zazní 

Fibichův melodram Vodník. Recitovat bude herec a divadelní pedagog Jiří 

Klem. 

Sám Dvořák dirigoval Českou suitu roku 1880 na dobročinném 

koncertu ve prospěch stavby Národního divadla. Skladba se skládá z pěti 

částí. První věta Preludio (Pastorale) tvoří jakýsi lyrický úvod k 

následujícím větám. Druhá věta je stylizací polky, pro třetí byla inspirací 

sousedská. Čtvrtá věta Romanza je lyrickým nokturnem. Závěrečný furiant 

suitu efektně zakončuje nejen živým výrazem, ale i mohutnějším nástrojovým obsazením.  

Karel Jaromír Erben byl historik, právník, archivář, spisovatel, 

básník, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek. Nejvíce 

proslul sbírkou Kytice z pověstí národních. Ta oslovila mnohé umělce 

k dalšímu zpracování, mj. připomeňme hru Jiřího Suchého s hudbou 

Ferdinanda Havlíka, či film F. A. Brabce. 

 Erbenovy balady Antonína Dvořáka silně oslovily. Nakonec se je 

rozhodl zhudebnit formou symfonických básní. Vybral si Vodníka, 

Polednici, Zlatý kolovrat a Holoubka. První tři vyšly roku 1896. Dvořák 

toužil po kladném přijetí díla a zdůraznění původu inspirace. V souvislosti 

s vydáním tiskem napsal nakladateli Simrockovi a dotazoval se, proč 

v anglickém a německém textu není Erben zmíněn.  

Dvořákův současník Zdeněk Fibich studoval hudbu v Praze a dalších evropských 

městech. R. 1871 se vrátil do Prahy, kde byl dirigentem a sbormistrem Prozatímního divadla, 

později dramaturgem Národního divadla. Jeho význam spočívá především v oborech 

symfonické básně, opery a melodramu, který vznikl v 18. století. Je to scénický nebo 

koncertní útvar spojující herecký přednes dramatického textu s hudebním doprovodem. 

Autorem prvních melodramů byl J. J. Rousseau a na něj navázal J. A. Benda, v 19. století pak 

Fibich. 

Předprodej vstupenek začne 16. března u paní Zuzany Kořínkové v prodejně bylinek 

na náměstí Míru. 

                 Ludmila Plachá 
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Podzimní koncert 

Nezmarný podzimní koncert JHSO 

V posledních letech se roztrhl pytel s projekty, při nichž spolupracují různé skupiny, 

nebo zpěváci se symfonickými orchestry. Někdy je to spojení šťastnější, jindy méně. Ale to 

už si musí každý posluchač vybrat sám.  

Takovou cestou se vydala i známá českobudějovická folková skupina Nezmaři. Ta si 

před lety od skladatele a kytaristy Lukáše Sommera nechala upravit některé své písně a 

výsledkem bylo album Jihočeská komorní filharmonie a Nezmaři. Aranže dalších písní, které 

na koncertě zazní, vytvořila skladatelka a dirigentka Marie Sommerová. 

Folkové písně v novém kabátu zazní i v Jindřichově Hradci, a to v sobotu 17. 10. od 

19 hodin v divadelním sálu KD Střelnice. Tentokrát se na pódiu se skupinou Nezmaři 

sejdou členové Jindřichohradeckého symfonického orchestru pod vedením dirigenta Petra 

Píši. JHSO program obohatí i o dvě orchestrální skladby. 

A proč vůbec dochází k setkávání zdánlivě neslučitelných žánrů? Na to již v jedné 

recenzi nabídl odpověď Milan Tesař, když napsal: „Jednak – to je důvod obecný – 

díky takovému propojení mohou do popředí vystoupit nové, dosud netušené kvality písní. A 

za druhé – což je důvod soukromý, ale také důležitý – kapela si v takovém případě udělá 

radost, možná splní svůj sen. A i o to přece v hudbě jde.“ 

Vždy v pozvánce na koncert představujeme své hosty. Nejinak tomu bude i tentokrát, i 

když je to asi zbytečné. Folková skupina Nezmaři byla založena v roce 1978. V současné 

době hraje ve složení Šárka Benetková, Pavel Zajíc, Pavel Drengubák a Tonda Hlaváč. 

Zpívají vlastní písničky, ale i skladby světových folkových hudebníků, které opatřují 

vlastními texty. Někdy svůj repertoár doplňují i o příspěvky od svých přátel hudebníků a 

textařů. Každoročně odehrají přes sto koncertů.  

Předprodej vstupenek začíná 5. 10. u Zuzany Kořínkové v prodejně bylinek na náměstí 

Míru. Udělejte si hezký večer s příjemnou hudbou, srdečně vás zveme. 

Ludmila Plachá 
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Mozart - Requiem d moll 

 
Datum:  31.10. 19:00 - 21:00 

Adresa:  Kostel Sv. Jana Nepomuckého, Hluboká and Vltavou 

Telefon:  387 966 170, 774 457 269 

E-mail:  agentura@sinfonie.cz  

Web:  http://www.sinfonie.cz/ 

Účinkují Pěvecké sbory 

Jakoubek, Smetana a A. Michny z Jindřichova Hradce 

Jindřichohradecký symfonický orchestr 

soprán: Eva Kývalová 

alt: Jarmila Kosinová 

tenor: Ondřej Socha 

bas: Martin Vodrážka 

dirigent: Petr Píša 

mailto:agentura@sinfonie.cz
http://www.sinfonie.cz/
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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 2015 Jindřichohradecký symfonický orchestr 

Příjmy Výdaje 

koncerty                               149 870     cestovné                                              113 648     

reklama                                   9 000     pronájmy                                                   7 844     

dotace                                 60 000     honoráře                                                69 500     

úroky                                         22     poplatek OSA                                                   2 386     

  

ubytování                                                      693     

propagace                                                   4 291     

jídlo                                                   1 400     

květiny                                                   1 046     

webhosting                                                      514     

banka                                                      972     

kancelář                                                   3 087     

ostatní                                                      600     

celkem                    281 892     celkem                                215 661     

 

 

 

Zpracovala Hana Miglová 


