
 

 

Koncert  07 .06 .2015 ▪  úč inkuj íc í  

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). 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. 

Chorus Carolinus Kladno vznikl v létě 1998. Většina členů zpívala 

v chrámovém sboru Schola Cantorum sanctae Caeciliae z Kladna Rozdělova 

pod vedením Jána Čambála. Prvním počinem byla Vánoční mše D dur F. X. Brixiho. 
Od jara 2000 sbor pravidelně zkouší a připravuje koncerty. Rozšiřuje se a uvádí Dixit 

Dominus N. Porpory, Offertorium D dur Vox clamantis V. J. Kopřivy, koledy 

a spirituály. Jarem 2001 začíná studium hudební sbírky ve Smečně, objevování 
zapomenutých pokladů kůru kostela Nejsvětější Trojice. Cyklus Obnovené premiéry 

skladeb smečenského kůru doplněný slovem Petra Haničince začal v září 2001. Soubor 

zaměřuje svou činnost zejména na českou hudbu konce 18. století. Pravidelně 
vystupuje ve Slaném, Kladně a Smečně. Každoročně od roku 1999 zpívá koledy 

při půlnoční mši v Novém Strašecí. Dvakrát zavítal do Hostivic a výtěžky z  koncertů 

pomohl k opravě historických varhan. Vystoupil v historických kostýmech 
při provedení Händlova Korunovačního žalmu č. 2 (2002). V pražském Klementinu 

uvedl koncert s podtitulem P. František Mensi po 200 letech opět v Praze, který byl 

zároveň absolventským koncertem sbormistra Karla Procházky (prosinec 2002). U příležitosti 250. výročí narození Mensiho bylo vydáno 

první CD s osmi Mensiho skladbami, které vzniklo z výsledků badatelské práce (podzim 2003). Dílo Mensiho připomenul i v jeho rodném 

městě v Bystrém u Poličky (říjen 2004). Z ostatních uváděných skladeb stojí za povšimnutí velká Brixiho Missa Pastoralis in C  nebo Stabat 

Mater in g  Karl Loose. Mnoho hodin věnoval sbor dílům Händla (korunovační žalmy, sbory a árie z oratorií). Kromě staré hudby provádí 
díla současná – např. J. Čambála či jeho žáka, sbormistra sboru K. Procházky (Te Deum, Requiem pro sóla, sbor a orchestr). 

Sólisté ▪ tenor Karel Procházka ▪ soprán Kateřina Valentová a Chipo Hynková 

Karel Procházka ▪ *1974 ▪ dirigent, 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. 



Koncert  07 .06 .2015 ▪  sk ladate lé  

Antonín Rejcha ▪ 26.02.1770 Praha 1770 ▪ 28.05.1836 Paříž  
Český hudební skladatel, pedagog a hudební teoretik. V 11 letech utekl 

z domova, nejprve k dědečkovi do Klatov. V 15 letech se ho ujal strýc Josef 

Rejcha, který byl violoncellistou v kapele hraběte Wallenštejna ve Švábsku. 

Naučil se hře na několik nástrojů (klavír, hoboj, příčná flétna), ale také 

německy a francouzsky. Se strýcem byl členem orchestru kurfiřta 

a divadelního orchestru v Bonnu, kde hrál na violu i mladý Beethoven, s nímž 

navštěvoval přednášky matematiky a filosofie na zdejší univerzitě. Oba měli 

stejného učitele hudby. Rejcha se kromě toho samostatně se zaujetím 

vzdělával v hudební teorii. Když Napoleonova vojska obsadila v roce 1794 

Bonn, odešel do Hamburku, kde působil jako učitel hudby a věnoval 

se skladatelské činnosti. Nějaký čas pobýval v Paříži (1800 – 1802) a posléze 

se usadil ve Vídni. Studoval u Haydna, získal si přízeň habsburského dvora 

a seznámil se s významnými skladateli, kteří ve Vídni pobývali. Od roku 1808 

žil trvale v Paříži. Roku 1818 se oženil s Francouzskou Virginií Enaustovou a v roce 1829 získal francouzské 

státní občanství. Stal se nejdříve profesorem, posléze i ředitelem pařížské konzervatoře. Jeho žáky byli i Hector 

Berlioz, César Franck, Charles Gounod a soukromým žákem Franz Liszt. Stal se významným hudebním 

teroretikem a jeho spisy ovlivnily několik generací hudebních skladatelů a hudebních vědců v celé Evropě. 

Za své dílo byl v roce 1835 odměněn Řádem čestné legie a stal se členem francouzské akademie věd a umění. 

