
11. listopadu 2012  - PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA DO JIHLAVY
Svatý Martin na bílém koni přijel do Jihlavy popatnácté. Již řadu let jej pořádá 
naše občanské sdružení. Přestože byla neděle, přišlo opět opravdu hodně 
diváků. Více než kdykoliv jindy! Většina z nich samozřejmě nemohla vidět ani 
svatého Martina ani náš přibližně osmdesátičlenný průvod. Pro příští rok 
bychom rádi uspořádali tuto slavnost ve větší spolupráci s městem Jihlavou.

30. listopadu 2012 - 
SETKÁNÍ ČLENŮ 
A NEJVĚRNĚJŠÍCH 
PŘÍZNIVCŮ NAŠEHO 
SPOLKU v DIODu
Projekcí fotografií, videí 
a DVD jsme si připomenuli 
vše, co se v uplynulém roce 
odehrálo. Připoměli jsme si 
také některé výlety z historie 
naše spolku.

6. prosice 2012 - VÁNOČNÍ 
BESÍDKA 
Závěr roku patřil slavnostnější 
schůzi, která tentokráte 
proběhla v salonku Radniční 
restaurace. Hodnotili jsme 
celý uplynulý rok, popřáli si 
vše dobré do nového roku, 
popili Vánočního speciálu  
a nakonec si předali dárečky 
na písmeno „CH“.

FINANCE: V roce 2012 jsme hospodařili s celkovými příjmy
Kč 833.331,42 (cca 59% činil příspěvek města Jihlavy).
Z toho jsme Kč 120.000,- vynaložili za kulturní program,
Kč 52.950,- na propagaci, Kč 47.978,- na technické 
zajištění, Kč 250.212,- na údržbu a pořízení kostýmů,
Kč 60.000,- na oňostroj, Kč 259.194,- na výlety a tábor,
Kč 8.673,- na občerstvení a Kč 19.999,- ostatní výdaje.
Celkové výdaje činily Kč 819.006,52.

KOSTÝMY: pořídili jsme 10ks nových kalhot pro bube-
níky a 4 nové bubny. Ušité byly nové pásky patricijům,
kostým proutkaře a 8 kostýmů rokoko. Zrekonstruovali
jsme klobouky v Salónu Meluzína v Kutné Hoře 
a nechali ušít 34 párů nových bot ve Snaze Brtnice.
Myslím, že můžeme s klidným svědomím prohlásit 
rok 2012 za úspěšný! Těšíme se na rok další, kdy 
nás čeká hodně akcí a především Jihlavské havíření 

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2012

Přestože rok 2012 byl pro nás tím rokem, kdy jsme nepřipravovali v Jihlavě havířský 
průvod, nenudili jsme se. V rámci našich možností jsme byli aktivní, jak jen to šlo. 
Pravidelně jsme se scházeli vždy začátkem každého měsíce, většina schůzek se 
odehrávala v kavárně Vinové. Tento rok byl pro naše občanské sdružení významný  
tím, že nám byla udělena Cena města Jihlavy za záslužnou činnosti při udržování 
tradice, kterou si jihlavští připomínali historii stříbrného dolování.

2. února 2012 - ZBORNÁ HOSTINEC U LÍPY - tradiční zimní schůze s Javořickým 
ležákem Kozlíček, chlebem se sádlem a tlačenkou ve velmi neformálním duchu.

12. února 2012 - DĚTSKÝ KARNEVAL
Karnevaly spolupořádáme již tradičně s Centrem pro rodinu Vysočina. Zájem dětí 
o účast byl tak veliký, že jsme se do refektáře Hotelu Gustav Mahler už nemohli vejít.

21. - 23. 6. 2013



13. - 25. srpna 2012 LETNÍ TÁBOR NA ROHOZNÉ 
Již jedenáctý a tentokráte zaplněný 59 účastníky a 15 dospělými vedoucími. Hrálo se 
na Divoký západ. Velký dík patří skvělému týmu vedoucích! Počasí nám přálo, bylo 
nám tam hezky.

21. - 23. září 2012 - PEZINOK
Plný autobus a ještě dvě osobní auta - 53 účastníků. Cestou jsme na malou chvíli 
navštívili Valtice. V Pezinku jsme sehráli významnou roli na místní radnici při přijetí 
panem primátorem, kdy byla skupinka našich permoníků „vystavena“ na pódiu 
společně s panem primátorem jako symbol havířského cechu. Absolvovali jsme 
pěkný průvod a získali pověst, že s jihlavskými havíři se dobře sedí a pije.

6. března 2012 - 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 2012. 

20. - 22. dubna 2012 - CHOMUTOVSKÉ KRUŠENÍ
Setkání hornických měst a obcí České republiky v Chomutově bylo již 
16. v pořadí. Nám se povedl hezký výlet přes Hrusice - památník Josefa Lady, 
Průhonice - návštěva dendrologicé zahrady, Panenský Týnec - zastavení 
na pozoruhodném místě nedostavěného gotického chrámu. Na zpáteční cestě 
jsme ještě navštívili hrad Jezeří a Astronomický ústav v Ondřejově.

16. května 2012 - CENA MĚSTA JIHLAVY
Na jihlavské radnici nám byla předána Cena města Jihlavy primátorem 
Jaroslavem Vymazalem a náměstkem primátora Rudolfem Chloupkem.

9. června 2012 - RUDOLFOV - HORNICKÉ SLAVNOSTI
Pravidelná účast na 13. Hornických slavnostech Společnosti přátel Rudolfova

24. června 2012 -  POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
Jedna z největších akcí, kterou pořádáme v Jihlavě, proběhla za pěkného 
počasí a hojné účasti diváků. Ke kostelíku se na ranní mši svatou vydalo 
v průvodu více než 80 havířů v kostýmech!
Po mši svaté následoval pestrý veselý i vážný program nejen pro děti.
Po celý den Kuba Škrdla a jeho maringotka, Divadlo T.E.J.P., Klaun Bilbo 
z Prahy, následovala Matějova dobrodružná interaktivní polívka, o muziku 
se postarali Jindra, Vašek a Matěj (TRAM TRAM), Divadlo De Facto Mimo - 
Mikulkoviny (čtení pohádek a písničky z červeného pytle), Vojta Vrtek - kejklíř 
z Doudleb, v kostelíčku zahráli Třeboňští pištci, za kostelíkem hrál Víťa Marčík  
pohádku Bajaja, Divadlo Líšeň hrálo pohádku PARAMISA, navečer nám 
zahráli „Jak chceš?“ a zakončil to Víťa Marčík a jeho Labyrint Světa...


