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Psát o známém umělci, o němž už psali mnozí, je sázka do loterie. V té loterii má Ludmila 

Peřinová s knižní publikací Táborský rodák Oskar Nedbal (vyd. Husitské muzeum Tábor r. 

2021) nárok na výhru. Zabývá se totiž "táborskou stopou" Oskara Nedbala, kterou zatím 

žádný z autorů tak podrobně a zasvěceně nesledoval. Na ploše dvou set stran vychází z 

odborné monografické a memoárové literatury, korespondence s Josefinou Setunskou, 

Oskarovou první manželkou, probádala doposud nezpracované materiály ze Státního 

okresního archivu v Táboře, kroniky Hudebního spolku (nyní orchestru Bolech) a Hudební 

školy (založené roku 1913), dnes ZUŠ O. Nedbala, využila množství dobových fotografií.  

V biografické črtě autorka představuje táborské zázemí rodiny slavného skladatele, jeho 

působení v Českém kvartetu, dirigentskou dráhu a skladatelskou tvorbu, vídeňské období, 

profesní život v Bratislavě, kde byl pověřen ve 20. letech vedením Slovenského národního 

divadla, uvádí také vzpomínky pamětníků a táborskou připomínku jeho památky. 

Představme si, že knížku Ludmily Peřinové si čte se zájmem ve svém posmrtném zákoutí i 

Oskar Nedbal. Zastavme se u první kapitoly a zeptejme se mistra,  jak prožíval období po 

návratu z Vídně do Československé republiky v roce 1919. Tehdejší nálepka Vídně jako 

symbolu monarchie, pod níž jsme tři sta let „trpěli“, byla Nedbalovi otloukána o hlavu, jeho 

odpůrci zneužívali dobovou politickou náladu a zatracovali kvůli vídeňskému působení jeho 

mimořádný talent, evropské dirigentské renomé i úspěšnou skladatelskou tvorbu. Nakonec se 

jim podařilo odsunout ho do Bratislavy jako šéfa opery a člena vedení nově založeného 

Slovenského národního divadla.  

Jak, mistře, vystihla autorka to vaše sedmileté bratislavské období? 

ON: Vystihla dobře, že to bylo pro mě období hektické na poli neoraném. Vybudovat v 

Bratislavě operu, balet, orchestr na úrovni, o to všechno jsem se snažil ze všech sil. Ale 

scházely mi síly počtáře, a to mé umělecké snahy sráželo, což mi paní Ludmila připomněla ve 

své knížce až bolestně. Viděno z té posmrtné nadoblačné výše asi by tenkrát méně bylo více, 

jenže takhle opatrnicky jsem nikdy neuvažoval. Stal jsem se obětí intrik i umělecké hektičnostii 

a perfekcionismu, které měly mimo jiné přesvědčit mé odpůrce, že nejsem jen bývalý vídeňský 

„dandy“ a skladatel operet pro „požitkářské měšťáky." 

Druhá nejobsáhlejší a z hlediska táborské historie objevná část knihy je věnována aktivitám 

táborského Hudebního spolku. Pro čtenáře bude možná překvapivé, jak intenzivní bylo 

hudební dění v Táboře od 70. let 19. století a jak velkou zásluhu měl na tomto dění otec 

Oskara JUDr. Karel Nedbal, který Hudební spolek v roce 1877 spoluzakládal. Autorka se 

mohla opřít o Pamětní knihu spolku, která zaznamenala i vícenásobnou spolupráci s 

Nedbalem. Při mapování novodobého táborského hudebního dění jí jistě pomohlo i to, že oba 

její rodiče byli do hudebního života v Táboře zapojeni, maminka vyučovala klavír v ZUŠ a 

tatínek byl po šest desítek let houslistou orchestru a dlouhodobě též jeho kronikářem. 



Třetí část knihy je věnována činnosti Mezinárodní společnosti O. Nedbala, založené na 

odborné konferenci, která byla součástí festivalu Dny Oskara Nedbala v Táboře 26.- 28. 

listopadu 2010. Na programu festivalu byly tehdy 4 koncerty, 2 výstavy týkající se života a 

díla skladatele, konference a tematická vycházka Po stopách Oskara Nedbala.  

Mistr Nedbal byl nepochybně přítomen, takže se zeptáme, co mu utkvělo z festivalu v 

paměti. 

