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Telefon: Daniel Smejkal 724 229 424 
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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 v první polovině roku Karin Spurná, po prázdninách ji vystřídala 

Eva Šibřinová. 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 rok 2018 tak připadlo jubilejní 20. výročí 

fungování orchestru nejen na jindřichohradecké hudební scéně. Orchestr dává prostor 

amatérským a profesionálním hudebníkům, kteří mají chuť společně muzicírovat. V tomto 

roce jsme uspořádali Jarní koncert, Letní koncert, místo klasického Podzimního koncertu 

jsme účinkovali na předávání cen starosty města, který Křišťálovou růží ocenil několik 

významných osobností našeho města. V listopadu následoval výlet na Kypr, kde jsme 

spoluúčinkovali na tamním sborovém festivalu. Koncertní rok jsme zakončili Adventním 

koncertem společně s mladými zpěváky ze sboru Zanoty z Gymnázina Vítězslava Nováka v J. 

Hradci. Orchestr nadále spolupracoval s pěveckým sborem Smetana na jeho projektech a 

nezapomnělo se ani na charitu. Členové orchestru nejprve spoluúčinkovali na zahájení 

Tříkrálové sbírky a následně na benefičním koncertu pro OKNA. 

První ze slavnostních koncertů, zaměřený na klasickou hudbu, se uskutečnil 18. března 

v Rytířském sále SHZ. Dirigentské taktovky se ujala Kristina Šalšová Štanclová, která se 

věnuje mnoha hudebním oblastem, je dirigentkou, sbormistryní, hobojistkou i hudební 

pedagožkou.  

Na Jarním koncertu zazněla díla čtyř skladatelů. Byla zařazena dvě orchestrální díla, 

od českého skladatele, klavíristy, varhaníka a dirigenta Jana Václava Voříška to byla 

Symfonie D dur a od Felixe Mendelssohna-Bartholdyho předehra Hebridy. Dále byly vybrány 

dvě skladby pro sólistu s doprovodem orchestru, a tak si posluchači v podání klavíristky 

Tatyany Konoplevy vyslechli Koncert pro cembalo f moll BWV 1056 Johanna Sebastiana 

Bacha a Rondo pro klavír a orchestr D dur KV 382 Wolfganga Amadea Mozarta. 

Vzhledem k tomu, že orchestr se pravidelně věnuje i populární hudbě, byl druhý 

jubilejní koncert věnován lehčím múzám. Hlavní hvězdou večera na jindřichohradeckém 

zámku se stal 24. června zpěvák, klarinetista, dirigent a pro tento slavnostní večer i moderátor 

Felix Slováček jr. Na programu byly nejen filmové, muzikálové a seriálové melodie, ale i 

klasické skladby v populárních úpravách. Koncert dirigoval Jiří Habart.  

Nejenom orchestr v roce 2018 oslavoval. Své 15. výročí vzniku si připomínala i 

organizace OKNA, která podporuje osoby se zdravotním handicapem i jejich rodiny. Nabízí 

chráněné dílny, sociální služby, centrum pro rodinu Okénko, dobrovolnické programy a také 

provozuje prodejní galerii Okénko. V sobotu 6. října se sešly všechny jindřichohradecké 

sbory a orchestr a společně vystoupili na benefičním koncertu právě pro OKNA. 

Následoval podzimní koncert, na němž se hrála Dvořákova Symfonie z Nového světa. 

Koncert se konal v pátek 26. října v rámci oslav 100. výročí založení republiky. Na úvod 

zazněly česká a slovenská hymna. Slavnostní příchod pana starosty Stanislava Mrvky 

doprovodily tóny skladby Te Deum francouzského skladatele Charpentiera. Na oslavě 

nemohla chybět ani znělka Nebeští kavalérové Adama Michny z Otradovic, která je vnímaná 

jako neoficiální jindřichohradecká hymna. Pan starosta Stanislav Mrvka ocenil významné 

osobnosti Jindřichova Hradce Křišťálovou růží a celý slavnostní večer byl zakončen již 

zmíněnou Novosvětskou. 

