
12.- 22.8.2008 Letní tábor v Rohozné 
(40 dětí, 9 instruktorů a 6 dospělých)
Již posedmé 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. 
Dny plné her, soutěží, zážitků, táboření, legrace i poetických večerů lákají stále 
více účastníků.

11.11.2008 - Svatý Martin v Jihlavě - tentokráte již měl průvod Svatého Martina 
téměř stovku kostýmovaných účastníků. Svatý Martin přijel do Jihlavy  po 
jedenácté. Vítali jej radní města Jihlavy a tisíce návštěvníků. Tentokráte poprvé 
chyběl Václav Jehlička, současný ministr kultury, který tuto akci vždy zaštiťoval.

Přestože se v  roce 2008 nekonal náš průvod v Jihlavě, tak jsme nezaháleli 
a uspořádali jsme řádku akcí především pro děti. Udržovali jsme kostýmy a  jejich 
součásti a usilovali jsme nadále o to, aby byl i nadále Jihlavský havířský průvod 
vnímán městem Jihlavou jako svátek. Jako  městská slavnost, která patří mezi 
nejoblíbenější kulturní události města. 

4.3.2008   VALNÁ HROMADA 
- se konala jako vždy 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 necelé dvě desítky členů.

16.3.2008  ZAHÁJENÍ KONFERENCE  VŠPJ v DKO  - také účast našich 
“permoníků” bývá již tradičně součástí zahajovací ceremonie při slavnostním 
zahájení konference o cestovním ruchu, kterou pořádá Vysoká škola polytechnic-
ká v Jihlavě.19.-21.6.2009

Zpráva o cinnosti
Jihlavského havírského pruvodu

v roce 2008

28.11.2008  SETKÁNÍ  příznivců a prezentace fotografií 
z činnosti v hotelu Gustav Mahler
Každý rok se pravidelně  scházíme v měsíci listopadu nad 
fotografiemi a videozáznamy z akcí. 

Krom těchto akcí pečujeme o kostýmy a součásti kostýmů 
průvodu. Kostýmy jsme půjčovali Gymnázium Jihlava 
k realizaci projektu Hornická města Jihlava - Kutná Hora - 
Příbram. 



22.6.2008 - 
Pouť ke 
svatému Jánu 
-  ke kostelíku 
svatého Jana 
Křtitele
Jako 
připomenutí 
tradičního 
termínu konání 
havířských 
průvodů v Ji- 
hlavě jsme si 
vymysleli akci 
u kostelíka 
svatého Jána 
a zdá se, že se 
hned na poprvé 
vydařila. Zúčastnilo se jí asi 40 havířů, kteří byli přítomni na mši svaté a poté jsme 
ve spolupráci s Centrem pro rodinu uspořádali malou slavnost v okolí kostelíka, na 
kterou přišlo více než sto návštěvníků. Za překrásného počasí jsme si užili velmi 
krásného dne ve stínu stromů a ve velmi příjemné atmosféře doplněné tvořivými 
dílnami, vystoupením malých divadélek pro děti a koncerty hudebních skupin.

24.5.2007   Výlet na Bílou skálu
Dlouho plánovaný výlet do Petrovic 
s krásnou vycházkou přes a Bílou 
skálu do Luk nad Jihlavou se nám 
konečně podařilo zrealizovat. 
Zůčastnilo se jej sice jen 5 dětí
a 7 dospělých, ale byl velmi zdařilý.

6. - 9 6.2008   Výlet do Heidenheimu
Cesta do Heidenheimu se stali již 
pravidelnou akcí každým rokem, kdy se 
v Jihlavě nekoná havířský průvod. Tentokráte 
jsme se na cestě zastavili v historickém 
městě Regensburg, které jsme si prohlédli. 
Jeden celý den byl věnován návštěvě 
Legolandu. Bohužel za nepříliš pěkného 
počasí. Neděle tradičně patřila účasti na 
slavnosti a průvodu v Heidenheimu. Na 
zpáteční cestě jsme ještě stihli navštívit 
pohádkový zámek Neuschwanstein. 
Zůčastnilo se 39 dětí a 11 dospělých.


