
Spolek Jihlavský havířský průvod prožil šestnáctý rok své existence. Tento rok by 
se dal nazvat velmi pestrým, činorodým, plným aktivit a chuti do další činnosti. 
Krom toho, že jsme se pravidelně scházeli vždy v první čtvtek v měsíci, tak téměř 
každý měsíc byla nějaká akce nebo významná událost.

12. ledna 2013 - DĚTSKÝ KARNEVAL
Karnevaly spolupořádáme již tradičně s Centrem pro rodinu Vysočina. Tentokrát 
jsme byli poprvé v DIODu. Bylo tam beznadějně plno. Dokonce museli někteří 
rodiče s dětmi smutně odejít, protože se do sálu nevešli.

19. ledna 2013 - NOVÝ ŠALDORF
Jedno družstvo nesoucí název našeho spolku se zúčastnilo události Kopání písku 
pro Vídeň. Jana Vítů se stala vítězkou fotografické soutěže.

7. února 2013 - TRADIČNÍ SCHŮZKA - ZBORNÁ HOSTINEC U LÍPY - tradiční 
zimní schůze s Javořickým ležákem Kozlíček, chlebem se sádlem a tlačenkou ve 
velmi neformálním duchu.

5. března 2013 - VALNÁ HROMADA 
Tradiční valná hromada se konala jako obvykle v Malé galerii Hotelu Gustav 
Mahler. Schvalovali jsme si především rozpočet a plán činnosti na rok 2013. 
Jelikož to byl pro náš spolek rok volební, tak proběhly volby s těmito výsledky: 
Výbor bude pracovat ve složení: Milan Kolář, Zdeněk Kučera, Zuzana Truplová, 
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11.11.2013  - PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA DO JIHLAVY
Svatý Martin na bílém koni přijel do Jihlavy pošestnácté. Poprvé jsme jej nepořá-
dali my sami, ale spolupracovali jsme s městem Jihlavou. Akce byla o to velkole-
pější a měli jsme o něco méně práce a starostí. Přišlo opět opravdu hodně diváků. 
Novinkou byly koridory středem náměstí a velkoplošná projekce.

21. listopadu 2013 - SETKÁNÍ ČLENŮ 
A NEJVĚRNĚJŠÍCH PŘÍZNIVCŮ NAŠEHO SPOLKU v divadle otevřených 
dveří DIOD - Projekcí fotografií, videí a DVD jsme si připomenuli vše, co se 
v uplynulém roce odehrálo. 

V pátek 13. prosince 2013 - VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Závěr roku patřil slavnostnější schůzi, která tentokráte proběhla v salonku 
VINOVÉ. Hodnotili jsme celý uplynulý rok, popřáli si vše dobré do nového roku
a nakonec si předali dárečky na písmeno „U“.

FINANCE: V roce 2013 jsme hospodařili s celkovými příjmy Kč 798 987,52 
(téměř 50% činil příspěvek města Jihlavy + Statutárnímu městu Jihlavě fakturuje-
me výdaje na reprezentaci na setkáních - Košice a Kladno).
Z celkových příjmů jsme vynaložili Kč 269 900,- za kulturní program,
Kč 92.321,- na propagaci, Kč 33.656,- na technické zajištění, Kč 98.726,26 na 
údržbu a pořízení kostýmů, Kč 115.207,- na výlety a Kč 147.634,- na tábor,
Kč 17.827,- na občerstvení, Kč 15.800,- na nákupy a Kč 9.869,- na režii 
a ostatní výdaje.
Celkové výdaje činily Kč 800 940,62.
KOSTÝMY: pořídili jsme především pět krásných kostýmů pro Trucbáby. Dále 
jsme obnovili kostýmy postav „rokoko“.

Hezkým zdrojem informací se stává náš facebookový profil plný fotek z činnosti 
a samozřejmě i trochu zanedbávané, ale přesto aktuální webové stránky: 
                                                                                        www.pruvod.rohozna.net



Jana Vítů, Miluška Dvořáčková, Marcela Homolková, Věra Nováková, Jirka Jeřá-
bek, Dana Jeřábková. 
Předsedou spolku se stal Milan 
Kolář, který byl zvolen 15 hlasy. 
 
30. května 2013 - 
WALDKIRCHEN
Sedmičlenná skupinka havířů 
se zúčastnila slavnosti ve Wald-
kirchenu.

7. - 9. června 2013 - 
15. EURÓPSKY BANÍCKY 
A HUTNÍCKY DEŇ, 
KOŠICE 6.- 9. 6. 2013 
a 6. stretnutie banských 
miest a obcí Slovenska
pod záštitou Jeho Excelencie 
Ivana Gašparoviča, preziden-
ta Slovenskej republiky
Autobus se 42 účastníky vyrazil 
na 560 kilometrů dlouhou cestu v pátek brzy ráno. Cestou jsme navštívili obec 
Vlkolínec zapsaný na seznamu UNESCO a večer si prohlédli centrum Košic, kde 
jsme si užili krásné atmosféry. V sobotu ráno jsme navštívili starý hamr ve vesnič-
ce Medzev a Jasovské jeskyně. Celé odpoledne pak patřilo setkání horníků a ve-
likému průvodu, který byl zakončený ohňostrojem. Na zpáteční cestě jsme se 
ještě stačili zastavit na Spišském hradě.

21. - 23. června 2013
HAVÍŘENÍ 2013 - JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD -  POUŤ KE SVATÉMU 
JÁNU
Havíření 2013 bylo pojato opět ve velkém stylu. Město Jihlava uvolnilo  další 
peněžní prostředky na bohatý kulturní program na náměstí. Mohlo tak dojít k pro- 
pojení akcí Den Ježka jihlavského pivovaru, koncertu festivalu Gustav Mahler 
Hudba tisíců a Koncertu bez hranic. V pátek po našem průvodu následoval na 
náměstí koncert skupiny Zatrestband. V sobotu probíhal na náměstí na dvou 
scénách celé odpoledne až do půlnoci „Koncert bez hranic“ zakončený ohňostro-
jem. A v neděli proběhla za velké účasti návštěvníků Pouť ke svatému Jánu. 
Naším největším přínosem tohoto ročníku byly bezesporu nové kostýmy pro 
Trucbáby.

12. - 24. srpna 2013 
LETNÍ TÁBOR NA ROHOZNÉ - UPÍŘI - DRAKULA
Již dvanáctý a tentokráte ještě více zcela zaplněný letní tábor. Zúčastnilo se jej 
60 dětí, 17 vedoucích a 5 dospělých. Hrálo se na hraběte Tepese II. - Drakulu. 
Velký dík patří skvělému týmu vedoucích! Počasí nám přálo, bylo nám tam hezky.

6. - 8. září 2013 
17. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ - KLADNO - FEDROVÁNÍ
Plný autobus 49 účastníků přestože velká část naší omladiny musela na svatbu 
Hanky Vystrčilové. Cestou na Kladno jsme se zastavili na rozhledně, v neděli ráno 
jsme si zajeli do bazénu, navštívili Lidice a cestou domů ještě zajeli na zámek 
Loučeň objevovat labyrinty. 


