
11.11.2010  - SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ - tentokráte měl průvod Svatého 
Martina opět asi sto kostýmovaných účastníků. Svatý Martin přijel do Jihlavy 
po třinácté. Vítali jej radní města Jihlavy a tisíce návštěvníků. Po průvodu jsme 
tentokráte neměli žádné zázemí. Někteří z nás večeřeli s našimi přáteli 
z Rudolfova na bývalé Rychtě v Komenského ulici (dnes Milenium), někteří 
poseděli v Muzejní kavárně, kde se vše zakonči-
lo zpěvem hornických písní. Zuzka zhodnotila 
tuto akci jako „luxusní záležitost“.

9.10.2010 - JEZDOVICE - skupinka jihlavských 
havířů se zúčastnila slavnostního odhalení 
dřevěné sochy havíře na hrázi jezdovického 
rybníka.

.
19.11.2010 - SETKÁNÍ 
VŠECH ČLENŮ 
A PŘÍZNIVCŮ NAŠEHO 
SPOLKU - Projekcí fotografií, 
videí a DVD jsme si připome-
nuli vše, co se v uplynulém 
roce odehrálo.

Rok 2010 byl tím sudým rokem, kdy se u nás v Jihlavě neodehrávaly žádné velké 
oslavy, kdy vlastně měl náš spolek odpočívat. Přesto jsme uspořádali několik 
tradičních akcí a zúčastnili se několika významných událostí. Samozřejmostí také 
je, že nepřetržitě pečujeme o kostýmy a šijeme nové.

16.1.2010 -  DĚTSKÝ KARNEVAL
ve spolupráci s Centrem 
pro rodinu. V refektáři 
Hotelu Gustav Mahler 
se sešlo na dvě stě dětí 
v maskách.

2.3.2010 - VALNÁ 
HROMADA 
Konala se jako vždy 
první úterý v měsíci 
březnu v Hotelu Gustav 
Mahler. Byla to jako 
obvykle slavnostnější 
schůze našeho spolku, 
na které plánujeme 
činnost, schvalujeme 
zprávu o činnosti, 
rozpočet a účetní 
uzávěrku. Sešly se 
přibližně dvě desítky 
členů. Proběhly volby 
nového výboru našeho 
spolku a byli zvoleni: 
Milan Kolář, Zdeněk 
Kučera, Zuzana 
Truplová, Jana Vítů, 
Miluška Dvořáčková, 
Marcela Homolková, 
Věra Nováková, Jirka 
Jeřábek, Vojta Kavina.

Rok to byl úspěšný. 
             Budeme rádi vzpomínat!

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2010



27.3.2010 - ROTARY KLUB
Při příležitosti konání 
celostátního setkání členů 
Rotary klubu v Jihlavě jsme 
byli požádáni o přednesení 
zdravice. Akce se zúčastnilo 
19 postav našeho průvodu 
v kostýmech a uniformách.

15.5.2010 - PŘÍBRAM
Výlet do největšího hornické-
ho muzea v ČR naplnil 
téměř celý autobus zájemců. 
Zúčastnilo se 36 jihlavských 
havířů a vrátili se spokojení.

5.6.2010 - 
RUDOLFOV
Rudolfovští jsou 
našimi nejbližší-
mi partnery 
a proto naše 
účast na jejich 
slavnostech  
bývá již tradiční. 
Tentokráte se 
do Rudolfova 
vypravilo 
19  účastníků, 
kteří důstojně 
reprezentovali 
naše občanské 
sdružení Jihlav- 
ský havířský 
průvod.

Péro za 
kloboukem“ a kejklíř Vojta Vrtek, 15:00 - 16:00 hod. - Dragabanda a harmonikář 
Jindra, 16:00 - 17:00 hod. -  Cimbal Classic, 17:00 - 18:00 hod. - provazochodky-
ně Kristýna a teátr Víti Marčíka - Sněhurka a sedm trpaslíků, 20:00 - 22:00 hod. - 
Víťa Marčík - Romeo a Julie i v dešti.

21.6.2010 - POUŤ KE SVATÉMU JÁNU 
Potřetí jsme uspořádali Pouť ke svatému Jánu. Potřetí se setkala s kladnými 
ohlasy a zúčastnilo se jí několik stovek návštěvníků. Jihlavský havířský průvod 
od ZŠ Křížová ke kostelíku svatého Jána na mši svatou a zpět čítal přibližně 
50 dětí v kostýmech, což je velký úspěch. Za poměrně chladného počasí se 
kolem kostelíka odehrál  bohatý kulturní program: 11:30 - 12:00 hod.-  Anička 
Duchaňová - Příběh dědka Všudefouse, 12:00 - 13:00 hod. - žonglování 
s Adélkou a bubnování s Matějem,  13:00 - 15:00 hod. - orchestr „

16.- 26.8.2010 LETNÍ TÁBOR NA ROHOZNÉ 
Již podeváté se konal náš letní tábor na Rohozné.  Jedenáct dní v krásné přírodě 
v klidové oblasti Čeřínku nabízí pestrý program, o který se tentokrát poprvé 
postaral tým úplně nových mladých instruktorů. Dopadlo to nad očekávání!
Byly to dny plné her, soutěží, zážitků, táboření, legrace i poetických večerů...

10. - 12.9.2010 SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ VE STŘÍBŘE
Přes velké úsilí se nakonec podařilo vypravit na naše první setkání hornických 
měst a obcí přeplněný autobus účastníků. Dokonce nás doprovázelo ještě jedno 
osobní auto. V průvodu se nás nakonec sešlo 55 kostýmovaných postav. Z toho 
bylo 20 dospělých v uniformách, což v historii nemá obdoby. Na setkání se nám 
moc líbilo a dovezli jsme Glejt za nejpočetnější hornickou delegaci a Glejt za  
nejoriginálnější hornickou delegaci. Cestou do Stříbra jsme si udělali výlet na 
Křivoklát a cestou zpět jsme se zastavili na hradě Krakovci.


