Zpráva o činnosti

16.- 24.8.2007 Letní tábor v Rohozné
(41 dětí, 10 instruktorů a 6 dospělých)

Již pošesté se konal náš letní tábor na Rohozné a účast na našich táborech
má vzestupnou tendenci. Devět dní v krásné přírodě v klidové oblasti Čeřínku
nabízí pestrý program, o který se stará již zkušený tým instruktorů.
Dny plné her, soutěží, zážitků, táboření, legrace i poetických večerů lákají
stále více účastníků.
28.10.2007 Drakiáda s Českým
svazem ochránců přírody v Jihlavě.
Tentokráte jsme pomáhali se
soutěžemi a cenami pro výherce.
11.11.2007 - Svatý Martin v Jihlavě tentokráte již měl průvod Svatého
Martina téměř stovku kostýmovaných
účastníků. Svatý Martin přijel do
Jihlavy právě po desáté. Vítali jej,
radní města Jihlavy, členové
folklórního souboru Vysočan,
Svobodní pánové města Jihlavy
a tisíce návštěvníků. Samozřejmě
nechyběl Václav Jehlička, současný
ministr kultury, který tuto akci vždy
zaštiťoval.

16.11.2007 SETKÁNÍ příznivců
a vernisáž výstavy fotografií
z činnosti v malé galerii hotelu
Gustav Mahler
Každý rok se pravidelně scházíme
v měsíci listopadu nad fotografiemi
a videozáznamy z akcí.
8.12.2007 - KARNEVAL
Poslední akcí roku
byl již tradiční
předvánoční
karneval.
Krom těchto akcí pečujeme o kostýmy a součásti
kostýmů průvodu. Kostýmy jsme půjčovali Gymnázium
Jihlava k realizaci projektu Hornická města Jihlava Kutná Hora - Příbram. A muzeu v Javorníku na zahájení
výstavy o dolování.
Díky za tu kupu práce!

19.-21.6.2009

Jihlavského havířského průvodu
v roce 2007
V roce 2007 jsme si připomínali desáté výročí založení našeho občanského
sdružení. Shodli jsme se na tom, že za poměrně krátkou dobu se nám podařilo
dosáhnout velkého úspěchu především v tom, že Jihlavský havířský průvod je
opět - po mnoha letech - vnímán městem Jihlavou jako svátek, městská slavnost,
která patří mezi nejoblíbenější kulturní události města.
12.3.2007 VALNÁ HROMADA
- se konala jako vždy v měsíci březnu
v hotelu Gustav Mahler. Byla
tentokráte slavnostnější a
připomínala desetileté výročí založení
našeho spolku. Kromě příjemného
setkání členů a příznivců našeho
občanského sdružení se tentokráte
konzumoval i stylový dort s postavou
havířského učně.
14.3.2007 ZAHÁJENÍ
KONFERENCE NA VŠPJ - také
účast našich “permoníků” bývá již
tradičně součástí zahajovací
ceremonie při slavnostním zahájení
konference o cestovním ruchu, kterou
pořádá Vysoká škola polytechnická
v Jihlavě.
15.4.2007 LIBEREC - některé naše
děti se zúčastnili výletu do Liberce.

5.5.2007 Výlet do Kutné Hory
a středověké vesničky OSTRÉ
Dlouho plánovaný výlet do hornického
muzea v Kutné Hoře a do středověké
vesničky v Ostré se nám konečně
podařilo zrealizovat...

22.6.2007- Předávání Cen města Jihlavy
v gotické síni radnice
Těsně před konáním průvodu městem
Jihlavou se odehrálo předávání Cen města a
Cen rady města Jihlavy. Této ceremonie se
také již pravidelně zúčastňuje skupinka
havířů z našeho průvodu. Tentokrát byly
poprvé veřejně představeny kostýmy
horníků, které jsme nechali pro tento ročník
ušít pro doprovod dospělých.

7.6.2007 WALDKIRCHEN - také
slavnost Božího těla v rakouském
Waldkirchenu je již tradiční akcí, které se
zúčastňujeme...
22.6.2007 - Jihlavský havířský
průvod - ten podvečerní páteční
průvod nám tentokráte propršel,
takže po ceremonii na pódiu
a představení všech hornických
postav se průvod vrátil do radnice...
Večer následoval v Amfiteátru na Heulose Koncert bez hranic...
23.6.2007 - Jihlavský havířský průvod v sobotu dopoledne již bylo krásné počasí
a mohl se uskutečnit slavnostní průvod
městem za účasti dvou dechovek. Veliký
úspěch měli také ti nejmenší v kutničkách.
24.6.2007 - Jihlavský havířský průvod ke
kostelíku svatého Jana Křtitele

11.6.2007 - Setkání hornických měst v Rudolfově - oblíbený výlet dětí na
slavnost, spojený s noclehem v tělocvičně...

Jihlavský havířský průvod 22. - 24.6.2007

