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SPOLEČNOST PŘÁTEL RUDOLFOVA z.s.
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Budějovicích, oddílu L, vložce číslo 3160
Lipová 8, Rudolfov 373 71,
tel. 732 962 175
IČO 265 16 497
www.pratelerudy.cz
www.facebook.com- Společnost přátel Rudolfova
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Místopředseda: Vratislav Klabouch
Hospodář: Marta Tisoňová
Revizor: Vratislav Klabouch, Mgr. Jaroslava Vítovcová
28. 5. 2015 došlo k transformaci občanského sdružení na spolek dle NOZ, přejmenování na
Společnost přátel Rudolfova z.s., vytvoření nových stanov
Výbor Společnosti přátel Rudolfova z.s. od 28. 5. 2015
Předseda: Hana Kuboušková
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Pitálek Jan
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Řehovská Růžena
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Vítovcová Jaroslava, Mgr.
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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 České televizi, v Rudolfovských listech.
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Činnost Společnosti přátel Rudolfova v roce 2015
28. 2. Hornický ples v maskách
12. 3. Kořeny – Alois Sassmann
17. 4. Hornické konzilium
18. 4. Zahájení turistické sezóny v Hornickém muzeu v Rudolfově – Initium museum
6. 6. Hornické slavnosti
4. 12. Barbořino světlo a Nebeská pošta

Účast SPR na akcích:
4. 2. Návštěva senátu ČR
Místopředseda Senátu Parlamentu České republiky pan Přemysl Sobotka pozval
zástupce Sdružení hornických a hutnických spolků ČR, zástupců ČBŮ a zástupce
ZBSC Slovenska na setkání ve Valdštejnském paláci.
Za Společnost přátel Rudolfova se zúčastnili: Vratislav Klabouch, Michal Pinl a Josef
Burda.
19. 6. – 21. 6. 19. setkání hornických města a obcí ČR Havířov
11. 11. Sv. Martin, Jihlava
4. 12. Sv. Barbora, Český Krumlov

Spolupráce SPR na rudolfovských akcích:
4. 4. Noc s Andersenem
12. 9. Rudolfovy trhy
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Akce Společnosti přátel Rudolfova v roce 2015
28. 2.
10. Hornický ples v maskách – Dubičné
Místo konání: hostinec U žáby, Dubičné
Příjmy: 13 480Kč
Výdaje: 14 494Kč
Ztráta: 1 014Kč
Ples se v Dubičném koná již desátým rokem. V Dubičném se koná kvůli chybějícímu
vhodnému prostoru v Rudolfově. Na akci členové SPR chodí v obci Rudolfov a Dubičné zvát
osobně, což zajistí informovanost o akci a také peníze za prodané vstupenky. V letošním roce
se pomocí osobního zvaní podařilo získat 7 730Kč. Přímo na akci se prodalo 12 vstupenek za
50Kč. Na akci zahrála kapela Umí hovno, která měla v průběhu večera zábavné vystoupení.
Tato akce je naplánována i v roce 2016.