Potom už nás čekal výlet do Limassolu na Kypru. Ve dnech 12. a 13. listopadu se zde 

konal sborový festival, na nejž jsme byli přizváni. Z Čech jela velká výprava, protože kromě 

orchestru a sólistů, kterými byli Eva Kývalová (soprán), Michaela Králová (alt), Daniel 

Matoušek (tenor) a Martin Vodrážka (bas), jeli reprezentovat svoje město i republiku členové 

sborů YMCA Jakoubek a Chrámového sboru A. Michny. Na společném koncertě byla 

provedena Lužanská mše Antonína Dvořáka a Beethovenova Chorální fantazie, v níž se jako 

sólista představil místní pianista. Chorální fantazii si budou moci jindřichohradečtí posluchači 

vyslechnout na Podzimním koncertu 2019. 

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

Dirigentské taktovky se tentokrát ujal Jiří Najvar. Tyto koncerty se odehrávaly znovu v duchu 
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spolupráce jindřichohradeckých hudebníků. Nejprve jako sólistka vystoupila Hedvika Mousa 

Bacha. Zahrála Koncert pro harfu D dur Antonia Vivaldiho. Vivaldiho hudba zazněla ještě 

jednou, další skladbou byl Koncert č. 4 G dur op. 51 „alla Rustica“. Na našem koncertu jsme 

přivítali mladé jindřihohradecké zpěváky z pěveckého sboru Zanoty, který skvěle vede Květa 

Pilná. JHSO společně se Zanotami potěšil posluchače krásnou mší Johna Leavitta. 

Samozřejmě nemohla chybět ani vánoční hymna Narodil se Kristus Pán. 

Celoročně spolupracuje JHSO s PS Smetana Jindřichův Hradec a Chrámovým sborem 

Adama Michny. V tomto roce si členové orchestru společně se členy PS Smetana 

zamuzicírovali na několika provedeních dvou mší. Letos to byla Missa brevis Jiřího Pavlici a 

již tradičně Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.  

Opět bych na závěr chtěla připomenout práci dirigentů a sólistů. Jsou to lidé, kteří 

věnují svá nedělní odpoledne pro to, aby vzniklo něco hezkého, co nakonec přinese potěšení 

hráčům i posluchačům. 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.  

Těší mě, že i tento rok mohu poděkovat vedení Muzea Jindřichohradecka, jmenovitě 

panu PhDr. Jaroslavu Pikalovi. Jsme velmi rádi, že orchestr může i nadále zkoušet 

v prostorách bývalého Minoritského kláštera. Muzeum nám dává prostor i k naší umělecké 

činnosti a komorní uskupení orchestru jsou zvána, aby zahrála na slavnostních vernisážích 

některých výstav, které muzeum pořádá. 

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 Kateřina Zemanová, která vytváří nejen programy, které dostanou 

posluchači na koncertě, ale vymýšlí i zajímavé a nápadité plakáty. Účetnictví pečlivě 

zpracovává Hana Miglová. Organizační práci neúnavně zajišťuje Daniel Smejkal. V tomto 

roce velmi zdatně pomáhal také Ondřej Tomša, na jehož bedrech byla organizace zájezdu na 

Kypr, jíž se ujal na jedničku. 
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Přehled činnosti v roce 2018 

Články uveřejněné v tisku, informace z programů koncertů 

 

Jarní koncert  

 

Jarní koncert JHSO z.s. 

 

Jindřichohradecký symfonický orchestr v tomto roce oslavuje 20. výročí svého vzniku. 

První ze slavnostních koncertů se uskuteční v neděli 18. března od 19 hodin v Rytířském sále 

SHZ. Dirigentské taktovky se ujme Kristina Šalšová Štanclová, která nejprve na Pražské 

konzervatoři vystudovala hru na hoboj a dirigování, na pražské HAMU studovala obor 

Hudební režie, v současné době na stejné škole pokračuje ve studiu dirigování. Kromě 

dirigování se věnuje pedagogické činnosti i sbormistrovství. 

