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Oliolo tleváté hocliny rlalo ie zpěvírliťrm trubkou znilnení, aby se sešli.
Ii torntrto zttntncní sc ]rttttli pčvci sc všech stran tlo divatlla, litlc byli tl ívc
priipory své irloŽili. U vchodu do clivaďla byli postaveni městští huclcové,
kte'í počáteli slavnosti oznamovali' V dobrr jeŠtě vhotlnou p ibyl z uejbliŽ-
šího sorrscdstva zpěvírcky spoleli Potlěbraclsliy' no cestě se ponělirrtl opozdiv.
Místnosti tlivaclelní byly v pravém slova smyslu pÍeplněny. l\Iimo spolky zpě-
vácké,lrrnotry a matltu príporu x) tlostavilo se obecenstvo v taliovétn množství,
že je prostory sínč slavnostní ani v sebc rrcmolrly pojmorrti. Slavnost svěccní
začala. Veške í pěvcové se sestt'edili na 'jeviště, kclež \ieitťrv sbor: ,,Komu
Bťth clal zpěvu sílu" naclŠerrě zapěli. Po skončeuém sboru p eclstorrpila matka
príporu, pr'ovázena jsorrc krnotry a kmotrarni a oclevzdrivajíc pi'ápor', měst-
skyrn odznaliem zdobeny a vrrbec rtrlrou umělou vyveclerry, statečttémrr spoll<u
ve jménu ciírkyr l{imbursk ch žátlala, aby spolek.těnto prápor pÍijal co ďr1-

kaz jejiclr lÍrslry li vlasti, aby ale zírove t pěstovll a v clrahé památce chovirl
dědictví prledk .v, kteréŽ slove ,,zpěv" ku slávě vlasti' k oslavě Boží a slávě
města. Na.to zatloukla matlia práporu první lr ebíčelr, pronesŠi p i tonr vy-
znamné heslo nSvobotlp,". Druhy h'ebíček zatlorrkla Její osvícen'ost kněžna
z Thurnu a Taxisu, provolavši heslo: 

',Naclšenost". 
Nyní se v zatloukání

h ebťr zričastnili ostatní kmotrové a kmotry, Jeho Jasnost. kníŽe Dr. Rutlolf
Taxis' obravši si heslo ,,Rázdost", po něm eclitelové a zastupitelé p 'ítomnych
zde spoilrťtv zpěváck ch a konečrrě ško]ní nláclež a to z kaŽďé t'ícly jeden
pacholík a jeclno děvče, počtem desei ze všech tÍíd. Kďyž še zajínrávy akt
tento odbyl, jal se mlrrviti Íeditel spolkrr Nimbursliélro' p.'Slabihouclek, clěko-'
vav za sl<vosin tlar, jímž spolek ocl ctihotlnyclr clilm byl poctěn a !o[ihtt.*.
vc své rleči k tontu' ltterak matky naše v tlobách poroby a poníŽení zpěvgm
tlítky své kojivšc nárocl p ecl spárrkem věčrrym zachntníly; prápor pak ien že
jest ď kázen, Že spanilomyslné ďárkyně o to rrsilují, aby, matek našiclr .nií-

sleclovaly a rlítky k sebevěclonrí pr'obouzely' I(u kbnci eči cloložil, že:,ši
spolek v srclce vštípí, čeho na něm clárkyně vyhletlávají a Že, p ání jejích
plně, nejlépe svoil vděčnost osvětlčí, a odevztlávaje prápor korouhevníkoYi na,
pomínal 1ro, aby bděl nad ctí práporu a ku s]ávě spolku jej vŽcly nosil. Ko-
iorthevník, pi'evzav prápor oslovil shromáŽdění v ten rozum, ,že zpév má ,1dg

sebe ve}ilr dťrležitosti; že Čech zpěveru slávu vlasti své tiob val, jím. žehájil
práva stověká a Že'zpěv má byti zvěstovateletu slávy otcťrv a věšícem nasicn
práv. A vyzvav spolubratry své k svornosti, v níŽto jeďiné síla leží a kteťá
veliké a slamé skrrtky roclí, provolal heslo spolku ,'Zpěvem k srdci, srdcem
k vlasti" a ,,Sláva krásné české vlasti zpěvné", což i yeškerenstvo opakovalo.
Nyní zapěli zpěváci Veitťrv sbor ,,BrattYí' již se svítá", načež se clo chrámu
Páně rrbír'ali.

