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V rámci Havíření hornických měst 
bude udělen Český permon 2009.

  Český permon je cena udělovaná 
1x ročně celkem v pěti kategoriích 
v rámci ČR osobnostem nebo insti-
tucím, které se výrazně zasloužily o 
rozvoj hornických tradic. Cenou je 
soška permona na podstavci ve tvaru 
zvonku.

 Došlé nominace na ceny Český per-
mon 2009

V kategorii 1 došlo celkem 7 nomi-
nací na 4 subjekty,

v kategorii 2 došlo celkem 4 nomi-
nace na 2 subjekty,

v kategorii 3 došlo celkem 6 nomi-
nací na 2 subjekty,

v kategorii 4 došlo celkem 10 nomi-
nací na 4 subjekty.

 Hornické konzilium konané dne 
24. 4. 2009 v Mostu

ve složení Cech PHH Příbram, 
Cech PHO Příbram, HSPO Most, 
HHS Planá, HHS Stříbro, KPHM 
Ostrava, Nadace Landek Ostrava, 
Spolek přátel Rudolfova, Spolek Pro-
kop Příbram, SSH Most a VŠB-TÚ 
Ostrava- HGF rozhodlo o udělení 
cen takto:

 Ceny Český permon pro rok 2009 
obdrží:

Udělení ceny Český permon 2009

 Kategorie 1 - Hornický folklor
Občanské sdružení Jihlavský ha-

vířský průvod,
předseda Ing. Milan Kolář, Jihlava
Za znovuobnovení a pravidelnou 

organizaci havířského průvodu v 
Jihlavě.

OS bylo založeno v r. 1997 za úče-
lem znovuobnovení tradice Jihlav-
ského havířského průvodu, který 
vychází z jihlavského podzemí pod 
Masarykovým náměstím.

Jde o podívanou na překrásné kos-
týmy historických postav. Je to ale-
gorie někdejšího bohatství, krásy a 
slávy královského města Jihlavy, Je 
to svátek všech občanů města Jih-
lavy a velký den dětí, které tím, že 
představují některé historické posta-
vy, získávají ke svému městu neoby-
čejný vztah. 

Toto OS se stará o to, aby počet 
kostýmů průběžně narůstal, a zajiš-
ťuje jejich údržbu.

Kromě bienále, které se koná v Jih-
lavě, vyjíždí havířský průvod do ji-
ných měst v ČR i do zahraničí (Ně-
mecko, Holandsko) a účastní se i 
jiných jihlavských městských akcí, 
např. průvodu příjezdu sv. Martina 
11. 11. každoročně. Dále se havířci 
účastní velmi slavnostního každo-
ročního předání Cen města Jihlavy. 

V letošním roce uplyne 10 let od 
obnovení havířského průvodu v Jih-
lavě (1999).

 Kategorie 2 - Záchrana technic-
kých památek

DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram, 
Za nepřehlédnutelnou podporu 

obnovy a zpřístupnění významných 
hornických děl.

Závod SUL významným způsobem 
přispěl a přispívá k obnově a zpří-
stupnění významných hornických děl 
v Příbrami - Březových Horách i v ji-
ných regionech.

Na Březových Horách byla zpří-

stupněna vodní štola, tzv. Wasserlauf 
s komorami vodních kol. Toto dílo 
využívá jako expozici Hornické mu-
zeum Příbram a navštívily jej už tisíce 
návštěvníků.

V oblasti zlatorudného ložiska Jílové 
u Prahy byla zpřístupněna štola Anto-
nína Paduánského a předána k využití 
Muzeu zlata v Jílovém.

Na lokalitě Hřebečná u Abertam byl 
zpřístupněn štolou Christov cínový 
důl Mauritius.

