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ťa skot přes ,fuž
Nadlišák při proslovu na 118 skoku přes kůži

v Hornickém muzeu v ostravě petřkovicích

A to Vám dámy a

pánové říkám :

roo rursrÁče
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lťa ska,t ř{€s

Čestné presldi*n: t38 skoku přes §{ůži v k*n"tpr*5*r*vmě

ř{*rnÉck*h* rrtíJaefi v *str*vě P*třk*vieíeh.
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Čím víc piju, tím lépe zpívám...
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KpHMo

ťž ďóvno zazrĚtru§ fu"l toa
tĚ se fomanáú rozcfuózejí,

lXž-.! -.Xž E-Í: -^^: t:-l,cAll,} w4 lurl,a lwua úvlo.

I@yž zafrafr §g6át naci
to, co bro rušítll žitloten;

-,y -r- E----,.c -^-!-*^;ú1,1J lalrllú, I$,rlrlrlUl&b 
'Wrlú ťUrfuVrýb

jen"Zďař$ůír" se orjrló, rl ďú.fr, zap{otem!

2007 po SLafrp rřes ffi.ži
taro
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E!{$LúG!Ě a dobrfuárEí - červen 2007 - Petřvald

sjav*d

zahájení

výstavy

Za stolem: sedící předseda klubu v Petřvaldě §tanislav Žák, uvádějící předseda KPHM

lng. Zdeněk Dombrovský C§c, přednášející lng. Petr Janků

přítomnou

Mlódež to

Určitě

Zaujalo

o starších

Nemluvě!
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ZAíIAJUJE v roce 2OO7
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Předseda KPHM ing. Zdeněk

Dombrovský,CSc

ing. Jan Vincenec a Jaroslav ČiHar



ucTĚNí pauÁrry tĚcH, xrnŘíuž NEIsou MEzI
xÁut vKpHM vHavíŘovĚ

2oo7

Patří jim
naše poděkování

a úcta
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Na závěr besedy KPHM

ing. Jaroslav Minka
něco od srdce

lll

Aí zazní hornická píse ň.

Ať uslyšíme naše hlasy.

Ať spadne z nás tíseň.

Ať vítr čechrá naše
v|asy !

(pokr,d iršrě nčjaké rrráme)
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íikáJarda Minka

SVÉMU MĚSTU...

Bylytady louky a rybníky
sem tam dům a pole

republika potřebovala horníky
bohatství a štěstí kraje bylo v dole.

Kde spát, zakládat rodiny ?
Začalo se stavět nové město,

o životě rozhodovalyvteřinn minuty, hodiny !

V pekárnách pro lidi kynulo těsto.

Tak běžel čas a jsou to roky,
pamětníci mohou rrykládat.

Básníci mohou veršům dávat krokn
paměti můžem varchivech ukládat!

Nejeden osud už tady má svůj rov
přešlo už jedno pokolení jeho duch
právem se město jmenuje Havířov
dal mu jei neieden život a proto

,,zDAŘ BŮH !"



Ing. Gongol seznamuje účastníky besedy s pocity
emeritního ředitele Dolu Dukla při ukončení téžby Dolu

Dukla v roce 2007.
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Zajímavé besedy v Havířově
každé druhé pondělí

v měsíci
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za ťtčast nn IV. ročíx{ku vystavy půlleové

m kluhové čímnosti v Fet vatdě

V Fetrvaldě dne 24"9"2007
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Program návštěly, exkurze Příbrami a setkání s tamními spolky a cechy,

Středa 3, 10.2007 odjezd z Karviné obch. dům Prior ve 4,oo hod
odjezd z Havířova z parkoúště obchodního domu Elán u křižovatky ve 4,30 hod
odjezd z Petřvaldu zast. Měst" úřaduo u rondlu 5,oo hod
odjezd z Ostraly - kulturní dům dříve VŽrcC v 5, 20 hod

Cesta tam 450km + 2krát po 20-ti min přestávce + lkrát l0 min - celkem přestávky 50 minut
Předpokládaný příjezd do Přítlramihotel Asia mezi 10. a t1. hodinou.

Ubytování dle seznamu do 11.30hod
oběd a odpočinek 12.oo - l4.oo
14, 30 - 15,oo přesun do areálu dolu Marie - Březové Hory
15,oo - 17,oo prohlídka dolu Marie, štoly Marie
17,oo - 19,oo setkání se zástupci Příbramských hornicko - hutnických spolků v restauraci na dole Marie.

