
 

 

15. reprezentační hornický ples se konal 26. ledna 2013. 

Již po patnácté - uspořádali jsme opět reprezentační 
hornický ples. A protože máme chuť představit vždy něco 
nového, zaujal některé členy Cechu úchylný nápad Emila 
Kuchaře nacvičit taneční vystoupení -řek Zorba, čili Syrtaki. 
K údivu jeho samého nachytal na tento nápad dalších 7 
„tanečníků“ za pak pod vedením Pavly a s technickou 
podporou Pavla začalo několikatýdenní martyrium zkoušek. 

 

Výsledek měl ale obrovský 
úspěch. V den plesu proběhly 
ještě poslední dvě zkoušky a ve 
23 hod nastoupil taneční 
soubor na parket a uchvátil 
publikum tak, že musel své 
vystoupení opakovat. 

 

A jak to vypadalo poprvé uvidíte zde a jak vypadala publikem bouřlivě vyžádaná repríza 
je zde  . 

Zde je i pár aktérů po vystoupení. 

 

Do třetice se můžete podívat, jak viděli ples reportéři Gym TV  
zde (začátek reportáže o plesu Cechu PHH je min7:12, 
rubrika Za humny). 

Náš ples se nám bohužel časově kryl s druhým, velmi populárním příbramským plesem a 
to Divadelním. Divadlo ke svému plesu vytvořilo nádherný reklamní spot, jak si 
divadelníci představují horníky. Zde je na něj odkaz: 

http://www.pribram.cz/clanek-pribramske-horniky-desi-divadelni-ples-video 

My jsme se bouřlivě zasmáli a natočili odpověď - jak si zase my představujeme 
divadelníky.  

Odkaz naleznete zde:   http://youtu.be/iqgwUxf_5D4 

A na příští rok jsme se s divadelníky již domluvili, a zájemce o oba plesy ujišťujeme, že 
každý bude v lednu 2014 v jiném termínu. Ten náš 18. 1. 2014 a divadelní 25. 1. 2014. 

 

Pavel David 
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