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Ve výroční zprávě 3. 4. zoo8 se konstatuje, že stav

Individuálních členů (kamarádů) k 1. t. 2oo8

dosáhl počtu 4oa a podle poboček byl následufící:

Havířov 7z členů, Karviná z8 členů

Ostrava 275 členů, Petřvald s+ členů

Kolektivních členů máme celkeíIl 22

Znepokojení je, že se stále zvyšuje věkové složení.
Do 3o - ti let - 4 členové
Do 4o - ti let - rr členŮ
Do 5o - ti let - 16 členů
Do 6o - ti let - 4o členů
Do 7o - ti let - a67 čIenů
Do 8o - ti let - t24 členů
Do 9o - ti let - 38 členů

Nad 9o let - r člen
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Ilnu. Z\eněh Fombrob ský, t bt
22. úngta t938

fr|íLý Z\túbu,

,nbrpomíneí nu úbítiřtu
gť třcúto pír bnřítů
oútím @bou luřiřtu.

lholoníocí to brtí tííoci
nítlp ntfňutslí, rÉ!í mítobnli
tyti to pntriotí gbí bolonie

a tab itiitb grlct !o!nt* Lágbgubíit.

S robiři 0b !čltčtfl n taúířkp
at gtěbuieš !o lroloníe fra íhli\tytbu

blnúbnó 4,5 hm o! @bó Šhotiřhp

§u ugtúrb bo ní- to tyto gmítl:u.

@,íi tghy tuh rpcltt uhěIl,L!,

nls tn mggn hnmnrúbů íhgmurÉ!ň
tu ttLlt bymaint : pnmřti.

@abiahintt it !o gbřts roltčúti
bruomírrbp ňgtuLy b Lbčteú buříc!, ,aírÉ!eh,

bvLi inte přeci tenhrát Lotortie !řti !

]Potom ten úř! žítotn rnčl pecbp,

mnturíta, !íptorn inžmfu a taňúkn,
potílit iii tt)těL žibot í hnrnnrÉlll bštchy

žíUot na šxrbtě:, @tbt ubčtat ttrrťÉka !
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frlygLtL ígi to boúřt, iabo tyneb 1 bolonit,

imamb b uríítúú lrstbúc! tí!í dt iínub žíit.
@,bgit ígiLí a í tbr!í prÉr nčhlp utbyL* bocenčna,

řtobčt it mugí tiít no mmtxLít! !ru!íúo,
aby iebg řinnost tpln umomčnn !

tByLo nás ío!nř, co 1trmt cltčti přebrátít 6bčt,

rrež igme po,na[i, že mnu)etha, ťOlinfl, to it núř kbčt.

TByLg núg úo!nč, co ígme noĚti b íOtř i!tá[l,
sle tah íaú núm přitlbato Ltt,b!L! nřblt b bÉtí !

Qlu[ tníob.í to úrts bígtuit,
co !o řtlg @ibtúghy bryQ,
tabgbú to tpt wágný )ilst
bq bšub lndnícll nobot !

Qlstlbí ixmt pí tcc byLí,
tnkobl žíngt igrc přer iiti.

to tpto ttílp břslt ptno hrúg !

flu ;býtb §elmlsíút ttt
rbumt r Qlebou přt

agpoň bo gta ltt
ať ge toří ttíto íbřt !

gťq,íiltot ttuřt !o brohu,

uť @ž ilrsbí probÉlí
ať ie@i nřlp !o íLohu,

úT,inft bt gtíří rcgúátíl

gť @i žtí nú lFerm gníb núš T8ritb,

,n hnmnrúlp íabíře ,,Z\lí T8litb |"

Éžnuie n bšeúW l 1ÁLubu přÉtet

íbšubnp hnmsríDp nnřelo cecúu

ínroslab frlT§kg
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Oslava i i.] i;__:':' emeritního ředitele HBZS

lng. Františka Papřoka, nar.9. 3. 1938
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ht
Na HBZS
oslavenec

