PO STOPÁCH TÁBORSKÝCH HUDEBNÍKŮ
In the Footsteps of the Musicians of Tábor
Táborský hudební život přinesl významné plody již na sklonku 19. a počátkem
20. století. Výrazně z nich těží doposud – po více než 100 letech.

Táborské kulturní spolky 2. poloviny 19. století
Město Tábor se těšilo postupně stále většímu rozkvětu kulturního života zejména od druhé poloviny
19. století, kdy došlo ke zformování řady spolků věnujících se vzdělávací, kulturní a umělecké činnosti.
U jejich zrodu a v jejich vedení stály obvykle špičky
táborské inteligence – nejčastěji středoškolští učitelé, právníci a lékaři. Z popudu spolků vznikly i význačné instituce trvající dodnes – např. muzeum,
knihovna, divadlo či hudební škola.
Důležitým spolkem v osvětové oblasti byla Měšťanská beseda (založená roku 1862), v jejímž rámci působil i agilní Klub přátel věd a umění.
umění Tělovýchovný
spolek Sokol (zal. r. 1864) svou činností zasahoval
i do roviny vzdělávací a kulturní, např. pořádáním
hudebních večerů a besed. Ženský spolek Zora
(zal. r. 1870) se vedle zpěvu věnoval též aktivitám
dobročinným a kulturním, např. loutkovému divadlu. Širší spektrum činností včetně literární osvěty
obsáhl Akademický spolek Štítný (zal. r. 1872).

Mezi nejvýznamnější umělecká sdružení patřil
Spolek divadelních ochotníků – oficiálně ustanovený roku 1862, ačkoli divadelníci v Táboře působili
výrazně již od počátku 19. století. Z jejich iniciativy
bylo v Táboře postaveno a roku 1887 otevřeno Městské divadlo.
Ochotníci často spolupracovali s táborskými hudebníky, kteří se podíleli na scénické hudbě k divadelním hrám. Městské divadlo 1 bylo od počátku
využíváno též k hudebním produkcím.
I táborská židovská minorita měla svůj dámský dobročinný spolek Chanuka (zal. r. 1887), který pořádal
plesy, hudební večírky, zabýval se sborovým zpěvem
a provozováním různých kulturních akcí často spojených s oslavami židovských svátků v tehdy nové
synagoze 2 postavené v roce 1885.
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1 Městské divadlo. Dnes Divadlo O. Nedbala.

2
2 Synagoga. (Byla zbořena v roce 1977).
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Pěvecký sbor Hlahol.

Táborské hudební spolky 2. poloviny 19. století
Hudební ruch v druhé půli 19. století byl v Táboře mimořádně čilý. Vedle studentských a učitelských školních pěveckých těles a příležitostných seskupení starajících se o hudební doprovod plesů a zábav zde řadu
let působily dechové kapely Ostrostřeleckého spolku a Spolku vojenských vysloužilců. Úspěchům se též
od sklonku 19. století těšil Tamburašský soubor hráčů na drnkací nástroje (zaměřený na dobově populární
jihoslovanskou hudbu).

Pěvecký sbor HLAHOL
Mužský Zpěvácký spolek byl zásluhou Bedřicha
Laubeho založen v roce 1860. Jeho prvním sbormistrem se stal táborský regenschori František Enderle
(později první učitel hudby malého Oskara Nedbala). Roku 1895 spolek přijal jméno Hlahol a stal se
sborem smíšeným. Pod týmž názvem existuje dodnes. Mezi výraznými osobnostmi táborského hudebního života konce 19. a počátku 20. století, které
stály v čele Hlaholu, byli např. pozdější dirigent Hudebního spolku František Bolech a ředitel Městské
hudební školy Vojtěch Bořivoj Aim.

CHRÁMOVÝ SBOR
Duchovní hudbě a především zpěvu při liturgiích se
věnoval chrámový sbor s dlouhou tradicí působení
na kůru děkanského kostela 3 na Žižkově náměstí. Od roku 1883 byl po mnoho let (do roku 1933)

3 Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor.

jeho sbormistrem varhaník František Mathy. Ten
zde roku 1898 založil ještě sbor dětských vokalistů.
Na starou tradici navazuje v současné době Chrámový sbor farností Tábor a Klokoty.

