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V'neděli, dne-I0. srpna odbyval náš
zpěyácký spolek1',Bojan|' výlet do Ko-
sťelce Lábskélro. JiŽ o jedné hodině
sl'poledne sešli se výkonni údové ,,Bo-
iaňalt' v zahradě ,,Fetterově", otlkud
iiak, společně (bylo nás asi padesát)
isme s-e brali c'eštou ku kostelci. Ce_
ltu popisovati, tolro nevidí se mi po-

třeba; dotknu jen, že. přišedše ve tři
hodiny ku Kostelci, byli jsme blučno.u
střelbou z mozdířů a očekávající nás
hudbou uvífuíni. V Kostelci u vchodu
ďo zahrady ,,Konárovy" --,- místo určení
našehovýletu.- přijal nás vellni ucti'
vě tamní statečný p. městanosta Wá-
šterský a uvedl do středu bodrého
měšťanstva Kosteleckého, jeŽ u valném
počtu příchod náš v zmíňěné zahtadě
óeemváto a přišedŠímu spolku hlučné

',SIáva" 
provolalo. Nyní nemohu opo-

menouti nezrníniti se o obětivosti, ja-
kou se Kostelečtí vyznamenali, aby
nám pohodlnou upravili místnost, jakož
i vše óstatní rrynaloŽili, co by pobyt náš
mezi . nirni zpříjemniti mohlo. Za-
hrada,'ač bez stromů; : obsahovala ně-
kolik stanů ze zelených' ratolestí a
plachet zhotovenýclr, což se velmi
pěJ<ně vijímalo. - Zatim spolek zpě_
Yácký, tiochu se po cestě'zotaviv; jal
se přeďnášeti násleďovnÍ skladby,, které
se s taneční hudbou střítlaly: !, ,'Po'
zdravení pěvcovb." 2, ,,Zpév Cechů."

3. ,.,Na !rahu.'( ,-4. ,,Píseň Čechů." 5,'

,,BrattYí rozveselme se." 6_.,rYalčík od ?"
7. ' nStaročeskou." 8. ,'Sumavaua" '9:

''Zastaveníčko," 
od Skroupa. l0. ,'SYí-

tánír'( od \Yintra., ll. ,,Dcerám če;
skýn," oď Gernera. 12. ,,Kovářskou,"
od Procházky, 13. 

',Iroro, 
horo vyso-

ká jsi." 14. ,,Kde domov můj ?l' $klatl:
by jnenovarré přednesl spolek do-
bŤe, zač,eŽ od vybraného obecenstva
potleskem hojně byl odměněn. _ Ási
o šesté. hodině, objevil se v společnosti
p. dr. Jan Palacký á: byl hlučně uví-
tan. Btzy na to rozjařená společnost
počínala sobě velrni ' Živě. giOzvučné
,,Slával' rozléhalo s-e pÍeplněnóu zahra-
dou. Nejprvé panrr Sestákovi, bývalému
redaktoru pražských novin;, který byl
též pl'ítoruen; pak provoláv"alo se' ;,Slá-
y41' předním na{im muŽrim v nár-odě,_
načež zavedl p. Sesták sbírku pro Cer.
nohorce, která 20 z1, 20 kr..ť, č,;Y}:
nesla,: Zatim se přiblížil večeri i čas
volal k odchodu. a loučení;, Mezi lou.
čením ozývalo se nepřetrženě ,,Slá'm"
Kostelci a jeho starostovi p. Klášter-
ské-rlu;'z druhé strany opět zpěvácké-
mu' spo}ku Brandýskému'a, t, d, okolo
desáté, hodiny-přibyl tsojan v nejlepším
pořódkq ,. do , Branďýsa , ,: Zábayá tiYn'to
výletem poskytnutá byla výborná, dů-
stojná a'zúšleclrťujici..-' ', (v. H.) :