Systematický katalog Rejchova díla zatím neexistuje, a to i z toho důvodu, že jeho rukopisy jsou rozesety po celé 

Evropě. Rejcha zemřel v Paříži ve věku 66 let. Je pohřben na hřbitově Père Lachaise v Paříži.  

František Mensi ▪ 28.03.1753 Bystré u Poličky ▪ 28.12.1829 Pchery 
Páter František Mensi, český hudební skladatel, kněz, vynikající kazatel. 

Otec Ital, původem Benátčan, byl vychovatelem hraběcích dcer majitelů 

bysterského panství, matka Češka, byla dcerou ředitele bysterského 

velkostatku. Mensi byl čtvrtým z pěti dětí a prvním synem a zřejmě proto 

mu byla předurčena dráha duchovního. V roce 1757 se rodina stěhuje 

nejprve do Chlumce nad Cidlinou a pak do Křince u Nymburka. Bližší 

údaje z jeho dětství a o jeho prvním hudebním vzdělání dosud chybí. 

Dalším známým působištěm a místem jeho vyššího vzdělání je Praha. Zde 

u jezuitů získal titul bakaláře teologie a magistra filozofie. Hru 

na violoncello studoval u skladatele a violoncellisty Josefa Rejchy, hru 

na housle a skladbu u českého skladatele Kajetána Vogla. Mensi později 

vyučoval hře na oba nástroje. V roce 1776 byl vysvěcen na kněze a vzápětí 

nastoupil jako kaplan ve Smečně, sídelním městě hrabat Martiniců 

(od roku 1791 Clam Martiniců). V duchovní službě zůstal na martinickém panství po zbytek života. Od června 

1787 byl krátce administrátorem v Kvílicích u Slaného a od září téhož roku se na 18 let stal farářem 

v Hobšovicích, kde většinou z vlastních zdrojů a svýma rukama postavil faru. V roce 1805 byl ustanoven 

farářem v Družci a v roce 1809 ve Pcherách, kde strávil poslední roky svého života. Pohřben byl poslední den 

roku 1829 u kostela sv. Štěpána. Hřbitov byl na počátku 20. století zrušen, do dnešních dnů nepřečkala 

ani budova, kde se Mensi narodil a neznáme ani jeho podobu. Jediné co se dochovalo a díky čemu byla jeho 

osobnost vytažena ze zapomnění, je jeho znovu objevené hudební dílo v dochované hudební sbírce kostela 

Nejsvětější Trojice ve Smečně, kde jsou i nejstarší varhany Evropy z roku 1587. Mensiho hudební dílo nemá 

zásadní vliv na vývoj a historii české hudby. Není tak početné a bohatě zastoupené v dochovaných chrámových 

sbírkách jako například dílo Brixiho, pro český klasicismus tolik významné. Přesto na pozadí tohoto tehdy velmi 

módního stylu dokázal Mensi tvořit osobitou hudbu. Jeho tvorbu lze rozdělit do tří skupin – motetta a offertoria, 

mariánské antifony a příležitostné slavnostní skladby kantátového typu. Samotné skladby jsou na vysoké 

skladatelské úrovni, bohaté na melodie a harmonii. V Mensiho hudbě můžeme slyšet nejen prvky barokní 

a klasicistní hudby, ale i prvky nastupujícího romantismu. Místem objevení Mensiho hudby a uchování 

největšího počtu skladeb (31) je Smečno. Z celkového počtu přibližně 50 dosud objevených děl se 17 kompozic 

se nachází pouze zde.  

Svatební kantáta ▪ Rozměrná skladba z roku 1979, složená Mensim ke svatbě poslední hraběnky Anny Marie 

z Martinic s hrabětem Karlem Josefem z Clamu, je výjimečným dílem nejen v Mensiho tvorbě. Skladbu natočil 

soubor Chorus Carolinus Kladno na třetím CD s Mensiho hudbou. Mensiho odkaz má to štěstí, že byl nejen 

znovu objeven, ale i oživen koncertně i na třech CD. Soubor Chorus Carolinus Kladno se věnuje objevování díla 

Františka Mensiho více než deset let. Máme tak další šanci posoudit vysokou uměleckou úroveň české hudby, 

která navíc vznikala mimo velká kulturní centra. 



Wolfgang Amadeus Mozart ▪ 27.01.1756 Salzburk ▪ 05.12.1791 Vídeň 

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 k opeře Idomeneus ▪ První skutečně významná Mozartova opera, 

s úspěchem poprvé uvedená v Mnichově v březnu 1781. Její děj je odvozen 

z antické pověsti a odehrává se na ostrově Kréta po skončení trojské války. 