Orchestr HUDEBNÍ SPOLEK
K významné události došlo roku 1877, kdy z impulzu táborských instrumentalistů v čele s advokátem
Karlem Nedbalem vznikl Hudební spolek (vystupuspolek), který si
jící též pod názvem Filharmonický spolek
kladl za cíl předkládat hudbymilovné veřejnosti díla
orchestrální.
Jeho prvním dirigentem byl gymnaziální profesor František Pich. Místem ustavujícího aktu
spolku a současně orchestrálních zkoušek v prvních letech jeho existence byla původní budova klasického gymnázia (dnes základní škola)

4 Budova původního gymnázia. Dnes základní škola.
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První výbor Hudebního spolku. (Vlevo sedící F. Bolech, první zleva stojící F. Pich, třetí zleva stojící F. Enderle).

na tehdejším Klášterním náměstí (dnes Náměstí
Mikoláše z Husi). 4
Orchestr spolupracoval již od počátku s profesionálními hudebníky – sólisty i význačnými hostujícími dirigenty. Mezi nimi figuroval v roce 1892 i slavný Antonín Dvořák, později s orchestrem opakovaně
spolupracoval táborský nejslavnější rodák v oblasti
hudby – dirigent a skladatel Oskar Nedbal.
Orchestr se těší nepřerušenému vývoji až do dnešní doby, kdy funguje jako Komorní orchestr Bolech
města Tábora. Název je odvozen od dlouholetého
vynikajícího dirigenta Františka Bolecha.
Hudební spolek úzce spolupracoval s pěveckým sborem Hlahol a chrámovým sborem v případě nastudovávání vokálně-instrumentálních skladeb, např.
kantát a mší ke koncertnímu (příp. i liturgickému)
účelu.

Místa konání hudebních produkcí
Vedle Městského divadla byl k veřejným hudebním
akcím využíván sál tzv. staré Střelnice, která stála
na místě pozdější exkluzivní neorenesanční budo-

5 Střelnice.

6 Sokolovna.

vy „nové“ Střelnice postavené v roce 1894. 5 Ta se
hojně využívala nejen k plesům, ale pravidelně též
ke koncertům Hudebního spolku.
Ke stejným účelům – plesům a hudebním produkcím - se později používala též prostora tzv. velké
dvorany táborské Sokolovny 6 postavené v roce
1905.

Hudební škola
Táborští milovníci hudby a členové hudebních spolků volali po zřízení hudební školy velmi silně již
od počátku 20. století. Výuka hudby byla do té doby
v rukou více či méně úspěšných soukromých učitelů
a spolky se potýkaly s nedostatečným množstvím
dorostu – zpěváků a orchestrálních hráčů. Městský
hudební ústav 7 byl založen v roce 1913. Bez přerušení existuje dodnes – nyní pod názvem Základní
umělecká škola Oskara Nedbala. V čele ústavu stál
v letech 1913 – 1920 Vojtěch Bořivoj Aim, který se
zasloužil během prvních let jeho existence o velkorysý rozmach. Skladatel Oskar Nedbal věnoval škole
nemalý finanční obnos. S díky a z úcty bylo ihned
po jeho smrti v roce 1930 Nedbalovo jméno vloženo
do jejího názvu.

7 Městská hudební škola. Dnes Základní umělecká škola O. Nedbala.

8
Malý Oskar Nedbal.

Karel Nedbal.

Rodina Nedbalova
Rodina advokáta JUDr. Karla Nedbala (1836 – 1889) se od roku 1864 (kdy se přistěhovala do Tábora) výrazně
podílela na kulturním životě města. V bytě v dnešní Palackého ulici 8 se často scházela hudbymilovná společnost k domácím koncertům a večírkům, zde vykrystalizovala myšlenka založení Hudebního spolku. Mezi
přátele Karla Nedbala patřily i slavné osobnosti své doby – např. skladatelé Zdeněk Fibich (1850 – 1900)
a Antonín Dvořák (1841 – 1904), kteří Tábor za účelem koncertování také navštívili.
Děti Aloisie a Karla Nedbalových se odmalička věnovaly hudbě a dlouhodobě obohacovaly táborský
kulturní život. Nejstarší synové, ač právníci, byli výborní hudebníci – Rudolf violoncellista, Vilém houslista, pianista a zpěvák.
Elsa absolvovala profesionální studia zpěvu a klavíru
ve Vídni, Luisa studia klavíru u skladatele J. B. Foerstera v Praze. Obě sestry patřily k vyhledávaným
učitelkám hudby v Táboře a k častým spolupracovnicím Hudebního spolku.

Marie Nedbalová
(1867 Tábor – 1923 Praha)
Nejvýraznější umělecké kariéře vedle Oskara se
věnovala Marie Nedbalová. Po studiích klavíru
a zpěvu ve Vídni působila jako učitelka hudby
v rodině knížete Esterházyho v Uhrách, poté jako
učitelka klavíru a zpěvu v Táboře po boku svých

8 Rodný dům O . Nedbala v dnešní Palackého ulici.

sester. Později se stala sólistkou operního divadla
v Ljubljaně, poté hudebně všestranně působila
v Petrohradě. Zde započala její kariéra vynikající
klavíristky - doprovazečky ruské operní pěvkyně
Marie Gorlenko-Dolinové, s níž absolvovala četná
zahraniční koncertní turné. Poslední období života
zasvětila pedagogické práci v Praze. Její domácnost
se stala střediskem tvůrčích setkávání umělců – zejména hudebníků a literátů. S Hudebním spolkem
v Táboře Marie jako klavíristka a zpěvačka hojně
spolupracovala.

