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SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA
Cíl:
spojovat příznivce Rudolfova za účelem pořádání kulturně společenských akcí,
rozvíjení místních tradic, propagace a popularizace města.

SPR:
rozvíjí místní tradice, zejména hornickou minulost,
pořádá kulturně společenské a odborné akce dle společenské objednávky,
propaguje historické a kulturní památky Rudolfova a jeho okolí,
vydává propagační materiály,
spolupracuje s podobnými spolky a institucemi.

Vznik SPR:
V létě 1999 se poprvé sešla v hostinci U Štítu malá skupina převážně rudolfovských
občanů, kteří pociťovali kulturní vakuum ve své obci. Šlo o to, probudit v Rudolfově k životu
kulturní a spolkový život, jak se v té době dělo již v řadě jiných míst. Již tehdy se stalo
hlavním cílem uskutečnění tradičních historických slavností, které byly pořádány v řadě
významnějších měst a které by v sobě snoubily kromě historických tradic i někdejší
rudolfovské počiny, jako ochotnické divadlo, masopustní průvod, poutě apod. O rok později
vstoupily v Rudolfově na scénu v historii poprvé Hornické slavnosti. Jednodenní výpravná
kulturní akce, stylizovaná do nejslavnější rudolfovské historie, ozdobená kostýmovaným
průvodem a orámovaná lidovým jarmarkem.

SPR:
Společnost přátel Rudolfova je významnou součástí Cechu hornických a hutnických
spolků České republiky, pravidelně se účastní Setkání hornických a hutnických spolků ČR,
Setkání banických spolků Slovenské republiky. Rudolfov byl i místem konání tohoto setkání.
Z rudolfovských nadšenců vznikla také udělovaná cena Český Permon, která má dnes
mezinárodní význam, byl vytvořen putovní prapor.
Pravidelně se snaží upozorňovat na významné události v historii města a osobnosti v
Rudolfově narozené nebo působící. Tak jsme připomněli pana učitele Josefa Bartušku,
obnovili jeho pásmo Morana, iniciovali pojmenování ulice Josefa Bartušky. Významným
rodákem byl akrobatický pilot Martin Stáhalík (tragicky zesnulý), který má v Rudolfově také
svou ulici, památník u Královského rybníka a pojmenováním planetky jsme ho dostali zpět na
nebe.
Společnost přátel Rudolfova se v letošním roce objevovala v médiích – v Českobudějovickém
deníku, v Rudolfovských listech, v Mladé frontě DNES
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Činnost Společnosti přátel Rudolfova v roce 2017
21. 4.

Hornické konzilium

3. 6.

Hornické slavnosti

11. 10.

Alois Sassmann – přednáška na téma Nedotknutelní

21. 10.

Aviatici a Akrobati – Martin Šonka

4. 12.

Barbořino světlo a Nebeská pošta

Účast SPR na akcích:
16. - 18. 6. Setkání hornických měst a obcí ČR Chomutov
9. 9.

Den horníků – hornická pouť 2018, Sokolov

11. 11.

