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Pěvecké sPolk7
Ncjvýzrrarrrrrějširl nlístr'ríltl olriasell rrovól]o vlastcncckélro vzepětí

1, počátli.r'r šeciesátých let 19. stolctí byl vzriik pčveckých spolků. Nejdi'íve

r,yuŽi1i rrové př.íležitosti zpěviici ve Staró I]oleslavi."]9 V zápisr"r do Panlětní

knilt1l pčt,e ckóho s1lolku Vóclav sLoji: Co pťtvodca spolltu pčveclcóho v ttašct|t

něsÍě zaznatnenqti sluší pana }:rrratruela Soukupa, notáře a syna prvního

t'ncl1l 7n[:,1CI' Pt'i l,clké trtši svaté na kruchtč v clu^tinlu Panny Maríe dna 1.

proisitrce ]86] tttt 14"vní trctlčli adyentní znlíttil sc o zánlěru sáttt ř'ccliteli.

kůru a spolutLčiteli pnntt Josefu Pražiikovi' tnuži to společenskóho života

velnú nilovttéltu rt ttčetilivéntt, jenž ochotně k věci svolil, členy, jaž by

se přililásili, ztlarnla 1) zpěvu cvičil'|i|\ Př'cclseclIrictví pěveckélro spolku

Václav přijal knčz P. František Panoclra, z:r rrrístopředscc{y byli zvolcrri

učitcló Joscl PraŽlil< a Agatlrolr řIclIer,l7l z nicl'ů clrr.rl-rý ria sebc vzal ťrl<oiy

sbolr.n ist ra.

Bezprostř-cclrlí odpovědí lla te nto čiri bylo r. Brarrdýse lrad Larberrr již 5.

ledlla 1862l'r rovrrčŽ za]loŽcttí zpět,áckého spolku, původrrě jcrr nrttŽskél-ro

a zar-r-rči'erróho lra chrálllovou l'rudbu. Mezi zakladatcli sc připorrrírrají

karrtor Václirv Hykeš,liJ etrrograf Dr. I(arel Plisclrke,]'' okresrrí konrisai'

Alois En<lers a l<aplarr P. Be<hriii'ik'l15 Později zaujal výzrlalrrtré postaverlí

pi cclsccly sptllktr rrottiř']irrr Clrour (l83 1- l909), zeť skladatcle Aloisc Jclena
(lrlavrlí slovo prý a1c vc všcrrr rrrěla parrí rlotiiř'or,1l).'7í'Prvtlítl-t sborll-tistretrr

se stal trir térlrěr' ce lii dvč <icscti1ctí Tadyáš Proclrázka,l7? ř'e ditcl brarldýskó

lcostelní ltttclby, vzdčlatrý učitcl piaristické a hlavrlí ško\r Taclyáš Proclrázka

sc p)/šnil titulerrr čirlnéiro čleriir Spolcčrrosti krásné lrudby ve Vclrri a byl

rol.,trěŽ jtrrenovrin čestným člencrr, brarrdýskélro sboru (orrlyleilr dokotrce

dvakrát). Nir brarrclýskórrr kťrru pěstoval Palestrirru a Bacl]a a prováclěl

rrršc Slrulrerského, I(ížkovskélro a Zvorrař'ov1.. Místní spisovrrtel Pavel

List rra lrčj vzporrrírral (1928): Ílcditcl Prochrizka byl rozený tttuzikant

a pčvec. A rnčl zvláštní osobri kottzlo, jíntž dovedl trvale při.poutat

l'tu'r1ebtúk1, i pčttcc k produkcím tul st'ónl kůrtt. Prunatuji sc, že jsent byl

uttáše n jcho přct\ncsctn (z1líval pttrt Iežíšc při t,clikonočtúch pašijíclt) .jako

školálc rulší trcrntálky a jclrc skvčIou hrott tta varltttrtácll.l78 Po rozšiřerrí

o clál]lskou část přijal brarrdýsl<ý sbor tla jai'e 1[163 jrr-rérlo Bojan po pévci

zc sloviursl<ého báj esloví.

Člerlové a člcrrky obou spolků _ staroboleslavskélro Václava

a bralrclýsliébo l}ojattu _ spolu se sbortlristry Agatlrorrerrr Hellcrerlr

a Tadcášcn-r Procházkou se zúčastrrili 16. květrra 1868 v Praze palrrátr]élro

poklácliiní základrrí1ro katlrctrc Národrrílro divadla. (065a)- l(rolrikář

starobolcslavskél-ro zpěv/rckólro spoiku Vticlav psa|rradšerlč: Výjezd slavný

ze Staré Boleslavi byl 15. ]cl,čtna o polctbi tn oyčnčetúttt čtyřspřežnítn

voze, prapory ozdobeném, v čcle s nápiscttl. Nq koníclt sedčIi čeledínové

v obliku' túrodnítn' bílých knlhotách do bot, v čcrvetlých kttntizoláclt

a roha4ich kloboukách. Za vozen.t pěvcctcých spolků jel ověnčený vůz třetího

a clruhélrc žit,ttostenskélto spolktl se svýnti prdpory. Vpřet|u šla hudba, jež

za Brontlýscm též na ovčttčcné vozy sedla' Přcd l(arlínem rozestřely spolky

s1/é prapory a to byl do stovčžaté Prohy slavný vjczd. V čele s hudbou,

proiori,, tisíci lidu až k staveništi Národního divadla na nábřeží, odkud

spolek šcl ku zkottšce na Žofín.|i9 očitý svěciek Josef Bolruslav Foerster

áoplrril pohled z clrulró strany: Slavnostní průvod, zdánlivě nekonečt'tý,

rozvíjel ie v nebývalé nádlrcře, všechny ttlice přeplnětly divtiky, ktcří obsadili

kctejaké ntísto y oknech i na střccháclt' ozval se jásot tisíců, poté slavnosÍní

zpiv sboru, složeného k té příIežitosti l(arlen Šcborem, rtačež shronúždění

itirhlo. ZačaI obřad ktepůní na základní kťttnen...1s('Zrnírrěrrý Šeborův

sbor, sliu,trostní kantáta Z dlouhé nn'cikoty sc budi záře na slova Jindřiclra
Ból'rrrra, librctisty Šeborovy Dralrorlír1', obclržel I' cetru v soutěŽi vypsarré

pro tuto pří1ežitost.
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Na klíčové roky stavby Nliroclního clivadla bezpro-
střeclně navazova1vzn ik pěveckých sborťr v Če1tikovicíclr
(Zpěvácý spo/ek 1869), v l)řevčicícir (Čechoslnv 1870)

a v Kostelci nad Labem (Pěvecko-divadelní spolek

l883). Ve Vinot'i řídil sbor hlavenecký rodtik a někdejší
sojovický tlčitel Antorr Rubeš'8' (1818-1878), žál< ]osefa

)trrrgmanna. Ve Staré Btlleslavi krátce ptisobil Žerrský

zpěvácký spo\e|< Marie Cecilie, který alc brzy splyrrul se

sborern Vticlav.tB)

P la ktit ke spo l ečn é ntt t vystot tpe n i
'spolltů Yáclav rr Bojan 25. 3. l900

Itisk, OblasÍní nuzeun Pralw-vÝchod]

V. Bcu'vititts: Pnivocl k položení ztiklaclnÍ]to
lramene Nárorlního divaclla ]6. 5. lB68

[tisk rytin1l, Květy 1363, č. 24, s. }88]
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