ředitel

kamarádi

KPHM
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Rok 2008 - zasedání v,ýboru KPHM

ZĚesfe pás,l*v*:

Konečný
Krzak
Kuba
naslouchající
pŘrosroR
Mgr.
Rodan
Broskevič

F*ii*!jť:
_llg.; * i3 c,t-l.:= *; i.,

íi:jir:a;+

'i.. i l;T ť r:: n l;: *

Ěť"+;i;t;*

;§i',,;,g.. r*ti
*i*tíiťťi-il
Pr*:jl;j*k

F*-+Éis;;*í:eie

Fý'+:c*is+ta:f r,+

Každé první úterý v měsíci, mimo července a srpna, je zasedání KPHM,
na Dole Anselm v Ostravě - Petřkovicích v Hornickém muzeu pod Landekem
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Zleva pánové:

Grygárek

Bardoň

Kuba

Roiíček

stojící

Konečný
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sa;-rrcxř*.!mě
při pivtti
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Výroční čtenská schůze
I

llcní nod řódné
POUČcnÍ...

lldo |e přlpřoucn
není zor*očGn l

t nT přlproucní
jsme o tolr idcme

notol
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Výroční členskr{ schůze
2

'gště 
posldni

domluga a idGmc sc
zarcgisfiíouat

Go ie psáno, to ie
dáno
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Výroční členská schůze
3

7Áravím předsedo.
Doufámo že jsi

připraven

Já, ano. Doufámrale, že i vy
jste náleátě připraveni.
Sál je perfektní, bude

stejná i obsluha ?

PoHGd na připrauený
sll
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Výroční členská schůze
4

tr přeieš si to
předscúo talhle...

...ldllllG... ...lleúo táákhle ?
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Výroční členská schůze
5

To prosím nei§ou piuni pipy, ale budiky a manometly
ov!ádaiici kompre§oíy.

GaK



Výroční členská schůze

fude§B ffiá§$ ky§§effi, ráffi Váffi př#§mwkeme
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Výroční členská schůze
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Výroční členská schůze
8
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Výroční člensl*[ schůze

Ze zprávy předsedy o činnosti Kluba
přótel

Výsledky dosažené Klubem v uplynulém
období lze celkově hodnotit pozitivně a

z věcného zaněřeni měly stoupající
tendenci. Vzhledem kqýsledkrim bude
velmi naročné ve všech oblastech činnosti
udržet i letos stáv4iící rlroveň- Výše
nastiněný píogíam dokladuje, že pro
letošní rok jsme přijali velrni náročný
program. Jsme si vědomi toho, že jeho
realizace je podmíněna :

a) zabezpečením poťebných
finančních prostředki

b) vlastní schopnosti vše
zabezpečit

Oba &ktory jsou rovnocenné a vzájemně
se podmíňující. Všichni by si měli
uvědomit, že bez aktivní pomoci širší
členské základny to nebude mofué.
Organizační zabezpečení jsme přijali.
Věřím, že získáme co nejvíce členů pro
jeho plnění a že se nám naše áměry
podaří společně splnit

Zdař Bůh,

ily pozor dáváme a
ani nedutáme.



493

@
Výroční členská schůze
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ffitrffi§ffi §ml&ew $m#mm

ffiffiffiw#ffieffe§ p*fu§e€
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Yýroční členská schůze
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Ředitel Hornického muzea OKD ing. Miroslav FOJTÍK hodnotí spolupráci
s Klubem přátel.

A hodnocení ryznělo velice pozitivně.

Výroční členská schůze
12

Stejně tak i ředitel Nadace LANDEK ing. Josef KIMR nám promlouval do duŠe a
nezapomenul vzpomenout našeho nejstaršího člena Klubu přátel, ktelý se

1. srpna dožije 98 let.



Výroční Uri:-* schůze

František rnŇn
l, srpna l9t0

Uňtfi,{i řluu$ól0ilhuprudtp!,Ti niť4i turttióbu b Tt{itt{. ualfuúuoiírindulatalióIioarr{irrt

nalwptwnn
pW

ďshnl gú,.uí, po|rndu a uĎeúru wilEr,i.