Na Jarním koncertu zazní díla čtyř skladatelů. Od českého skladatele, klavíristy, 

varhaníka a dirigenta Jana Václava Voříška (1791-1825) to bude Symfonie D dur. Jedná se o 

symfonii, která je plnohodnotným a jediným pojítkem mezi vrcholným vídeňským 

klasicismem a symfonickou poetikou pozdějšího českého romantismu.  

Dále jsou na programu díla dvou německých skladatelů, a to Felixe Mendelssohna-

Bartholdyho (1809-1847), od něhož zazní předehra Hebridy, a Johanna Sebastiana Bacha 

(1685-1750), z jehož rozsáhlého díla byl vybrán Koncert pro cembalo f moll BWV 1056. 

Mendelssohn za svého života hodně cestoval a cestovatelské zážitky mu byly častou inspirací 

ke komponování skladeb, tak vznikla Italská symfonie a předehry Hebridy a Klidné moře a 

šťastná plavba. R. 1829 se zasloužil o veřejné provedení Matoušových pašijí J. S. Bacha 

v Lipsku, čímž dal podnět k novodobé bachovské renesanci.  

Posledním autorem pak bude rakouský skladatel Wolfgang Amadeus Mozart (1756-

1791), z jehož hudebního odkazu bylo tentokrát vybráno Rondo pro klavír a orchestr D dur 

KV 382. 

Ve skladbách Bacha a Mozarta se jako sólistka představí klavíristka Tatyana 

Konopleva. Pochází z ruského Permu, kde také vystudovala konzervatoř. Za vysokoškolským 

vzděláním se vydala na Jihočeskou univerzitu. V průběhu studií se zúčastnila mnoha 

mistrovských kurzů i soutěží. V současné době se věnuje pedagogické a korepetitorské 

činnosti v ZUŠ v Táboře a v Klecanech u Prahy. 

Předprodej vstupenek od 5. 3. na náměstí Míru v prodejně Bylinek u paní Kořínkové. 
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Letní koncert 

 

Letní koncert JHSO 

 

Letošní rok je pro Jindřichohradecký symfonický orchestr jubilejní. A protože orchestr 

samozřejmě nemůže slavit jinak než hudbou, připravujeme na neděli 24. června od 19 hodin 

další slavnostní koncert k 20. výročí založení. Společně se sejdeme v krásných prostorách 

Rytířského sálu Španělského křídla SHZ v J. Hradci, abychom si společně připomněli známé 

melodie, které určitě potěší nejen všechny naše pravidelné příznivce, ale i náhodné 

návštěvníky. 

Tento koncert bude věnován filmové hudbě, ovšem zazní i klasické skladby 

v moderních aranžmá. Jako sólista i průvodce večerem se představí Felix Slováček jr., který 

je mužem mnoha profesí. Je to zpěvák, klarinetista, saxofonista a dirigent. Vystupoval na 

mnoha koncertech a festivalech klasické nebo swingové hudby jak sólově, tak s různými 

orchestry. V současné době se věnuje i herectví.  

Spolu s ním přijede klavírista Vjačeslav Grochovskij, který mj. studoval na HAMU v 

Praze. Velmi úspěšně absolvoval různé významné klavírní soutěže. Spolupracuje s mnoha 

orchestry a působí rovněž v souboru „The 40 Fingers“ – souboru čtyř klavíristů, zabývajících 

se prováděním vážné hudby na dva klavíry. Od roku 2012 je členem Eduard Nápravník Trio, 

které tvoří společně s klarinetistou Felixem Slováčkem juniorem a violoncellistou Petrem 

Nouzovským.  

