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Adventní koncert  
Říčanského komorního orchestru 

a smíšeného sboru 
Gaudium Praha 

 
Program: 
 

Pavel Josef Vejvanovský -  Sonata Vespertina 
                               Allegro    Presto   Allegro 
         
sólisté:   Linda Drexlerová – trubka 

                                  František Svejkovský - trubka 
 

                 

Jakub Jan Ryba – Česká mše váno ční 

Kyrie 
Gloria 
Graduale 
Credo 
Offertorium 
Sanctus 
Benedictus 
Agnus Dei 
Závěr 

               
 sólisté:  Zuzana Kopřivová -  soprán 
   Monika Machovičová – alt 
   Jakub Koś – tenor 
   Martin Kalivoda – bas 
                                  Martin Voškrda - varhany                                               
                                                                                       

sbormistr: MgA. Zdeňka Součková 
 

dirigent: Petr And ěl 
 
 

Smíšený p ěvecký sbor GAUDIUM PRAHA 
 
Sbor byl založen v roce 1988 sbormistry Vladislavem a Zdenou Součkovými, kteří ho po celou dobu 
jeho trvání také umělecky i organizačně vedou. Základem sboru se při jeho vzniku staly zejména 
bývalé členky dětského pěveckého sboru RADOST PRAHA. 
 
Sbor pravidelně koncertuje v Praze i na dalších místech ČR, účastní se festivalů pěveckých sborů, 
často vyjíždí na umělecké zájezdy do zahraničí a v Praze pořádá koncerty se zahraničními 
pěveckými sbory. Natočil také již několik CD. Pravidelně spolupracuje s klavíristkou 
a korepetitorkou Jitkou Nešverovou a orchestrem  Piccola orchestra Marka Valáška.  
 
Zpívá skladby nejrůznějších žánrů od děl duchovních a klasické polyfonie z období baroka 
a renesance až po současné autory. Na repertoáru jsou též standardní písně klasické sborové 
tvorby, černošské spirituály, a písně lidové.  
 
Členové sboru jsou zároveň i členy T. J. Sokol Královské Vinohrady. Ve svých řadách uvítá sbor 
každého, kdo rád zpívá a je ochoten sborovému zpěvu věnovat svůj čas pod odborným vedením 
zkušených sbormistrů.  
 

http://gaudiumpraha.org 

 
Říčanský komorní orchestr 
 
Vznik orchestru se datuje již k roku 1881 - tehdy byl ještě součástí pěveckého sboru Jablonský, což 
bylo úctyhodné hudební těleso s více než sto členy. V době okupace r. 1941 sice vzniká 
samostatná Říčanská filharmonie, ale orchestr zažívá svůj rozmach až po válce, a to zejména 
zásluhou Petra Aspidova, učitele hudební výchovy.  
 
V roce 1952 je soubor obnoven pod názvem Orchestr ZK ONV v Říčanech a od roku 1954 jako 
Říčanský symfonický orchestr. U dirigentského pultu se vystřídá celá řada osobností. Po odchodu 
Petra Aspidova vede orchestr v 60. letech Dr. František Fořt, ředitel hudební školy při Osvětové 
besedě v Říčanech, v 70. letech Dr. Milan Kašpárek, tehdejší okresní inspektor hudebních škol a 
pozdější šéf hudební redakce Českého rozhlasu, a dále MUDr. Pavel Mašek, místní lékař a 
znamenitý amatérský hudebník. V této době se orchestr začíná věnovat více komorním dílům, a 
proto je přejmenován na Říčanský komorní orchestr. V 80. a 90. letech se orchestru na téměř 20 let 
ujímá prof. Zdeněk Vaníček, flétnista České filharmonie, mimochodem nejstarší žijící filharmonik, 
který orchestr formuje umělecky a předává mu bohaté zkušenosti ze své kariéry. Po odchodu prof. 
Vaníčka se orchestru ujímá pan Josef Brázda, hornista a učitel na místní ZUŠ, krátce orchestr 
dirigují i studenti hudební akademie, Jan Rybář a Ondřej Scholtz. Od r. 2006 do r. 2015 vedl ŘKO 
Pavel Chovanec, absolvent studia hry na violoncello a dirigování na pražské a moskevské 
konzervatoři. Od září 2015 přebírá vedení orchestru Petr Anděl, který má za sebou bohatou 
hudební kariéru. Významným vkladem Petra Anděla jsou nejen jeho bohaté zkušenosti ale hlavně 
cit pro výběr skladeb a jejich aranžmá. Díla totiž cíleně upravuje tak, aby vhodně odpovídaly 
nástrojovému obsazení orchestru a hudebním schopnostem hráčů.   
 
Orchestr má v současné podobě kolem dvaceti stálých členů. Repertoár orchestru je rozsáhlý, od 
barokních autorů až po modernu převážně v komorním obsazení. Orchestr zařazuje do svých 
koncertů i skladby pro sólové nástroje a opakovaně doprovází řadu profesionálních sólistů i mladé 
talenty, kterým dává možnost zúčastnit se sólově vystoupení. Taktéž zve ke spolupráci regionální 
pěvecké sbory. ŘKO tradičně koncertuje zejména v Říčanech a okolí. Za zmínku stojí oblíbené jarní 
koncerty na Konopišti. 
 
Tento rok je výjimečný – nejen, že orchestr slaví 65 let své existence, ale i jeho umělecký vedoucí 
Petr Anděl oslaví kulaté 60. životní jubileum. Tato výročí bychom chtěli náležitě připomenout sérií 
jarních koncertů s pestrým programem a také počtem vystoupení. Kromě Říčan plánujeme koncert 
v Mnichovicích, Soběhrdech, na Konopišti a v jednání jsou ještě i další místa 

https://www.facebook.com/ricanskyorchestr/ 


