Příbram 29. 9. 2016
Vážené a milé kamarádky,
vážení a milí kamarádi,
hosté 20. Setkání HMO ČR a 16. Evropského dne horníků a hutníků!
Velmi si vážíme Vaší návštěvy v Příbrami, ve dnech 10. – 12. 6. 2016. Prožili jsme s Vámi
několik nádherných dnů.
Páteční čepobití zakončené nádherným ohňostrojem, krásná sobotní hornická bohoslužba na
Svaté Hoře, kterou celebroval biskup Mons. Václav Malý, Hornická paráda, která následovala a
která barvitostí překonala vše, co Příbram v posledních desítkách let mohla vidět.
Proto ještě jednou díky, že jste k nám přijeli.
Registrovaných účastníků Hornické parády bylo celkem 1676 z deseti zemí a 106 spolků a měst.
A jistě i řada těch, co registrováni nebyli.
A šlo s námi také na 350 permoníčků z příbramských mateřských a základních škol.
Setkávali se přátelé a známí po celé Příbrami, Březové Hory nabídly vedle podvečerního
slavnostního předávání cen Český permon bohatý kulturní program. Hornické muzeum ukázalo
na dole Anna, že nabízí každý rok něco nového.
A Příbram slavila současně 800 let od první písemné zmínky o městě. Pro mladší ročníky to byl
bohatý kulturní a hudební program na Novém rybníku a v Letním kinu.
Jako místní a organizátoři ale nedokážeme popsat všechny Vaše dojmy.
Obracíme se na Vás proto s prosbou, abyste nám krátce napsali. Postřeh, nebo Váš krátký příběh
ze Setkání. Popište, co ve Vás zanechalo hlubší dojem.
S odstupem času možná vydolujete z paměti něco, co by mohlo zajímat i ostatní.
Rádi bychom o Vaše postřehy doplnili příběh příbramského víkendu 10. – 12. 6. 2016.
Pište nám prosím do 31. 10. 2016 na adresu cech@cechphh.cz.
S pozdravem
Zdař Bůh!
Pavel David
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