Letní koncert bude dirigovat Jiří Habart. Ten sice původně na kroměřížské 

konzervatoři studoval hru na housle, ale pak zvítězil zájem o dirigování a v současné době 

studuje dirigování orchestru a sbormistrovství na JAMU v Brně. Spolupracuje s několika 

filharmoniemi. V rámci mezinárodního divadelního a hudebního festivalu Janáček Brno 2018 

nastuduje premiéru dvou soudobých oper posluchačů HF JAMU. Působí i v Národním 

divadle moravskoslezském v Ostravě.  

Srdečně vás zveme na tento hudební večer a přejeme příjemný poslech melodií, které 

pro vás vybral Felix Slováček jr. 

Vstupenky budou v předprodeji od 11. 6., a to již tradičně u paní Zuzany Kořínkové 

v prodejně bylinek na náměstí Míru. 
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Benefiční koncert pro OKNA 
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Podzimní koncert – Slavnostní předávání cen starostou města 

 

 

 
 

 

OBRAZEM: Osobnosti Hradce převzaly 

křišťálové růže 
27.10.2018  

Jindřichův Hradec - Páteční večer v Hradci patřil prvnímu ročníku udílení cen starosty města. 
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Osobnosti města převzaly cenu starosty v podobě křišťálové růže. | Foto: Josef Böhm 

Vyvrcholení oslav sta let samostatného státu mělo ve městě u Vajgaru podobu společenského 

večera pro všechny Hradečáky, který se v pátek večer uskutečnil v sále kulturního domu 

Střelnice. Poté, co večer zahájila jindřichohradecká "hymna" Nebeští kavalérové (Adam 

Václav Michna z Otradovic), došlo na hlavní bod programu - na první ročník udílení 

křišťálových růží. O této ceně starosty města rozhodovala veřejnost, která nominovala místní 

osobnosti do několika kategorií. 

 

Ceny si po úvodním proslovu starosty města Stanislava Mrvky z jeho rukou postupně 

převzali: Pavel Pudil, významný vědec a bývalý děkan Fakulty managementu Vysoké školy 

ekonomické (kategorie věda), manželé Sabina a Jiří Langerovi (kategorie kultura), veslař a 

olympionik Václav Chalupa (kategorie sport), Radim Klaška, předseda družstva Jednota 

(kategorie podnikání), Zdeňka Hanzalová, bývalá ředitelka jindřichohradeckého Českého 

červeného kříže (kategorie sociálních věcí) a Ladislav Šenkýř, první velitel 

jindřichohradeckých profesionálních hasičů. 

 

Po předávání cen následovalo další vystoupení Jindřichohradeckého symfonického orchestru, 

tentokrát "Novosvětská" - devátá symfonie Antonína Dvořáka. 

Autor: Adam Hudec  

 

Koncert na Kypru 

 

V červnu 2017 proběhl v Jindřichově Hradci Festival klasické hudby, na němž se 

představil kyperský sbor Aris Limassol, jindřichohradecké pěvecké sbory PS Smetana, 

YMCA Jakoubek a Chrámový sbor Adama Michny. Za doprovodu Jindřichohradeckého 

symfonického orchestru zaznělo ve společném provedení všech sborů dílo Antonína Dvořáka 

Lužanská mše. 

V tomto roce jedou JHSO, YMCA Jakoubek a Chrámový sbor Adama Michny na 

Kypr, do Limassolu, kde bude ve dnech 12. a 13. listopadu probíhat již 6. ročník 

Mezinárodního sborového festivalu. V prvním dnu provedou všechny čtyři zúčastněné sbory 

za doprovodu orchestru Beethovenovu Chorální fantazii c moll pro klavír, smíšený sbor a 

orchestr op.80 a již zmiňovanou Lužanskou mši Antonína Dvořáka. Jako sólisté se představí 

zpěváci, s nimiž JHSO pravidelně spolupracuje, Eva Kývalová (soprán), Michaela Králová 

(alt), Daniel Matoušek (tenor) a Martin Vodrážka (bas). Koncert se uskuteční pod taktovkou 

místního sbormistra a dirigenta Solona Kladase. 