Foto z Hornického plesu v maskách
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12. 3.
Kořeny – Alois Sassmann
Místo konání: Hornické muzeum
Příjmy:
0Kč
Výdaje: 1 500Kč
Mgr. Alois Sassmann je český publicista v oblasti genealogie, historie a vlastivěda,
především jižních Čech, bývalý římskokatolický duchovní a současný starokatolický farář
v Táboře, žijící v Malšicích. Od října 2005 připravoval v Českém rozhlase České Budějovice
pořad Kořeny, podle kterého připravil již čtyři knihy. Besedu s ním jsme úspěšně uskutečnili
již v roce 2010.
V roce 2013 vyšla již 4. v pořadí kniha Kořeny, opět jsme p. Sassmanna oslovili a
pozvali na besedu, za což byl velmi rád. Setkání s ním je vždy zajímavé, poutavé, dotazy z řad
posluchačů neberou konce.
Protože jeho kořeny jsou spjaty se zdejším okolím, daroval mu p. Vratislav Klabouch
vzácnou knihu Dějiny Rudolfova od Bedřicha Bőhnela.
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17. 4.
Hornické konzilium
Místo konání: Hornické muzeum
Příjmy (SHHS): 1 618Kč
Výdaje: 2 684Kč
Ztráta: 1 066Kč
Dne 17. 4. 2015 se uskutečnilo Hornické konzilium pro udělení cen Český Permon
2015 a mimořádná valná hromada členů Sdružení hornických a hutnických spolků ČR za
účasti 18 spolků z celé ČR.
Český Permon je cena udělovaná 1x ročně celkem v pěti kategoriích v rámci České
republiky osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických
tradic. Cenou je soška Permona na podstavci ve tvaru zvonku z dílny rudolfovského
keramika p. Reindla. Kategorie Českého permona: 1. Hornický folklór, 2. Záchrana
technický památek, 3. Největší počin roku, 4. Celoživotní dílo, 5. Mimořádná cena. O udělení
rozhoduje na základě nominací právě Hornické konzilium. Slavnostní vyhlášení oceněných a
předání cen uskutečňuje pořadatelské město v rámci Setkání hornický měst a obcí České
republiky.
Cena Českého Permona byla vytvořena proto, aby zviditelňovala činnost hornických
spolků a měst v rámci prezentace hornických tradic a především přivedla k této činnosti další
subjekty. Navrhli ji a v život uvedli kamarádi ze spolku Společnost přátel Rudolfova. Poprvé
ceny Český Permon byly uděleny v roce 2004 na 8. setkání hornických měst a obcí
v Rudolfově.
Z výše uvedeného je patrné, že pro Rudolfov je uspořádání konzilia velice prestižní
záležitostí, na které si velmi zakládáme a usilujeme o to, aby se zde konala každý rok.
Zajišťujeme občerstvení za finanční pomoci Sdružení. V letošním roce jsme občerstvení
spojili s akcí Initium museum konanou druhý den. Poděkování si zaslouží i členky
Společnosti přátel Rudolfova, které napekly koláče a dorty se znaky města a SPR. Výdaje na
tuto akci spočívaly v zajištění občerstvení.
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18. 4.
Initium museum
Místo konání: Hornické muzeum, prostory před Hornickým muzeem
Příjmy: 3 000Kč
Výdaje: 7 077Kč
Ztráta: 4 077Kč
Akce byla podpořena z rozpočtu města Rudolfova
Na sobotu 18. 4. jsme vymysleli a připravili Initium museum, akci na zahájení muzejní
sezony 2015. Termín byl zvolen při příležitosti svátku Rudolfa. Připravili jsme zajímavé,
zábavné i poučné odpoledne s hudbou a občerstvením. Členové Veteran car clubu České
Budějovice předvedli své miláčky a spanilou jízdou Rudolfovem dokázali, že jim to stále
dobře jezdí, i když komfort je s dnešní dobou nesrovnatelný a řízení je náročné i fyzicky.
V sále Perkmistrovského domu si mohli lidé vyslechnout přednášky Ing. Bc . Jiřího Zikeše
Geologická minulost jižních Čech a jejich nerostné suroviny a PhDr. Daniela Kováře Výsadní
listina Rudolfa II z 30. prosince 1585. Před hasičskou zbrojnicí zahrál k poslechu i tanci ČD
Band. Ve spolupráci s SDH Libnič zde byl postaven stan, p. Pfleger zajistil občerstvení.
Významným a stále viditelným symbolem otevřeného Hornického muzea je městský
prapor, který z naší iniciativy město pořídilo a stále vlaje nad vchodem.
Výdaje na akci spočívaly v zajištění stanu, kapely, poplatku OSA a honoráře
přednášejících. Akci nepřálo počasí, přesto odvážní jedinci přišli, nejvíce na ukázku veteránů.
Akce splnila účel, propagovat Hornické muzeum. V příštím roce s akcí nepočítáme, iniciativu
přenecháme Hornickému muzea, kde byl přijat od dubna zaměstnanec.
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6. 6.
16. Hornické slavnosti
Místo konání: Farská louka, Rudolfov
Garant akce: Hana Kuboušková
Příjmy: 255 210Kč
Výdaje: 213 086Kč
Zisk:
42 124Kč
Akce byla podpořena z rozpočtu města Rudolfova a z grantového programu Jihočeského kraje
Podpora kultury a z nadace Landek
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 šestnáctý doprovázelo krásné, slunečné počasí. Program přilákal
mnoho návštěvníků, návštěvnost posledních ročníků je stabilní. Diváci mohli spatřit například
tanečníky Ballare, šermířskou skupinu Sígři, Divadélko Máma a táta, Modern magic fakir
show. K poslechu návštěvník zahrál ČD Band, Lakomá Barka, Komorní smíšený sbor
z Příbrami, Bryčka a tradičně v kostele sv. Víta Třeboňští pištci.
Pro letošní ročník bylo novinkou pódium, které jsme si nechali vyrobit. Pódium nás
stálo 66 950Kč, při výrobě nám sponzorsky pomohli Farma Filip Hlincova Hora, Pila
Řehovský Zvíkov a pan Václav Nestával. Pro letošní ročník to byl veliký výdaj, ale pro další
ročníky ušetříme za pronájmy a navíc máme v plánu pódium pronajímat.