Oskar Nedbal
(1874 Tábor – 1930 Zagreb)
Prvním učitelem hudby malého Oskara Nedbala
byl regenschori táborského děkanského chrámu
František Enderle. Po dvou letech studia na starém
gymnáziu přešel Oskar na pražskou konzervatoř,

Děti Nedbalovy. (V křesle Oskar, vpravo Marie).

kde vystudoval hru na housle a violu u Antonína
Bennewitze a skladbu ve třídě Antonína Dvořáka,
od mládí se rovněž věnoval dirigování, byl i výtečným klavíristou. Ve školním roce 1890/91 vznikl
na půdě konzervatoře studentský soubor, jenž se
záhy stal mezinárodně uznávaným Českým kvartetem. Oskar v něm působil jako violista do roku 1906.
Poté v letech 1907 – 1919 byl dirigentem vynikajícího
vídeňského Tonkünstlerorchesteru, o jehož vznik se
zasloužil. Ve Vídni rozvinul též svoji práci kompoziční a stal se věhlasným skladatelem především
baletní a operetní tvorby. Světového ohlasu dosáhla
jeho opereta Polská krev (1913). Od roku 1923 působil v čele nového Slovenského národního divadla
v Bratislavě.
S táborským Hudebním spolkem vystupoval pravidelně od útlého mládí – jako sólista - houslista
a violista či dirigent tohoto orchestru nebo jako
člen Českého kvarteta příp. klavírista na koncertech
Hudebním spolkem pořádaných. Do Tábora přivezl v roce 1902 Českou filharmonii, kterou dirigoval,
a roku 1917 svůj věhlasný vídeňský Orchestr hudebních umělců. Hudební školu podpořil objemným
peněžním darem. Jeho jméno nesou dvě táborské
instituce – základní umělecká škola a divadlo.

Nahoře České kvarteto.

Oskar Nedbal.
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Nahoře vlevo: F. Bolech s žačkou. I Dole: E. Stillerová, F. Bolech, F. Ondříček, O. Nedbal. I Vojtěch B. Aim. I Učitelský sbor hudební školy v r. 1923. I Nahoře vpravo: František Bolech.

František Bolech
(1852 Jaroměř – 1924 Tábor)

Vojtěch Bořivoj Aim
(1886 Rovné - 1972 Praha)

František Bolech patřil ve své době k nejvýznamnějším hudebníkům Tábora. Přestože zde působil
od roku 1878 jako profesor matematiky a technických disciplín na tehdejší Hospodářské akademii, 9 (dnes Zemědělská škola) byl současně
vynikajícím varhaníkem, klavíristou a dirigentem,
členem několika kulturních spolků a neúnavným
organizátorem táborského hudebního života.
Jeho domácnost hostila často špičky evropské
hudební scény (např. houslové virtuozy Františka
Ondříčka a Ellu Stillerovou), které zval jako sólisspolkem jety na společné produkce s Hudebním spolkem,
hož byl v letech 1896 – 1921 dirigentem. Stál také
u zrodu hudební školy. Za kulturní zásluhy byl již
v roce 1906 vyznamenán rytířským křížem řádu
císaře Františka Josefa I. Z úcty k tomuto mimořádnému člověku a jeho zásluhám o rozkvět Hudebního spolku přijal orchestr v roce 1932 Bolechovo jméno do svého názvu a nese ho dodnes
jako Komorní orchestr Bolech města Tábora.

Vojtěch B. Aim byl absolventem pražské konzervatoře, kde vystudoval hru na varhany a klavír, zpěv
a skladbu. Jako talentovaný mladý hudebník, ačkoli měl i zahraniční umělecké nabídky, přijal roku
1913 místo ředitele nově vzniklé Městské hudební
školy v Táboře. Přestože v prvním školním roce
měla pouhých 50 žáků (v Aimově třídě, v klavírní
třídě B. Křížkové a houslové třídě L. Špindlerové),
v roce 1920 jich měla již 354 a veřejné produkce
žáků v řadě dalších nástrojových oborů přesáhly sál
školy do pravidelných pořadů na Střelnici a v Městském divadle. V době táborského působení byl
V. B. Aim rovněž dirigentem pěveckého spolku
Hlahol. Po svém odchodu do Prahy působil jako
Hlahol
sbormistr pražských sborových těles a inspektor
soukromých hudebních škol v Čechách. Později se
stal profesorem pražské konzervatoře a uměleckým
poradcem ministerstva školství. Věnoval se skladatelské, pedagogické a hudebně kritické činnosti.
S Táborem udržoval celoživotní kulturní styky.