časopis, zájrrrťrrn vylrradrrě lrrrclelrníur věuot'arry.
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. Svěcení práporu, jejž spanilomyslné ,a vlasterreclié paní 
_ 
a panny Nim-

brrrské zdatnym peo'ci'" 
-Nirnbrrrsk 

m v ocenění jiclr ďosavadního cirvalnélro

prisobení darovaly, rnohrr s ďobryrn svědorním pi'irísti k'slavnostetn n_ejč.ď1ěj;

lím, které se roliu právě běŽícílro u veTilrém počtrr v milé vlasti rraší 'oclby'

vaty. Slavnost těšila se ťrčasterrství kromob1'čejn mrr a to nejcrt sc sb'nny

obÉan v Nirnbrrrslr ch, nobrž se strany hostí pi'espolních. 'JiŽ časně z rána

scházeli se lrosté zvaní i nezvaní a ťrclor'é spo]kťr zpěváck}'ch,' byvŠe všichni,

bez rozclílu,:vítáni od v boru za pŤíčinotr této slavnosti zvlášt ustaveného a

od sboru hrrtlebního, skldtlby veskrze nároďní 'na.. počest pi'íchozíclr nílstroji

svyrni vyluzrrjícího. Prápory spolkťr zpěváclryclr,li slavnostip ibylyclr se scho_

uoiy v místnostech clivarielních, a pp. zpěváci se oclebrali c1o vylir1zarr1'ch dom

měiťansli ch, aby sobě po cestě oclclechli. Nimbur'k vzal na ' se rouclro slav-

nostní i neoporninul, clonry a ulice, jimiž sc prťrvocl bráti musil, pr'ípory a
rato1estmi slavrrě ozclobiti a je lresly obsa]rrr nejr'ozmanitějšílro olirír,šliti. Na

pi.ílilaď jsme čtli ,,Sláva vlasti"; .,,Sláva Slovanťtm!"; ol{a zclar!"; nSvoji k

sYérnti !" ; ,,Nlilujme:se !" ; n}ieclejnre se !" atď'

*) I\Iatkou pn{poru _byla p. Seigeršmiďová, choť ctěnélro a v bec váŽeného l' purk'
' 

mistra Nimburského.



Prťrvotl ke kostelu šel p ed se v tomto po'ádku: Y první adě kráčeli
městští huclebníci' pochod z oblíbenych písrrí nároclních provuzujíce; za nimi
šel korouhevník zpěváckého spolku Nimburského; potlle něho kráčela p0 pra-
vé ťrrce matka prápont, po levé straně Její Jasnost kněŽna z Thurnu a
Taxisu;]kmotry a krnot i, koroulrěvníci s prápory cizíclr spolkťr zpěváckyctr a
koncčně zpéváci po šesti v adě. }Íinro spolek Nimbursky clostavili se k slav-
nosti zpěváčtí spolkové Poclěbr'aclsky, Saclsky, I(raloměstsky, Josefoclolsky,
I\Išensky, l\Íělnicky, Benátsky, Branclysky, Staro- a i\Ilaclobo}eslavsky, čítajíce
ďohromady prYes 200 zpěvákťrv. Zpévánky provázelo nekonečné množstvÍ obe-
censtYa, jehoŽ se na rrěkolik tisíc páriti mťrže. Prťrvoďbyl vážny, velikolepy.'a
clojenrn . . :