Slavnostní zahájení Hornických slavností – zažehnutí kahanu v podání dětí Michalky
Kubouškové a Peti Winziga
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Slavnostní zahájení slavností – perkmistr SHHS ČR Ing. Miroslav Šťastný, starosta
Rudolfova Vít Kavalír, senátor Mgr. Jiří Šesták, Ph. D., poslanec RNDr. Jan Zahradník,
místostarosta Rudolfova Mgr. Martin Kolařík (v pozadí), radní Rudolfova Mgr. František
Chrastina, předsedkyně Společnosti přátel Rudolfova Hana Kuboušková, radní Rudolfova
PeadDr. Ondřej Švejda, radní Rudolfova Mgr. Ivo Schuster a moderátorka Hornických
slavností Mgr. Petra Nestávalová

Zahájení slavností – tradiční tanec permoníků v podání dětí ze ZŠ Rudolfov

11

V letošním roce byla veliká účast kostýmovaných lidí, za což jim velice děkujeme.

Slavnostní průvod městem. Návštěvníky tradičně zdravil Josef Burda alias Rudolf II.
V průvodu jsme také mohli vidět hornické spolky.
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Skupina Ballare a pohádka Otesánek v podání Divadélka Máma a táta

Smíšený komorní sbor z Příbrami a Třeboňští pištci v kostele sv. Víta

Celé Hornické slavnosti byly velmi slunečné a provázela je uvolněná atmosféra

Akci zaznamenala ČT :D pořad Zprávičky
Hornické slavnosti 2016 jsou již v přípravě
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19.- 21. 6.
19. setkání hornických města a obcí ČR Havířov
Delegace Společnosti přátel Rudolfova a Města Rudolfov navštívila ve dnech 19. – 21.
června 2015 při příležitosti 19. setkání hornických a hutnických měst ČR město Havířov.
Přestože se zúčastňujeme setkání pravidelně, toto pro nás bylo významné jinak. Sdružením
hornických a hutnických spolků České republiky nám byla udělena cena Český Permon, cena,
která je udělována jednou ročně osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o
rozvoj hornických tradic.
Za rok 2014 konkrétně Městu Rudolfov v kategorii Počin roku za zřízení a vybavení
nového hornického muzea – Perkmistrovského domu. Cenu na slavnostním shromáždění
převzal starosta města pan Vít Kavalír. Ocenění si velice vážíme, znamená pro nás, že úsilí k
přebudování radnice na muzeum bylo dobrým krokem a Hornické muzeum v Rudolfově se
dostalo do povědomí nejen v České republice, ale i v zahraničí.
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4. 12.
Barbořino světlo a Nebeská pošta
Příjmy: 2 000Kč
Výdaje: 2 679Kč
Ztráta: 679Kč
Akce byla podpořena z rozpočtu města Rudolfov

Nebeská pošta
Místo konání: Farská louka v Rudolfově
Garant akce: Petra Kuboušková
Děti si lze 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 Šimoníková v roli anděla při akci Nebeská pošta
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Barbořino světlo
Místo konání: Farská louka v Rudolfově, Královský rybník
Garant akce: Hana Kuboušková
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 se vydařilo počasí, 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.

Sv. Barbora s malými permoníky
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Průvod městem

Pouštění lodiček za pomoci Františka Irmiše

Za fotografie děkujeme paní Pavlíně Šteklové
17

Spolupráce SPR na Rudolfovských akcích
4. 4. Noc s Andersenem
Pořadatel akce: Hornické muzeum, Jana Malšovská, Petra Kuboušková
Společnost přátel Rudolfova pravidelně při této akci pravidelně spolupracuje, pomáhá při
realizaci. V letošním roce jsme poprvé spali v Hornickém muzeu.

