15. setkání hornických měst a obcí ČR
Již od roku 1997 se každý rok koná Setkání hornických měst a obcí České republiky. Ve
dnech 16. - 18. 9. 2011 byla v Chodově napsána další, patnáctá kapitola Setkání.
Město Chodov ležící uprostřed Sokolovské pánve nalezlo při této příležitosti cestu ke své
téměř zapomenuté hornické historii. Poděkování za perfektní organizaci této náročné
akce patří hlavně vedení města v čele se starostou. Kolem něj se shromáždili nadšení
lidé, kteří dokázali objevit v sobě i ve svých spoluobčanech hrdost na hornické povolání a
pod heslem Chodovské dolování vytvořit pro 15. setkání program s nádhernou přátelskou
atmosférou.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdaru 15. setkání v Chodově. Členům nově založeného
Hornického spolku Solles Chodov s předsedou Jirkou Miltem, vedení města Chodov v čele
se starostou Josefem Horou a místostarostou Patrikem Pizingerem a všem ze sehrané
party organizátorů a příznivců, kteří se snažili setkání něčím okořenit a ozvláštnit. A že
měli co dělat, aby nezůstali pozadu za loňským Stříbrem. Silně na nás například
zapůsobila sbírka hornických uniforem a dalších zajímavostí, které dal k dispozici pro
výstavu v Galerii u Vavřince sběratel pan Veselý. A prostor vybraný pro předávání cen
Český permon 2011.
Děkujeme také osobnostem, které převzaly záštitu nad 15. setkáním - prvnímu
místopředsedovi Senátu Parlamentu České republiky panu Přemyslu Sobotkovi, hejtmanu
Karlovarského kraje panu Josefu Novotnému a předsedovi Českého báňského úřadu panu
Ivo Pěgřímkovi.
Musíme vyjádřit obdiv obyvatelům Chodova - kdyby jich nebylo tolik v ulicích po celou
sobotu, kdy probíhal hlavní program - nevytvořila by se ta krásná atmosféra, která po
celé setkání panovala.
A to hlavní - kamarádi ze všech spolků, kdybyste nepřijeli vy, tak by to nebylo
ono. 15. setkání se totiž zúčastnilo 49 delegací spolků, měst a obcí a v nich 532 oficiálně
registrovaných a delegovaných horníků.
Ale vezměme to postupně, jak šel program.
Zahajovací večer, pátek 16. 9. 2011
Byl určen jen pro zvané hosty. Všimněme si hlavních událostí večera. Jednou z nich bylo
určitě svěcení nového praporu Hornického spolku Solles Chodov, které provedl biskup
plzeňský, Mons. František Radkovský. Prapor byl ihned svěřen do opatrování domácího
spolku. Následovalo ocenění spolupracovníků, přátel, význačných sponzorů.... město
Chodov pro ně připravilo zlaté, stříbrné a porcelánové švancary. Víte, že slovensky je to
fokoš a německy Häckel? Sdružení hornických a hutnických spolků ČR pak od města
Chodov obdrželo překrásnou sv. Barboru, aby jako putovní soška svým vlivem chránila
další setkání. Slovenští kamarádi zase čestným odznakem ministra hospodárstva Za
zachovanie tradícií ocenili město Stříbro za uspořádání 14. setkání a Tondu Vítovce
(Rudolfov) a Radka Strankmüllera (Stříbro) za jejich přínos k udržování hornických
tradic. Další ocenění a dokonce klíč od stříbrské šachty předali několika kamarádům
zástupci Hornicko historického spolku Stříbro. Kamarádi ze Spolku přátel Rudolfova
předali Jardovi Jiskrovi Perštáckého permona a Rodan Broskevič předával tři překrásné,
asi valašské, švancary. Večer byl opravdu povedený a Swing party band hrál, až se
střecha třásla.

Hornický průvod, sobota 17. 9. 2011
Čisté a upravené město na nás udělalo výborný dojem. Na seřadišti bylo vše výborně
zorganizované a přesně v deset na znamení výstřelu ze startovací pistole, vyšel
slavnostní hornický průvod směrem do středu města. Průvodu se účastnila početná
delegace kamarádů ze slovenských spolků a zářily i delegace spřátelených německých
měst a jejich kapela. Ani my jsme nebyli k přehlédnutí a zvláště ne k přeslechnutí pozdrav Zdař Bůh! našeho Cechu příbramských horníků a hutníků, podporovaného
Spolkem Prokop Příbram a Spolkem Řimbaba zněl postupně po celé trase průvodu. Ještě
před hlavní tribunou na Staroměstské ulici vítal moderátor jednotlivé spolky, hostesky
nabízely koláčky a každá delegace dostala jako uvítání bochníček chleba (snad i se solí).