P ibyvše ďo chrámu postavili se korouhevníci s prápory sv mi pieď
oltá , kmotry a kmot i zarrjali místa ve stolicích a pěvci se oďebr'ali n"t khi,
kdeŽ se o mŠi. svaté vokální mše cio C-drrr otl naštiho v tečného sklaďaiele
Y. E. I{orálra zaveclením p.SJabihouďka.v kažďém olrleilu slrrŠně provozovala'
o gradrrale jsnre slyšeli: ,,Hospocline pomilqj utyu a o offertoriunr nolče nášu
od uašeho lira.;ana Bradsk lro. Po skončenyclr obť'atiech církevníclr irbíralo se
shr:orrrážclění v_ po áďku vyŠe uvedeném clo místností ďivaďelních, kclež se'prá_
pory sclrovaly, načeŽ se společná zkouška p ed se .yzaira. Bily právě tlvě .ho_

cliny, lrďyž zpěváci byli dozliouŠe]i a do vykázanych nríst k obědu se; brali.
Ačkoliv jest pohostinnost cností Čechťrm vťozenotr' musím se nicméně " vj'_
ztlati, že Ninibtirčané v tonrto olrledu mezi sebou závoclili' Z Nirnburka 'by
si mohlo rlobry p íklad vzíti jisté město, lttcré, najíc tlvě stě trrrné ťr . ppho-
stiti, se pachtilo a nesniírnélro rraclělalo povyku, ktleŽto bocl í obyvatelé Nini_
brrrští beze všeho hltrku na tisíce hostí pohostili a to v té rníi''e, Že jich risluž-
uost, p ívětivost a rrp íntnost kaŽclého rnusila p ekvapit a runolrého i rozpako_
vala. . Tak byl sárn pisatel těclrto iYáďkťrv ve veliliych rozpacích strany tolio
rr ltoho sc u)á ubytovati a kde oběďvati, byv orl éty vážen' ch měšťarrtl Nim
bursk ch vyzyván, aby se u niclr ubytoval. I\Iimo to byl svěclkem, kte-
rak'se někblik'rněšťanrl mezi seborr unrlouvalo, aby ;eden clruhému nějakého

hosta' pilcpustil,, ano ;jcďcn z , niclr doklárlal, 'že ,by,. se ruu celá r'adost polrazila,
litlyby, nentohl alcsilo r tlva neb,ti'i hosti,pohostiti.
'' ll o-p l čtvrté'se:sešii zpěváci v"nístnostoclr,divadelníclr, 'aby so Ii vše-
obecné,'zá,bavě,,ua 

',sti'einicil' 
pr'o liosti. uchysfuin oclobrali. l'olrlcrl na pr -

vod,, z divaclla na 
';stÍclttici" 

' sc bcroucí, byl 
';]<rásn)i.' 

Jak veli]i muožství
obccqnstva 59 'Y, pr vodu :z častnilo, tomrr nejlépe svčďčí olrolnost, že za(,átelr
prťrvoďu'byl daleko za rnostont, ]rďeŽto se,velilry, a,nep elrlcduy clav' lidstva
ještě z:'náruěstí lr''rnostu,brnril ,a chtěje rbyti d ívc rra rrrístě' jezu a ,lotlí k

dopraveirí svému užíval; ,Když 
'vešlrerenstyo:bylo na st'elnici ďorazilo, ' se il-

dili'' se: zpěví1ci 
' 
v' ,liolo, , zapěvŠc Veitťrv ' sbor, ' ,,Na ,Praltu" , & Knalrlťrv sbor ,,Já

jsen.,Slor'an|',,,nalež sc Dr:oyi.;'kuíŽeti Rudolfovi:'l'axispvi," 1rravici:Ira rad
íšs]ié rueš]rající, veleb. p.,F.,ťlezáčoYi:co'poslanci. Nimburskénru, , a lrouečně

shronriiŽclěnym ztlc 'spolkrirn zpčváckyrn ,,Sláv&" n 
',Ať 

žijoui' provolalo. Obe_

coustvo.bylo.ve;,vyborném humoru, bujarťl:rnládež jala se na lottce improvi-
sovati.:tlnec,ktcryažďosoutnraliutrval...
. Nastrivajícítn vcčcrctn jsnte se odcbrali do r]ivarlla' Divarllo jcst dosti