ON: Musel jsem smeknout před organizačním talentem paní Ludmily Peřinové, která byla tím 

hybatelem celé akce. Můj vděk si zaslouží také Geoffrey Piper, Angličan žijící v Lucemburku, 

který se stal čestným členem MSON, aktivity spolku podporuje a na některé přispívá i 

finančně. Líbil se mi koncert česko-lucemburského tria Alea v "mém" táborském divadle i 

závěrečný koncert orchestru Bolech řízený Jiřím Sychou. Byl jsem dojatý, když obecenstvo mé 

hudbě i umu orchestru tleskalo ve stoje. A na vycházce s Ludmilou mi ožily v paměti místa z 

mého dětství i doby pozdější. 

Je až neuvěřitelné, kolik akcí bylo  od založení společnosti na přelomu let 2010/11 

uspořádáno a kolik tvůrčí energie tomu její zakladatelka a předsedkyně Ludmila Peřinová 

věnovala, kolik lidí se zapojilo do organizace nedbalovských akcí i do širší spolupráce. Do 

roku 2020 se uskutečnila téměř čtyřicítka koncertů, několik divadelních představení, řada 

přednášek, výstavy týkající se Nedbalova života a díla, tematických vycházek, vyšly 

nedbalovské propagační  publikace, odvysíláno bylo několik rozhlasových pořadů a i televizní 

dokument o umělci, na němž někteří členové (např. Jan Setunský, majitel obsáhlé sbírky 

korespondence) spolupracovali. Díky činnosti MSON se Tábor stal v povědomí Česka, ale i 

ciziny ´Městem Oskara Nedbala´. 

A co na to říká mistr Nedbal a jaké akce se mu nejvíce líbily? 

ON: Mně se líbilo především to muzikantské zaujetí, s jakým se hrály mé skladby a zpívaly 

arie z mých operet. A byl jsem překvapený, že hudebníci hráli i mé skladby ´ze zaprášených 

not´, jak jsme říkali kdysi tomu, na co se takřka zapomnělo. Velké díky za to, že např. v 

klavírním oboru takové party nastudovala a pro Český rozhlas poprvé nahrála, patří slečně 

Nikol Bókové. Její rozhlasový rozhovor s Ludmilou Peřinovou jsem si v lednu 2018 se zájmem 

poslechl. Dokonce jsem se stal jako ´klavírní skladatel´ tématem její magisterské práce, 

kterou obhájila v roce 2018 na brněnské JAMU.  

 

Můžeme také říci, že z Tábora se Nedbalova hudba rozletěla do světa. Víte, mistře, na co 

narážím?  
 

ON: Jistěže vím, protože jsem s napětím sledoval, jak takový mezinárodní muzikantský 

"mélanž" dopadne... 

 

    Na vysvětlení doplním, co myslí mistr Nedbal tím muzikantským "mélanž", tedy 

muzikantskou smíšeninou. Od roku 2016 po další tři roky hostil Tábor kolem stovky studentů 

hudby z celého světa, kteří nacvičovali v Divadle Oskara Nedbala a v ZUŠ koncerty a opery 

pro letní pražský festival Prague Summer Nights a na podnět Ludmily Peřinové nastudovali i 

Nedbalovy skladby a přednesli je táborskému publiku. 

 

ON: A já zase doplním, že jsem si opravdu užíval poslech svého Valse triste a Romance pro 

violoncello v podání argentinské violoncellistky a americko-čínské klavíristky, 1.věty z 

Houslové sonáty h moll od americké houslistky a thaiwansko-americké pianistky nebo úpravu 



Valse triste pro smyčcové kvarteto v podání Jihokorejky, Němky a Američanky. A těší mě, že s 

těmi půvabnými muzikantkami pak ten notový materiál mých skladeb putoval i do míst, kterým 

jsme za mého mládí říkali „kraj světa“. 

 

Hvězdné postavy a události historie se v běhu doby střídají. Záleží na tom, jaká síla myšlenky 

a činu je vyvolá z posmrtných dálav. Oskar Nedbal prožil už za svého života slávu, která se 

hvězd dotýká, a Ludmile Peřinové se spolu se všemi, které získala ke spolupráci,  podařilo 

jeho slávu oživit, udělat z Tábora nedbalovské město. Husitské chorály jsou vyvažovány tóny 

klavírních, komorních i orchestrálních  skladeb, písní a operetních čísel. Spolu se skladatelem 

vystoupily z příšeří dějin i osobnosti, které včleňují město nad Lužnicí do proudu bohaté 

hudební historie našeho národa. A v knížce Ludmily Peřinové Táborský rodák Oskar Nedbal 

o tom najdou ctitelé Tábora,  Oskara Nedbala i české hudební tradice cenný záznam.  
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