Duše celého setkání, Mgr. Ivana Sarkányová k tomu ještě všem předávala nádherný
dekret, který zde musím ocitovat:
„My, chodovští, synům všech dolů i všech bání,
kdož do našeho města cestu vážili,
aby se s námi a kamarády potkali, něco slávy hornické užili,
vydáváme tento
DEKRET
15. setkání hornických měst a obcí ČR“
Druhé přivítání všech delegací následovalo u hlavní tribuny. Zde potom starosta Stříbra
předal putovní prapor setkání do rukou starosty Chodova. HHS Stříbro jako překvapení
přidal k putovním artefaktům setkání ještě flek a švancaru a kamarádi nám budou muset
ještě vysvětlit, jaké regule si k oběma novinkám vymysleli. Pronášely se řeči předávaly
dárky a pamětními stuhami zdobily prapory spolků. V 11:15 hod nám nad hlavou
přeletěly dva nadzvukové letouny Gripen a v jednom z nich chodovský rodák, který tímto
způsobem pozdravil 15. setkání.
Udělení cen Český permon pro rok 2011
Z iniciativy Společnosti přátel Rudolfova udílí Hornické konzilium každoročně cenu Český
permon osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických
tradic. Poprvé se tak stalo na 8. setkání hornických měst České republiky v roce 2004.
V sobotu 17. 9. 2011, v letošním osmém ročníku této ceny, byly ceny poprvé uděleny v
prostorách umožňujících účast široké veřejnosti - v kostele sv. Vavřince v Chodově.
Ceny předával perkmistr SHHS ČR Mirek Šťastný společně se starostou Chodova Josefem
Horou. Udílení cen moderoval tajemník SHHS ČR Pavel David. K vysoké společenské
úrovni předávání cen přispěly vedle důstojného prostředí kostela sv. Vavřince také
promluvy páterů Radka Matušky a Antonína Wasila na začátku ceremoniálu. Závěrem
předal starosta Chodova zásady pro udílení cen Český permon náměstkovi primátora
města Chomutov. Toto město totiž v roce 2012 uspořádá 16. setkání.
Kdo letos ceny obdržel, naleznete v sekci Český permon.
Odpolední program na hlavním pódiu, sobota 17. 9. 2011
Na hlavním pódiu se od 12 hodin až do večera střídal nejrůznější program. V 16:00 hod
přesně (musím podotknout, že toto setkání se vyznačovalo přesnými začátky všech
plánovaných akcí!) se na pódiu objevili členové Cechu příbramských horníků a hutníků v
čele s perkmistrem Mirkem Štastným. Ten za napjaté pozornosti plného náměstí a vzorné
spolupráce členů Cechu perfektně vysvětil tuplák a představení pokračovalo čestným
skokem. Řídil ho vtipně a s přehledem 1. starší cechu Emil Kuchař za občasné asistence
ostravských semestrů Prdlačky a Krajníka. Z pěti skokanů byly tři fuksie a „prubování“

bylo tentokrát náročné - některé otázky Emila dělaly skokanům trochu problémy.
Nakonec ale všichni náročnou procedurou prošli a mohli se rodinám pochlubit čestným
glejtem. Diváci nás příjemně překvapili - se zaujetím a pozorně sledovali naše
představení.
Večer vrcholil třemi významnými hudebními skupinami (Červení panteři, The Beatles
Revival a Žlutý pes s Ondřejem Hejmou) a byl korunován scénickým ohňostrojem u
kostela sv. Vavřince.
Mimo hlavní pódium probíhal souběžně program ještě na pódiu ve Školní ulici a v
několika pivních stanech a střed města patřil i historickému tržišti.
Dopoledne v neděli 18. 9. 2011
patřilo rozloučení starosty Chodova se zástupci delegací a ostatní účastníci setkání využili
možnost exkurze na Velkolom Jiří (Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.) a poté na
Kaolinový lom (Sedlecký kaolin a.s.). Počasí vydrželo téměř do poslední chvíle, takže celý
program jsme mohli absolvovat prakticky suchou nohou.
Patnácté setkání skončilo, ať žije 16. setkání 20. - 22. dubna 2012 v Chomutově.
Pavel David, Příbram 19. 9. 2011

