
před pátou hodinou k bráně Matky Boží. Průvod byl poprvé ozdoben obří loutkou 
svatého Martina, která sotva projde bránou. Po skončení jsme měli od města při-
praveny řízky v jídelně na Benešově ulici.

16. prosince 2016 - VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Na závěr roku byla jako vždy slavnostní předvánoční schůze s dárky, tentokráte  
v Penzionu Gustava Mahlera na hradbách a s dárky na písmenko „L“. Velmi dobře 
jsme se bavili a bylo vidět, že jsme opravdu akční společenství.

FINANCE:
V roce 2016 jsme hospodařili s celkovými příjmy Kč 795.329,93 (přibližně 56% pří-
jmů činí dotace a příspěvky města Jihlavy, téměř 36% příjmů je tvořeno příspěvky 
účastníků výletů a tábora - Kč 287.765,-.
Z celkových příjmů jsme vynaložili Kč 280.100,- za kulturní program, Kč 80.917,- 
na propagaci, Kč 19.508,- na technické zajištění, Kč 35.303,30 na údržbu  
a pořízení kostýmů, Kč 296.926,- na výlety a tábor, Kč 37.034,87 na občerstvení  
a Kč 34.627,- na materiál. Celkové výdaje činily 784.416,17 Kč.
Hospodařili jsme tedy s přebytkem Kč 10.913,76.

KOSTÝMY:
Všechny kostýmy 
jsme nechali vyčis-
tit v jihlavské Prá-
delně a čistírně. 
Vyráběli jsme více 
než 20 husí do 
svatomartinského 
průvodu. Necha-
li jsme ušít nové 
prapory do ulic pro 
svatého Martina.

Spolek Jihlavský havířský průvod byl v roce 2015 velmi činorodým organismem. Kromě 
pravidelných měsíčních schůzek aktivně pořádal nebo byl spolupořadatelem několika 
významných kulturních událostí města Jihlavy. Kromě akcí v Jihlavě jsme se zúčastnili 
i několika setkání a kulturních událostí mimo naše město.

17. - 18. ledna 2015
PLZEŇ -  Evropské hlavní město kultury 2015 - zahájení
Byli jsme u toho, když tisíce lidí v Plzni přicházelo na náměstí Republiky ze čtyř stran 
a společně jsme sledovali velkolepou podívanou v režii bratrů Formanů. 
Nad hlavami 25 tisíci diváků šel svou hodinovou pouť z jedné věže kostela na věž 
katedrály svatého Bartoloměje švýcarský provazochodec David Dimitri. Byli jsme 
ubytovaní v krásném hotelu Slovan. V neděli dopoledne jsme navštívili muzeum Jiřího 
Trnky, Muzeum loutek, restauraci Na Spilce Plzeňského Prazdroje...

15. února  2015 - DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční dětský karneval ve spolupráci s Centrem pro rodinu Vysočina v sále DIODu. Měli 
jsme jako vždy na starosti občerstvení pro účastníky. 

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2015

4. prosince 2015 - SVATÁ BARBORA v ČESKÉM KRUMLOVĚ
Téměř plný autobus jihlavských havířů vyrazil na povedenou akci do Českého Krumlova, 
kam nás pozval místní hornický spolek. Průvod s kahany a loučemi procházel nádherným 
prostředím, historickými uličkami města skrz zámek až do parku k zámecké jízdárně, 
kde nás českokrumlovští vydatně hostili do pozdních nočních hodin. Dopoledne jsme 
si prohlíželi nově zrekonstruované kláštery. 
V sobotu v poledne se nám Český Krumlov opouštělo opravdu velmi těžko.

V pátek 22. prosince 2015 - VÁNOČNÍ BESÍDKA v BUENA VISTA
Na závěr roku byla jako vždy slavnostní předvánoční schůze s dárky. Tentokráte byly dárky 
na písmenko „B“, a k jídlu řízek nebo guláš.

FINANCE: V roce 2015 jsme hospodařili s celkovými příjmy .867.906,19 Kč
(přibližně 56% příjmů činí dotace města Jihlavy, dále městu Jihlavě fakturujeme výdaje 
na výlety (Č. Krumlov a průvod sv. Martin) Kč 78.632,-. Velká část příjmů
je tvořena příspěvky účastníků výletů a tábora - téměř 28%.
Z celkových příjmů jsme vynaložili Kč 293.600,- za kulturní program,
Kč 145.328,80 na propagaci, Kč 47.217,- na technické zajištění, Kč 4.212,- 
na autorské poplatky OSA, Kč 37.823,- na údržbu a pořízení kostýmů, 
Kč 237.246,- na výlety a tábor, Kč 23.589,- na občerstvení, Kč 42.580,- 
na materiál a Kč 8.413,- na režii a ostatní výdaje. 
Celkové výdaje činily 840.008,80 Kč.

