Dekret
"My, Václav, král český, markrabí moravský etc., oceňujíce poctivé úsilí všech věrných a
poctivých pracovníků v našich dolech o rozkvět našich hor, rozhodli jsme se jim udělit
právo veselých hornických slavností pořádání.
Aby alespoň jedenkrát do roka se v hojném počtu sešli a porokovali o vykonané práci,
co dobrého a nového jeden každý ve své práci vynašel či poznal, aby poctivě sdělil svým
druhům a tak, aby svůj um společně věděním i zkušeností zbystřili a nejen věcem vážným,
ale i s myslí veselou přehojným písním hornickým zaznívati dali.
Aby na těchto shromážděních nové členy stavu hornického vlídně přivítali a složení
slibu věrnosti hornickému povolání od nich vyžádali.
Ve slibu tomto nechť jeden každý se zavazuje ne toliko věrnost stavu hornickému
zachovati, ale i všeho lajdáctva, bezpečnosti nedbání a sebe samého i druhů svých od
nebezpečenství ostřihati.
Ti pak, kteří již slavnostní slib věrnosti složili a svojí prací i životem k hornickému stavu
prokázali, aby každoročně svoji bystrost a kumšt veřejně prokázali různými způsoby
prubování, hlavně pak střílením ku ptáku. Aby se tak dálo poctivě a důstojně,
ustanovujeme čestný úřad perkmistra veselých slavností hornických, kterýchžto nad
skládáním slibu věrnosti stavu hornickému bedlivě a přísně dohlédati bude.
Ku pomoci pak z vůle perkmistra veselých slavností hornických budiž ustaveno pár
mistrů cechovních podle druhu práce, kterýžto každý z těchto mistrů všechny uchazeče o
přijetí do stavu hornického zprubuje a prověří podle obyčeje těchto cechů. Za mistry budiž
povoláni zkušení z řad bezúhonných a ctihodných pracovníků hor našich.
Ježto k práci je nezbytné zvláště heslo "mens sana in corpore sano" (zdravá mysl ve
zdravém těle) ukládáme, aby skládání slibu věrnosti všeho mračení a rmoucení prázdné
bylo, proto nechť všichni s myslí veselou a náležitou důstojností slavnosti této se zúčastní,
k čemuž my svoji přízeň znovu potvrzujeme.
K tomuto milému účelu, početným způsobem prostředky peněžní nastřádané, rádi
uvolniti dovolujeme.
Dáno na Horách Kutných v den Lucie v měsíci Octobru LP 1383".