prostr:anné, 'yliusně upravené', a,,zaujme dosti 'ilolrocllně 700*800 osob. }Iu-
dcbnícilNirnburští otey, eli:,produlrci.ouverturoui',z česlrych, písní národních oď
'}ittla s]oženou)'po'.ouvertu e se'pi'eclnesl proslov, v iražďéur ohledu zďa il a
dťrstojnosti slavrrosťi, zcela pí:iurěr:eny. l Pan Yaguer, měšťan Nirnburslry, pojav
v1íborně,,duchaplny-obsah.proslovu pť'ednesl jejl,velmi:správně a rázlé, začež
se ,s všestrannym uznánírn,potkal' .;Áčlioliv,sloupce ]istťrv naŠiclr jsou p íqně
odměť:eny, rnámg nicméuě,za svolr povinnost, čténťr, stvo s:proslovem ďotče-
nynr,obeznilmiti. Zuíťipak. takto: '.,

.'; ," ,,Vclectčrr , shromáŽdční!.D ležitou sJavítltc,tlrrcšnílro clnc slavnost. Jcst
to slaínost, 1li'i kter Ž sbor pčvcti Nirrrbuiskyclr'se poncjprv scstuptrjc ]tolcru'
priíporu, Šleclretnyrni dír,rkyněnri jelnu věnovanéiro,aby jej posvětil ričeli jglro;
tlcboť litti b;íti zrrlirrrcnítn svornosti a br'atrslré.sjcduoccnosti lr spolcčnélnu Sna-
ženi.' KaŽrly zajist ' lrdož rrrir, c,it 1rl'o nčco krír,su llo a ,ušlcclrtilélro 1ovzrrcšcrt
byti rnusí pohlcdcIn nt 1lt',ípor tctt[o. -_'lllc! čcrvcnii barva jclro - toť ztta-
rnettí'ltor'otrcí'ltislry, lrtcrouŽ míl ,lrrorrti lraždy,pěvcc lrrr z1rčvtr, vyšŠírnu to
ilaru ncbesir tnu. ]]arva bílí 1tapottríttá jej' aby láska ta, líslcl li včci dobri,
byla čjstii, bcz .ouitony, bcz vatly. 0bč bar'vy lllc' - birvy to česk -_ p 'i-
porrlína.ií t Ž rra vlast r]csliou, iiŽto 1;ivcc ntír, vt'oucttě a 1lo Bolril ttaclevšcclio
rnilovati. -'Znak města,' jonž na:prílporn'sc škYí: leY a hratlní věŽ *
Žna í sílrr,'pcvnÓst] a ríznošt, jížto vynikati má povalra pěvcova;'znali ten alc
zttačí,téŽ, 'že spolek pěvcri veŠker'é snaŽení své rní věrrovati, pŤeclevŠín pro-
,spěcltu t uŽitliu královsk lro toltoto' nrěsta. Na stuŽce prápot'u záÍí sc. hcslo:
,,2pévetir ]r srdci, srclcotn k v]asti", litcriŽ podrrčcujo 1rěvcc, aby jako
nčkdy Zíboj, i oni 1lěli ',o[, 