Využití sklepních prostor Hornického muzea – alchymistická dílna

Nocování v multifunkčním sále Hornické muzea
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12. 9. Rudolfovy trhy
Pořadatel akce: Spolek Rudolfovský UM, město Rudolfov
V letošním roce se poprvé konaly Rudolfovy trhy, hlavní organizátorka byla paní
Lenka Šindelářová. Rudolfovy trhy chtějí do města Rudolfov přinést sousedský trh, při
kterém se potkají hlavně obyvatelé Rudolfova, aby společně poznali tradiční řemesla, užili
výtvarné dílny, ochutnali lokální potraviny a živou kulturu. Jejich cílem je oživit veřejný
prostor a propojit stávající rudolfovské akce. I z tohoto důvodu Společnost přátel Rudolfova
zahájila se Spolkem Rudolfovský UM spolupráci.
Členové společně přátel Rudolfova pomohli paní Šindelářové již před pořádáním akce
s podporou u vedení města a praktickými informacemi ohledně pořádání akcí.
Součástí akce byl doprovodný program v Hornickém muzeu.

Rudolfovy trhy na Farské louce – starosta Rudolfova Vít Kavalír, Mgr. Lenka Šindelářová a
Bc. Petra Hořavová, DiS.

Program v Hornickém muzeu, francouzští příbuzní legionáře Leopolda Matouše, významného
rodáka z Rudolfova
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Hospodaření Společnosti přátel Rudolfova v roce 2015
Členské příspěvky 2015
Příspěvky od sponzorů a partnerů
Příspěvek od Města Rudolfov
Grant Jihočeského kraje Podpora kultury
Nadace Landek
Ostatní příjmy - prodej propagačních předmětů, atd.

1 900Kč
128 000Kč
85 000Kč
20 000Kč
30 000Kč
18 096,25Kč

Hornické slavnosti
Příjmy
Grant Jihočeského kraje Podpora kultury
Příspěvek Města Rudolfov
Nadace Landek
Sponzoři
Agentura Duhovka
Prodej stříbrňáků
Medovina
Celkem

20 000Kč
80 000Kč
30 000 Kč
113 000 Kč
500Kč
9 710Kč
2 000Kč
255 210Kč

Výdaje
Účinkující, zvukař
Pronájem technického zázemí
OSA, elektrika
Propagační materiály, stříbrňák
Kostýmy
Občerstvení
Drobné výdaje, ohňostroj, atd.
Celkem

97 730Kč
65 709Kč
4 714Kč
13 553Kč
18 460Kč
6 932Kč
5 988Kč
213 086Kč

Příjmy kulturní akce (Hornické slavnosti, Hornický ples, 28. 9., Barbora,...)
Příjmy ostatní
Příjmy celkem
Výdaje kulturní akce (Hornické slavnosti, Hornický ples, 28. 9., Barbora, ...)
Výdaje ostatní (pódium,...)
Výdaje celkem
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275 308Kč
10 688,25Kč
285 996,25Kč
241 520Kč
97 485Kč
339 005Kč

Pokladna

1. 1. 2015
31. 12. 2015

15 912Kč
2 486Kč
- 13 426Kč

Běžný účet

1. 1. 2015
31. 12. 2015

92 812, 87Kč
53 449, 12Kč
- 39 363, 75Kč

Výsledek hospodaření za rok 2015 je ztráta 52 789, 75Kč
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Partneři a sponzoři Společnosti přátel Rudolfova v roce 2015
Město Rudolfov
Jihočeský kraj
Nadace Landek
Argena
Aspera
Autooprava Jivno, Jan Šrámek
Autoopravna Libor Ambrož
Beton – Pres
Catering CB
CB Destrukce
Corax Trading s.r.o.
Český zahrádkářský svaz Rudolfov
DIM tepelná technika
E- on
Elektro JINDRA, Jan Jindra
Farma Filip
Flop
Gambrinus
Golem v.o.s. České Budějovice
Hořejš Josef, truhlářská výroba
Information Technologies
Kuhn Gruppe
Level Cars & boats s.r.o.
Lubomír Sokolík, strojírenská výroba
Marius Pedersen a.s.
MTZ servis a spol. s.r.o.
PCO hlídací služba s.r.o.
Pila Řehovský Zvíkov
S4NET
Sitter Robert, Hospodářské potřeby
Slade Petr Bazal, elektroinstalace
Stavební firma Jan Lukáč
SZDT servis, Lubor Veselý
Trafika u kostela, Rudolfov
Ulrich – autolaky
Václav Nestával
Valevský Jaroslav
Vančura Jan, Černá věž
Vydra, půjčovna lodí Rudolfov
Děkujeme Všem firmám i jednotlivcům za pomoc finanční, materiální i fyzickou. Děkujeme!

V lednu 2016 zpracovala Petra Kuboušková
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