Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2015
Spolek Jihlavský havířský průvod byl v roce 2015 velmi činorodým organismem. Kromě
pravidelných měsíčních schůzek aktivně pořádal nebo byl spolupořadatelem několika
významných kulturních událostí města Jihlavy. Kromě akcí v Jihlavě jsme se zúčastnili
i několika setkání a kulturních událostí mimo naše město.

4. prosince 2015 - SVATÁ BARBORA v ČESKÉM KRUMLOVĚ
Téměř plný autobus jihlavských havířů vyrazil na povedenou akci do Českého Krumlova,
kam nás pozval místní hornický spolek. Průvod s kahany a loučemi procházel nádherným
prostředím, historickými uličkami města skrz zámek až do parku k zámecké jízdárně,
kde nás českokrumlovští vydatně hostili do pozdních nočních hodin. Dopoledne jsme
si prohlíželi nově zrekonstruované kláštery.
V sobotu v poledne se nám Český Krumlov opouštělo opravdu velmi těžko.

17. - 18. ledna 2015
PLZEŇ - Evropské hlavní město kultury 2015 - zahájení
Byli jsme u toho, když tisíce lidí v Plzni přicházelo na náměstí Republiky ze čtyř stran
a společně jsme sledovali velkolepou podívanou v režii bratrů Formanů.
Nad hlavami 25 tisíci diváků šel svou hodinovou pouť z jedné věže kostela na věž
katedrály svatého Bartoloměje švýcarský provazochodec David Dimitri. Byli jsme
ubytovaní v krásném hotelu Slovan. V neděli dopoledne jsme navštívili muzeum Jiřího
Trnky, Muzeum loutek, restauraci Na Spilce Plzeňského Prazdroje...

V pátek 22. prosince 2015 - VÁNOČNÍ BESÍDKA v BUENA VISTA
Na závěr roku byla jako vždy slavnostní předvánoční schůze s dárky. Tentokráte byly dárky
na písmenko „B“, a k jídlu řízek nebo guláš.
FINANCE: V roce 2015 jsme hospodařili s celkovými příjmy 867.906,19 Kč.
(přibližně 56% příjmů činí dotace města Jihlavy, dále městu Jihlavě fakturujeme výdaje
na výlety (Č. Krumlov a průvod sv. Martin) Kč 78.632,-. Velká část příjmů
je tvořena příspěvky účastníků výletů a tábora - téměř 28%.
Z celkových příjmů jsme vynaložili Kč 293.600,- za kulturní program,
Kč 145.328,80 na propagaci, Kč 47.217,- na technické zajištění, Kč 4.212,na autorské poplatky OSA, Kč 37.823,- na údržbu a pořízení kostýmů,
Kč 237.246,- na výlety a tábor, Kč 23.589,- na občerstvení, Kč 42.580,na materiál a Kč 8.413,- na režii a ostatní výdaje.
Celkové výdaje činily 840.008,80 Kč.
KOSTÝMY: pořídili jsme nové 4 kabátky k novým postavám klopířů a 4 kabátky pregéřů,
jelikož jsme chtěli doplnit postyvy z mincovnictví, které v jihlavském havířském průvodu
nebyly nikdy zastoupeny. Bohužel nejsme příliš spokojeni
s výsledkem a budeme usilovat o nápravu. Nechali jsme ušít nové prapory do ulic
a největším počinem bylo, že jsme v průvodu představili zcela nový praporec.
Byl také dokončen krátký animovaný film o historii Jihlavského havířského průvodu v režii
Evy Bystrianské „O jihlavském havíření“.
www.havirskypruvod.cz

15. února 2015 - DĚTSKÝ KARNEVAL
Tradiční dětský karneval ve spolupráci s Centrem pro rodinu Vysočina v sále DIODu. Měli
jsme jako vždy na starosti občerstvení pro účastníky.

7. února 2015 - TRADIČNÍ SCHŮZKA - ZBORNÁ HOSTINEC U LÍPY
Za dlouhých zimních večerů, kdy nemáme moc co na práci, tak si děláme
veselé schůze. Hostinec U Lípy
ve Zborné je vyhlášen skvělým chlebem
s cibulí, tlačenkou, různými párky a někdy
i guláškem. Samozřejmě také často dojde
na píseň „Kamarádi, dolů sfárejme“.
3. března 2015 - VALNÁ HROMADA
Tradiční valná hromada se konala tentokráte v salonku Radničního pivovaru.

19. - 21. června 2015
HAVÍŘENÍ 2015
JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD a POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
Havíření 2015 bylo velkou událostí. Na 180 postav procházelo v průvodech
v pátek 19. a v sobotu 20. června ulicemi Jihlavy. Zlatým hřebem pátečního programu bylo
vystoupení Filharmonie Gustava Mahlera na náměstí.
V sobotu byl hlavním tahákem Koncertu bez hranic Radim Hladík a The Tap Tap.
V neděli 21. června 2015 jsme dovedli průvod opět ke kostelíku svatého Jana Křtitele
a na prostranství u kostelíku probíhal pestrý program až do setmění.

4. června 2015 - WALDKIRCHEN
Možná historicky největší skupina havířů
o síle 15 účastníků se vypravila na tradiční
oslavu Božího těla do nedalekého rakouského Waldkirchenu. Akce se koná
ve spolupráci s jihlavskými Němci.
11. června 2015 - ŽIVÝ OBRAZ
J. A. Komenský opouští Jihlavu
V rámci festivalu „Gustav Mahler Hudba tisíců” se uskutečnila událost,
na které se podílela celá řada spolků
a organizací z Jihlavy. Snahou bylo vytvořit co největší živý obraz. Na hudbu Zdeňka
Fibicha jsme byli v počtu více než 20 havířů také součástí obrazu „Jan Amos Komenský
se loučí s Jihlavou“. Celkem se obrazu zúčastnilo 405 postav.
27. června 2015
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PETRA Z MLADOŇOVIC V BATELOVĚ
Při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa v Kostnici byla odhalena
v Batelově na farní zdi pamětní deska na připomínku Petra z Mladoňovic, významného
faráře a osobnosti husitského hnutí, který v Batelově pobýval a farářoval a byl také
přítelem mistra Jana Husa. Naše skupinka jihlavských havířů u toho nesměla chybět.
15. - 28. srpna 2015
LETNÍ TÁBOR NA ROHOZNÉ - STAR WARS
Tradičního letního tábora na Rohozné se zúčastnilo 69 dětí, 20 vedoucích a 7 dospělých
(kuchařky, hospodářka, zdravotnice, účko).
11. listopadu 2015 - PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA DO JIHLAVY
Svatý Martin na bílém koni je největším setkáním obyvatel Jihlavy a okolí na Masarykově
náměstí. Přichází tisíce lidí a našim úkolem je uspořádat průvod a také provozujeme
stánek s rohlíčky a svařeným vínem. Průvodu se zúčastnilo už tolik postav, že je nikdo
nespočítá. Odhadem jistě dvě stovky.

