
Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2017

27. ledna 2017 - PROMÍTÁNÍ FOTEK A VIDEÍ
Pravidelně si za dlouhých zimních večerů děláváme promítání fotek a videí  
z činnosti našeho spolku za uplynulý rok v DIODu.

4. února  2017 - DĚTSKÝ KARNEVAL
Ve spolupráci s Centrem pro rodinu jako každý rok participujeme při organizaci dět-
ského karnevalu. Naším úkolem bývá tradičně starost a péče o občerstvení. Naše 
maminky to umějí opravdu nejlépe!

10. února 2017 - TRADIČNÍ SCHŮZE SPOLKU v HOSTINCI U LÍPY
Únorová schůze spolku ve Zborné u dobrého jídla a pití je tradicí, kterou jsme  
si zavedli a na které se dá těžko něco změnit. Moc toho nevyřešíme, ale snaha  
o zlepšení úrovně našeho sborového zpěvu vždy ke konci schůze, po náležité kon-
zumaci, je veliká. Na udržení dobrých vztahů v naší havířské komunitě hraje tato 
únorová schůze určitě velmi důležitou roli.

9. března 2017 - VALNÁ HROMADA
Valná hromada se konala tentokráte v salonku Radničního pivovaru. Vyslechli jsme 
zprávu o činnosti za rok 2016, zprávu o údržbě kostýmů a zprávu o členské zá-
kladně našeho spolku a odsouhlasili jsme si účetní uzávěrku, rozpočet na rok 2017  
a plán činnosti.

20. dubna 2017 - STĚHOVÁNÍ
Na čtvrtek 20. dubna jsme naplánovali stěhování krabic ze ZŠ Brněnská zpět  
na ZŠ Křížová. Každá ruka, která pomohla se snášením a vynášením krabic byla 
vítána. Stěhování dopadlo velmi dobře, takže ke konci dubna 2017 jsme byli kom-
pletně zpátky na naší staronové půdě. Díky!

15. června 2017 
WALDKIRCHEN
Každé dva roky jezdíme 
na setkání jihlavských 
Němců do rakouského 
Waldkirchenu, kde si 
připomínáme slavnou 
historii našeho města 
a neslavný odsun jih-
lavských Němců a jeho 
tragické následky. 
(8 účastníků)

v roce 2017

ZÁPIS NA SEZNAM  
NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ 
LIDOVÉ KULTURY
O zapsání Jihlavského havířského 
průvodu na Seznam nemateriálních 
statků tradiční lidové kultury Kraje  
Vysočina rozhodlo v samém závěru 
roku 2017 Regionální pracoviště tra-
diční lidové kultury při Muzeu Vysoči-
ny Třebíč, které je od roku 2005 pově-
řeno péčí o tradiční lidovou kulturu na 
území Kraje Vysočina a od roku 2013 

i vedením soupisu regionálně významných projevů tradiční lidové kultury. Zápisu 
Jihlavského havířského průvodu na krajský seznam předcházelo zpracování po-
drobné dokumentace etnografkou jihlavského muzea Danou Novákovou ve spolu-
práci s nositelem statku, kterým je Jihlavský havířský průvod, z. s.

FINANCE:
V roce 2017 jsme hospodařili s celkovými rekordními příjmy 950.834,74 Kč.  
(Stále větší podíl - přibližně 53% příjmů činí dotace města Jihlavy, dále městu Jih-
lavě fakturujeme výdaje na výlety (Chomutov, Tours a Příjezd sv. Martina do Jihla-
vy) Kč 53.660,-. Velká část příjmů je tvořena příspěvky účastníků výletů a tábora  
- téměř 36%. Podíl vlastních zdrojů a příspěvků účastníků roste.
Z celkových příjmů jsme vynaložili Kč 331.891,- za kulturní program, Kč 80.917,- 
na propagaci, Kč 19.508,- na technické zajištění, Kč 113.249,- na údržbu a poří-
zení kostýmů, Kč 269.124,- na výlety a tábor, na materiál a Kč 51.307,- a na režii 
a ostatní výdaje (občerstvení) Kč 86.467,-. Celkové výdaje činily Kč 951.463,76.

KOSTÝMY:
Na svatého Martina přijela do Jihlavy delegace z Německa a přivezla nám jako dar 
36 kostýmů s veškerými součástmi. Kromě nedefinovatelné historické hodnoty by 
bylo možné odhadnout náklady na pořízení těchto kostýmů na cca Kč 250.000,-. 
Také jsme pořídili 21 párů nových bot.