Výroční členská schůze
t4

ZbýyáJbšťě upráva o hospodaření
&

návrh rgzpŇtu na ísk 2008

mrnmWWW
§amaffiwMáďsla



Yýroční členská schůze
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Příspěvky které nám nadávají,ťfftrfrTff;"řlr ale ty které nás chválí,

&pravďea, ťa pu&íflíraee & 86. yyroěí §{Iatbea §e vá§§t Boveď§a

ř§k& -§arda KfueŤ
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Výroční členslcí schůze
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Výroční členská schůze

OOo

konečně si mě
stando ten náš
kameraman
všimnul !

To by snad ani
nebylo Jaroušku

možné, aby tě
minul...
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\ Mám nárok na jedno pivo



Yýroění členská schůze
20

@&6 ffi ffiffiffiryeffikŘ 
HweHH##

a w§ruěW§aftemee

ze oreužtr zečur vůarc pBvuí šncuřÁr ruŘÁuaý
KtUBE|ll pŘÁrrt.

carřu BycilaftI ABy sE srAt rBeorcí u ŘíužtTOsTl
rouÁuí výnuuíca čuusrýcu sctlůzí



§oehu horníka v areálu ltorniekého muze_a pod Landekem, podle
předlohy postavy našeho kamaráda, který jř není mezi námi, Ing. O§
Podhajského, nechal odlít sochař Antonín Ivanský, velký obdivovatel

našeho cechu, povolání hornicf;í!

Wžďé naše seťftgní,

Éerr{řsQý §goj * švancara,

ta je nŇewtfuíní,
rjw6eťfražďéfr.o frajera

tpro sva§ fiarlúřsfow čest

ďě{aýne raaše paráí3,
i Wyž márn je fuoj uÉ,fest,

rrysfr,we ta{na svaje fottnaťóďyl
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Doplňující foto z plenární schůze KPHM pod Landekem roku 2008

PoÍťeá
do -cá/u,,

Pose.ťea.l/
7ae//e

poéoane L
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r pap/ed,{

2c/řrold
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ťyqe l§ma

dt(/a-soroá;

žoa.o'.ulO

rz.ealybt'

Doplňující foto z plenární schůze KPHM pod Landekem roku 2008

,ýašn/
*qmaou

Lsara/ easedďn/
<t,4an ěi4' ,

.ťa.e4
vlla4eř

fua;tsůt!
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konaný pod záštitou

OKD, a.S.
a

Nadace LANDEK
V

Hornickém muzeu
V

kompresorovně

3. cer\rfta 2#*&
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t,Klltnový šncnŤáx

,oA nyní Yás všechny zvu na I. ktubový šacht'á§ kterym bychom
rádi založili tradici Klubových šacht'áků, vždy při qýroční členské

scbůzi'ffká
předseda Klubu přátel ing. Zdeněk Dombrovslrý.
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J,Klltnový šrcďix

Plof,ing. PavelProkop

Mgl. Bodan &oskevič
Ing. Jar. Koudelkov.á

Slatlýa Vy*o§ iladtšák
Vysvětlqje, ja,\in

zpusoben bude probíhat

ilnešní sesse

Zaseilá §lavlé, Vysoké a §eonylaé presidium

Kde je nadlišák a kde je nadlišrák
a kde je, kde je, nadlišrák, sa, sq nadlišrák
a kde je nadlišrák
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pRE§IBmbHI T§B!.EGE

pťcriseďa kiu,\u rřán ei

ing, Z, ilonrbr"nv*k$

r-lrra {arl i4 a] ágV4 J\ístUv;9i

Hlrnieké]ro mužoe a

}faÉace LA§DEK
rqA_ tl !!Aq+i'' AJ;t5. $l. Á'JjLr;\ <4

I k 5+Ťiitá, U. ;dlii:J

,),

j*{na FlT§}í§iE a dva

řTe:i§]



