
Prožili jsme spolu patnáctý rok existence občanského sdružení Jihlavský havířský 
průvod. Je nás dvě desítky aktivních členů - dobrovolníků a v průběhu roku 
organizujeme několik významných kulturních událostí našeho města. Jejich výčet 
je skromný, ale účastníky našich akcí můžeme počítat na tisíce.

29.1.2011 -  
DĚTSKÝ KARNEVAL
jsme pořádali opět ve  
spolupráci s Centrem pro 
rodinu. V refektáři Hotelu 
Gustav Mahler se sešlo 
minimálně dvě stě dětí 
v maskách. Maminky
se jako obvykle postaraly 
o bohaté občerstvení.

3.2.2011 - ZBORNÁ
HOSTINEC U LÍPY - 
Zakládáme novou tradici. 
Únorová členská schůze se 
odehrála v Hostinci 
U Lípy ve Zborné. Vzácnou 
návštěvou byli přátelé 
z Hornického spolku 
Prokop z Ostravy Roland 
Klimt a Ing.Otokar Krajník.

1.3.2011 - 
VALNÁ HROMADA 
Tradiční valná hromada se 
odehrála jako každý rok 
v Malé galerii Hotelu 
Gustav Mahler. Měla 
slavnostnější charakter, než 
mívají běžné schůzky 
našeho sdružení, které se 
jinak konají pravidelně 
každé první úterý v měsíci. 
Často ve vinárně Vinové, občas pracovně na půdě školy ZŠ Křížová.

16. - 18.9.2011 - 15. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST 
A OBCÍ V CHODOVĚ
Plný autobus 46 účastníků. Cestou do Chodova jsme 
navštívili zámek v Teplé nad Bečvou a prohlédli si 
Maurův relikviář. Svačinu jsme si udělali v nedalekém 
krásném městě Loket. Sobota patřila průvodu a kulturní-
mu programu na pódiu na náměstí. Za zmínku stojí 
neuvěřitelný projev našeho perkmistra Lukáše Colomba 
Wiesnera, který zcela nepřipraven na pódiu prezentoval 
postavy našeho průvodu takovým způsobem, že 
nejedna maminka pod pódiem zaslzela. Večer končil 
program nádherným ohňostrojem. V neděli jsme ještě 
navštívili vyhlídku nad uhelnou pánví a cestou domů 
jsme se zastavili v Karlových Varech, kde jsme se 
koupali v dešti v bazénu hotelu Thermál. Následovala 

ještě  procházka po pramenech s komentovanou prohlídkou s průvodkyní. 

11.11.2011  - SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ
Svatý Martin na bílém koni přijel do Jihlavy počtrnácté. Již drahnou řádku let jej 
pořádá naše občanské sdružení. Pravděpodobně prot, že lákalo dobré počasí, 
pátek a krásné datum 11.11.2011 přišlo opravdu hodně diváků. Většina z nich 
samozřejmě nemohla vidět ani svatého Martina ani náš přibližně stohlavý 
průvod. Jak s tímto svátkem naložit do budoucnosti je pro nás velká otázka.

25.11.2011 - SETKÁNÍ ČLENŮ A NEJVĚRNĚJŠÍCH PŘÍZNIVCŮ NAŠEHO 
SPOLKU v refektáři Hotelu Gustav Mahler
Projekcí fotografií, videí a DVD jsme si připomenuli vše, co se v uplynulém roce 
odehrálo.

4.12.2011 - RUDOLFOV - BARBORČINO SVĚTLO
Jedno osobní auto se vypravilo na akci Barborčino světlo do 
Rudolfova, aby oplatilo návštěvu rudolfovských u nás v průvodu 
na svatého Martina.

20.12.2011 - SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM - Teátr Víti Marčíka 
Divadelní hra v gotické síni jihlavské radnice a následné 
předvánoční posezení s dárečky v radničním pivovaru bylo 
pěkným zakončení kalendářního roku 2011, který můžeme 
označit za úspěšný. 

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2011

Kdy v minulosti bylo Jihlavskému havířskému průvodu tak dobře?



30.4.2011 - VÝLET DO JEZDOVIC
Pod vedením Milušky Dvořáčkové jsme absolvovali krásnou jarní vycházku 
z Kostelce proti proudu řeky Jihlavy do Dolní Cerekve a přes kopec do Jezdovic, 
kde jsme se setkali s našimi přáteli z Jezdovického okrašlovacího spolku 
a společně navštívili památky dolování.

28.5.2011 - 
DINOPARK - VYŠKOV
Výlet autobusem do 
Vyškova do Dinoparku 
vedla Věrka Nováková. 
Zúčastnilo se jej 26 dětí.

4.6.2011 - RUDOLFOV - 
HORNICKÉ 
SLAVNOSTI
Přibližně desítka našich 
členů reprezentovala
náš spolek na 
Hornických slavnostech
 v Rudolfově.

23.6.2011 - WALDKIRCHEN
Osmičlenná delegace se zúčastnila 
letošního jediného zahraničního 
zájezdu do nedalekého rakouského 
Waldkirchenu na tradiční slavnost 
Božího těla.

24. - 26.6.2011 - 
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
Největší událostí roku a vyvrcholení naší 
činnosti je samotný havířský průvod, který 
se konal podle úzkostlivě dodržovaného 
scénáře v pátek v 18:00hod., v sobotu 
v 10:00 hod. a v neděli pokračoval Poutí 
ke svatému Jánu. Tomu všemu ještě 
předcházela účast menší skupinky dětí 
v kostýmech na předávání Cen města 
Jihlavy a účast na zahájení výstavy „Nikdy 
zcela neodešli…“ v Domě Gustava 
Mahlera. O všechny průvody byl velký 

zájem ze strany dětí 
a dá se říci, že 
téměř všechny 
kostýmy, které 
máme, se v prů-
vodech objevily. 
Největší radost 
můžeme mít 
z nových dvou 
skupin. Jednu jsme 
nazývali „baroko“ 
a později se 
ukázalo, že jsou to 
naši „tři knížata“. 
Krásně se nám také 
podařilo zrekonstru-
ovat a do našeho 
průvodu zařadit 
původní „Röhrich-
gruppe“  dnes jsou to „poslední havíři“. Naše průvody se staly opět součástí 
Jihlavského havíření, které se skládalo krom naší akce z Koncertu bez hranic 
v amfiteátru na Heulose a z Pivního pábení, konaného tamtéž. Naše kulturní akce 
doprovázející průvody se odehrávaly v pátek večer na Masarykově náměstí 
a potom hlavně v neděli kolem kostelíka svatého Jána. Krom mnoha divadélek 
pro děti a několika pozoruhodných hudebních souborů byl velkou atrakcí dětský 
kolotoč a zvonkohra pana Joo. V neděli jsme také na Jánském kopečku slavnost-
ně odhalovali opravený křížek s nápisem „ZDAŘ BŮH“, který se nám podařilo 
osadit do kamenného soklu, který doposud „zdobil“ jen pahýl po uraženém 
a ztraceném kříži.

15.- 25.8.2011 
LETNÍ TÁBOR 
NA ROHOZNÉ 
Podesáté se 
konal náš letní 
tábor na 
Rohozné. Byl 
pravděpodob-
ně zatím 
nejúspěšněj-
ším táborem. 
Zcela zaplněn 
55 účastníky 
a 15 dospělými 
vedoucími. 
Přálo nám 
počasí. Užívali jsme si krásných letních dní a teplých nocí na krásném místě 
nedaleko „Stříbrných dolů“ v masivu Čeřínku.


