„Hornická paráda“ v Praze
✓
✓
✓
✓

Výstava kahanů, lamp a svítidel.
Průvod krojovaných zástupců hornických spolků
z bývalého Československa.
Uctění památky hornického svátku sv. Barbory
u sochy na Karlově mostě.
Přijetí zástupců hornických spolků předsedou
Parlamentu poslanecké sněmovny České
republiky.
Hornický spolek v Praze dne 4. prosince 2018 pořádá
„Hornickou parádu“ v Praze u příležitosti oslav svátku
sv. Barbory, ochránkyně horníků, kameníků, dělostřelců,
hasičů a dalších oborů lidské činnosti, a v rámci oslav
100. výročí vzniku republiky.

Součástí „Hornické parády“ je expozice černobílých fotografií kahanů, lamp a svítidel, průvod
krojovaných zástupců hornických spolků z bývalého Československa, uctění památky
sv. Barbory u sochy na Karlově mostě a přijetí zástupců hornických spolků předsedou
Parlamentu poslanecké sněmovny České republiky.
Bez ohledu na stávající stav hornictví podstatou „Hornické parády“ bude proud nejen mladých,
ale i vysloužilých horníků, kteří při tom všem omládnou a zapomenou na zdravotní potíže, které
si přinesli z těžkých pracovních podmínek. Všichni zástupci hornických spolků budou
v hornických krojích, 29 praporečníků ponese spolkové prapory, ostatní horníci budou mít
v ruce kahan nebo rázovitou hůl – tzv. švancaru.
Pochodující proud asi 200 horníků přes Karlův most za doprovodu městských strážníků na
koních bude doprovázen hornickou kapelou a hornickými písněmi.

✓ Výstava kahanů, lamp a svítidel
„Hornické parádě“ v předvečer oslav hornického svátku
sv. Barbory předchází zpřístupnění expozice černobílých
fotografií kahanů, lamp a svítidel používaných v podmínkách
českého a slovenského hornictví.
Černobílé fotografie umocňující světlo a stín z používaných
svítidel při těžbě nerostů v podzemí rovněž podtrhují stávající
etapu vývoje českého hornictví.
Výstava zdokumentovaných kahanů, lamp a svítidel bude
veřejnosti volně přístupná od 13:00 hod. dne 3. prosince 2018
v prvním patře sídla Hornického spolku Praha, v Domě
techniky ČSVTS Praha na Novotného lávce 200/5.
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✓ Průvod krojovaných
Československa

zástupců

hornických

spolků

z bývalého

Průvod krojovaných zástupců1 hornických spolků z bývalého Československa vykročí
v 11:00 hod. dne 4. prosince 2018 z Valentínské ulice směrem do Platnéřské ulice
přes Karlův Most na Malostranské náměstí.

Cíl pochodujícího proudu 31 spolků z Čech2 a Združenia baníckých spolkov a cechov
Slovenské republiky je před Štemberským palácem.

✓ Uctění památky hornického svátku sv. Barbory u sochy na Karlově
mostě.

Průvod krojovaných zástupců hornických spolků se zastaví na Karlově mostě. K uctění
památky hornického svátku položí přední zástupci hornických spolků věnec u sochy
sv. Barbory a tradičně zapálí svíčku. Po zaznění hornické hymny „Hornický stav“
bude pochodující proud horníků pokračovat na Malostranské náměstí.
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Před pochodem bude každý zástupce hornického spolku slavnostně „ošerpován“ stuhou v hornických barvách
a dále náležitě připraven na pochod. Slavnostní ceremonii provede prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c., děkan
Hornicko - geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, v uzavřených prostorách
restaurace U Parlamentu mezi 10:00 – 11:00 hod.
2
Spolky Čech jsou zastoupené jihlavskými střelci, dělostřelci z Jihlavy, cechem Příbramských hutníků-olovářů,
cechem Příbramských horníků a hutníků, Dolu Jan Šverma, Severočeských dolů, Historických Rudných dolů
Mědník, Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti, Hornicko-historického spolku Planá, Hornickohistorického spolku pod Ralskem, Hornicko-historickým spolkem Stříbro, Hornicko-historickým spolkem ZUD
Zbůch, Hornickým spolkem Barbora Kutná Hora, Hornickým spolkem "Rozkvět" Sedliště, Hornickým spolkem
Český Krumlov, Hornickým spolkem Mitrowitz Nové Mitrovice, Hornickým spolkem Prokop VŠB – TU, Kladno klubem hornických tradic, Hornickým spolkem Solles Chodov, Hornickým spolkem UD Hamr, Klubem přátel
Hornického muzea v Ostravě, Kroužkem krojovaných horníků Barbora Stonava, Kroužkem krojovaných horníků
dolu František, Nadací Georgia Agricoly, Nadací Landek Ostrava, Společností přátel Rudolfova, Spolkem horníků
Barbora, Horním Slavkovem – Krásno, Spolkem Prokop Příbram, Spolkem Řimbaba Bohutín, Spolkem
severočeských havířů a Hornickým spolkem Praha.
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✓ Přijetí

zástupců hornických spolků
poslanecké sněmovny České republiky.

předsedou

Parlamentu

Na Malostranském náměstí pozdraví horníky ze Štemberského paláce Ing. Josef Hájek,
poslanec Parlamentu České republiky a patron cechu hornického.
Ve Dvoraně Štemberského paláce přijme polovinu zástupců hornických spolků
Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Slavnostního přijetí zástupců hornických spolků se rovněž zúčastní čelní zástupci hornických
společností a předseda Českého báňského úřadu.
K prezentaci činnosti hornických spolků ve Dvoraně Štemberského paláce zaujme mezi
informačními panely čestné místo Nadace LANDEK Ostrava.

K prezentaci činností hornických společností ve Dvoraně Štemberského paláce zaujmou
mezi informačními panely čestné místo Severočeské doly, a.s.

3

K prezentaci podařených návratů dočasně dotčeného území těžbou ložisek nerostů zpět
k využití vlastníkům pozemků a další veřejností ve Dvoraně Štemberského paláce zaujme
část fotografické expozice Ing. Stanislava Štýse, Dr.Sc., který ví, že území umíme dát ještě
do lepšího pořádku, než bylo před těžbou.
Druhá polovina zástupců hornických spolků bude pokračovat na Maltézské náměstí.

Ke společnému slavnostnímu zakončení „Hornické parády“ dojde v uzavřených sklepních
prostorách restaurace Konírna mezi 12:00 – 14:00 hod.
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