11.11.2009 - SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ - tentokráte měl průvod Svatého Martina
opět asi sto kostýmovaných účastníků. Svatý Martin přijel do Jihlavy po dvanácté.
Vítali jej radní města Jihlavy a tisíce návštěvníků. Po průvodu se sešla asi
padesátka účastníků průvodu v pivovarské restauraci na skromné občerstvení.

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2009
Deset let od obnoveného jihlavského havířského průvodu, devítka v letopočtu
připomínající datum domnělého založení města - 799 a slavné datum 1249 přijetí Jihlavského horního práva tehdejším světem horníků, to byly
pravděpodobně také důvody k uspořádání 13. setkání hornických měst v Jihlavě.
Tyto velké události nás v tomto významném roce čekaly.
17.1.2009 - DĚTSKÝ KARNEVAL
poprvé jsme spolupracovali na uspořádání
dětského karnevalu s Centrem pro rodinu.
V refektáři Hotelu Gustav Mahler se sešla
přibližně stovka dětí.
31.1.2009 - ŠATOV - výjezdní zasedání
členů našeho spolku ve spřízněném vinném
sklepě. Do malého autobusu se vešlo právě
jen 16 účastníků zájezdu.

27.11.2009 - SETKÁNÍ VŠECH ČLENŮ A PŘÍZNIVCŮ NAŠEHO SPOLKU
Projekcí fotografií, videí a DVD jsme si připomenuli vše, co se tento rok odehrálo.
4.12.2009 - BARBORČINO SVĚTLO V RUDOLFOVĚ Na akci uctívající svatou Barboru - patronkyni horníků jsme do našeho
spřáteleného Rudolfova vypravili autobus.
Krom těchto akcí pečujeme o kostýmy a součásti kostýmů
průvodu. Pořizujeme kostýmy nové. Kostýmy jsme půjčovali
Gymnáziu Jihlava k realizaci projektu Hornická města
Jihlava - Kutná Hora - Příbram. Původní kostýmy ukládáme
do Muzea Vysočiny.
Díky všem za obětavou práci!
Za podporu naší činnosti děkujeme především Statutárnímu
městu Jihlavě. Dále Plzeňskému Prazdroji, MUSIL, spol.
s r.o., firmám PSJ, a.s., EUROVIA CS, a.s., Janeček -Vetchý
a spol., Hypoteční bance, a.s. a MUDr. Sillvii Pollakové.

Byl to pro nás nejúspěšnější rok v naší
desetileté historii.

3.3.2009 - VALNÁ HROMADA
se konala jako vždy první úterý v měsíci
březnu v Hotelu Gustav Mahler. Byla to jako
obvykle slavnostnější schůze našeho
spolku, na které plánujeme činnost,
schvalujeme rozpočet a účetní uzávěrku.
Sešly se přibližně dvě desítky členů.
23.5.2009 - VÝLET DO VÍDNĚ
Cílem výletu pro děti byl zámek Schönbrunn a přilehlá proslulá ZOO. Zúčastnilo
se přibližně 30 zájemců.
1.6.2009 - PROJEKT JIHLAVSKÉHO GYMNÁZIA
Již třetím rokem probíhal projekt jihlavského Gymnázia a studentů z Kutné Hory
a Příbrami, ve kterém se prezentovalo 25 studentů v kostýmech našeho průvodu.
6.6.2009 - RUDOLFOV
10. ročník Hornických slavností v Rudolfově - tentokráte jsme jeli pouze třemi
osobními auty.
11.6.2009 - WALDKIRCHEN
Slavnosti Božího těla a pietního aktu na místním hřbitově se zúčastnilo 10 dětí
v kostýmech (tentokráte výjimečně bez zapomenutých krejzlíků).