Postavy jsou toporné, libreto, dílo klerika ze salzburského dvora, nemotorné, 

ale hudba je nápaditá.  

Ludwig van Beethoven ▪ 16.12.1770 Bonn ▪ 26.03.1827 Vídeň 
Německý hudební skladatel, největší postava, doslova ikona západní hudby, která 

zosobňuje oblíbenou představu umělce, jenž stranou společnosti překonává osobní 

tragédii, dosahuje svého cíle a stává se hrdinou. Sám se označoval jako Tondichter 

neboli básník tónů. Jeho hudba odrážela víru v převládajícího ducha 

individualismu tím, že v ní dominoval osobní výraz nad tradičními formami. Takto 

Beethoven razil cestu hudebnímu romantismu. Jeho hudba, vždy silně emociální, 

prochází všemi body citové škály od bezútěšné melancholie k nejradostnější slávě. 

Beethoven byl od počátku své kariéry prvním nezávislým a svobodným 

skladatelem. Svým odmítnutím podřídit se aristokratickým mecenášům vyznačil 

zásadní změnu role hudebníka, ze služebníka se stal samostatný kulturní arbitr. Tak 

vytvořil model, o nějž usiloval téměř každý pozdější klasický hudebník. 

Předehra Prometheus ▪ Předehra k baletu. Dílo vzniklo tak, že tanečník 

a impresário Salvatore Viganò požádal Beethovena, aby zhudebnil jeho taneční libreto. Viganò chtěl oslavit 

Marii Terezii jako dárkyni osvícenských reforem v oblasti vzdělanosti a sociálního uspořádání, s podtextem 

obdoby pověsti z antické mytologie o Prometheovi, jenž ukradl z Diova krbu oheň a donesl jej lidstvu.  

Jakub Jan Ryba ▪ 26.10.1765 Přeštice ▪ 08.04.1815 Rožmitál pod Třemšínem  
Český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. Sbíral lidové písně, které sepsal do sborníku českých 

písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější skladbou 

pro vánoční období je Česká mše vánoční. Už jako osmiletý uměl velmi dobře 

hrát na klavír a učil se na housle a varhany. Od roku 1780 studoval s pomocí 

svého strýce v Praze piaristické gymnázium a po jeho ukončení v roce 1785 

studoval filozofii. Byl přívržencem osvícenecké ideologie. Po pěti letech jej však 

otec, který byl učitelem v Přešticích, povolal do Nepomuku, kde se uvolnilo místo 

učitelského pomocníka. Ryba toto místo ale nedostal. V roce 1786 se stal 

pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel 

v Rožmitále pod Třemšínem. V roce 1790 se oženil, byl otcem třinácti dětí, 

z nichž přežilo sedm. Později žil skladatel v bídě; místo venkovského učitele 

v lidech nevzbuzovalo autoritu; avšak v této době skládá svoji nejznámější 

vánoční mši, Českou mši vánoční z roku 1796. Má český text, protože Ryba byl 

toho názoru, že z latinsky zpívaných žalmů nemá náboženský užitek 

ani zpívající ani poslouchající. I další svá díla psal s českým textem. V roce 1815 

odešel po práci směrem k Voltuši, kde ho na druhý den nalezli mrtvého 

pod kopcem Štěrbina s podřezanými žilami. Jeho syn Josef Arnošt ve svém deníku napsal, že otec byl 

v předvečer toho dne zádumčivý, nemluvil, zůstal dlouho vzhůru a spálil mnoho písemností. Dlouho nebylo 

známo, co mohlo být bezprostředním impulzem k tomuto činu. Ve Státním okresním archivu Příbram byl mezi 

dokumenty fary ve Starém Rožmitále objeven německy psaný Protokol o předběžném rozpočtu k opravě 

rožmitálských varhan, datovaný den před Rybovou smrtí. Z účetních knih fary lze dovodit, že rožmitálský farář 

pravděpodobně ustoupil od rozjednané opravy kostelních varhan, které tou dobou byly rozladěny a v žalostném 

stavu, což pro Rybu, který měl absolutní hudební sluch a byl nucen hrát na falešně znějící nástroj, byla věc 

prvořadého významu a nejspíš také příslovečnou kapkou, kterou pohár jeho trpělivosti přetekl a jeho úmysl 

ukončit pozemskou pouť uzrál. Až po čtyřiceti letech byl pochován na rožmitálském hřbitově. Na místě jeho 

smrti v roce 1854 postavili lesní dělníci kamenný křížek, v roce 1833 byl doplněn kamennou mohylou, která zde 

stojí dosud.   


