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Varhany byly postaveny v Továrně v Kutné Hoře a do Prahy převezeny dne 12. června, kdy ihned započato s jejich instalací na místě. Vzduch vháněn je elektrickým bezhlučným motorem. Královský ten nástroj skládá se z 802 píštal cínových a dřevěných. Z nich nejmenší měří 1.5 cm a největší 285 cm. Velmi vhodně jsou do těchto varhan umístěny rozvedené rejstříky Unit systému, vlast-ní nové soustavy, čímž celek plena dostává krásný, sfříbřifý lesk. Celkově zní jejich hlas mohutně a ušlechtile.
iIčasfníkům sjezdu dlouho nevymizí zvuk těchto varhan z paměti? Zdálo se každému neuvěřitelným, když pomocí velkých zesilovačů rozlil se plochou stadionu jejich zvuk? Marně hledali svými zraky, odkud linou se ty mohutné akordy královského nástroje při vstupu kardinála-legáta k oltáři? Zatím skryty zra kům v hudebním pavilonu, rozezvučeny dovednýma rukama josefa Trumpusa, varhaníka chrámu sv. Ludmily na Král. Vinohradech, zesíleny 450watty zesilovačů vymožeností moderní techniky ohromily každého svojí mohutností zvuku.
Firmě Josef Melzer, která zdarma, s velikými finančními oběfmi postavila tyto mohutné varhany, pafří zasloužený dík nejen pořadatelstva sjezdu, ale i všech pěvců a těch, kdož jejich zvukům naslouchali?	J. D.
Zesilovací zařízení na Strahovském stadionu.
Umělecká komise sjezdu pověřila Obecnou jednotu Cyrilskou, aby svými funkcionáři vypracovala plán, podle kterého by bylo možno zvládnouti hudeb-ně a pěvecky celou plochu Stadionu. Po mnohých poradách schváleno, aby tento problém byl řešen pomocí elektrického zesilovacího zařízení. Instalace tohoto svěřena firmě ,Elektrotechna" v Praze-Karlíně, která vypracovala za součinnosti O. J. C. plány a v neděli, dne 23. června představila foto zařízení pražské veřejnosti při zkoušce pěveckých sborů.
Aparatura zesilovacího zařízení byla umístěna v hudebním pavilonu. Ve strojovně umístěny fři 150wattové zesilovače f. zv. zapojení „B” —Takže celková aparatura měla 450 wattů střídavého, modulovaného výkcnu zvukového.
Zesilovače systému „B” umožňují piné využití lamp, čehož u dosud používaných zesilovačů zapojení „A” nebyla docíleno. Při použití malých lamp do-stane se tak velkého výkonu zesilovače, při čemž kvalita přenosu jest dokonalá.. Frekvenční křivka u těchto zesilovačů jest naprosto lineární, v rozsahu od 50 do 10.000 period, což zaručuje stejné zesílení jakéhokoliv frekvenčního rozsahu v uvedených mezích a tím i spravnou barvu a reprodukci zvukovou. Pro přenos řeči a zpěvu použito elektrodynamického mikrofonu páskového.
Na železobetonových stojanech po jedné straně Stadionu byly umístěny elektrodynamické reproduktory velké účinnosti, a to tak, že vedle sebe umístěny reproduktory níže laděné s výše laděnými. Tím docíleno dokonalé barvy zvuku. Tyto reproduktory mají vinité membrány z aluminiového plechu, jiný druh pak je konusových membrán, hyperbolicky zakřivených, aby eliminovaly vlastní kmity. Tyto konusové reproduktory jsou umístěny v kovových ozvučnicích.
Nyní, jak byl rozřešen tento problém rozhlasový? Celá funkce rozdělena na fři části: hudební pavilon, oltář a sbor zpěváků. V hudebním paviloně byl mikrofony zachycován zvuk varhan a pomocí zesilovacího zařízení ve velké zvukové síle reproduktory vysílán na Stadion. V témž hudebním pavilonu zpíval sbor bohoslovců jednak I. sbor chorální mše, jednak sborové skladby proměnlivých mešních částí. Zvuk tohoto sboru byl zachycován druhým, sa mosfafným mikrofonem a v relační místnosti mixován se zvukem varhan a tak rovněž vysílán reproduktory.
Na prostoře Stadionu, po evangelijní straně pontifikálního oltáře umístěn dirigentský pult a před ním pěvecké sbory Cyrilských jednot a chrámových sborů. Zvuk tohoto pěveckého tělesa byl zachycován samostatným mikrofonem, kte‑

