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kteří s ním stejně šli, vyvstala ta úctyhodná díla novějších dob církevní hudby u nás. Má tedy také Hruška podíl na zásluhách o naši církevní hudbu. Jeho komposice měly také vliv blahodárný na vývoj této hudby. To je právě jedním ze světlých bodů charakteristiky hudby Hruškovy.
Kritika práce Hruškovy nebyla by úpiná, kdybych v ní opominul vytknout důležité místo jeho činnosti dirigentské. Hudební život v Mladé Boleslavi — jako většiny našich měst — byl koncem sedmdesátých let minulPho století ubohý. Hruška energicky dal se v Mladé Boleslavi do oprav. Začal kostelním kůrem a končil koncertním až operním podiem. A v š u d e hleděl podávat d o b r é a n o v é. Díla jím provedená —jak svrchu jsem o nich psal — representují jeho činnost dirigentskou skvěle. Činnost zpěváckého spolku „Boleslav” nabývá teprve za Hrušky pravého významu. Mluvím-li o výsledcích dirigentské činnosti Hruškovy, mimoděk vzpomínám práce, která je podmiňovala. Obtíže té práce byly veliké; Hruška musil prodělat všechny trpké začátky venkovského dirigenta. Sám musil najít a vycvičit si materiál, s nímž později čestně vystupoval. Vycvičil si znenáhla výborný sbor; nad to byl podporován vynikajícími solisty ") — proto mohl odvážit se k provedetlí děl tak obtížných, jakými byla ona, která výše jsou vytčena. Hruškovou prací byl postaven zpěvácký spolek „Boleslav” mezi první pěvecké jednoty v království, zrovna jako jeho kůr.
Ideální snahy Hruškovy v Mladé Boleslavi leckde narážely na odpor. Leží to již v povaze života tohoto venkovského města pro vážnou uměleckou snahu (zvlášf v hudbě) ne dost vnímavého a souvisí s malichernostmi povah, které mají tu dobrou příležitost ne-rušeně se vyvinout. Také Hruška měl prs svou činnost, která byla -- nepřehnaně řečeno — jeho životním cílem, dost trpkých chvil; jen že tyto byly v jeho životě jenom přechodnými okamžiky, jejichž bolný ráz hodně zmenšovalo porozuméní a upřímná úcta kruhu — dost širokého — jeho přátel. Jak si tito (po zásluze) vážili Hrušky, je vidno z tónu, jakým psali své referáty o něm ti, kteří mu stáli nejblíž : prof. Karel Stecker a říd. učitel Luděk Vomáčka.'")	(Dokončení příště.)
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Slavík a Václav Cicvárek (již zemřelý). časopisech; referáty prvnějšího cituji na začátku.
OBRAZ VII. — HOSTINA U JOBA SBOR HOSTŮ: (4—8hlasý smíšený sbor.)
Aj, dům se pyšní světel září
a k plesům zvučným hosty pozývá,
v jich pruhu blažen s jasnou tváří
lob Hospodina chválou uctívá.
Slyš jásot náš, slyš, Jobe, chválu,
slyš radost hlučnou z tvého vítězství,
jímž povýšen jsi nad nach králů
a zkrášlen vzácnou palmou hrdinství. Bud zdráv i
JOB:
Jak vzývati mám Tebe, Pane,
jak skláněti se před Tvou dobrotou, když bolest má mi v mysli tane. A dnes mě novou štědříš blahotou? Tvá rána líbá, trest tvůj hladí
a z hněvu Tvého láska prozírá. kdo v Tebe věří, úskok hadí
i vzteky dáblův hravě potírá.
Již zval mne hrob, můj život zmařen, Tys rukou kynul k mému vzkříšení. O dej, bych, láskou Tvojí dařen, nesklesnul v nevděk, nové soužení.
ŽENA JOBOVA.
Jak žhoucích kovu rány bodné, můj dobrý muži, pálí duši mou
17)	Z nich nejvíc vynikli: JUDr. ). E.
18)	Poslednější psal o něm v místních
	 mé výtky povržení hodné,
jež stihly zkrvácenou hlavu tvou.
Ó, odpusf, nade mnou se slituj,
chci věrna být až ve skon dechů svých. Viz vřelou lítost mou a zpytuj,
Zda hodna jsem tvých hledů soucitných.
JOB:
Sám Hospodin mi světlem smíru, před ním se hněvu zárod rozplývá. Jen čistu chovej k Němu víru, v té odpuštění, soucit spočívá. Však nyní k hodům požehnaným zasednu s vámi, věrní přátelé, af darům z ruky božské daným se těším v této chvíli veselé.
SBOR HOSTŮ: (4hlasý smíšený sbor).
Bud vítán, Jobe, v našem čele, bud králem plesu, hodů vybraných, at jásá s námi nebe celé,
at slyší radost sluhů oddaných.
Bud vítán Jobe náš, bud zdráv, bud zdráv! Sem vína pohár pěnivého
tvým dítkám, Tobě, Jobe, na zdraví, at hlahol zpěvu ohnivého
dnes vítězství tvé hlučně oslaví. Bud králem hodů, Jobe náš, at z plesů našich radost máš. Bud zdráv, bud dlouho zdráv!