'šá€gŤáxi. KluBovy
&

pnEstnÉrni tnrrlcE
steiná jenom u modrém



§. Kllrg§yý šnegŤÁx
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KoNTnÁrue

pnnvÝ

rEvÁ
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t" Kft ooyý š*cnřÁx
ó

...aby se
nám lépe
zpívalo

b*,

20. výroči Klubu přítcl Hornického muzca v Ostravč

písně havířů a bíňsl(ých studcntů

l. Klubový Š.chťáI(

konaný pod záštitou

OKD, a.s., a Nadace Landelc Ostrava

v Hornickem muzcu okD v ostravč-petřkovicích

dne 3_6_2008
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§eemřáx

Posnutněiý šefdirigtnt UÁOOVÁXU ing, gYStnOŇ.

Konkurence v podobě džezbendu prof. PROKOPÁ klepe na dveře
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§, K&{§§eyý §ge*rŤÁx

Jsou připraveny l kontrariovské tablice
8
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FUKsIE
Mgr. Blanka Týřová

FUx
Petr Ženč



§. K&uB@vý šncmŤÁrc
fr@

Zahajuj ene vzpomínkou tra

ty, kteří už nejsou s námi

a

EOB^}IICKOu EYtNOu



l,KLlrBový šrcnŤíx
l,

Kdo neskáčeo není
Čech !

Hopo hop, hop...

§lavné, Vysoké a Neomylné Presidium zahaiuje
skok přes kůži

z?a

ěě#,U*-+*

Kmotři, fuksie i fuxové už netrpělivě přešlapují
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§" Ke'f,§§@wý §gewŤÁm
§B
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"1n{íí,:qL' !;i'iŤii ;

itr. tt
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Lrvidí ženskou a chtějí se
přetrhnout...



t. Kf,lrnový šrcrŤix
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Tak nám pověz
něco

zaiimavého

Dopij celůvku a
skoč jak umíš
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§" K&se§yý §gexŤÁx
§6

Dnes už poslední FUX před skokem přes kŮži



§" K&weewý §gemŤÁw
§§

Všeehno
dobře dopadlo
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poněkud znavené

§&

Strarmé,

Vysoké
g

§eomylné
presiďiun

Je zapotřebí MASTI a

čím víc, tín lépe..,

fu
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!" Kf,lrnavý šnc*ŤÁx
17

tgvÁ pnorrurčra , fug veňug

Slarzé, ťlysoké a ffeoaylzé Presiďaa - co takí]e ďát si zě,/a&ou

KÁEIúIMI

Neumřemg od hiadu,

neumřeme bídou,

zemřem volky nevolky
vod holky
zemŤem syfilidou

Na ostravském náměsií

Vstavaj, Jaao, hore

l{y karbonáři veselí

Kamarádi, dolu sfárejme

Již opět zyéže aaznívá
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§" K&§ř§ewý §ge§§ŤÁx
§8

Tři grácie, semestriky z Pěnolda,
v němém úžasu zírují

co §e to děje

fu fu
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Poněkud loziařcné
§lamé, Yyxoké a bTeomyln* Fr*xiáíem

a stajně tak i §lavaén Vysok$ a }řeorsytrné čestné pn*siďšurn

§9

23
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§" K&weewÉ §emwĚÁw
Řffi

Múme nufedrovarué, iďeme dnwíž.""
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Statutární město Most Vás zve na Setkání hornických měst a obcí, na tradiční Mosteckou
slavnost a Den seniorů. Bohatý program je připraven v areálu kostela Nanebevzetí Panny
Marie, na nám. VMS, na vrchu Resslu a na dalších místech města Mostu.

