
 

Koncert 06.11.2016 • 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 2016 do své 114. 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. 



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. 

Miroslav Domanja • * 1989 • sólista violoncello  
Narodil se 27.06.1989 v Rakovníku. Na violoncello hraje od 6 let. Začínal na ZUŠ 

Rakovník, kde studoval převážně u MgA. Petra Soukupa. Po dokončení 

Gymnázia Zikmunda Wintera v Rakovníku nastoupil na Konzervatoř Plzeň 

do třídy prof. Mikaela Ericssona, v posledním ročníku studoval ve třídě 

prof. Sergeje Kalyanova a studium ukončil v roce 2014. Na absolventském 

koncertu zahrál mimo jiné první větu Dvořákova Koncertu h moll pro violoncello 

a orchestr, celý koncert si zahrál na podzim roku 2014 s Kladenským 

symfonickým orchestrem. Účastnil se několika soutěží, na kterých získal: 2. místo 

v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v sólové hře v roce 2005, 

1. místo v krajském kole soutěže základních uměleckých škol v komorní hře 

v roce 2007 a 3. místo v celostátním (ústředním) kole soutěže základních 

uměleckých škol v sólové hře v roce 2008. V roce 2009 se účastnil projektu 

mezinárodního mládežnického orchestru The Young Soundforum of Central 

Europe. V roce 2012 vystupoval s výběrovým souborem Konzervatoře Plzeň 

na Smetanovských dnech a na pražském Žižkově. Je členem Rakovnického 

komorního orchestru a Kladenského symfonického orchestru, se kterým vystupuje 

také jako sólista. 

Jitka Malczyk • sólistka housle  

Vojtěch Jindra • sólista akustická kytara  

Jitka Malczyk je houslistka a cestovatelka. Vedle hry na housle 

vystudovala anglický jazyk. Na svých četných hudebních cestách 

po celém světě hledá autenticitu interpretace a inspiraci k vlastní 

autorské tvorbě. Na své norské hardangerské housle hrála 

na festivalu Pražské jaro slavnou Rohanskou jízdu Howarda Shorea 

v Symfonii Pán prstenů. Působí v českých i mezinárodních 

hudebních projektech Deliou (CZ/FR), Lua Unreel (CZ/AUS), 

Lakuna. Vojtěch Jindra vystudoval Filozofickou fakultu 

UK v Praze, obor český jazyk a literatura, ve svém hudebním 

životě se ale orientuje spíše na západ a severozápad. Prošel mimo 

jiné skupinami Taliesyn a Irish Dew. Nyní působí především 

v kapele Bran, pro kterou skládá, a objevuje se po boku irského 

písničkáře J. Eoina. V roce 2010 vydal vlastní instrumentální 

album. Setkáním těchto dvou hudebníků se spojují a vzájemně 

rezonují dva hudební světy. Svou autorskou hudbu nazývají 

neotrad. Jde o moderní akustickou fúzi v keltském duchu. 

V komorní sestavě, které nechybí nasazení a radost ze hry, vyniká 

zvuk obou nástrojů a díky osobitému stylu hráčů vzniká originální 

autorská hudba. 

Irské balady  

Cedar Wood/Hunters in the Snow • inspirováno vůní cedrového dřeva a obrazem Lovci ve sněhu Pietera Brueghela  

• autoři Jitka Malczyk a Vojtěch Jindra 

Castles in the Sand • autor Vojtěch Jindra 

Fleur de Mandragore • tradiční melodie, Irsko • aranžováno Jitkou Malczyk a Vojtěchem Jindrou 

Inisheer • tradiční melodie, Irsko, Aranské ostrovy • aranžováno Vojtěchem Jindrou 



Franz Joseph Haydn • 31.03.1732 Rohrau – 31.05.1809 Vídeň • skladatel 

Rakouský hudební skladatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů klasicismu 

svou dráhu započal jako zpěvák. Později na doporučení barona Fűrnberga 

nastoupil v roce 1759 jako kapelník u hraběte Morzina na zámku v Dolní Lukavici 

u Plzně, kde složil svou první Symfonii D dur. Poté ve službách knížat Esterhazyu 

také vedl kapelu a komponoval. Po rozpuštění kapely mu zůstává plat a odjíždí 

do Vídně a věnuje se vlastní tvorbě. Podíval se dvakrát do Anglie, kde úspěšně 

komponoval a získal si poměrně velkou prestiž. Přestože Haydn žil v umělecké 

odloučenosti, získával stále větší světová ocenění v Německu, Španělsku, Paříži 

a Londýně. Zbytek života dožívá jako svobodný umělec ve Vídni. Obrovské 

Haydnovo dílo čítá na tisíc skladeb. 