Sv. Martin, Jihlava
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21. 4.
Hornické konzilium
Místo konání: Hornické muzeum
Příjmy (SHHS): 4 498,-Kč
Výdaje:
9 203,-Kč
Ztráta:
4 705,-Kč
Ve čtvrtek 20. 4. přijelo cca 20 účastníků, byla pro ně připravena exkurze do Ortů na Borku,
poté večerní neformální posezení a diskuse o udělování cen Český Permon. SPR zajistilo
občerstvení (mimo jiné točené pivo a tatarský biftek). V pátek 21. 4. od 11 hod byl podáván
oběd (hornický guláš) a ve 12 hod začalo jednání. Účastníky přivítali starosta a předsedkyně
SPR. Okolo 15 hod bylo jednání ukončeno, ceny Českého Permona budou udělovány na 21.
setkání hornických a hutnických měst ČR v Chomutově v červnu 2017.
Večer bylo pro členy, příznivce SPR a přizvané hosty příjemné posezení s občerstvením a
hudbou ČD Bandu. (tímto vzrostly výdaje, zejména na hudbu).
„Ve čtvrtek a pátek 20. a 21. dubna se v Rudolfově uskutečnilo prestižní setkání zástupců hornických spolků z
celé ČR, většinou již bývalých horníků a příznivců hornického řemesla či historického podzemí. Takzvané
hornické konzilium Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky je jednou ze dvou pravidelných
ročních zasedání této stavovské organizace, které se uskutečňuje již poněkolikáté v Rudolfově za účelem volby
ocenění nejlepších projektů záchrany hornických památek a tradic. Cena Český permon vznikla v roce 2004 v
Rudolfově a od té doby je vyvrcholením programů každoročních Setkání hornických měst a obcí ČR – letos 1 6.
až 1 8. června v Chomutově. Pro zástupce spolků a institucí byl v Rudolfově připraven dvoudenní program. Ve
čtvrtek se uskutečnila návštěva ojedinělého důlního díla Orty u obce Hosín na Českobudějovicku, které se
zúčastnilo nebývalých 27 osob v doprovodu geologa a jeskyňáře. Následovalo večerní neformální jednání v
konferenčním sále hornického muzea o nominacích permona v pěti kategoriích a páteční oficiální jednání „tajná
volba“ po přivítání účastníků starostou města. Celou akci organizovala Společnost přátel Rudolfova, jeden ze
zakládajících členů zastřešujícího sdružení hornických spolků. Konzilium mělo vysokou úroveň a i díky
čtvrtečním obhajobám jednotlivých nominovaných rychlý profesionální průběh. Nejen to ocenili zejména
účastníci ze vzdálených koutů země, Ostravy a severních Čech. Letošního rokování se zúčastnilo na třicet
delegátů z dvaadvaceti sdružení z celkových dvaceti osmi členů SHHS. Mezi účastníky nechyběla „rarita“
původní Rudolfovák, člen jednoho z ostravských hornických spolků pan František Zeman, který do svého rodiště
při této příležitosti zavítal již podruhé. Za organizátory bych chtěl vyjádřit velkou spokojenost s dalším ročníkem
této akce a zároveň poděkovat všem kolegům a kamarádům, kteří ke zdárnému průběhu přispěli. V dnešní
časově i ekonomicky vypjaté době s převisem nabídky nejrůznějších atraktivit všude, není vůbec samozřejmé, že
se 28 subjektů z celé země shodne a stále podporuje konání konzilia v Rudolfově. Po letošním úspěšném
ročníku, již třetím v řadě a čtvrtém celkově, si však můžeme být jisti, že tradice hornických setkání v Rudolfově
nejen pokračuje, ale trvá“. Článek Vratislava Klaboucha do Rudolfovkých listů
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3.6.
18. Hornické slavnosti
Místo konání: Farská louka, Rudolfov
Garant akce: Hana Kuboušková
Příjmy: 232 675,-Kč
Výdaje: 206 400,-Kč
Zisk:
26 275,-Kč
Akce byla podpořena z rozpočtu města Rudolfov, nadace Landek a grantu Podpora Kultury
od Jihočeského kraje
Rudolfovské Hornické slavnosti jsou největší kulturně společenskou akcí, která se ve
městě Rudolfově během roku koná. Tato akce oslovuje nejen většinu místních obyvatel všech
věkových kategorií a různých zájmů, ale také obyvatele z okolních obcí a krajského města
České Budějovice. V současné době lze Hornické slavnosti označit za akci, která je známá po
celém jihočeském regionu, oslovuje a láká do města návštěvníky z celého kraje. Díky této
akci se také rozšířilo povědomí o městě Rudolfov, jeho historii, ale také současnosti a
aktivitách v tomto městě.
Letošní ročník, již sedmnáctý doprovázelo krásné počasí. Program přilákal opět
mnoho návštěvníků, návštěvnost posledních ročníků je stabilní. Diváci mohli spatřit například
tanečníky ze skupiny Campanello, šermířskou skupinu Sígři, kejklíře Slávka. K poslechu
návštěvník zahrál ČD Band, Bryčka a tradičně v kostele sv. Víta Třeboňští pištci. Průvod
městem byl bohatý, díky velkému množství místních obyvatel, kterým jsme zapůjčili
kostýmy. Řemeslný trh nám pořádala agentura Kultur – Kontakt.
„Krásné počasí přivítalo 3. června všechny účastníky již 18. ročník tradičních
hornických slavností. Mohli jsme se znovu vrátit do slavné éry města, shlédnout vystoupení
historických skupin, projít si řemeslný trh, navštívit muzeum, palírnu, projít se po přírodní
zahradě Anastazie či shlédnout výstavu prací žáků ZŠ. Již podruhé ožil z oken Hornického
muzea rudolfovský orloj, všech 12 apoštolů si poté mohli lidé zblízka prohlédnout v průvodu
jako neobvyklou kulisu na hrázi Královského rybníka. V horkém dni nemohl chybět koncert
Třeboňských Pištců v kostele a večerní vystoupení kapely Bryčka. Ohňostroj udělal za 18.
hornickými slavnostmi tečku“. Článek Jana Řehovského do Rudolfovkých listů
„Ústřední myšlenka 18. ročníku Rudolfovských hornických slavností opět vycházela z
místní pověsti o ztracených stříbrných apoštolech skrze lidskou závist a kletbu hornického
města. … Každý ten kdo apoštoly v sobě hledá a najde, zlomí tu kletbu, každý ten, kdo to
dokáže, navrací městu znovu jeho bohatství i slávu. Pokud se tak stane, znovu most povstane
mezi lidmi… 18. ročník Hornických slavností je za námi a nezbývají než vzpomínky. I
tentokrát vzpomínky příjemné. Nejen, že se vydařilo počasí a slavnostní sobota proběhla zcela
v klidu bez karambolů, ale hodně se vzpomíná na apoštoly. Mluví se o nich v různých
souvislostech chtěných i nechtěných, mluví se o Karlově mostu a to je dobře. Podněcuje to
zvědavost a zájem veřejnosti. Co víc si může pořadatel přát? Není třeba dlouhých litanií a
děkovaček, každý kdo do toho šel, ví. Jen jedno bych chtěl, aby nezapadlo. Zvlášť letos nám
to na „mostu“ hrálo, cítili jsme to všichni. I bez velkých prostředků se dají realizovat krásné
věci. Když budete chtít, můžete v podstatě cokoli Rudolfovští, je to na Vás, jen musíte
opravdu chtít“. Článek Vratislava Klaboucha do Rudolfovkých listů
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Slavnostní zahájení Hornických slavností – zažehnutí kahanu v podání dětí Michaeli
Ambrožové a Matěje Burdy

