20. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Příbram 10 – 12. června 2016.
Na 15. Evropském hornickém a hutnickém dnu konaném v roce 2013 v Košicích a následně na
19. Setkání hornických měst a obcí České republiky v Havířově, se zástupci Královského
horního města Příbram zavázali k uspořádání již 20. Setkání hornických měst a obcí ČR a
v pořadí 16. Evropského hornického a hutnického dne. Události vskutku velkolepé a
organizačně náročné. O to více jsme se i my, jako zástupci hornických spolků, snažili o
uspořádání opravdu zajímavé a poutavé akce. Vždyť myšlenka setkání vznikla a v pořadí první
a pak desáté proběhlo právě v Příbrami. Organizace byla náročná. Jsme ale přesvědčeni, že
akce jako taková sklidila zasloužený obdiv. Také propojení hornických tradic převážně na
katastru bývalého Královského horního města Březové Hory spolu s akcemi ve staré Příbrami či
v areálu Svaté hory byly i důstojnou oslavou kulatého 800. výročí první písemné zmínky o
Příbrami z roku 1316.
Jako rodilého březohoráka mne zajímal hlavně program na tzv. rodné hroudě, tedy na
Březových Horách. Zdejší program jak na dole Marie tak i na náměstí J. A. Alise byl po všechny
tři dny nabitý a tvrdím, že si vybral opravdu každý návštěvník. Páteční večerní čepobití
s příchodem horníků osvětlenými ulicemi nastartovalo atmosféru oslav a všichni jen čekali, co
lepšího bude následovat. Večerní program pak do pozdních nočních hodin a zpívání hornických
a národních písní hordami chlapů v uniformách bylo krásnou tečkou za pátkem.
Sobota byla ve znamení dopolední hornické bohoslužby v bazilice na Svaté Hoře za účasti
vedení města a špiček politické scény tohoto státu. Na konci mše byl slavnostně vysvěcen i
nově vzniklý prapor Evropského sdružení hornických a hutnických měst, který zajistilo Sdružení
hornických a hutnických spolků ČR pro kamarády v Evropě. Slavnostní hornická paráda
seřazená v okolí Svaté hory a průchod asi 2400 uniformovaných horníků, permoníků
z příbramských škol a mateřských školek bral dech i starým havířům stojícím okolo trasy
průvodu a my, nesoucí v čele prapory, byli u vytržení z té síly, kterou jsme potkali při míjení se
průvodu v Jiráskových sadech. V době, kdy čelo průvodu dorazilo na příbramské náměstí T. G.
M. vyrážel poslední účastník hornické parády teprve ze Svaté hory a to trasa průvodu měřila
přes 2 km! Po oficialitách na náměstí ve staré Příbrami následoval přesun na náměstí
březohorské, odkud vycházel po 15. hodině průvod na důl Anna, aby zde jeho účastníci shlédli
otevření nové expozice hornického muzea a při doprovodném programu si třeba vykovali
hřebík, nebo vyrýžovali zlato. Večerní program pak přinesl na náměstí J. A. Alise m. j. i koncert
mnoha hudebních skupin, z nichž asi největším tahákem byly Kabát Revival z Plzně. Zábava
však byla i na Novém rybníku, kde probíhal Open Air festival za účasti např. Dary Rolins, Lucie
Bílé a dalších. Po celém městě až do časných ranních hodin zněly písně a hudba, mnozí z nás
ani nešli spát, aby nezaspali.
Neděle již probíhala volněji a spíše při alternativních exkurzích. Byl jsem spolu se Zdeňkem
Kunickým jako průvodce v Kovohutích, které navštívilo tento den asi 60 hostů, a odpoledne pak
na březohorském náměstí probíhal program, v němž své dovednosti ukázaly děti
z příbramských zájmových organizací a škol. K vidění byli sportovci, mažoretky, tanečnice a
další zajímavosti. Večer zakončila svojí produkcí skupina Bosáci. Bohužel začalo pršet, ale to
nám nevadilo, ale vůbec. Pokud mohu soudit a velmi stranně se vyjádřit, tak tedy bylo to fakt
DOBRÝÝÝ.
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