Koncert č. 1 C dur pro violoncello a orchestr • Koncert byl do roku 1961 

považován za nezvěstný. Jeho opis se téměř 200 let skrýval ve sbírce hudebnin 

šlechticů Kolowrat-Krakovských, která je od padesátých let minulého století 

uložena v Národním muzeu v Praze. Zásluhu na objevu a spolehlivé identifikaci 

koncertu měl český hudební historik dr. Oldřich Pulkert. Dílo vzniklo zřejmě 

před rokem 1765. Lze předpokládat, že bylo určeno pro vystoupení violoncellisty 

esterházyovské kapely Josepha Franze Weigla, který v knížecím orchestru působil 

v letech 1761-69. Objev koncertu se brzy dočkal zasloužené publicity nejen 

v odborných kruzích. U nás o něm první informaci přinesla Československá tisková kancelář a zveřejnil ji i Československý 

filmový týdeník ve fejetonu režiséra Ewalda Schorma, promítaného v našich kinech v únoru 1962. Již po třech měsících byl 

koncert poprvé proveden na 15. ročníku Pražského jara 19. května v Rudolfinu (tehdy Dům umělců). Prvním sólistou 

v novodobé premiéře byl prof. Miloš Sádlo, doprovázený Symfonickým orchestrem Československého rozhlasu s dirigentem 

Charlesem Mackerrasem. Následně byly vydány tištěné notové materiály, partitura, sólový part a orchestrální party, takže 

ze zahraničních interpretů se ho jako první mohl ujmout Mstislav Rostropovič a po něm další nejvýznamnější světoví 

violoncellisté. Koncert se natrvalo stal součástí repertoáru nejvýznamnějších světových violoncellistů. Díky shodě okolností, 

profesionálnímu zaujetí, odbornému a systematickému přístupu k historickým dokumentům jednoho českého hudebního 

historika, se stal uměleckou trvalkou a oblíbenou skladbou hudbymilovných posluchačů. 

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. 

Symfonie č. 6 D dur ▪ Symfonie vznikla během sedmi týdnů na přelomu léta a podzimu 

1880. Dílo se vyznačuje bohatou a zpěvnou melodikou, výrazovou rozmanitostí, 

rytmickou živostí, plným a barevným orchestrálním zvukem. Nálada celé symfonie 

je přívětivá a bezkonfliktní, představuje autora v jeho nejcharakterističtější podobě. 

Někdy bývá označována přídomkem česká, dirigent V. Talich v ní viděl symfonii vánoční, čímž snad narážel na lyriku její 

pomalé věty. Za Dvořákův významný inspirační zdroj bývá považována o tři roky starší Symfonie č. 2 J. Brahmse. Pozitivní 

atmosféra díla je především výsledkem Dvořákovy tehdejší životní situace: skladateli se na prahu čtyřicítky konečně podařilo 

po mnohaletém úsilí výrazněji proniknout na česká i zahraniční koncertní pódia, utužilo se jeho přátelství s Brahmsem, který 

byl dokonce nedlouho předtím u Dvořákových na návštěvě, narodila se mu dcera Anna. Kromě toho si od něj významné 

hudební instituce začaly skladby přímo objednávat, což byl i případ Symfonie D Dur, kterou Dvořák zkomponoval na přání 

šéfdirigenta Vídeňských filharmoniků H. Richtera, jednoho z nejvýznamnějších propagátorů Dvořákova díla na mezinárodní 

scéně. Když Dvořák ve Vídni symfonii na klavíru přehrál Richterovi, byl slavný dirigent nadšený. K vídeňské premiéře však 

nedošlo. Důvodem byla zřejmě námitka Vídeňských filharmoniků, kteří spolurozhodovali o dramaturgii koncertů, proti 

provozování děl relativně nového českého autora ve dvou po sobě následujících sezónách. Vídeňští filharmonici dílo poprvé 

provedli roku 1942. Symfonie měla svoji premiéru 25.03.1881 v Praze pod taktovkou Adolfa Čecha a dostalo se jí nadšeného 

přijetí. Richter symfonii provedl v následující sezóně v Londýně na jednom z koncertů Filharmonické společnosti. Během 

zkoušek psal Dvořákovi: Dnes ráno první zkouška Vašeho nádherného díla. Jsem pyšný na věnování. Orchestr přímo nadšen. 

V pondělí 15. jest provedení v 8 hodin. Jsem jist velikým úspěchem. Je však také s láskou nastudováno. Symfonie se začala 

brzy objevovat na programech koncertů v řadě evropských měst. Roku 1883 došlo také k prvnímu provedení na americkém 

kontinentu. Symfonie patří k prvním dílům, díky kterým Dvořák získal v zahraničí jednoznačné uznání a díky nimž 

se v mezinárodním kontextu etabloval jako jeden z předních skladatelů své doby. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kladenský symfonický orchestr přeje svému publiku  

příjemný zbytek roku letošního  

a všechno dobré v roce příštím. 

 

V Kladně dne 06.11.2016 

 

 


