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▪ účinkující  a skladatelé ▪  
Kladenský symfonický orchestr 

Kladenský symfonický orchestr, člen 

České asociace neprofesionálních 

komorních a symfonických těles, člen 

evropské a světové federace 

orchestrů, vstoupil v roce 2015 do své 

113. koncertní sezóny. Vedení 

orchestru kvalitními dirigenty (Hynek 

Kubát, žák Antonína Dvořáka, 

Vašatovci, Jan Snítil, Vítězslav 

Podrazil, Jiří Mikula, Martin 

Klepetko, Adolf Melichar, Zbyněk 

Müller, Vlastimil Mareš, Karel 

Procházka) je společným znakem jeho 

historie i současnosti. V současné době jsou stálými dirigenty orchestru Karel Procházka 

a Vlastimil Mareš. S tělesem vystupovali vedle vlastních členů i osobnosti velkého hudebního 

světa (František Ondříček, Jaroslav Kocián, Ema Destinová, Václav Snítil, Jaroslav Svěcený, 

Ivan Ženatý, Jiří Panocha, Pavel Zejfart, Daniel Veis, Jiří Hubička, Miloš Bok, Václav 

Hudeček, Jiří Bárta, Kazuko Nagatomi a další). Dramaturgie orchestru vychází z české 

tvorby, zastoupené především obdobím klasicismu a novoromantismu. Nejhranější jsou díla 

Antonína Dvořáka, prováděny jsou i skladby Mendelssohna, Brahmse, Čajkovského, Griega, 

Musorgského, Skrjabina, Suka a dalších skladatelů. Orchestr stál u zrodu projektu Antonín 

Dvořák a náš kraj, účinkoval na zámku v Třešti (Mezinárodní vědecká konference), 

vystupoval na Národních festivalech v Písku a ve Slaném. Zahraniční kontakty navázal v roce 

1988, kdy přijal pozvání na Orchestrální seminář v Bad Alexandersbadu, který vyvrcholil 

koncertem v Selbu, na kterém byla mj. provedena Dvořákova Symfonie č. 8 G dur Anglická. 

V příštím roce přišlo pozvání z Mnichova na Mezinárodní festival neprofesionálních 

orchestrů. V roce 1990 začala spolupráce a výměnné koncerty s Wandsbeker 

Sinfonieorchester z německého Hamburku, která trvá doposud. Orchestr hrál ve Francii 

(1992) a kontakty navázal (2000 – 2002) s Wansworth Symphony Orchestra z Velké Británie. 

V roce 2007 byl orchestr zastoupen při provedení Dvořákova oratoria Stabat Mater 

v mezinárodně obsazeném orchestru v rámci Národního festivalu neprofesionálních 

komorních a symfonických těles na koncertech v České republice a v Německu (Teplice, 

Freital, Ústí nad Labem, Dresden) a v roce 2008 byl zastoupen v obdobném mezinárodním 

projektu, tentokrát při provedení Symfonie č. 1 c moll Johannese Brahmse a Slovanského 

tance č. 1 C dur Antonína Dvořáka (koncerty – Ústí nad Labem, Teplice, Dresden). V roce 

2010 to byl mezinárodní projekt Dvořák 2010 a koncerty v Ústí nad Labem a v Drážďanech 

na nichž zazněla Symfonie č. 9 e moll Z Nového světa Antonína Dvořáka a Symfonie D dur 

Lovecká Karla Stamice. V lednu 2011 přišlo opět pozvání do Hamburku; Kladenský 

symfonický orchestr byl zastoupen při provedení dvou koncertů s Wandsbeker Sinfonie 

Orchester a Ensemble Felix Kopenhagen z Kodaně v Dánsku. Na koncertech zazněly skladby 

– Niels W. Gade: Nachklänge von Ossian; Carl Nielsen: Aladdin – Suite, Richard 

Wagner: Siegfried – Idyll; Janet Albright: Koncert für 3 Violoncelli und Orchester. 
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Karel Procházka ▪ *1974 ▪ dirigent  

