
 

 

Koncert 17.04.2016 ▪ 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. V roce 2015 byla obnovena spolupráce s Jeanem Dubois, která započala 

před mnoha lety, francouzským skladatelem, zpěvákem, klavíristou a kytaristou, při provedení jeho skladeb za doprovodu 

Kladenského symfonického orchestru. Poslední setkání s Wandsbeker Sinfonieorchester proběhlo v Hamburku v únoru 2016. 

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. 

 



Wolfgang Amadeus Mozart ▪ 27.01.1756 Salzburk ▪ 05.12.1791 Vídeň ▪ skladatel 
Rakouský hudební skladatel vyrůstal v rodině skladatele, kapelníka a houslisty 

Leopolda Mozarta zároveň se svou sestrou Marií Annou zvanou Nannerl jako 

zázračné dítě, které ještě dříve než umělo psát, hrálo na klavír a komponovalo. Jeho 

život probíhal v atmosféře vysilující koncertní činnosti a neúnavné kompoziční 

práce, prožíval velké umělecké úspěchy, setkával se však i s nepochopením. Světlou 

stránkou jeho života byla Praha, která plně docenila jeho genialitu a připravila 

mu vskutku triumfální přijetí Figarovy svatby i pro Prahu psaného Dona Juana. 

Byl jedním z nejgeniálnějších skladatelů vůbec a jeho 626 skladeb to dokazuje.  

Předehra Impresário ▪ Operu Impresário (Divadelní ředitel) složil Mozart jako 

třicetiletý na objednávku císařského dvora Josefa II. První uvedení proběhlo 

07.02.1786 v oranžérii zámku Schönbrunn. Česká premiéra se uskutečnila  

27.04.1794 v Praze v Nosticově divadle. Dílo bylo během časů několikrát 

přepracované a verze, která byla následně rozšířena, měla premiéru roku 1846 

v Berlíně jako komická opereta. Mozartův originál je jednoaktová hra, která 

obsahuje pět hudebních čísel, a předehra je dvojčetem k předehře Figarovy svatby, 

která vznikla ve stejný čas. 

Robert Schumann  

▪ 08.06.1810 Zwickau ▪ 29.07.1856 Endenich ▪ skladatel 
Schumannn byl nejmladším synem Augusta Schumanna, spisovatele, překladatele 

romantické literatury, ctihodného občana a knihkupce ze saského městečka Zwickau. 

Od dětství projevoval zájem o literaturu, četl díla klasiků a psal beletrii, ale i odborné 

texty. Od sedmi let se učil hrát na klavír pod vedením středoškolského profesora 

a varhaníka. Již od počátku také skládal první hudební dílka. Otec podporoval jeho 

literární i hudební tvorbu, v roce 1826 chtěl domluvit, aby syna vyučoval hudbu Carl 

Maria von Weber, který působil v nedalekých Drážďanech. Na to však již nedošlo, 

protože ve stejném roce August Schumann náhle zemřel. Smrt otce dolehla na rodinu 

o to více, že nedlouho předtím spáchala sebevraždu Robertova sestra Emilie. V devíti 

letech byl se svojí matkou v Karlových Varech na koncertu pražského virtuóza Ignáce 

Moschelese. V roce 1842 se léčil v Mariánských Lázních a Karlových Varech. 

Na  prvním turné po Čechách koncertoval v Brně a v Praze v roce 1846 a v roce 1847 

měl společný koncert s manželkou v Praze, kde se seznámil s Bedřichem Smetanou. 

Symfonie č. 1 B dur Jarní ▪ Svou první symfonii s přídomkem Jarní psal Schumann 

na vrcholu tvůrčích sil, kdy už měl za sebou obsáhlé klavírní dílo a řadu písňových 

cyklů. O energii, s níž symfonii psal, svědčí to, že byla vytvořena během jednoho 

měsíce, ostatně výrazná energie prostupuje i celou kompozicí. Zahajuje ji fanfára 

trubek, podle skladatele je to výzva k probuzení, a v následujícím allegru se má hlásit vše, co k jaru patří. Z takových slov lze 

usuzovat, že Schumann nechápal termín Jarní v čistě přírodním smyslu, ale také jako symbol probuzení sil. Klasické čtyři 

věty symfonie jsou naplněné tu lyrickou, něžnou notou, tu temperamentním, ve finále i hravým tónem.    

Antonín Dvořák ▪ 08.09.1841 Nelahozeves – 01.05.1904 Praha ▪ skladatel 
Dvořák hudbu studoval u venkovských kantorů a na varhanní škole v Praze. 

Pod taktovkou Bedřicha Smetany hrál na violu v orchestru Prozatímního divadla. 

Byl varhaníkem u sv. Vojtěcha v Praze. Jeho skladby zaujaly J. Brahmse, který 

mu vymohl státní stipendium a doporučil ho berlínskému nakladateli, který vydal 

Moravské dvojzpěvy, 1. řadu Slovanských tanců. Dvořák začal vystupovat i jako 

dirigent a klavírista svých děl. Uspořádal devět zájezdů do Velké Británie. Stal 

se profesorem na Pražské konzervatoři, ředitelem Národní konzervatoře v New Yorku. 

Komponoval vše od symfonií, oper, písní, komorních skladeb různého nástrojového 

obsazení až po duchovní hudbu oratorního a kantátového zaměření. Jeho touha stát 

se profesionálním skladatelem a dokázat světu, že i český národ může mít znamenité 

umělce, se naplnila. Téměř celé jeho dílo prošlo světem. Dostalo se mu mnoha 

vyznamenání a světových poct. Dvořákova hudba bude jistě provázet lidstvo až do jeho 

posledních dnů. Ke Kladnu měl Dvořák velmi osobní vztah. Bydlel zde jeho otec a další 

příbuzní. Město mnohokrát navštívil. Dokonce v něm už jako uznávaný skladatel 

uspořádal samostatný koncert. Pomník, který byl tomuto hudebnímu géniovi v Kladně 

slavnostně odhalen v roce 1926 v blízkosti divadla, je toho připomínkou. 

Předehra Šelma sedlák ▪ Šelma sedlák je komická opera o dvou jednáních. Operní 

příběh, jehož světová premiéra se odehrála v pražském Prozatímním divadle 

27.01.1878, pojednává o půvabné selské dívce Bětušce, která má ráda chudého Jeníka, 

ale otec ji chce provdat za bohatého ženicha Václava. Do všeho se připlete kníže 

a komorník Jean, jimž se Bětuška také líbí. Dokonce se tu objeví cudně zahalený motiv první noci. Jedná se o půvabné dílko, 

plné veselých zvratů a neobyčejně svěží hudby čtyřiatřicetiletého Dvořáka, hudby, která už zde dosahuje mistrovské úrovně.  

Česká suita ▪ Dílo poprvé zaznělo16.05.1879 v Praze za řízení dirigenta Adolfa Čecha. O rok později již Českou suitu 

dirigoval v Praze sám Dvořák 29.03.1880 na dobročinném koncertu ve prospěch stavby Národního divadla. Skladba svojí 

lyrickou vitalitou, bohatou melodickou invencí a formální přehledností představuje jedno z nejcharakterističtějších děl svého 

tvůrce. 
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