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Dopisovatel.

Y Staró Boteslavi. 7. června.
Právě př'ítornný čas pcsk5ítuje rni pra-
málo k lrudebrrím zprávám-z našeho
poutnickélro něsta, an zdeiŠí spolek
zpěvrický od tolro času' kdy lserrrVám
posIední dopis zaslal, vetYejně nevy-
stoupil. l{yslírrr, že by byla práio
nynj 'příl1odrrá doba k výletům-zpě-
váckých špolků vůbec _ naŠeho Bo_
leslavskélro pak zvláště; jelikoŽ blí-
zourrké lesy s pobřežírni ř'ek Labe a
Jizdry privabnélro poskytu.ií místa k
takovýur účelůnr. _ NeŽ šrrad se tak
v brzku stane; pročež svou dnešní
zprávu obntezítn 

- jcn' abyclr darrérrru
ŠloÝu dostál _ lla několilr,i'ídků o
hudbě kostelní, a to tím spíše,' an
pÓdobrré úvally v dopiseclr Slávoje rre
zhusta se vyskytují' Dle rnéIro ná_
hledrr nenrělo by se jiclrv tlopiseclrpo-
tníjeti, aby se takto žádoucného po-
kroku v hudbě chrántové snáze ilo-
sálrlo. -o s]avnosti Božího těla provozo_
vala se ve ztlejšírn clrrámu páně velká
slavnostrrí ntše do C_dur od n. Fiib_
rera, jakož i známé ,, o šaIutaris
hostia" za Graduale a B_ďur offer-
torium od Diabelliho.' Co se provedení tlíče, nazvali bv_
chom je v celku dobré, aŽ na tu nrá_
ličkost, že zpěvy lně\'. do sebe ně-
kterýclr vad, jeŽ na kůru nebvlv snad
tak nápadné, 

-dold 
však neli6ě" clotý_

kaly se poněkud pocr'ičeného ucb'a.

Ve chrárnu, kde se tak pěkně hudba
v1jímá, jako v Staro-Boleslavskérn ko_
stele panrry l{arie, neujde cvičenějŠílnu
pbsluclrači ni jeden kttvý ton. Ptoč,ež
Í tenlrráte musíme ttpozorniti _ jinak
přičirrlivélro tYeditele kůru p. Pražáka.

. aby rra sehlasení svý-ch 
'vokalistů 

neij
větší zť'etel obracel, by- nebylo Iže
pod-kůrem rozeznati,' zpííají'li' sopran

.čtyť1i --- či tr'i; toliko- jeďen so1řan,
alt a t. d. má býti slýŠet, nrnóhost
zpěváků rní jej jenorn sésilovati. Toto
vidělo se mi potlotknouti o vokalisteclr
na venku vůbec' a pr'otoŽ rněi každý
r'editel kůru největši péči o doĎré zpě"-
váky. Ty však musí s_obo unret každý
ředitel vychovat, neboť jsou jeho nej_
vetsr podporou.

Ku konci své zprávy jest se mi
ještě zmíniti _ ač_li tíni ňesálrnu p'
dopisovateli braudýskérnu do práva.i-
o kostelní hudbě provozovaně v ne-
děli dne 7. června_v sousedním Br'an-
dý{e. Abych opět se zpěvy počal,
mohu.o_pakovat pouze, co- jsěm-byl v
tom ohledu výše podotknul. Pr.i Gra-
duale hríl p.- K. 

_Šebor, 
kottservatori-

sta, solo na housle. Jak daleko mohl
jsem jeho hru pochopiti, ntohu tvrdíti,
Že své solo by dobře byl provedl, kdyby
jinak pevnějŠím byl"býval u ie''r,í
čímŽ ovŠem své průvodčí zavád-ěl.
ostatně i varlrany iušily pronikavýnr
rejstříkem všecka piarra. nylo-by sriaa
'vůbec lépe, kde ne.isou varjranv"usnů_
sobilé, by se docelá taková mista ^na

varhanech neprovázela' _ Poďotknouti
j^ept $ ještě, že zpěvácký spolek
Staro-Boleslavský hodlrí činn-ě zúčast-
triti se při slavnosti Velehradské

F_-ý.