Karel Procházka získal první hudební vzdělání na LŠU 

v Kladně v oborech violoncello a zpěv. Od roku 1989 

je členem Kladenského symfonického orchestru a od 

roku 2007 jedním z jeho dirigentů. V letech 1990 – 2004 

člen a sólista kladenského pěveckého sboru Schola 

cantorum Sanctea Caeciliae, u jehož sbormistra Jána 

Čambála studoval zpěv. V roce 2003 absolvoval na Pedf UK 

Praha a Týnské vyšší odborné škole v oboru Sbormistrovství 

chrámové hudby a v roce 2010 na katedře Hudební vědy 

FF UK Praha. Od roku 1998 působí jako sbormistr 

a umělecký vedoucí pěveckého sboru Chorus Carolinus 

Kladno. S ním především uvádí v obnovených premiérách 

skladby chrámového hudebního archivu ve Smečně. Několik 

let se věnuje intenzivní badatelské činnosti, zejména dílu 

českého skladatele patera Františka Mensiho (1753 – 1829), za což obdržel cenu rektora 

Karlovy univerzity za vědecký přínos. Účastní se aktivně řady mistrovských pěveckých kurzů 

a jako tenorista spolupracuje s řadou hudebních souborů - Harmonia delectabilis Lukáše 

Vendla, Ritornello Michaela Pospíšila, Ensemle Inégal Adama Viktory, Kühnova smíšeného 

sboru Marka Vorlíčka, Musica Florea Marka Štryncla. Je autorem několika duchovních 

skladeb (Requiem, Te Deum, Dixit Dominus, offertoria, příležitostné skladby, koledy) 

a písňových textů – zejména vánočních. 

Vlastimil Mareš ▪ * 1957 ▪ dirigent 

Vlastimil Mareš se s orchestrem setkal poprvé v roce 1996 

a od roku 1998 s ním spolupracuje dodnes. Dirigování studoval 

jako soukromý žák mistra Libora Peška. Tuto nabídku dostal 

při jejich společném vystoupení s Liverpoolskou filharmonií. 

Dirigoval zejména orchestr v Českých Budějovicích a Plzeňskou 

filharmonii. Jako dirigent byl pozván ke spolupráci na projektu 

festivalu Ameropa založeném na kooperaci hudebníků Ameriky 

a Evropy. Prof. doc. Vlastimil Mareš je děkanem a profesorem 

Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Je znám 

především jako vynikající klarinetista. Tento obor studoval 

ve třídě prof. J. Hlaváče na Plzeňské konzervatoři. Po absolvování 

Akademie múzických umění v Praze se stal 1. klarinetistou 

Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK, členem Pražského 

dechového kvinteta, uznávaným sólistou. Své mimořádné hudební nadání prokázal 

na mezinárodních soutěžích, kde získal vesměs 1. ceny – např. Concertino Praga, soutěž 

K. Kurpinského v Polsku, Markneurkierchen v Německu, Pražské jaro. S velkým úspěchem 

pro něj skončily soutěže v Paříži, Římě, kde postoupil do úzkého čtyřčlenného finále. Jeho 

nahrávky jsou dnes velmi vyhledávané a uznávané doma i v zahraničí (CD r. 96 v Paříži, 

Gramy Asia 97 - Soul, Gramy classic 93 – Praha). Jako sólista vystoupil na pódiích mnoha 

zemí včetně USA, Japonska i Anglie. 
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Jan Rada ▪ sólista ▪ housle 

Jan Rada se začal učit hrát na housle ve svých šesti letech 

pod vedením Miroslava Nováka v ZUŠ v Třemošné u Plzně. 

V letech 2004 - 2010 pokračoval na Konzervatoři v Plzni 

pod vedením profesorky Jindřišky Holotové a nyní studuje 

ve třídě prof. Jiřího Tomáška na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. Získal ocenění na řadě 

národních soutěží. V letech 1999 a 2002 obdržel 2. cenu 

na Národní soutěži ZUŠ, dále 3. cenu na Prague Junior Note 

(2000) a dvakrát zvítězil na soutěži Konzervatoře Plzeň 

v letech 1998 a 2003. Zúčastnil se i mezinárodní Kocianovy 

houslové soutěže, kde mu bylo uděleno Čestné uznání 

I. stupně (2002). V roce 2012 získal 1. cenu na Interpretační 

soutěži pedagogických fakult ČR. V letech 2006 - 2009 

se účastnil mistrovských kurzů Jindřicha Pazdery 

a absolvoval i Mezinárodní hudební akademii v Plzni 

u Stephena Shippse. Dále absolvoval mistrovské kurzy 

s Jiřím Fišerem, Václavem Snítilem, Radimem Krestou, Janou Vonáškovou-Novákovou 

a Františkem Součkem. V roce 2004 sólově vystoupil na Novoročním koncertě Plzeňské 

filharmonie s Koncertní polonézou od Zdeňka Fibicha. Byl přijat do evropských orchestrů 

mladých hudebníků Young Sound Forum of Central Europe a J. Futura Orchestra. V roce 