Seznámení se spolkovou činnosti na Příbramsku, krátká historie hornictví a hutnictví
v Příbrami na Březových Horách, informace o exkurzi ve čtvrtek Hornického muzea, beseda, dotazy ,
diskuze" V restauraci Marie lze dostat jídlo v rozsahu ó - 8 druhů, pití a běžné občerstvení. Cenová
úroveň střední.
Po 19. hod eventuelně dříve lze odejít navštívit Březohorské hospody a dle počasí se také projít.
Návrat do hotelu Asia ve 22,oo hod dle určeného stanoviště autobusu na Březových horách.

Čtvrtek 4. 10.07

Snídaně 7,oo - 7,45 hod 8,oo odjezd do [Iornického muzea
8. 30 hod zahájení prohlidek po rozdělení do dvou skupin
Okruhy:

1. - areál dolu Sevčiny (Franc šachta) - historie, vyhlídková věž, expozice důIní techniky
2. - mineralogické oddělení
3. - Důl Vojtěch včetně jízdy důl. vláčkem a strojovnou s parnim těž. strojem z r. 1873
4. - Důl Anna - Prokopská štola - 260 m jizďa důl. vláčkcm k ústí jámy Prokop - založené r, 1832,

Hffi.í,r"XT;l""il,ťtx,Ťrního 
těžního stroje z r.191,4, vodni hospodářství dolu

Ukončení prohlídek do l2.30 hod
12,30 - 13,30 hod oběd

13.30 - 14ooo hod odjezd na Důl DRKOLNOV prohlídka Drkolnovského vodního kola (evropský unikát)
V 17,oo hod přesun do hotelu, odpočinek eventuelně večeře
v 19,oo - 19.30 přesun na místo šacht'áku
19.30 - 23,oo hod šacht'ák v podání Cechu Příbramských horníků a hutníků.
Ye 24,oo večerka v hotelu Asia

Pátek 5. 10,2007

7,oo - 8. 30hod snídaně, balení, opuštění pokojů, zaplacení hotelu(doplatek)
v 9,oo hod odjezd na exkurzi do Kovohutí Příbram, seznámení z historií Stříbrné pak Olověné hutě,
moderní provoz, který recikluje odpady na evropské úrovni, finální produkt - olovo a řada techn. kovů
t0.30 - 11,oo hod odjezd po exkurzi na návštěvu Sv. Hory - prohlídka
Ve 12, oo hod odjezd zpět po stejné trase a stejnými lrystupy v Ostravě, Petřvaldě, Havířově, Karviné,

Zpracoval Ing Jaroslav Minka dle návrhu Ing Kolomana lványiho.

Zdař Bůh!



Příbram i Proxima Bohemia, s.r,o. Stránka ó.l z2

strana 0 Prqektu Kontakilí Info

Příbram - fotogalerie

základni informace Vyhledat obec

Název obce: '

Kraj:

Kráj: sTŘEDoČEsKÝ
§právní obvod: Příbram @ffiffi

GPs souřadnice, 
í?.ál?i3ť, ffi§ ffi§§

Nadmořská výška: 502 m n. m.

Katastrální výměra: 3 345 ha
Poěet obyvatel: 34 496
Průměrný vék: 40 let
Adresa wt^M/: http:lfuww.pribram-city.cz

zpět.,.E

Současnost obce a občanská vybavenost

Památky a turistické zaJimavosti

zpět...E

ffi
BleEit

.8*{u*tltyr§ t*d§M
, *§ťrJ
. fipy ne vý**y a §vF
* l§lt{uřuy e §slré§fá§l

PROXIMA Bohemia s.r.o. O 2009 | Creaíed by WANET s.r.o.

Přehled odkazů použi!ých zdrojů v obsahu 1,1,vrw,rnistopisy.cz: webové strrfurky obcí, měst, radnic, krajů a mikroregionů, dále
muzeí, zámků, hradů a podobně, portál veřejné spávy CR, registr Města Obce, Wikipedie, Mapy.cz, vlak.wz.cz a další.
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náúe§ď KEnrbu přá&e§
do královského horrrího měsúa

ve dneeh 8. - 5í. října P,OO7
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Poraďa [Híf*fffiffifiillr §r&flrým

emeriúním řediúelem Příbramských rndný
dolů panem tr§,olomarrem IVANIYIIII.