Slavnostní zahájení slavností – moderátorka Hornických slavností Mgr. Petra Nestávalová,
členka SPR Mgr. Petra Kuboušková, předsedkyně Společnosti přátel Rudolfova Hana
Kuboušková, radní Rudolfova Mgr. František Chrastina, radní Rudolfova PeadDr. Ondřej
Švejda, starosta Rudolfova Vít Kavalír, poslanec RNDr. Jan Zahradník, radní Rudolfova Mgr.
Ivo Schuster.
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Zahájení slavností – tradiční tanec permoníků v podání dětí ze ZŠ Rudolfov

Zpívání hornické hymny v podání Ing. Petra Milce z Příbrami
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Slavnostní průvod městem

Josef Burda v roli Rudolfa II.

Ing. Petr Milec
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Rudolfovský orloj

Rudolfovský Karlův most
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Na návštěvníky čekal bohatý kulturní program

Tradiční vystoupení Třeboňských Pištců
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Nechyběl ani bohatý doprovodný program. Výstava žáků ZŠ Rudolfov byla kvůli souběžné
akci Pohádkový les přesunuta do spojovací chodby ZŠ. Řemeslný trh zajišťovala agentura
Kultur – Kontakt.

Nechyběla ražba památeční mince

I v letošním roce byla veliká účast
místních kostýmovaných lidí, za což jim velice
děkujeme!

Závěrečný ohňostroj

Hornické slavnosti 2018 jsou již
v přípravě
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16. - 18. 6.
21. setkání hornických města a obcí ČR Chomutov
Příjmy:
Výdaje:
Ztráta:

1 575,-Kč
4 060,-Kč
2 485,-Kč

Ve dnech 16. – 18. června se zástupci Společnosti přátel Rudolfova a Města Rudolfov
zúčastnili Chomutovského krušení, což je 21. setkání hornických měst a obcí ČR. Setkání je
tradiční akcí, které se pravidelně zúčastňujeme a v našich historických kostýmech jsme
nepřehlédnutelní. Chomutov je město s padesáti tisíci obyvateli, přirozené kulturní centrum
Podkrušnohoří, má návštěvníkům co nabídnout a organizace setkání byla dokonalá.