5. 9. 2008 (pátek)
Městské divadlo v Mostě
19.30 hod Slavnostní večer pro účastníky a hosty '12. setkání hornických měst a obcí 2008

6, 9, 2008 (sobota)
Náměstí VMS
9.30 hod. Průvod městem (po tř, Budovatelů do areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie)

13.00 hod. Přehlídka hornických dechových kapel

Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
11 .00 hod. S|avnostní zahé4ení

Moderátoři Vojtěch Bernatský a Petr Svěcený
11 .05 hod. Uvítání primátorem města Mostu
11 ,15 -11.45 hod. Hornický ceremoniá|

Předání putovní v|ajky primátorovi města Mostu starostkou města
Horního Slavkova - pořadatele 11, setkání hornických měst a obcí 2007

,1 3.10 hod.
14.05 hod.
15.00 hod.
16.10 hod.
17.10 hod.
íB.10 hod,
19.10 hod,
20.10 hod.
21.10 hod.
22.0O hod.

Svěcenítupláku - Cech příbramských horníků a hutníků
slavnostní salva
Čechomor - hudební skupina
Rangers - konceft fo|kové skupiny
Lenka Filipová - recitá|
Petr Muk - koncert
Ewa Farna s kapelou
GlPSY,CZ - vystoupení hudební skupiny
Anna K, - koncert
Děda M|ádek Illegal Band - koncert
chinaski - koncert
Ohňostroj

7, S,2008 (neděle)
Podkrušnohorské technické mL]zeum - Důl Julius lIl

Odha|ení zák|adního exponátu Geoparku Podkrušnohorského techn, muzea
prohlídka podkrušnohorského technického muzea
nebo
Ukázka povrchového dolování a reku|tivací

Doprovodný program:
6. 9, 2008 (sobota)
Na vrchu Resslu
10.00 - 12.00 hod. Permoníčkova cesta za s|adkým tajemstvím - hra pro děti s rodiči
Areál kostela Nanebevzetí Panny Marie
13.00 - í7.00 hod, Dětské hry a atrakce, divadelníscénky, kolotoče, houpačky -zdarma
9,00 - 18.00 hod. Otevřen kostel Nanebevzetí Panny Marie - vstup zdarma

10.0O - 22.00 hod. Stánkový prodej s občerstvením, upomínkovými a dárkovými předměty
Kostel sv. Ducha,l5.00 hod, Koncert ženského pěveckého sboru Clavis cordium
Báňská záchranná sIužba Most
13.00 - 17.00 hod. Prohlídka |echniky báňské záchranné s|užby
Oblastní muzeum v Mostě, ul, CSA
10.00 - 17.00 hod. Výstava Bohdana Kopeckého - výtvarníka působícího na Mostecku
Městská knihovna Most, ul. Moskevská
10.00 - 17.00 hod. Výstava Borise Rennera - díla s hornickou tematikou

7. 9. 2008 (neděle)
Za areáIem kostela Nanebevzetí Panny Marie
10.00 - 17.00 hod. Projděte se starym Mostem

Program pro účastníky a hosty 12. setkání hornických měst a obcí 2008
6. 9. 2008
Hrad Hněvín
12.00 - 14.00 hod. Předání c9n Českého permona

Ocenění Ceskou památkovou komorou, hornickou sekcí
Hřbitov Pod Koňským vrchem
14.10 - 14.45 hod. Uctění památky obětí důlního neštěstí na dolu Jupiter
Kulturni dům REPRE
16.00 - 19.30 hod. Skok přes kůži

Ceremoniá| ke vstupu do cechu hornického
přestávka
20.00 - 24.00 hod. Spo|ečenský večer s taneční zábavou

10.00 hod.
10.15 hod.

10.15 hod.

Doprava 6. 9. 2008:
2 trasy autobusové kyvad|ové dopravy od 9,00 - 22,

Generální sponzoři:
Severočeské doly a. s.
Mostecká uhelná a. s.
Czech Coal Group

30 hod., zdarma

Tento projekt je spolufinancován
z iniciativy lNTERREG lllA-
Fond malých projektů
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Od leva: Ing. Josef Gavlas, Ing. Jaroslav Minka, Ing. Josef Kimer CSc
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Primátor města Mostu a ředitel Hornického muzea pod Landekem
v Ostravě - Peřkovicích, si předávqií upomínkové předměty.
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