
 

 

Koncert 19.06.2016 ▪ 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. 

 



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 v roce 2015 zakončil studia 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. 

Jiří Novák ▪ sólista ▪ trubka 
Jiří Novák vyučoval hře na trubku na LŠU Žatec. Hrál 

ve Velkém dechovém orchestru Amati Kraslice, 

v symfonickém orchestru Krušnohorského divadla Teplice 

a v Karlovarském symfonickém orchestru. V současně době 

působí v Rakovnickém komorním orchestru a spolupracuje 

s Kladenským symfonickým orchestrem.  
  

 

 

Tomaso Antonio Vitali  

▪ 07.03.1663 Bologna ▪ 09.05.1745 Modena ▪ skladatel 
Vitali byl italský barokní skladatel a houslista. Byl synem známého 

violoncellisty a hudebního skladatele Giovanni Battisty Vitaliho. V roce 1675 

odešel s otcem do Modeny ke dvoru modenského vévody d'Este. Otec byl 

patrně zástupcem dvorního kapelníka orchestru vévody Františka II. 

a Tomasso se stal členem tohoto orchestru. V Modenně studoval kompozici 

a kontrapunkt u Antonia Marii Pacchionniho. Stal se úspěšným skladatelem 

instrumentální hudby. Celý svůj život strávil v Modeně. Nejprve jako 

instrumentalista a později jako ředitel orchestru. Tuto funkci zastával 

až do odchodu do výslužby v roce 1742, tři roky před svou smrtí. Byl rovněž 

vyhledávaným pedagogem. Mezi jeho žáky byly například Evaristo 

Dall'Abaco, Jean Baptiste Senaillé, Girolamo Nicolò Laurenti a Luca 

Antonio Predieri. Francouzský houslista Senaillé se po návratu do Francie 

zasloužil o zavedení italské metody hry na housle na francouzském dvoře.  

Chaconne g moll pro housle a orchestr ▪ původní Vitaliho skladbu 

pro housle a basso continuo upravil pro orchestrální doprovod sólových houslí 

Ital Ottorino Respighi (1879 – 1936). Vitaliho skladba patří mezi nejslavnější 

a nejhranější houslové skladby. 



Pietro Baldassari 

▪ 1683 (1690) Řím (Brescie) ▪ 1780 ▪ skladatel 
O Pietru Baldassarim je toho známo velice málo. Byl to italský barokní 

skladatel narozený patrně v Římě nebo Brescii v Itálii kolem roku 1683, 

některé prameny uvádí rok 1690. Říká se, že byl vysvěcen a stal 

se sbormistrem kongregačního sboru u San Filippo Neri v Brescii 

od roku 1714 přibližně do roku 1768, soudě podle poznámek na jeho 

libretech. Do roku 1754 působil také u San Clemente v Brescii. 

Do dnešní doby se dochovalo jen málo skladeb, které jsou 

mu přisuzovány. Soudobé záznamy dokládají, že byl hudebními znalci 

velmi uznáván zejména pro svá oratoria. Oratoria se však ztratila a nyní 

je skladatel především znám pro dvě sonáty pro kornet, sonátu 

pro cembalo a slavnostní pěvecké a  sborové dílo Il giudizxio di paride, 

zkomponované pro oslavu jmenin císařovny Amalie Wilhelminy. 

Sonáta B dur pro trubku a smyčce ▪ Melodická skladba s lyrickými 

částmi je mezi trumpetisty oblíbena a často uváděna. V době 

Baldassariho bylo nezvyklé mít ve skladbách pro trubku lyrické věty. 
 

 

 

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 Don Giovanni ▪ Mozartova opera Don Giovanni 

je dvouaktová dramatická opera na libreto Lorenza da Ponte. 

Světovou premiéru měla v Nosticově dnes Stavovském divadle 

v Praze 29.10.1787 za účasti skladatele. Námětem je život a smrt 

svůdníka. Podle kritiků a mnoha milovníků oper jde o jednu z vůbec 

nejlepších oper, které kdy byly složeny. Objednávku na operu Don 

Giovanni dostal Mozart během svého pražského pobytu v lednu 

1787. Byl zde svědkem velkého úspěchu své předchozí opery 

Figarova svatba, která ve Vídni naopak propadla. Na opeře pracoval Mozart během následujících měsíců, 

ale dokončoval ji až po příjezdu do Prahy 04.10.1787. V Praze se Mozart ubytoval u manželů Duškových, 

skladatele Františka Xavera Duška a jeho manželky, pěvkyně Josefíny Duškové. Místem jeho pobytu byla 

Duškových vila Bertramka na Smíchově. 

Symfonie č. 35 D dur Haffnerova ▪ Symfonie Wolfganga Amadea Mozarta jsou obvykle podle vzniku 

rozdělovány do tří skupin. Do druhé skupiny symfonií z let 1778 – 1783, ve které jsou díla nových výrazových 

prostředků a nové dynamiky zvuku, patří také symfonie nazvaná po svém objednateli salcburském měšťanovi 

a starostovi Haffnerovi k jeho povýšení do stavu šlechtického. Mozart, který již šest let před tím napsal 

pro svatbu Haffnerovy dcery serenádu, vyhověl objednávce svého rodáka velmi rychle. Původně měla 

Haffnerova symfonie více částí, z nichž některé po vídeňské premiéře Mozart vypustil.  