2011 se účastnil jako člen Smíchovské komorní filharmonie Kooperativa Tour s kapelou 

Čechomor. Umělecky spolupracoval s Komorním orchestrem Pavla Haase. Nadále účinkuje 

na vzdělávacích koncertech České filharmonie, nahrává s Filharmoniky města Prahy 

a zkušenosti se soudobou hudbou získal v souboru Prague Modern Young Orchestra. Od září 

roku 2014 vyučuje hru na housle v ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech.  

Jean Dubois ▪ skladatel ▪ sólista ▪ zpěv, kytara, piano, harmonika 

Jean Dubois by se dal označit za nenápadného umělce. 

Většinou se musíte vydat do Paříže, abyste si ho poslechli 

v jednom z těch malých kabaretů. Také však cestuje, 

od jeviště k jevišti se svou kytarou a harmonikou nebo 

doprovází různé orchestry na klavír. Někdy se vydá 

až do České republiky nebo do Spojených států 

amerických. Následován fanoušky nadšenými 

pro nezávislou scénu, skládá písně a koncertuje již více 

než třicet let. Jeho hudební styl je kombinací Boba 

Dylana, Charlese Treneta a francouzského zpěváka 

Renauda. Jeho hlas Vám připomene ulici, kde započal 

svoji kariéru. Jeho texty obsahují hovorové výrazy 

i literární jazyk. Píše o prostých věcech: o touze být 

svobodný, touze po lásce, o hledání štěstí, i o potěšení, 

a o JOIE DE VIVRE, které přináší tanec. Nahrál tři alba 

(Chanson pour les gens – 1997, Cela dit  – 2004, Il faut 

que j'te voie – 2014) a čtvrté je na cestě. 

Il faut gue j'te voie ▪ Les rues sont a tout l'monde ▪ J'suis d'un petit pays 
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Petr Iljič Čajkovský ▪ 07.05.1840 Votkinsk ▪ 06.11.1893 Petrohrad 

Ruský hudební skladatel jako syn ředitele hutí navštěvoval 

právnickou školu v  Sankt-Peterburgu a v devatenácti letech 

se stal zaměstnancem ministerstva spravedlnosti. V roce 

1863 opustil toto místo ve státních službách a v roce 1865 

dokončil studium na konzervatoři v Sankt-Peterburgu. 

Kolem roku 1878 začala zvláštní přátelská korespondence 

skladatelova s bohatou vdovou Naděždou Meckovou, která 

Čajkovského a jeho díla zbožňovala a také ho finančně 

podporovala, aniž kdy došlo k jejich osobnímu setkání. 

Po skončení tohoto vztahu zesílily u Čajkovského deprese, 

kterým byl vystaven po celou dobu života. Říká se, že si sám 

přivodil smrt vypitím infikované vody v době epidemie 

cholery. Čajkovského nádherná témata, brilantně 

orchestrálně zpracovaná, činí jeho hudbu přístupnou 

širokému okruhu posluchačů. Čajkovský byl ke svému dílu 

vysoce kritický a mnoho svých rukopisů zničil. 
Louskáček (suita), op. 71a  

Skladba je známá ve formě baletu a suity. Balet Louskáček, který byl Čajkovského posledním 

baletem, byl poprvé proveden v roce 1892. Inspirací byla Čajkovskému vánoční 

Hoffmannova pohádka. Skladba, oplývající nádhernými melodiemi, se stala kasovním 

trhákem, a okouzluje posluchače dodnes, velmi populární je mezi dospělými i dětmi.  

Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 35  

Houslový koncert, který měl premiéru ve Vídni v roce 1881, je světově proslulým kusem, 

který klade na interprety enormní požadavky. Tento virtuózní kus vnáší do evropského 

koncertního stylu ruskou vášeň, čímž dosahuje nesmírného účinku. 

 

 

Kladenský symfonický orchestr přeje svému publiku  

příjemný zbytek roku letošního  

a všechno dobré v roce příštím. 

 

V Kladně dne 08.11.2015 

 

 

 
  