9 Hospodářská akademie. Dnes VOŠ a Střední zemědělská škola.

Karel Korecký
(1893 Příbram – 1973 Tábor)
Houslista a uznávaný houslový pedagog Karel Korecký vystudoval tzv. Novou konzervatoř ve Vídni (školu, u jejíhož zrodu stál mj. Oskar Nedbal)
a Mistrovskou školu pražské konzervatoře. Jeho
učiteli byli virtuózové František Ondříček a Otakar
Ševčík. V době pražských studií hrál v divadelních
orchestrech (též pod vedením hostujícího O. Nedbala). V Táboře se K. Korecký usadil v roce 1922,
školy. Tehdy
kdy se stal učitelem Městské hudební školy
též začal působit jako první houslista v Hudebním
spolku, kde hrál až do roku 1965, v letech 1925 – 31
spolku
byl jeho dirigentem. Po dobu 37 let byl primáriem
Táborského kvarteta
kvarteta, po dobu 24 let vedl žákovský
smyčcový orchestr hudební školy. Koreckého pedagogické zásluhy byly celostátně známy a oceněny
ministerstvem školství v roce 1955. Díky své vlastní originální metodě výuky houslové hry vychoval
mimořádný počet úspěšných houslistů – budoucích
profesionálů i nadšených amatérů, z nichž někteří
působí v táborském hudebním životě dodnes.
Nahoře: Karel Korecký.

MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST
OSKARA NEDBALA
V roce 2011 byla v Táboře založena Mezinárodní společnost
Oskara Nedbala, která jako jediný spolek v České republice si
klade za cíl šířit Nedbalův odkaz v regionálním, celostátním
i mezinárodním měřítku. Současně pečuje i o dědictví táborského hudebního života minulosti, z něhož tento slavný
umělec vzešel. (www.oskarnedbal.cz)

Dole: K. Korecký se svou houslovou třídou.

IN THE FOOTSTEPS
OF THE MUSICIANS OF TÁBOR
The musical life of Tábor has been quite prolific,
especially since the second half of the 19th century,
when several cultural organizations were created.
Some of these still exist, for example, the Hlahol
choir, and the amateur
mixed chorus, the church choir
chamber orchestra
orchestra.
Musical performances, concerts and recitals have
been performed primarily in the Municipal Theater,
1 in the Střelnice concert hall, 5 or in Sokolovna,
6 a center for sports and cultural events. Concerts
of sacred music have mostly been presented in the
Dean Church. 3 The Jewish community of Tábor
Chanuka.
formerly had its own cultural association, Chanuka
Its musical events, mostly free to the public, were
usually features of the Jewish holidays. They were
celebrated in a beautiful synagogue, 2 which was
destroyed by the Communists in 1977.
The family of Karel Nedbal (1836-1889) had a special
place in the cultural life of Tábor. Karel Nedbal founded the Musical Association (the chamber orchestra)
in 1877. Important artists visited him in his house in
Palackého Street, 8 for example the composer Antonín Dvořák. Nedbal’s daughter Marie Nedbalová

(1867-1923) was renowned as a singer and pianist,
and his son Oskar Nedbal (1874-1930) made an international career as a violist (he was a member of the
famous Czech Quartet), as well as a composer and
conductor. Other important musicians of Tábor included František Bolech (1852-1924), who was a professor at the Academy of Agriculture 9 but also an
excellent pianist and conductor of both the orchestra
and the Hlahol chorus. In 1913 the Municipal School
of Music 7 was founded. Its first director, Vojtěch B.
Aim (1886-1972), was an active, versatile personality
in the musical life of the town. Karel Korecký (18931973) was a great violin teacher who developed his
own special pedagogical method, which in time became standard throughout the nation.

The International Oskar Nedbal Society
The International Oskar Nedbal Society was created in 2011 in Tábor. It is dedicated to the heritage
of Tábor’s most famous native son on the regional,
national and international levels. The Society also
promotes the entire history of the musical life of
Tábor.
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1 Městské divadlo. Dnes Divadlo O. Nedbala.
The Municipal Theater.
2 Synagoga.
The synagogue.
3 Děkanský kostel.
The Dean Church.
4 Budova původního gymnázia. Dnes ZŠ.
The original building of the high school.
5 Střelnice.
The Střelnice concert hall.
6 Sokolovna.
The Sokolovna center for sports and cultural events.
7 Městská hudební škola. Dnes ZUŠ O. Nedbala.
The Municipal School of Music.
8 Rodný dům O . Nedbala v dnešní Palackého ulici.
The parental home of Oskar Nedbal
in Palackého street.
9 Hospodářská akademie. Dnes Zemědělská škola.
The Academy of Agriculture.
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