
Pamětní vstupenka
Oslava 220 let hutě (1786-2006)

v rámci 10. ročníku společensko – prezentační akce Opět po roce
Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. – 10. 10. 2006

220 let



 JIŽ OPĚT Z VĚŽE ZAZNÍVÁ

1.  Již opět z věže zaznívá 
tichounké zvonku lkání, 
již chop se každý kladiva 
a měj se k dolování. 
[: Obejmi každý milku svou 
a rozejdi se s předrahou, 
jak káže horstva duch! 
Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh, 
zdař Bůh! :]

2.  Spěcháme s myslí veselou 
v podzemní světa říše 
a každý má se k práci své, 
čilostí vše jen dýše. 
[: Slyšet je prachu rachoty, 
kladiv, želízek klepoty 
a kol a strojů ruch! 
Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh, 
zdař Bůh! :]

3.  A když poslední chvíle nám 
zaznívá do noci temné, 
vždy bdí nad námi nebes pán, 
jenž má nás v moci své věrné. 
[: Sbohem buď, milko, pláče nech, 
pozbude horník strastí všech 
a k nebi vznese se duch! 
Zdař Bůh, zdař Bůh, zdař Bůh, 
zdař Bůh! :]

 HORNICKÝ STAV

1.  Hornický stav budiž velebený, 
hornický stav, to je naše slast, 
byť postrádal třeba světlo denní, 
činí vše jen pro svou drahou vlast.

Refrén:  [: Ano, synům všech dolů i všech bání 
vlídně ruku k přátelství dej! :] 
[: Jen zdaru měj, jen zdaru měj, 
jen zdaru měj hornický stav! :] 

2.  Neslyšíte zvonku jasné znění, 
neslyšíte, klepačka nás zve? 
Nuže, bratři, k dolu bez prodlení, 
ať ”Zdař Bůh„ zaznívá tam i zde.

Refrén:  [: Ano, synům všech dolů i všech bání 
vlídně ruku k přátelství dej! :]  
[: Jen zdaru měj, jen zdaru měj, 
jen zdaru měj hornický stav! :] 

3.  A když práce naše dokonána 
a dobyt je přebohatý kov, 
odměna nám za to bude dána, 
věnec slávy ověnčí náš rov.

Refrén:  [: Ano, synům všech dolů i všech bání 
vlídně ruku k přátelství dej! :]  
[: Jen zdaru měj, jen zdaru měj, 
jen zdaru měj hornický stav! :] 