srtlca k srclcu", a srdccnt sc ttcslí ]i vlasti.
Áj ! talr lilnboliy má vyzrraln 1trtí1lot' tcn. Pr'očeŽ patrtlo, žc ncní on porthou
snllcl*lrrač]iou, atrcbo'planou jakousi ozďťrblrou spollru. -- A talr i'naŠc věc-
totlŽ zpěv '-,11g11i snád,jenom Ir'našenttr vyražeuí' liu poulr kratocliví]i! -}Íy chcerne pěstovati'r;pěY,'a ťo zpěv čosk ,v tněstě tom, aby dojírnal srdce
lirlská, aby Šleclrtil cit spoluobčauťt našiclr:a povzrrášel jcj ocl včcí všctlníclr k
věccttr rršlcclrtily'm. - i\t.y cltccttrc z1lěvcnr oslavovati Lloltir, vlasť i všc,'ctl
jcst tlobr' lLo a krásrr ]ro,'rrcbo v písníclr jcstuloŽcrr vylcvět všcho, co ltrísttyttt'
co' spanilyn nazyváme. NIy clrcerlre zpěícm :rozněcovati lásku li vlasti, buditi
v obča,nstvu hr-closť'a pychu i včclomÍ nár'oclní' ncboť písgě uaŠc oplyvají ho-
rorrcí lrísliou lr otčirrč a-nároďu. VŠechen palr prospěclr prílcc a uamíhrinÍ



sv llo chceue hlavriě obětovaťi dobrému-ď,zcltlru a.oslavě tolroio města, jcltoŽ
blalro nír,rn co:ťtclťtm obce v ele,na'srďci lcŽí.,Slrlukli jsme se tedy.,i ,dtles,,_i1,'
sicc poncjprv poil pr'íporcm títnto k vytknutnémrr čc]i ! i abyclrorn 'tlostťl,li
ťrloze sv i lltttlottcttč, butlotnc. vŽcty sjednoccrii Štáti.p i nčttr a l<liíčcti za, ním
vždy svorrič jnko bojovrríci' jež oď volti k slaÝnyrrr' vítčzstvím ! Zbrl :iašc,
ktciorrž vítězjti ntítnc, iesti zpěv, zbra r to nrrrohtlirrreče ostť'cjší;ncboť zbrarií
tou cltceme srdce litlskíl dobyvati. * Ávšak, co by byla naše snzr.lta bez Va-
Šeho p 'ispěrrí, tlrazí sprrlrrobčan ,? slrijtg .tedy .i ',lly k nílm, bucltež ]asl<avi
sna,lrír,nr naširn' věcloucc' 'Žc lt tlobÚélnu mčíta riašeho sněrr,jí. Chovcjte i Vy
liiskrr lt zpěvu, rrcl_r jstc Čcclrov a,vc zpčvtt Žijc čcs)<ri i'cč nnšc, jllzylr to,
icnž rnocrtč lr 'ímí, i ncbeskorr tjíšc svoborloir. Spojcnorr silou pracrrjmcž lc
"icdnonttr cíli. t cíl teti'budjŽ irím:' blalro a sltivi obce' blalto a slíva
íi"*-ťi 

''nš'í n c'ilralr ,i celého ntilotlal 'Vcr]írn tctly z 'plrr,{}io,,srtlce:

"4ť 
ž'jg q9s\Ý_ z1\'ěv -v 1ěstě r;.aše.m,"ať,žij.e česlrá v]asť!,'.Ku sIíÝě.BoŽí" kd

slávě vlasti, ]iu slávě obce náší at'zpěv nriš povŽcly hlalrolí!"
]Po prosiovii žazpívali ,,Belrťtv sen"_ ocl Karla Slavíka a ,,Žilrlivy bísnílt"

otl Zvona c.

P'ilrlížejíoc lr torntt, že sc lt této proclulrci toliiro jeclinkír, zlrorršlra p ed

se vzala' dlužno vyznati, že šly sbory natl .očeká,vitní clobŤe.

I,o mal p estílÝcb pi'itr{ei1i:ochotnici tiuisvyrh ťrlohírn,provcrlše jeclno-

aktovort veselolrnt ,,P 'i piketč" lr všeobecrré spolrojenosti. Po veselohŤc, o
jejíŽ rlobré provedení Se pp. I{ora, Rťrbiriger a slečna Čer'rrtí rrpť'ímně p ičinili,
spustil or]restr ,,Potpourri||,,z nár'odníclr písrrí od llo.rnz'q,ka ql'oŽen1l.- Sklaclba
ta byla by,nt1s nerrrílcm pťo $vou síhovott,cl lktr.,a,ncjapn 1r cclrbrly a m9-

tivy, 6111'a1n. 'ZvláŠtníÍn:.intermezzeml}y|: ln1'p1i u' provoz'ovíní, toho .potpourri
bubení]r., 'i