19.6.2009 - VÝSTAVA VĚNOVANÁ JOHANNU HAUPTOVI
Po velkých přípravách započaly oslavy již v pátek v pravé
poledne vernisáží výstavy věnované zakladateli našeho
průvodu Johannu Hauptovi na jihlavské radnici. Expozice
s mnoha fotografiemi nejen z historie, ale i z deseti let
našeho obnoveného průvodu zdobí i nadále chodby
jihlavského magistrátu.
SLAVNÝ SKOK PŘES KŮŽI - na páteční odpoledne byl
přichystán především pro vzácné hosty setkání Skok přes
kůži v prostorách Hotelu Gustav Mahler. Sál byl tentokráte
zaplněn do posledního místečka.

PŘEDÁVÁNÍ PERMONŮ - v gotické síni jihlavské radnice se sešli zástupci
hornického cechu, aby předali svá ocenění za minulý rok. Jihlavský havířský
průvod byl oceněn v kategorii hornický folklór za znovuobnovení a pravidelnou
organizaci havířského průvodu v Jihlavě.
21.6.2009 - POUŤ KE SVATÉMU JÁNU - sváteční atmosféra po nedělní
bohoslužbě u kostelíčku svatého Jana Křtitele nás učarovala už v minulých letech.
Proto jsme si nenechali ani tentokrát ujít příležitost ke krásnému setkávání
v příjemném prostředí pod stromy kolem kostela. Na tři stovky účastníků sledovaly
divadelní představení především pro děti a vystoupení zajímavých hudebních
skupin. Večerní divadlo se protáhlo až do tmy a celá událost byla krásnou tečkou
za opravdu povedenou, krásnou a velkolepou městskou slavností.

JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD naše páteční podvečerní předpremiéra
proběhla za ne příliš příznivého počasí,
ale bez problémů a s úspěchem. Po té
následoval kulturní program Mezinárodní
přehlídky souborů Jihlavské folklórní léto
a koncert skupin Javory a Jarret. To vše
už již za vydatného deště.
20.6.2009 - 13. SETKÁNÍ
HORNICKÝCH MĚST A JIHLAVSKÝ
HAVÍŘSKÝ PRŮVOD
Již od časného rána probíhalo přijetí
hostů u primátora Statutárního města
Jihlavy. V 9:00 hodin začala na pódiu
bubenická šou Jumping Drums a přesně
s úderem desáté přivedla od radnice na
jihlavské náměstí dechová hudba
Nýřanka průvod konšelů a vzácných
hostů. Kromě několika stovek
přihlížejících Jihlavanů bylo na náměstí
před pódiem i 350 účastníků Setkání
hornických měst z celé ČR a Slovenska.
Když jsme se společně s nimi vydali do

POCTA JOHANNU HAUPTOVI - Za účasti
skupiny našich havířů položili na ústředním
hřbitově v Jihlavě kytici na hrob zakladatele
našeho průvodu Johanna Haupta pan primátor
města Jihlavy spolu s paní náměstkyní.
průvodu a setkali se s krojovaným
průvodem Jihlavského folklórního léta,
čítal průvod téměř tisíc účastníků
a zaplnil všechny historické ulice
města. Úspěch byl velkolepý.Celou
ceremonii a také celou trasu průvodu
vtipně a trpělivě moderoval Jakub
Škrdla. Po skončení následovalo pro
děti malé občerstvení v Hotelu Gustav
Mahler. V jihlavském pivovaře probíhal
Den Ježka a na náměstí Koncert bez
hranic zakončený ohňostrojem.

11.- 21.8.2009 LETNÍ TÁBOR V ROHOZNÉ
Již poosmé se konal náš letní tábor na Rohozné.
Jedenáct dní v krásné přírodě v klidové oblasti
Čeřínku nabízí pestrý program, o který se stará
již zkušený tým instruktorů.
Jsou to dny plné her, soutěží, zážitků, táboření,
legrace i poetických večerů. Tentokráte jsme
dostali pozvání od města Telče k účasti na
historických slavnostech. Zúčastnil se jich celý
tábor a v průvodu šla skupina šestnácti
kostýmovaných havířů.

