
Letos uplyne čtvrt století od doby, kdy byl náš spolek založen. Za tu dobu máme 
na kontě čtrnáct velkých průvodů, z toho dvě setkání hornických měst, které jsme 
v Jihlavě společně s radnicí uspořádali. Devatenáctkrát jsme vycestovali do 
zahraničí. Rakouský Waldkirchen jsme navštívili devětkrát a dvakrát jsme byli 
na Slovensku. Další cesty vedly: jedenkrát do holandského Purmerendu, jedenkrát  
do Mnichova na Octoberfest, čtyřikrát do Heidenheimu v Německu a dvakrát do 
Tours ve Francii (i když tam ne jako havíři, ale jako družina svatého Martina.) 
Na setkání hornických měst jsme se vypravili za tu dobu už třináctkrát. Letní tábory 
na Rohozné pořádáme nepřetržitě od roku 2003. Přes všechny definice naší doby 
jako těžké a složité, by se dalo říci, že v historii se nikdy neopakoval tak dlouhý 
časový úsek, ve kterém by se jihlavskému havířskému průvodu dařilo tak dobře.

8. února 2022 – TRADIČNÍ SCHŮZKA VE ZBORNÉ V HOSTINCI U LÍPY  
Bez tradičního setkání v Hostinci U Lípy ve Zborné by to nešlo.

12. března 2022 – VALNÁ HROMADA
Pro konání valné hromady jsme tentokrát vybrali v Jihlavě nově vzniklou řeckou 
restauraci v Palackého ulici.

3. a 4. dubna 2022 - VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ VE VINNÉM SKLEPĚ V ŠATOVĚ
Přestože se naše výjezdní zasedání konalo v období různých onemocnění 
a někteří členové se museli omluvit, sjelo se nás na víkend do Šatova a Znojma 
celkem 18 členů. Program byl náročný a zážitky nám nikdo nevezme. Troufám si 
tedy tvrdit, že máme zdravý a akceschopný spolek. I když jsme přes důkladné 
hledání žádnou „díru na trhu“ nenašli.

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2022

11. listopadu 2022 – PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA DO JIHLAVY
Po dvou omezovaných a zakazovaných ročnících kvůli pandemii se mohl konečně 
konat opravdový a skutečně velký příjezd svatého Martina do Jihlavy. Poprvé 
jsme spolupracovali s agenturou Brána města Jihlavy a dopadlo to velkolepě. 
Svařák jsme poprvé vařili ve Věžní ulici na křižovatce s Benešovou a moc se nám 
tam zalíbilo.

6. prosince 2022 – SPOLEČNÁ PŘEDVÁNOČNÍ VEČEŘE V DĚLNICKÉM 
DOMĚ
Na závěr roku byla jako vždy slavnostní předvánoční schůze s dárky. Tentokráte 
to bylo v Dělnickém domě  a dárky byly na písmenko „A“. Bylo nás stále přibližně 
25 stálých nejvěrnějších členů spolku. Kdyby hůř nebylo, to by nám stačilo.

FINANCE: V roce 2022 jsme hospodařili s celkovými příjmy Kč 696.359,24. 
Dotace od města Jihlavy (Kč 221.5056,24) a Kraje Vysočina (Kč 100.000,-) 
činily celkem přibližně 46 % celkových příjmů.  Velká část našich příjmů 
je tvořena příspěvky účastníků výletů a tábora (Kč 243.000,-) a naším prodejem 
(Kč 61.872,-) Vlastní zdroje našich příjmů tedy tvoří přibližně 44 %.  
Zbylých 10 % našich příjmů jsme získali přefakturací městu Jihlava nebo Bráně.
Z celkových příjmů jsme vynaložili Kč 232.460,- na honoráře za kulturní program,
ostudných pouze Kč 16.190,00 na propagaci, Kč 45.968,24 na technické zajištění, 
Kč 24.802,- na údržbu a pořízení kostýmů, Kč 206.246,- na výlety a tábor, 
Kč 52.315,- na režii a občerstvení, Kč 9.271,- na materiál.
Celkové výdaje činily Kč 587.252,24.
Přes veškerou snahu jsme účetně skončili opět se ziskem Kč 109.107,-.
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17. – 30. srpna 2022
LETNÍ TÁBOR NA ROHOZNÉ – ŘECKO
Je až k nevíře, že se našich táborů nijak nedotkla situace kolem pandemie. Měli 
jsme padesát šest dětí, dvacet vedoucích a dospělého personálu, který se různě 
střídal, bylo přibližně deset osob. Krásný a úspěšný tábor to byl. Jako vždycky.

9. června 2022 – OBHAJOBA NÁVRHU NA ZAPIS JHP NA SEZNAM 
NEMATERIÁLNÍCH STATKŮ MINISTERSTVA KULTURY ČR
Se třemi již 
velkými dětmi 
jsme se vydali 
na zasedání 
Národní rady 
pro tradiční 
a lidovou 
kulturu, které 
probíhalo 
v konírně 
Nosticova 
paláce v Praze 
na Malé straně. 
Náš návrh sice 
nebyl přijat, ale 
na našem 
nadšení to nic 
nezměnilo.

16. června 2022 – 
WALDKIRCHEN
Pravidelně se 
zúčastňujeme 
slavnosti Božího těla 
a vzpomínkové 
slavnosti na odsud 
jihlavských Němců 
v rakouském Wald-
kirchenu. Tentokrát 
jsme vyjeli dvěma 
osobními auty 
v počtu deset 
účastníků. Jak už to 
tak poslední dobou 
bývá, počasí bylo 
horké a řízky veliké.

19. června 2022 – POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
Tento rok jsme si pouze připomínali konání průvodu v podobě nedělní Poutě ke 
svatému Jánu. Průvodu se zúčastnilo asi šedesát dětí. Program jsme měli pestrý 
a bohatý. Mohli jsme si pozvat krásnou hernu Sládkovnu. Samozřejmě nemohlo 
chybět celodenní hemžení Divadla T.E.J.P., pohádky pro děti a kejklíř Vojta Vrtek.
Velmi pestrá byla i hudební nabídka. Od židovských DER ŠENSTER GOB 
a MECKIE MESSER KLEZMER BAND přes náš lidový PRAMÍNEK a skřípáckou 
muziku, dále přes staropražské písničky přažské kapely HAŠLERKA až po náš 
milovaný BEE BAND. FUNNY FELLOWS už byli jenom šlehačkou na dortu.


