OSLAVA 70. VÝROČÍ URANOVÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE
Ve čtvrtek 17. března 2016 se v hotelu Don Giovanni konal slavnostní večer u
příležitosti oslav 70 let uranového průmyslu v České republice. Cech byl organizátory
osloven, aby jako pěvecké těleso přednesl několik hornických karmín a propojil tak
jednotlivé části večera. Vyrazili jsme v sestavě SVNP Emil Kuchař, Em. SVNP Míra
Šťastný, Vašek Beck, Zdeňkové Kunický, Cvrk,
Trnka a Mráz, Vráťa Furst, Michal Šimánek a
Honza Šťastný. Akci samotné předcházelo
několik nácviků a sezpívání, protože jsme
Cechu nechtěli udělat

ostudu.

Jak bývá

zvykem, zadání pořadatele se několikráte
změnilo a tak ze dvou karmín byly nakonec
čtyři a to Hornická hymna, Vy havrani umazaní, Snad je to přece jen možná věc a jako
poslední naše vzpomínková Již opět z věže zaznívá.
Akce samotná začala drobným zpožděním, kdy
jsme vyčkávali příjezdu pana ministra průmyslu
a obchodu Ing. Jana Mládka. Na úvod zazněla
Hornická hymna, po níž ředitele s. p. Diamo
Ing. T. Rychtařík přivítal hosty.
Následovaly

krátké

projevy

či

zdravice

významných hostů večera (Ing. Mládka, Ing.
Drábové a dalších). Po těchto slovech Cech zazpíval karmíny Vy havrani a příbramskou Gellnerovu - Snad je to přece jen možná věc. Ve druhé části večera prezentoval ředitel s. p.
Diamo současné aktivity podniku na území státu a nástin budoucího vývoje.
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Posléze došlo ke křtu výroční publikace s.p.
Diamo. Role kmotrů se ujali pan ministr Ing.
Mládek a ředitel s.p. Ing. Rychtařík. Oficiální
část večera ukončil Cech zpěvem karmíny Již
opět z věže zaznívá, při které vzpomínáme na
naše kamarády fárající poslední šichtu na
nebeské šachtě.
Následovala volná zábava, kde si zúčastnění
mohli mezi sebou neformálně pohovořit či
zavzpomínat na staré časy, dát pivo či něco
ostřejšího. Cech se uchýlil na strategické místo
u vstupu do sálu, kde u stolků s prezenčními
listinami, ale hlavně lepými děvami ze Stráže
pokračoval ve zpěvu a zábavě.
Akce končila krátce po 22. hodině, kdy jsme v dobré náladě a vyslovené pochvale
organizátorů nastoupili cestu do rodného podhůří Brd.
Za Cech PHH
Vašek Beck
Zdař Bůh!
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