#

Ť"@--ilfi tfifi
...ato vám
povidrárr1 budete
poslouchat a
pochodovat
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Bůt mABIlE _ lra B*euotr5íeh Horáeh
založerr v rrrc€ laBiá-

PřEd vstupen na Důl tARm - několik vtselýtb informací

B. _ 5. lo. 2'oo7
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B. _ 5. lo. 2oo7

ffidítffi ffi€§'ffi,ffiffi ,*- ffi§šiffiffi§*s eee€F,a,#ŘB.# € ,§+sr,#FwěHex -#3-
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Frohlíženií vysttavenýeh ex§}rrzie a olrrarriěení
ohlrrbmě Ilq}IEr l?fiarie

GRK

s. - 5. lo.2'oo7
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před fáráním do
,r!íMABLrN§IIT' §T(}LY

Tfináctá komnata



B. _ 5. lo.2'oo7

Rárání šúolou Macie dlouhorr óB2 meúrťr
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En§. tr[olom&rr §vámyf; neás
§eunnamn§e § hfisúorf;í ďelfuyvání
v příbram§ v resúarnraai H}olrn
§frarfi€ fl kovořÉ {D prs§Fannun

eďrur.z.g
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B. _ í. lo. 2oo7

předsúavení ceehrr horníků a hufirÉků příbram vG
spoleěenském srile přt skoku přes kůžt :

Slame a Wowrylné presidium Sachftileu
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Na šncnŤ,lirru
před skokem přes kůži

Skoč nebo
uvidíš
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šncHŤliK.
ělenovó ceehu horrríků a hrrúrríků
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Socha hrrúníka rra parkovišúi před
vsúupcm do

k.ovohuúí příbrarm
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rng|. T,Jlenók ILI]NICKÝ nás před v§úrrpom
do tr5.ovohrrúi Příbram §ezrramuie

s hisúorií huúě
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s. _ 5. Io. 2oo7

In§. Uileněk Krrnieký nám rrykláďá
o hrrtni rr5řrobě urnriúř

k,ovohrrúí příbram
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S ťIÝ|EK Z (BKE zo ýÝClt rtoK

,A jájsem slne{_z EřezoujcfrI{or
z ofuuvffím šacliet s6or,

6uš-írle rnně srďíčful,

co 6uíu ro6it matňfot ?

Qoúvej se na. R"Ok těžtíllěže
ja{sepěfoň toď,

tam nžfofe poď zemí lle stoje i p [eže

fr.avířům teče pot z oč-í !

cBlfto ďěď a táta taf1
co určttjí moj, Rro{t,

orti štapafr. tu waji cestičful
na šaclitu ďrufrou wo,jimatňful !

*tatňful ! ťitímp oč,ítfriŤvaji rásLu

{tomu těž§gmu a twďému řemes[u

a ta{i já cfrďjít {tomurlesfu
a poznat tl fr.fuhinácli tu Kíasful

Zďěďím znirnfut po tátovi,
ul[eštěnou fampu po ďěďovi,

za tm1llstállám ďo tmlfárám
ďen ze ďne se liavířem stállám !

Jaro
říjen 2007



l

?7b

Z!4ezď ďo Přibrami

Po roční přípravě a využití přátelstvi kamarádů a posledního emeritního ředitele Přibramských dolů

lng, Kolmana lvanyiho, dnes představitele Cechu příbramských horniků a hutníků, se uskutečnila

exkuze kpHM do historie rudného hornictví a návštěva olovene a střibrné huĚ, která loni savila 220 let
od založení-

Po 450 km dlouhé cestě ve středu 3. října 2007 jsme dorazili do Příbrami a po ubytováni v hotelu

Asia jsme se vypravili na prohlídku Dolu Marie na Březových Horách, kter,ý byl založen v roce 1822,

Zastavilijsme se u vzpomínkové desky na největší katastrofu v dějinách hornictvídne 21, května 1892,

při které v podzemi březohorských dolů zahynulo 319 horníků. Pak jsme se přesunuli na fárání štoly

Mařis Po532 mďře€fřjsme-vysli-zeštrelrazamíňli-fta}+ámě§ti-J,A^li§e kdestEi-k€stels\h Vo}techa

s hornickými znaky a socha Sv. Jana, A jak už to na takových zájezdech bývá, naše další kroky vedly

do restaurace Maria. Takže nejen sochy a kostely, ale i hospody nesou svatá jména. Zde jsme se
v družné besedě seznámili s činností spolků Cech horníků a hutníků, Spolek Prokop a Cech hutníků-

olovářů,,
Druhý den 4. řijna jsme absolvovali další prohlidky, jednak našeho nqivěĚího hornickéhomuzea

v České republíce, areál Dolu Ševčiny - historíikou část dotu založeného v roce 18í3, vyhlídkovou vř
dolu a expozici důlní techniky včetně mineralogického oddělení. Navštivili jsme Důl Vojtěch, v jehož

strojovně je pamí těžní stroj zrak1873, Na Dole Anna jsme důlním vláčkem trclejídoieli po 26 metrech

k ústí jámy Prokop založené rku 1832, která měla hloubku 1600 metrŮ. Prohlédli jsme si strojovnu

s parním těžnim strojem z roku 1914 a vodní hospodářství s prostory vodního kola. V roce 1896 byla

hloubka_@mtiámamLMade Lt?6:n, VoitěcLltt7 tq Seyěin&t&t7 + Anna

1012 m.

