182	CYRILL	XXXIX.
Přidruží-ji sek takovému dýchavičnému »stroji= ještě neumělý varhaník, a dnes běžný nedostatek zpěváků, právem si stýská mnohý kněz, že pro srdcervoucí muziku« ani modliti se nemůže. Lid hrou na takový také-instrument není povzbuzován ke zbožnosti, není lákán do chrámu, ale spíše z něho vyháněn.
Chudičký chrám, zvetšelá roucha neruší zbožnosti, ale ječivé, rozladěné varhany útočí samy na přítomné, těch přeslechnouti nelze.
Prosím proto, konče, V. B. M. nejdůst. konsistoře, důst. duchovní správy i sl. úřady patronátní, aby pilný zřetel obrácen byl na stav varhan v našich chrámech, pro zájem ne-jen umělecký, hudební, ale i pro zájem náboženský, církevní.
Dokonalé nástroje přispějí ku povznesení hudby chrámové i lidového zpěvu, rozmnoží se návštěva chrámů a povzbudí se i lid ku zbožnosti.
REPETITORIUM DEJIH HUDBY. EMIL BEZECNÝ (POKRAČOVANÍ.)
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Hrtan se strany otevřený:
a jazylka s příklopem hrtatanovým, c chrustavka Mít-na, d chrustavka prstencovitá, e chrustavka konvicovitá, f výběžek jeií.
2. Trubice dýchací spojuje hrtan s plícemi. Jest asi 10 cm dlouhá a měří v průměru 12 mm. Skládá se z 18 chrustavkovitých prstenců, spojených elastickým vazivem, které dovoluje do jisté míry prodloužení trubice při pohybech hrtanu. Trubice dýchací dělí se u čtvrtého obratle ve dvě průdušky (bronchie), které pak dále se rozvětvují, vysílajíce do plic četné výběžky — průdušinky (bronchiole).
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Přední pohled na hrtan lidský s průdušnicí:
a' a" rohy jazylky, a b příklop hrtanový, c chru‑
stavka štítná, d chrustavka prstencovitá, h průdušnice,
i průdušky.
Plíce jsou žlázové ústroje kuželovitého tvaru, umístěné kolem výběžků bronchií ne-prodyšné v dutině hrudní, t. j. mezi nimi a stěnou hrudní není vzduchu. Pravá plíce jest rozdělena ve tři, levá ve dva laloky. Tkám plicní je pružná, houbovitě měkká, při
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Zadní pohled na hrtan: a jazylka, b příklop hrtanový, c chrustavka štítná,
d chrustavka prsfencovitá,
e chrustavky konvicovité,
f jejich výběžky, It prů‑
dušnice.
tom velice krevnatá. jest pokryta slizkým tkanivem — poplicnicí. Tato souvisí s pohrudnicí, kterou jest potažena vnitřní stěna hrudníku. Spodní část (basis) plic leží na bránici, která odděluje dutinu hrudní a břišní. Jakmile hrudník se roztáhne, rozšíří se též plíce a opačně. Cetné svaly, jež upínají se na stěnu hrudníku, způsobují zvednutí žeber; tím zploští se bránice, hrudník a vzduchoprázdný prostor, v němž plíce se nalézají, se rozšíří, vnější vzduch vniká do plic a roztáhne je — vdechujeme. Jakmile přestanou svaly působit, nabývá hrudník i plíce svou pružností původní polohy — vy-dechujeme
Lze rozlišit dva způsoby dýchání a to dýchání abdominální čili břišní, kde při sestupu bránice stěna břišní kulovitě se vy-douvá a dýchání kostální čili žeberní, kde rozšiřuje se hlavně hrudník. Při zpěvu po-užíváme zpravidla dýchání abdominálního ; kostálního jen tehdy, když nutno rychle vdechnout při delší frási (polodech) aneb kde toho vyžaduje přednes ku vyjádření po

