11. listopadu 2016 - SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ

Diváky na Masarykově náměstí už nikdy nikdo nespočítá stejně jako účastníky
v průvodu svatého Martina. Stále více lidí už má své kostýmy a přichází se zařadit
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Jihlavského havírského pruvodu
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15. ledna 2016 - PROMÍTÁNÍ V DIODU

Tradiční vzpomínání na akce uplynulého roku při promítání fotek a videí.
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5. února 2016 - TRADIČNÍ ÚNOROVÁ SCHŮZKA

Na závěr roku byla jako vždy slavnostní předvánoční schůze s dárky. Tentokráte byly dárky
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Dětský karneval ve spolupráci s Centrem pro rodinu Vysočina v sále DIODu.
Měli jsme jako vždy na starosti občerstvení pro účastníky.
Proběhla ve Zborné v hostinci U LÍPY.

24. února 2016 - ZAHÁJENÍ KONFERENCE na VŠPJ

Skupinka postav z našeho průvodu vítala hosty mezinárodní konference cestovního ruchu.

na materiál a Kč 8.413,- na režii a ostatní výdaje.
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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.

devším našim průvodům, kterých
se zúčastnilo nejméně 170 dětí.
Velké představy jsme měli především o nedělní akci - POUŤ KE
SVATÉMU JÁNU, kterou máme
velmi rádi. Určitě nás to posunulo
zase někam dál, zvláště s novým
uspořádáním posezení v sousední
zahradě. Program u kostelíku byl
bohatý: velká mše, skřipácká muzika, Divadlo TEJP, Divadlo Cylindr, Vojta Vrtek, Folklórní soubory
Dřeváček a Šípek, Létající rabín,
Divadlo Já to jsem, Bee Band
a Víťa Marčík.

1. března 2016 - VALNÁ HROMADA

V Malé galerii Hotelu Gustav Mahler se konaly volby nového výboru spolku. Tajnou
volbou byl zvolen výbor ve složení: Milan Kolář, Zdeněk Kučera, Zuzana Truplová,
Jana Vítů, Jiří Jeřábek. Následně nově zvolený výbor volil předsedu spolku, kterým
se stal Milan Kolář.

3. června 2016 - OTEVŘENÍ VLČINCE V ZOO

U příležitosti otevření nového výběhu pro vlky v jihlavské ZOO jsme byli přítomni
slavnostní ceremonii, protože součástí vlčince je i malá připomínka jihlavského
dolování.

10. - 12. června 2016 - SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST

Výletu do Příbrami se zúčastnil plný autobus jihlavských havířů. Absolvovali jsme
páteční večerní „Čepobití“ zakončené ohňostrojem, sobotní velkolepý průvod a následný bohatý doprovodný program. V neděli jsme se vraceli
přes zámek Orlík, pluli jsme lodí na hrad Zvíkov
a přes „Zeměráj“ jsme se vrátili do Jihlavy.

22. června 2016 - ŽIVÝ OBRAZ

Jihlavské havíře reprezentovala asi třicetičlenná
skupinka v živém obraze, připomínajícím 580 let
od přijetí Basilejských kompaktát v Jihlavě.

24. - 25. června 2016 - JIHLAVSKÝ
HAVÍŘSKÝ PRŮVOD, JIHLAVSKÉ DNY
HEIMATTAGE

Po sedmdesáti letech od vyhnání se mohli
poprvé jihlavští Němci sejít v Jihlavě. Oficialit, vernisáží výstav, křtů knih, rautů a pietních
aktů bylo bezpočet. My jsme se věnovali pře-

1. - 4. července 2016 - TOURS - FRANCIE

Účast na celosvětovém setkání oslavujícím 1.700 let od narození svatého Martina.
Pozvánka na takovou akci se nedala odmítnout. Díky pomoci herce Horáckého
divadla a Divadla TEJP Jakuba
Škrdly jsme po nocích vyráběli
masky hus. Bylo nás přes čtyřicet,
děti šly za husy a dospělí za selky
a sedláky. Jakub Škrdla nesl obří
loutku svatého Martina. Měli jsme
velký úspěch a určitě jsme se mezi
delegacemi z mnoha zemí neztratili. Kromě krásného průvodu historickým městem jsme zažili brunch,
pique-nique, světelný spektákl promítaný na katedrálu a hlavně dva
krásné výlety k zámkům na Loiře Amboise a Villandry. Cesty autobusem byly sice nekonečně dlouhé, ale za ty životní zážitky určitě stály.

15. - 28. srpna 2016 - TÁBOR NA ROHOZNÉ - ÚŽASNÁ ZEMĚPLOCHA
Letního tábora na Rohozné se zúčastnilo 75 dětí, 18 vedoucích a 8 dospělých.