Cestou ze setkání návstěva Hory sv. Šebastiána a Štoly Marie Pomocné
v Měděnci v Krušných horách
14

8.9.
Den horníků – hornická pouť 2018, Sokolov

Příjmy:
Výdaje:
Ztráta:

0,-Kč
750,-Kč
750,-Kč

V letošním roce jsme se zúčastnili Dne horníků – hornické poutě v Sokolově. Výdaje
spočívaly v ubytování pro tři osoby.
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11. 10.
Alois Sassmann - Nedotknutelní

Místo konání: Hornické muzeum Rudolfov
Příjmy:
0,-Kč
Výdaje:
1 300,-Kč
Ztráta:
1 300,-Kč
V Hornickém muzeu jsme přivítali Aloise Sassmanna, který tentokrát přednášel na téma
Nedotknutelní, rodové dynastie katů, pohodných a jiných tzv. nečistých povolání. Na
přednášku přišlo cca 40 návštěvníků, které téma velmi zaujalo, měli plno dotazů.
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21. 10.
Aviatici a akrobati
Místo konání: Rudolfov, Hornické muzeum Rudolfov
Příjmy:
0,-Kč
Výdaje:
5 236,-Kč
Ztráta:
5 326,-Kč
„Sobota 21. října nás přivítala zamračenou oblohou a my netrpělivě vyhlíželi, jak to
bude odpoledne. Počasí nezklamalo a program leteckého odpoledne mohl začít. Pan Dvořáček
z letecko modelářského klubu letiště Planá vystavil velký model letadla, který ale v našich
podmínkách nemohl létat (pro vzlet potřebuje zpevněnou plochu cca 70 m) a pak zalétal s
menším modelem letadla. Jako předvoj proletěly nad námi dva letouny a po manévrech
potřebných pro výsadek a nabrání správné výšky vyskočili tři parašutisté. S úžasem jsme
sledovali jejich let a pozorovali přistání. Jejich výkon byl odměněn potleskem. U památníku
na rodáka Martina Stáhalíka na hrázi Královského rybníka si můžete přečíst více informací o
něm, byl zde instalován a slavnostně odhalen infopanel. Děkujeme Městu Rudolfov za
spolupráci. Odhalení infopanelu se ujal hlavní host leteckého dne Martin Šonka, vícemistr
světa v letecké akrobacii. Jako významný host přijal naše pozvání a opět po roce přijel na
besedu s námi. Podle hojné účasti a otázek z řad publika soudím, že Martin Šonka zaujal.
Aviatici a akrobati tedy k Rudolfovu patří a vám všem patří dík za to, že jste přišli…“ článek
Hany Kubouškové do Rudolfovských listů

Slavnostní odhalení informačního panelu k památníku Martina Stáhalíka, na jehož realizace
se spolupodílelo Město Rudolfov. Zleva: předsedkyně SPR Hana Kuboušková, starosta
Rudolfova Vít Kavalír, akrobatický letec Martin Šonka, otec Martina Stáhalíka Ivan Stáhalík
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Historicky první seskok parašutistů na Farskou louku

Poděkování patří Ing. Kláře Anderlové z letiště Planá, která nám pomohla s organizací
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11.11.
Sv. Martin - Jihlava
Příjmy:
Výdaje:
Ztráta:

0,-Kč
0,-Kč
0,-Kč

Jako každoročně jsme i v letošním roce přijeli na akci Sv. Martin do Jihlavy, kde jsme se
zúčastnili slavnostního průvodu.

19

4. 12.
Barbořino světlo a Nebeská pošta
Příjmy:
0,-Kč
Výdaje: 2 865,-Kč
Ztráta: 2 865,-Kč

Nebeská pošta
Místo konání: Farská louka v Rudolfově
Garant akce: Mgr. Petra Kuboušková
Děti si mohou odeslat připravený dopis pro Ježíška. Nebeský pošťák dopis orazítkuje a
dítě si ho samo vhodí do Nebeské pošty. Do Nebeské pošty se pravidelně vhodí kolem 50
dopisů.
Výdaje na akci spočívají v půjčení kostýmů (pošťák, anděl) a v koupi drobných
odměn, které dostávají od anděla.