Druhý den se představí jednotlivá hudební uskupení se svými samostatnými 

vystoupeními. Kromě českých sborů a orchestru bude přítomen ještě Smíšený sbor Žilina. 

Jedná se o amatérský sbor, který se věnuje interpretaci děl slovenských i zahraničních 

skladatelů, často uvádí také významná díla vokálně – instrumentální, při jejichž provedení 

spolupracuje s profesionálním Státním komorním orchestrem Žilina. Dalším účastníkem bude 

pěvecký sbor z kyperského Pafosu. 

Hostující sbor ARIS vznikl v roce 1938, poslední čtyři roky jej vede Dr. Solon Kladas. 

Sbor se věnuje mistrovským dílům velkých evropských skladatelů, ale samozřejmě 

představuje i tvorbu řeckých skladatelů. Pravidelně se zúčastňuje renomovaných evropských 

festivalů a vystupuje v řadě evropských zemí. Při své koncertní činnosti spolupracoval se 

symfonickými a jinými orchestry a byl řízen význačnými dirigenty. Sbor ARIS patří mezi 

nejlepší pěvecké sbory na Kypru. 

Celý festival proběhne pod záštitou Ministra kultury Kyperské republiky. 

https://jindrichohradecky.denik.cz/autor/adam-hudec-2328.html


Výroční zpráva Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

- 15 - 

 

 
 

 



Výroční zpráva Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

- 16 - 

 



Výroční zpráva Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

- 17 - 

 



Výroční zpráva Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

- 18 - 

 
 

 

 

 



Výroční zpráva Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

- 19 - 

Adventní koncert 
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ZANOTY A JHSO 

V neděli 9.12. pěvecký sbor Zanoty zpíval v kapli sv. Maří Magdaleny na adventních 

koncertech Jindřichohradeckého symfonického orchestru. Na tyto koncerty jsme od září 

připravovali skladbu Missa festiva od Johna Leavitta, která v neděli zazněla se symfonickým 

orchestrem. Chtěla bych moc poděkovat JHSO za pozvání a spolupráci, všem rodičům 

sboristů za pochopení při časově náročných zkouškách, panu dirigentovi Jiřímu Najvarovi za 

mnoho času, inspirace a zkušeností, všem externím sboristům z řad přátel a rodičů a kolegyni 

Martině Kohoutové za výbornou klavírní spolupráci při zkouškách. Především chci ale 
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poděkovat všem Zanoťákům za jejich kus života, který této skladbě věnovali. Myslím, že si s 

nimi každý, kdo byl na koncertech, užil jejich energii, nadšení a krásnou hudbu.  

          Květa Pilná 
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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 Milan Havlík 

EKO skládka, s.r.o. 

 

 

 

Zpracovala: Ludmila Plachá 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva Jindřichohradeckého symfonického orchestru z.s. 

- 25 - 

Zpráva o hospodaření JHSO z.s. za rok 2018 

 

 

Hospodářská zpráva Jindřichohradeckého symfonického 
orchestru za rok 2018 

Příjmy Výdaje 

koncerty                       111 920     cestovné                       508 908     

reklama                           9 000     pronájmy                         17 936     

dotace                       304 500     honoráře                         91 860     

další                       220 800     poplatek OSA                           3 086     

úroky                                 13     ubytování                           2 688     

členské 
poplatky 

                              580     propagace                           8 844     

  
  

  
květiny                               988     

  
  

  

  
  

  
webhosting                               514     

  
  

  

  
  

  
ozvučení            4 000     

  
  

  

  
  

  
banka                             1 232     

  
  

  

  
  

  hmotný 
majetek 

                            2 018     
  

  
  

  
  

  
kancelář                               998     

  
  

  

  
  

  
ostatní                1 577     

  
  

  

  
  

  
jídlo                 6 843     

        

celkem              646 813     celkem              651 492     

  zisk                                  - 4 679 

 

 

 

 

 

Zpracovala Hana Miglová 


