15. září 2018 – PROLETÍ STOLETÍ
Velkolepé oslavy stého výročí založení naší republiky se nemohly obejít bez
účasti alespoň několika jihlavských havířů a naší korouhve. Jsme za to vděční.
Oslava to byla velmi důstojná a krásná.
4. října 2018 – HORNICKÉ SYMPOZIUM v Hotelu Gustav Mahler
Byli jsme pozváni, abychom účastníky sympozia pozdravili a naše děti to udělaly
opravdu roztomile.
11. listopadu 2018 – PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA DO JIHLAVY
Tentokrát jsme zavedli novou tradici, že příjezd svatého Martina do Jihlavy pro
nás začínal už ve 12:00 hod. společným obědem – husou v Art Café. Sešlo se
nás okolo dvaceti členů. Průvod byl velký, prodej svařáku rekordní.

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2018
Byl to ten klidnější rok, kdy odpočíváme, udržujeme tradice a sbíráme síly na rok
další, ve kterém nás čeká velká událost – hostitelství 23. Setkání hornických měst
a obcí ČR v Jihlavě. Dá se říci, že to byl rok úspěšný, že to, co jsme si před rokem
na valné hromadě naplánovali se nám podařilo splnit.
9. února 2018 – TRADIČNÍ SCHŮZKA - ZBORNÁ HOSTINEC U LÍPY
Za dlouhých zimních večerů jsme se sešli jako obvykle na místě, kde jistě v dávné
minulosti jihlavští havíři často a rádi pobývali.
10. února 2018 – DĚTSKÝ KARNEVAL
Společně s Centrem pro rodinu Vysočina jsme pomáhali uspořádat karneval pro
děti, na kterém se naše maminky jako vždy postaraly o občerstvení.
16. února 2018 – PROMÍTÁNÍ
V prostorách DIODu jsme si udělali setkání, abychom si promítli fotky a videa
z činnosti našeho spolku v minulém roce a zavzpomínali.

7. prosince 2018 – VÁNOČNÍ BESÍDKA v RADNIČNÍ RESTAURACI
Na závěr roku byla jako vždy slavnostní předvánoční schůze s dárky. Tentokráte
byly dárky na písmenko „R“. (Rum Republica, Rakytník, Rýmovník, Rolničky...)
4. prosince 2018 – SVATÁ BARBORA V PRAZE v PARLAMENTU ČR
My jsme se sice nezúčastnili, ale Městská garda reprezentovala na půdě poslanecké sněmovny i Jihlavský havířský průvod účastí našeho praporu.
FINANCE: V roce 2018 jsme hospodařili s celkovými příjmy Kč 713.535,94
(přibližně 42% příjmů činí dotace města Jihlavy, dále městu Jihlavě fakturujeme
výdaje na výlety (Sokolov a průvod sv. Martina) Kč 65.000,-. (S touto částkou činí
přijmy od města Jihlavy 51%.) Velká část příjmů je tvořena příspěvky účastníků
výletů a tábora a také naším prodejem (překročen o 55%.). Vlastní zdroje činí tedy
téměř 49%.
Z celkových příjmů jsme vynaložili Kč 149.000,- za kulturní program,
Kč 88.036,50 na propagaci, Kč 59.020.- na technické zajištění, Kč 24.830,na údržbu a pořízení kostýmů, Kč 218.288,10 na výlety a tábor, Kč 24.411,na občerstvení, Kč 49.128,- na materiál a Kč 27.058,- na režii a ostatní výdaje.
Celkové výdaje činily Kč 639.771,60.
Skončili jsme v přebytku čili v plusu Kč 73.764,34.
www.havirskypruvod.cz

6. března 2018 – VALNÁ HROMADA
Tradiční valná hromada se konala tentokráte v salonku Radniční restaurace.
18. dubna 2018 – TŘEBÍČ ZÁMEK ZÁPIS na Seznam nemateriálních statků
tradiční
lidové
kultury Kraje
Vysočina
Jihlavský
havířský
průvod byl
zapsán na
prestižní
seznam Kraje
Vysočina.
Akce se
konala
v krásných
prostorách
třebíčského
zámku, kde
rovněž

probíhala výstava, na níž byly vystaveny některé kostýmy a součásti našeho
průvodu.
3. května 2018 – VYCHÁZKA PO HORNICKÉ NAUČNÉ STEZCE
Hrstka nejvěrnějších členů našeho spolku se vydala na vycházku po hornické
stezce na Šacberk, aby zjistila, v jakém je tato naše památka stavu. Dospěli jsme
k milému zjištění, že stezka je velmi dobře udržovaná a že je tam krásně. Nejvíc
krásně je ovšem samozřejmě v Hostinci u Lípy ve Zborné.

15. – 28. srpna 2018
LETNÍ TÁBOR NA ROHOZNÉ – VÁLKA S MLOKY
Je to až neuvěřitelné, že z původních 29 dětí v roce 2002 se náš tábor na
Rohozné rozrostl na 65 dětí a 26 dospělých. To je celkem 91 účastníků. Tábor byl
již posedmnácté v řadě! Hrálo se tentokrát na Válku s mloky a troufám si říct, že to
byl nejlepší tábor všech dob. Moc jsme si to užili a sváteční svíčková na závěr
byla tou nejlepší tečkou za krásným táborem. Děkujeme všem, kteří se o to tak
krásně zasloužili!

24. června 2018 – POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
Byla trochu zima a občas i pršelo, ale kdo chtěl, mohl se ohřát v našich lázních.

7. – 9. září 2018
22. SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST A OBCÍ V SOKOLOVĚ
O účast na setkání v Sokolově byl velký zájem. Naplnili jsme zcela velký autobus
a 50 účastníků odjelo v pátek odpoledne do Sokolova. Setkání se nám moc líbilo,
nechali jsme se inspirovat spoustou příjemných akcí a cestou zpět jsme v neděli
ještě navštívili hrad Loket a Miniaturpark Bohemium v Mariánských Lázních.
V termínu Sokolova probíhala v Jihlavě „Skrytá hra“, týkala se J. Haupta, proto
nás organizátoři oslovili s prosbou o zapůjčení několika kostýmů. Hra měla
úspěch, zúčastnilo se prý kolem 300 účastníků.
V průvodu na Pouť ke svatému Jánu se zúčastnilo jenom 40 postav, ale setkání
se i přes nepřízeň počasí vydařilo. Program byl skvostný. Zahrál náš oblíbený
Bee Band, objevili jsme nádherného harmonikáře Jirku Hilčera a kdo vydržel až
do úplného konce, tak si mohl zatančit společně s baskickou kapelou Korrontzi.

