20.10.2006 Drakiáda
tentokráte jsme Drakiádu Na Skalce
pořádali opět ve spolupráci s Českým
svazem ochránců přírody. Z jihlavské
ZOO byli přizváni také nosálice
Rozárka a kocourek divoké kočky. Se
soutěžemi pomáhali jihlavské havířky,
Naše "maminky" připravovaly pro děti
upomínkové předměty a pekly sladké
odměny. Počasí nám tentokráte
přálo, takže se na závěr nad Skalkou
vzneslo několik desítek draků.
11.11.2006 - Svatý Martin v Jihlavě
- téměř 50 účastníků z havířského
průvodu se stalo tentokráte průvodci
Svatého Martina. Na náměstí jsme
měli postaven stánek s "Havířským
svařákem". Na akci přišlo jako vždy
tisíce návštěvníků.
24.11.2006 SETKÁNÍ příznivců
a vernisáž výstavy fotografií
z činnosti v malé galerii hotelu
Gustav Mahler
Každý rok se pravidelně scházíme
koncem listopadu nad fotografiemi
a videozáznamy z akcí. Toto setkání
opět splnilo svůj smysl, protože po
jeho skončení byla na seznamu
přihlášených do průvodu více než
80 jmen.
10.12.2006 - MIKULÁŠSKÝ
KARNEVAL
Poslední akcí roku byl již tradiční
předvánoční karneval.
Díky za tu kupu práce!

Jihlavský havírský pruvod 22. - 24.6.2007

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2006
Jihlavský havířský průvod již dávno není jen akce, která se opakuje v Jihlavě
jednou za dva roky. Zpráva o činnosti za rok 2006 - tedy toho roku, kdy průvod
v našem městě "odpočívá" to dokládá. Přestože jsme v loňském roce průvod
nepořádali, tak naše činnost byla poměrně pestrá a rozsáhlá. Proběhla přibližně
desítka akcí, na kterých se setkalo stovky dětí a dospělých. Zúčastnili jsme se řady
slavnostních událostí, na kterých jsme úspěšně reprezentovali naše město.
12.-.15.5.2006
HEIDENHEIM - otevření
Landesgartenschau
(40 dětí a 10 dospělých).

Tradičně v roce, kde
v Jihlavě průvod není
odjíždíme do průvodu do
německého Heidenheimu.
Tentokráte byla slavnost
spojena s otevřením
zemské zahradnické
výstavy. Cestou do Německa jsme navštívili
lomy a okolí Koněpruských jeskyní. Ubytování
pro nás bylo tentokrát
zajištěno v Jugendherberge v Ulmu,.
Prohlédli jsme si Ulm,
jeho katedrálu. Byli jsme
na výletě v městečku
Blaubeuren, kde jsme
navštívili malé muzeum se
starým funkčním hamrem.
V Heidenheimu jsme se
zúčastnili slavnostního
aktu předání havířské
korouhve a velkolepého
průvodu na fotbalový
stadión, kde jsme sklidili
velký aplaus. Na zpáteční
cestě jsme navštívili solné
doly nedaleko Salzburgu
s keltskou vesničkou.

27. a 28.5.2006 Setkání měst s
hornickou historií - výlet do Rudolfova
(přibližně 25 účastníků + 4 dospělí) .
Počtvrté navštívili jihlavští permoníčci
slavnost, kterou každoročně pořádají naši
přátelé z Rudolfova. Kromě účasti v průvodu městečkem, se po noclehu v místní
tělocvičně vydal autobus do Nových Hradů
a na zpáteční cestě se výletníci zastavili
u Švarcenberské hrobky v Jindřichově
Hradci.
5.6.2006 - Projekt Gymnázia Jihlava Hornická města Kutná Hora, Příbram a
Jihlava (11 studentů Gymnázia v Jihlavě + hosté
z Kutné Hory a Příbrami to celé ve všech městech) ve spolupráci s jihlavským Gymnáziem
jsme se podíleli na projektu studentů, který
měl za cíl informovat navzájem o historii
jednotlivých měst.
Hodně informací o celém projektu je na
webových stránkách jihlavského
Gymnázia: http://www.gymnazium.ji.cz/

15..6.2006
Slavnostní otevření zrekonstruované
jihlavské radnice
Delegace jihlavských havířů nemohla
chybět při slavnostním otevření
zrekonstruované radnice. Slavnostního
aktu se zúčastnilo devět havířů v čele
s perkmistrem Honzou Čermákem.

16.6.2006
Předávání Cen města a Cen rady města
Jihlavy
Tradičně je skupinka havířů účastnila
předávání Cen města Jihlavy a Cen rady
města Jihlavy. tentokráte se cereoiniál
odehrával v barokní obřadní síni nově
zrekonstruované radnice a skupinka havířů
byla šestičlenná.

16.6.2006
Oslava výročí Basilejských kompaktát
v Jihlavě
Tento rok uplynulo 570 let od významné
historické události a město Jihlava si to
připomínalo. Horácké divadlo připravilo na
náměstí velkou scénu a téměř hodinové
představení příchodu císaře Zikmunda na
jihlavské náměstí. Přibližně šedesát havířů
v kostýmech sledovalo celé dění "v první
řadě". Bylo neuvěřitelné vedro.
17.- 25.8.2006 Letní tábor v Rohozné
37 dětí, 8 instruktorů (z toho 7 odrostlých
havířů) a 6 dospělých

Již popáté se v roce 2006 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.

22. - 24.9.2006 Výlet "Okolo Javořice"
(11 dětí a 5 dospělých).
Tradiční podzimní výlet byl tentokrát okolo
Javořice. V pátek odjela skupinka dětí do
Horní Cerekve a okolo zatopeného lomu
došla do Nové Vsi na chalupu k Janě Vítů,
kde byl první nocleh. Druhý den
následoval přechod Javořice přes
zříceninu hradu Janštejna, Studánku
Páně, vrchol Javořice, dále přes Míchovu
skálu a Velký pařezitý rybník do Mrákotína,
kde jsme měli nocleh ve škole.
Nedělní snídaně u kostelíka Svatého
Jáchyma patří k nezapomenutelným
zážitkům. A zakončení s pokladem na
zřícenině hradu Štemberka už byla jen
"třešnička na dortu". Počasí nám přálo
a bylo jen škoda, že se výletu nezúčastnilo
více dětí.