Dalšim zastavením byl havířský domek starý 200 let s původním vybavením, kter,ý nabízel pohled do

havířské rodiny, jak tehdy žila. Nevšednim zážitkem pro nás byla návštěva Dolu Drkolnov a prohlídka

drkolnovského vodniho kola - má průměr 12,4 metrů, šířku v mistě lopatek 0,9 metru a hmotnost 15 -
20 tun.

Večerpro nássech homíků a hutníků uspořádalšachfám, ra kferém po skoku přes kŮž ffiza
členy Cechu horníků a hutníků přijati lng, Josef Vilim, Adolf Konečný, lng. Jana Dadoková, Bedňška

Žákouáa lng. Jaroslav Minka.
Poslední den zájezdu v pátek 5. října byla exkuze do Kovohutí Příbram, Před bránou nás přivítal

lng, Zdeněk Kunický, vedoucí divize recyklace a u brány stál v kroji hutniků a olovářŮ Petr Novotný.

Seznámíti nás s historií hutě, která byla zalobna v roce 1786 aie v činnosti dosuď. Zabyyá se recytlací

odpadů v modemím provozu na evropské úrovni. Finálním produktem je olovo a řada technických kovů.

Po dvouhodinové prohlídce hutě jsme navštívili Svatou Horu, jejíž počátky podle pověstí sahaji až do

13. stoleti, Na základě souhlasu zvláštní vatikánské komise se22. června 1732 dostato sošce Panny

Marie Svatohorské výsady korunovace za účasti poutniků, duchovenstva, šlechty a obyvatel Přibrami,

Korunovační slavnost trvala osm dni a Svatá Hora se zařadila mezi nejznámější poutni místa na světě.

Dne§igrrffi fulturrrf ramátkou;
Tím naše putování skončilo. Navázali jsme zde přátelstvi s dalšími našimi kamarády z hornické

profese a s Cechem horniků a hutníků Přibram, Program byl beze zbytku splněn tak, jak byl připraven

pro každého člena exkuze včetně ňdiče a personálu hotelu.

Zi\ezdu se zúčastnilo 34 osob, z toho bylo 25 členů našeho klubu, ostatni byly manželky členŮ,

Počet osob byl omezen ubytovacími možnostmi hotelu Asia, který byl doďupný finančním možnostem

našich členů a bylnaším dobrým zázemím náročného programu.

K Příbrami, historii dobýváni rudného ložiska Březové Hory a k rozvoji a ekonomickému vzestupu

tohoto dvojmostí se vrátime v některém z příštích čísel Homického zpravodaje.

Jaroslav Minka
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Yzpomínka na Březové hory.

Na fošně stojí lamač
silně buší do skály,

vozíky rudy tlačí odbíhač;
ženy a manželky se o nás bály!

Místo žebříků šlapací stroj,
hloubka zde tisíc metrů byla,
to byl pro fárání náš zdrojo

ke slunci vyfárání půlhodina zbyla!

Březohorský rudný revír
jeho 400 kilometrů chodeb, komínů a jamo

kde větrání působilo někdy jako vír,
výduch s úvodem podobný přelétavých dam!

Byl to konec 19. století
31.5. 1892 smutné to vzpomínání
319 obětí,289 vdovo 920 sirotků!

Jak ten život, technika v hornictvírletí;
naše nostalgie z dějin ukazuje naše konání!

Ten smutný den Březových hor
ať llaždý havíř ve svém srdci nosí,

at'v ten den stojí u památníku krojovaný sbor,
at'naše činnost, kamarádství, je jako hnízdo vosí!

At'na Březových horách zpívá sbor,
ať ievždy paráda a v ní zní naší písně chór,
at'lid kolem nás vnímá tu kamarádství sflu,
at'naše cesty vedou vždy k havířskému dílu!

Necht' nám žehná rrPermoníkův" duch,
nám všem vzpomínajícím kamarádům ,rZdaí Bůh"!

Na počest všem kamarádům co už nejsou s námi,
vzpomenutím tóto jedné katastrofy z mnohých,

vzpomenul jeden z nás Ing. Jaroslav Minka,

Jaro.



raffi*EřňŇ

§tnnčeyi

4. pro§ince zaOT



4. pro§ince ZIOUI



77*
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Paní
Vopasková

a její syn

Oldřich
Klepek a

Josef Vilím
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