Lucie Vavříková a Mgr. Zuzana Goldfingerová v roli anděla při akci Nebeská pošta
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Barbořino světlo
Místo konání: Farská louka v Rudolfově, Královský rybník
Garant akce: Vratislav Klabouch
Lampiónový průvod v čele s havíři a svatou Barborou stylizovaný k havířské pověsti a
uctění patronky havířů. Komponovaný pořad mluveného slova a hudby s vypouštěním světel
na hladinu Královského rybníka. Na závěr akce je připraven ohňostroj odpálený ze zahrady
rodiny Fialových u Královského rybníka. Děkujeme p. Tomáši Fialovi za roli odpalovače.
V letošním roce i přes veliký mráz a všední den na akci dorazilo mnoho návštěvníků,
většina s vlastním lampionem.
V letošním roce byla opět sv. Barbora Kateřina Vavříková z Rudolfova a v roli malých
permoníčků nesoucí hornické troky byly rudolfovské děti pod vedením Pavlíny Šteklové.
Výdaje na akci spočívají v pořízení ohňostroje, svíček, lampového oleje a drobného
občerstvení pro účastníky.
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Sv. Barbora – Kateřina Vavříková

Průvod městem

Hráz Královského rybníka

Sv. Babora zapaluje hornické troky
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Děkujeme Františku Irmišovi za pomoc při letošním pouštěním hornických troků, kdy jsme
dopředu museli prosekat led

Na závěr nechyběl tradiční ohňostroj

23

Hospodaření Společnosti přátel Rudolfova v roce 2017
Členské příspěvky 2017
Příspěvky od sponzorů a partnerů
Příspěvek od Města Rudolfov
Ostatní příjmy - prodej propagačních předmětů, atd.

1 800Kč
98 500Kč
84 000Kč
43 335Kč

Hornické slavnosti
Příjmy
Příspěvek Města Rudolfov
Nadace Landek
Grant Podpora Kultury Jihočeského kraje
Sponzoři
Pronájem- stánky
Prodej stříbrňáků
Celkem

80 000Kč
10 000Kč
26 338Kč
98 500Kč
4 200Kč
13 637Kč
236 675Kč

Výdaje
Účinkující, zvukař
Pronájem technického zázemí, WC
OSA, elektrika
Propagační materiály, stříbrňák
Kostýmy
Odměny pro děti, tombola, občerstvením, květina, pytle, provozní náklady
Ohňostroj
Celkem

93 504Kč
57 934Kč
8 614Kč
16 855Kč
19 990Kč
5 813Kč
3 690Kč
206 400Kč

Příjmy kulturní akce (Hornické slavnosti)
Příjmy ostatní
Příjmy celkem

236 675Kč
43 335Kč
263 973Kč

Výdaje kulturní akce (Hornické slavnosti, Aviatici a akrobati, Barbořino světlo,..) 220 596Kč
Výdaje ostatní (banka, Vodafone, ubytování,..)
44 971,50Kč
Výdaje celkem
265 567,50Kč
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Pokladna

1. 1. 2017
31. 12. 2017

9 004Kč
3 824Kč
-5 180Kč

Běžný účet

1. 1. 2017
31. 12. 2017

33 010, 93Kč
36 796, 43Kč
3 785,50Kč

Výsledek hospodaření za rok 2016 je ztráta 1 394,50Kč
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Partneři a sponzoři Společnosti přátel Rudolfova v roce 2017
Agentura domácí zdravotní péče, Věra Kolářová
Argena
Asarko, zateplování fasád
Autooprava Jivno, Jan Šrámek
Autoopravna Libor Ambrož
Catering CB
CB Destrukce
Corax Trading s.r.o.
Český zahrádkářský svaz Rudolfov
DIM tepelná technika
EEA Tech spol.s.r.o., letiště Moravská Třebová
Elektro Instal Kropáček
Flop
Gambrinus
Hořejš Josef, truhlářská výroba
Kozlovna U Zelené ratolesti
Kuhn Gruppe
Level Cars & boats s.r.o.
Lubomír Sokolík, strojírenská výroba
Marius Pedersen a.s.
Město Rudolfov
MTZ servis a spol. s.r.o.
OK group a.s., makléřská společnost
Penzion U Zelené ratolesti
Prima optika
Protechnik Conzulting
Půjčovna přívěsů, Podlešák
S4NET
SDH Rudolfov
SZDT servis, Lubor Veselý
Trafika u kostela, Rudolfov
Ulrich – autolaky
Vančura Jan, Černá věž
Wedos
XFIRE s.r.o. Letiště Hosín
Zahradnictví Úsilné
ZŠ Rudolfov
Děkujeme Všem firmám i jednotlivcům za pomoc finanční, materiální i fyzickou. Děkujeme!

V lednu 2018 zpracovala Mgr. Petra Kuboušková
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