Dívajc sobě' takt ťo-ztalrovál'; .rrimč, jtlroby na nčliolt9 iiž iiiŽ'níp a-

ltovnl, a mjritj1 terr ribolry'bultcn'taj<'nehot'ítznč li 
'neriiilosr'tl'iě, 

Žo jqcm, sb

pr'i torn rrčkoUkliítc 
"acl,íot' 

Nic,všlrk rlr rrč rlostaio *c lr,,ilcbniiirn na l,onci
hojnélro potlcsku a to jcrlin$ protoi,lžc bylo ,to'';o$ucln{' 

',Potpoirrri" 
rr'- konce.

Nríhrarlorr, za né'rtiírn byla';;Utonrilíť!locl K'íŽkovškéIto, kteryŽto slror.1irccisně
provetlcrt l vybor'nč otlstir'rbvrirr byl. Voglovi ,'Cikílni" se velmi lÍbili. o slayrré

1lrovcrlcttí sboru tolro zasloiržil sc poncjvícc p. Vtlter', t'crliLeI z1lěvťrckého

spolku Saclsk lro.. Citrrplny'ipěv,a liber,n tettor lyrick;i tlotlaly solifut, , jítn
pŤecineŠenyrn, zvltí,Štní zajínravosti. Po proclukci: objevil, se na,, jevišti p' Fleiš'
tttan,: protcktor' ,,Illaholu" Ninrburskélro,' ktcty, dčkovav 'slovy' sr'clcčnymii lici'

zím š1iblliťrnr zpěváckym:za iast<tivé jich špoltíťrčiirkovárrí' vŠern v sliViiosli'iise
zťrčasínivšinr.,,Šievilťi-piovolal.,,,..-',_..

.i'' Chvillně jest',se,rnně,zrniiiiti,,o, vzotin m po átilru,'í"'nornŽ'slav,rg_sl; ,ijo-

čínajíc otl začíiku aŽ'ku korrci.p c0 sc šla, nel'ryvši niktlc rrějaltort,v1'tržností
p crrršena. :: l':'' '';

r '.:ll, rl , - l' :. ,.;l' -,. - . :;,;" :,'l'l I i:"';
Ano' i cr tancčtrí, ''žt1bavě, 'která 

ie v lrostiirci u ,,(Jcrrtého ,orla",'.ci

ve]ilit]rn ťrčastertství obecenstva oclby.vala;,bylo,vŠe na, svim,míŠtě; ,-_:o]rol-
rlost, lrtcrii rlÍLvala nojlc1rŠí svčdcctví tomtr, ž0 po 'arlrrÍ,tll slavltosti byli mtt-

žovt! praktičlí, roztttntrí,' žlnršcní':iÍ'rozšalní, jimž Šlo pr'crlc všírrt' o to, aby

1lo'vilrrrostcnl svynr iL 1, 'ririí všcsťr'attttcímtt .všetnožttč vylrověli a k oslavcní , pa-

rnritn ]lo Ninrburka a vriŽcrrych q!črrnťrv jeiro,tllc sil sv ch pomr1lrali' 
-,_:' '1

' l.,, osl,atně,bych;'se marně.,domáhal toho,'.abych,p něs| slovy;ivrjaké iní e

slavttost Nimburská lla nine ptlsobila. Tolik však tlolilítltirrr, a to beze vší
ostychavosti, že stateční Nirrrburčané slavrrě plní-vyzrramné heslo našeho Pa-
lackého, kteréž clí, abychorn stáIi ,,Svoji k svétntt", a že t'i tlni, jeŽ jscnl
mezi občarry Ninrbtrrskyrrri strávil, btttlou mrtě v celérn Životě parněti lrotlrry-

mi. PročcŽ ,,Sláva Nirrrburskym!"


