Zápis z výroční členské schůze Mezinárodní
společnosti Oskara Nedbala
konané dne 22. ledna 2016 v sále ZUŠ O. Nedbala Tábor
Výroční schůze se zúčastnilo 9 členů MSON a 2 hosté:
Za výbor MSON: PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D. (předsedkyně MSON); Mgr. Karel Daňhel
(místopředseda; ředitel Divadla O. Nedbala), Ing. Richard Mlázovský (pokladník; ředitel ZUŠ
Sezimovo Ústí).
Členové MSON: MUDr. Alena Štrérová, CSc., pí Jaroslava Vosátková; MgA. Eva Peřinová (pedagog
ZUŠ O. Nedbala a Konzervatoře Č. Budějovice); Ing. Vladimír Vancl (předseda orchestru Bolech);
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. (ředitel Husitského muzea); MgA. Jan Škrdlík (koncertní umělec;
Brno/Ostrava).
Hosté: Stanislav Kubín, DiS. (zástupce ředitele ZUŠ O: Nedbala); Petr Samec (žák ZUŠ O: Nedbala).
Program:
* Zahájení schůze v 17.30h. předsedkyní MSON a krátkým koncertním výstupem
Petra Samce – žáka ZUŠ O. Nedbala (zpěv – 7. roč.) za klavírního doprovodu L. Peřinové.
* Zhodnocení aktivit spojených s propagací odkazu O. Nedbala za rok 2015
* Přednesení zprávy o finančním hospodaření v roce 2015 (R: Mlázovský; viz níže).
* Revize stanov MSON na základě registrace MSON jako „zapsaného spolku“ (J. Smrčka, L.
Peřinová); hlasování a schválení revidované verze stanov MSON.
* Jednání o změnách ve výboru MSON: (viz níže).
* Diskuze – připomínky, podněty a návrhy přítomných pro činnost MSON a spolupracujících
subjektů v roce 2016 (viz niže).
Finanční zpráva za rok 2015
Na základě žádosti MSON přijala od Fondu kultury města Tábora 5000 Kč na realizaci srpnového
klavírního recitálu Barbory Brabcové. Ten se s úspěchem uskutečnil 28. srpna v gotické síni
Husitského muzea v Táboře.
Na základě žádosti MSON přijala od Fondu cestovního ruchu města Tábora 10 000 Kč na realizaci
a vydání informační tiskoviny Po stopách táborských hudebníků. Ta byla vydána na přelomu
listopadu a prosince 2015.
Obě položky byly vyčerpány a podrobné vyúčtování bylo řádně doloženo Odboru kultury a
cestovního ruchu Města Tábora.
Změny ve výboru MSON
Novým místopředsedou byl na základě návrhu Ing. Jana Setunského (který se zřekl funkce
dosavadního místopředsedy) a na základě řádného hlasování zvolen Mgr. Jakub Smrčka ThD. ředitel Husitského muzea.
Funkce pokladníka se z důvodu časové vytíženosti na novém pracovišti vzdal Ing. Richard
Mlázovský.
Současné složení výboru:
Předseda: PhDr. Ludmila Peřinová, Ph.D.

Místopředseda: Mgr. Karel Daňhel
Místopředseda: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Pokladník: funkce zatím NEOBSAZENA.
Diskuze a návrhy do roku 2016
V závěrečné diskuzi byly projednány tyto body: (mezinár. přesah – viz červeně)
Web:
* Na základě výzvy Národní knihovny Praha (odd. archivace webu) MSON uzavře s NK smlouvu
o archivaci www.oskarnedbal.cz k budoucímu potenciálnímu badatelskému využití.
* Během následujících dnů bude zaplacena doména www.oskarnedbal.cz. Husitské muzeum nadále
poskytuje svůj hosting. Webové stránky budou v brzké době aktualizovány včetně galerie.
Publikační činnost:
* Díky výzvě šéfredaktora slovenského portálu Opera Slovakia Ludmila Peřinová zpracovává stať
vážící se k Nedbalově baletní a operetní tvorbě v období vídeňského působení. Ta bude na uvedeném
portálu publikována.
* Obsáhlá stať Ludmily Peřinové „O: Nedbal a Vídeň“, která vyšla v r. 2015 v bulletinu České
společnosti J. Strausse, byla přeložena do angličtiny (Tomášem Jelinowitzem ze zmíněné Společnosti)
a nabídnuta k publikaci ve Velké Británii a Německu na přání tamních sesterských
„straussovských“ společností.
Umělecké aktivity a přednášky:
* V jednání je koncert loňského vítěze a držitele Ceny O. Nedbala Adama Závodského v rámci
Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže v Kamenici nad Lipou (13. - 15. května 2016).
* 13. - 24. června bude v Táboře v Divadle O. Nedbala a v ZUŠ O. Nedbala probíhat nácvik
Mozartovy opery Don Giovanni, Pucciniho oper Gianni Schicchi a Sestra Angelika a dalších
programů americkou studentskou staggionou s cílem prezentace děl ve Stavovském divadle v Praze
a na dalších místech (festival Prague Summer Nights).
MSON jim nabídne a) komentovanou vycházkou In the Footsteps of O. Nedbal; b) přednášku v
angličtině „Who is Oskar Nedbal“ s poslechovými ukázkami (patrně v Gotické síni muzea).
* Pro letní měsíce je nadále počítáno s instalací Síně O: Nedbala v Divadle O. Nedbala v Táboře.
(Zahájení 11. VII. 2016).
* Na rok 2016 bude připraven koncert z Nedbalova díla, jehož výtěžek bude věnován Domácímu
hospici Jordán. (Protagonisté a datum v jednání).
* Ve spolupráci s pěveckým oddělením českobudějovické konzervatoře bude vytvořena nabídka
pro Divadlo O. Nedbala s tím, že cca v posledním čtvrtletí roku by se zde uskutečnil převážně pěvecký
program obsahující vybrané scény z Nedbalových operet v podání studentů zmíněné školy.
Členství v MSON:
* Novými členy MSON ve smyslu právnické osoby se stávají ZUŠ O. Nedbala Tábor a ZUŠ

Sezimovo Ústí.
* Protože někteří členové MSON se dlouhodobě neúčastní žádných akcí MSON pořádaných, příp.
nejsou dosažitelní elektronickou cestou nebo nekomunikují, bude celková členská základna MSON
v druhé polovině roku 2016 obeslána poštou s žádostí o upřesnění setrvání ve spolku či nikoli, s
žádostí o aktualizaci emailových adres, telefonních čísel apod.
* Výbor během roku projedná též formu a výši potenciálních členských příspěvků, neboť se ukazuje
jejich výběr do budoucna nutný.
Dne 22. ledna 2016 zapsala Ludmila Peřinová.