KOSTÝMY: pořídili jsme nové 4 kabátky k novým postavám klopířů a 4 kabátky pregéřů, 
jelikož jsme chtěli doplnit postyvy z mincovnictví, které v jihlavském havířském průvodu 
nebyly nikdy zastoupeny. Bohužel nejsme příliš spokojeni 
s výsledkem a budeme usilovat o nápravu. Nechali jsme ušít nové prapory do ulic 
a největším počinem bylo, že jsme v průvodu představili zcela nový praporec. 
Byl také dokončen krátký animovaný film o historii Jihlavského havířského průvodu v režii 
Evy Bystrianské „O jihlavském havíření“.                                                                                        

www.havirskypruvod.cz

11. listopadu 2016 - SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ
Diváky na Masarykově náměstí už nikdy nikdo nespočítá stejně jako účastníky  
v průvodu svatého Martina. Stále více lidí už má své kostýmy a přichází se zařadit 

Zapsaný spolek Jihlavský havířský průvod v roce 2016 aktivně působil na poli kul-
tury a udržování tradic. Jeho činnost byla velmi pestrá a bohatá. Kromě menších 
akcí jsme se zúčastnili 21. setkání hornických měst a obcí v Příbrami. Spolupo-
řádali jsme největší kulturní události města Jihlavy. Podíleli jsme se na historické 
události Jihlavské dny - Heimattage - setkání jihlavských Němců v Jihlavě. Usku-
tečnili jsme historicky nejdelší zájezd do francouzského města Tours, vzdáleného 
téměř 1.400 km, na oslavy 1.700 let od narození svatého Martina. Zorganizovali 
jsme velký průvod při příjezdu svatého Martina do Jihlavy. Kromě toho jsme se 
pravidelně každý měsíc scházeli na schůzích, pečovali jsme o kostýmy a součásti 
a z důvodů rekonstrukce střechy na ZŠ Křížová jsme se museli stěhovat do prostor 
ZŠ Brněnská.

15. ledna 2016 - PROMÍTÁNÍ V DIODU
Tradiční vzpomínání na akce uplynulého roku při promítání fotek a videí.

16. ledna 2016 - DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval ve spolupráci s Centrem pro rodinu Vysočina v sále DIODu.  
Měli jsme jako vždy na starosti občerstvení pro účastníky.

5. února 2016 - TRADIČNÍ ÚNOROVÁ SCHŮZKA
Proběhla ve Zborné v hostinci U LÍPY.

24. února 2016 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE na VŠPJ
Skupinka postav z našeho průvodu vítala hosty mezinárodní konference cestovní-
ho ruchu.

v roce 2016



1. března 2016 - VALNÁ HROMADA
V Malé galerii Hotelu Gustav Mahler se konaly volby nového výboru spolku. Tajnou 
volbou byl zvolen výbor ve složení: Milan Kolář, Zdeněk Kučera, Zuzana Truplová, 
Jana Vítů, Jiří Jeřábek. Následně nově zvolený výbor volil předsedu spolku, kterým 
se stal Milan Kolář.

3. června 2016 - OTEVŘENÍ VLČINCE V ZOO
U příležitosti otevření nového výběhu pro vlky v jihlavské ZOO jsme byli přítomni 
slavnostní ceremonii, protože součástí vlčince je i malá připomínka jihlavského 
dolování.

10. - 12. června 2016 - SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST
Výletu do Příbrami se zúčastnil plný autobus jihlavských havířů. Absolvovali jsme 

páteční večerní „Čepobití“ zakončené ohňostro-
jem, sobotní velkolepý průvod a následný boha-
tý doprovodný program. V neděli jsme se vraceli 
přes zámek Orlík, pluli jsme lodí na hrad Zvíkov 
a přes „Zeměráj“ jsme se vrátili do Jihlavy.

22. června 2016 - ŽIVÝ OBRAZ
Jihlavské havíře reprezentovala asi třicetičlenná 
skupinka v živém obraze, připomínajícím 580 let 
od přijetí Basilejských kompaktát v Jihlavě.

24. - 25. června 2016 - JIHLAVSKÝ  
HAVÍŘSKÝ PRŮVOD, JIHLAVSKÉ DNY 
HEIMATTAGE
Po sedmdesáti letech od vyhnání se mohli 
poprvé jihlavští Němci sejít v Jihlavě. Oficia-
lit, vernisáží výstav, křtů knih, rautů a pietních 
aktů bylo bezpočet. My jsme se věnovali pře-

devším našim průvodům, kterých 
se zúčastnilo nejméně 170 dětí. 
Velké představy jsme měli přede-
vším o nedělní akci -  POUŤ KE 
SVATÉMU JÁNU, kterou máme 
velmi rádi. Určitě nás to posunulo 
zase někam dál, zvláště s novým 
uspořádáním posezení v sousední 
zahradě. Program u kostelíku byl 
bohatý: velká mše, skřipácká mu-
zika, Divadlo TEJP, Divadlo Cylin-
dr, Vojta Vrtek, Folklórní soubory 
Dřeváček a Šípek, Létající rabín, 
Divadlo Já to jsem, Bee Band  
a Víťa Marčík.

1. - 4. července 2016 - TOURS - FRANCIE
Účast na celosvětovém setkání oslavujícím 1.700 let od narození svatého Martina. 
Pozvánka na takovou akci se nedala odmítnout. Díky pomoci herce Horáckého  

divadla a Divadla TEJP Jakuba 
Škrdly jsme po nocích vyráběli 
masky hus. Bylo nás přes čtyřicet, 
děti šly za husy a dospělí za selky 
a sedláky. Jakub Škrdla nesl obří 
loutku svatého Martina. Měli jsme 
velký úspěch a určitě jsme se mezi 
delegacemi z mnoha zemí neztra-
tili. Kromě krásného průvodu histo-
rickým městem jsme zažili brunch, 
pique-nique, světelný spektákl pro-
mítaný na katedrálu a hlavně dva 
krásné výlety k zámkům na Loiře - 

Amboise a Villandry. Cesty autobusem byly sice nekonečně dlouhé, ale za ty život-
ní zážitky určitě stály.

15. - 28. srpna 2016 - TÁBOR NA ROHOZNÉ - ÚŽASNÁ ZEMĚPLOCHA
Letního tábora na Rohozné se zúčastnilo 75 dětí, 18 vedoucích a 8 dospělých.