16. - 18. června 2017 
SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST 
CHOMUTOV
Na setkání horníků jsme tentokrát  
vyráželi s plným autobusem dětí  
už po desáté. (2010 Stříbro, 2011 Cho-
dov, 2012 Chomutov a Pezinok, 2013 
Košice a Kladno, 2014 Český Krumlov, 
2015 Barbora v Českém Krumlově, 
2016 Příbram, 2017 Chomutov. Vyne-
chali jsme pouze Havířov v roce 2015.)  
Cestou jsme zastavili na malou chvilku  
v Panenském Týnci. V Chomutově jsme absolvovali slavnostní průvod a využili 
nabízený volný vstup do zoologické zahrady. A v neděli ráno jsme vyrazili na výlet  
do Německé republiky, přes krásné místo Krušných hor s tradicí vyřezávání dře-
věných soch v Blockhausenu, do města Freiberg s podobnou historií, jakou má 
Jihlava. Tam jsme absolvovali prohlídku muzea a města a na cestě zpět jsme  
si našli nádherné místo na oběd na Komáří vížce. (45 účastníků)

23. - 25. června 2017 - HAVÍŘENÍ 2017, JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ  
PRŮVOD A POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
V pátek 23. června v 18:00 hod. a v sobotu 24. června 2017 v 10:00 hod. dopo-
ledne kráčel podle prastaré tradice ulicemi Jihlavy náš havířský průvod. V pátek  
po průvodu zahrál na náměstí především pro děti Kašpárek v rohlíku, kde účinkoval 
náš někdejší první perkmistr Ondra Bauer. Vrcholem večera byl koncert Petra Píši  

a jeho Zatrestbandu. V sobotu odpoledne pro-
bíhal na náměstí Koncert bez hranic, za radnicí 
přehlídka dechovek a okolo brány Matky Boží 
program pro děti. Nedělní Pouť ke svatému 
Jánu hostila Divadlo T.E.J.P., Pramínek, Voj-
tu Vrtka, Divadlo Koňmo, Funny Fellows, Víťu 
Marčíka a slovenskou šansonierku Zdenku  
Trvalcovou a další. (téměř 190 dětí v kostýmech  
a 16 maminek v uniformách)

30. června - 3. července 2017 
TOURS FRANCIE
Jihlavský havířský průvod se již podruhé zú-
častnil oslav spojených se jménem svatého 
Martina ve francouzském městě Tours, kde 
tento světec ve 4. století žil a zemřel. Město 
Tours tento rok pozvalo na oslavy 16 delegací  
z 11 zemí (Francie, Česká republika, Bel-
gie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Nizozemí,  
Rakousko, Skotsko, Slovinsko a Španělsko). 

Mezi více než 350 účastníky  
v průvodu měla skupinka Jihla-
vanů stejně jako loni významné 
a nezastupitelné místo. Kromě 
obří loutky Martina zapůjče-
né od pana Jakuba Škrdly, byli  
v sobotním průvodu historickým 
jádrem města za naši skupinu  
k vidění také chůdaři nesoucí vlaj-
ku České republiky a města Jih-
lavy, děti ve věku 12-17 let v mas-
kách hus odkazujících na pověst  

o Martinovi, a další účastníci v selských kostýmech, zpívající české lidové písně  
a doprovázeni hrou na kytaru.

16. - 29. srpna 2017 - TÁBOR 
NA ROHOZNÉ - SEVERNAYA 
Tradičního letního tábora se zú-
častnilo 64 dětí, 21 vedoucích  
a 6 dospělých. Byli jsme také na vý-
letě v Telči.

6. - 8. října 2017 - VÝJEZDNÍ 
ZASEDÁNÍ MIKULOV
Velmi zdařilou akcí by se dal nazvat náš zájezd do Mikulova v době nejlepšího 
burčáku. Výjezdního zasedání se zúčastnilo na 25 členů našeho spolku a během 
sobotního večera jsme velmi dobře zjistili, kde je díra na trhu. Stinnou stránkou 
výletu byl úraz Zuzky, kterou jsme za velkých bolestí a nářků dovedli do penzi-
onu a ráno musela být transportována zvláštním autem zpět do Jihlavy, zatímco  
my ostatní jsme si užívali nádherné cesty vlakem. Jestli má nějaká akce být nazvá-
na „teambuildingem“, pak to byla právě tato.

11. listopadu 2017 - SVATÝ MARTIN
Podvacáté! Nepočítaných diváků, nepočítaných 
účastníků v průvodu, nová skupinka andílků  
a poprvé skromné občerstvení po průvodu  
v gotickém sále radnice. Rekordní prodej  
v našem stánku s havířským svařáčkem. Velmi 
podařená akce. 

22. prosince 2017 - VÁNOČNÍ BESÍDKA
Na závěr roku byla slavnostní předvánoční schů-
ze s večeří a dárky v pensionu Gustav Mahler  
na hradbách. Tentokráte bylo novinkou promítání 
a dárky byly na písmenko „o“.