 Kategorie 3 - Největší počin roku
Jaroslav Richtermoc, Mariánské 

Lázně
Za publikaci 100 let výroby důlních 

svítidel v Bohaticích u Karlových 
Varů. Kniha velmi podrobně a kom-
plexně informuje o 100leté historii 
podniku od základních listin až po 
současnost. Autor se po mnoho let 
věnoval sběru - získávání všech mož-
ných důlních svítidel vyrobených za 
uplynulých 100 let v Bohaticích. Při 
přípravě pokladů pro tuto knihu tě-
žil informace z řady různých archivů 
České republiky. Autor sám zpraco-
val veškeré fotografi e a grafi cké práce 
spojené s přípravou knihy do tisku.

 Kategorie 4 - Celoživotní dílo
prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., Os-

trava - Poruba
Za dlouholetou obětavou práci za 

udržení hornických zvyků v jejich tra-
diční podobě. 

Jako nadlišák a posléze SVNP se 
zúčastnil mnoha skoků přes kůži a za-
sloužil se o propagování a udržování 
hornických tradic nejen v hornické 
veřejnosti, ale také na akademické pů-
dě, kde předával a předává své zkuše-
nosti s hornickými tradicemi i mlad-
ším generacím.

O víkendu 5. a 6. června se v Jihlavě uskuteční jedenác-
tý ročník největší prezentace činnosti občanských sdru-
žení dětí a mládeže a středisek volného času s názvem 
Bambiriáda. 

Areál základních škol Demlova a Březinova tak bude 
po celé dva dny volně přístupný všem zájemců, kteří se 
přijdou podívat na zajímavý program a přehlídku růz-
ných volnočasových sdružení.  Akce se koná s podporou 
města Jihlavy.

„Celý víkend bude patřit volnočasovým aktivitám. Ti, co 
přijdou, určitě získají inspiraci, jak smysluplně naplnit svůj 
volný čas. Návštěvníci se mohou také těšit na historický 
šerm, projížďku na koních, lanové aktivity a také na ukázky 

Bambiriáda je příležitostí pro děti
zásahu hasičů a policie,“ popisuje jeden z hlavních organi-
zátorů Martin Paclík a dodává, že letos se představí i 22. 
základna letectva v Náměšti n. Oslavou.

Program dokreslí i vystoupení několika hudebních ka-
pel, jako jsou například Laura a její koťata, známý třešť-
ský Zatrestband nebo Pio Squad. Možné bude i pozoro-
vat oblohu pomocí astronomických dalekohledů.  

Bambiriáda patří k pravidelným akcím na Vysočině, kde 
se každoročně představují organizace pracující s dětmi a 
mládeží. „Pokud by se nějaké sdružení či organizace chtěly 
přijet představit, ukázat veřejnosti svoji činnost a strávit pří-
jemný víkend, mohou se přihlásit,“ říká Martin Paclík. Kon-
takt coody@cesketabory.cz.                                       -lm-

 Tradiční výstava trofejí spárkaté 
zvěře ulovené za uplynulý rok byla k 
vidění minulý měsíc. 

V gotické síni jihlavské radnice by-
lo vystaveno 500 trofejí srnčí, jelení, 
mufl oní, daňčí a černé zvěře. Kaž-
dá trofej měla lístek s informacemi 
o lovci, zvířeti a hodnocení trofeje. 
Výstavu doplnily ukázky řezbářské 
práce, kresby, modely mysliveckého 
zařízení, vábničky a balabány. 

 Chovatelskou přehlídku zahájil pri-
mátor města Jihlavy Jaroslav Vyma-

Stovky trofejí na jihlavské radnici
zal. „Jsem rád, že výstava ukazuje ne-
jen trofeje, ale připomíná, že myslivost 
je také práce a starost, vztah člověka k 
přírodě a také udržování tradic. Mys-
livec není jen lovec,“ uvedl primátor 
Vymazal a poděkoval myslivcům za 
jejich práci. 

  Magistrát města tuto výstavu po-
řádal v rámci výkonu státní správy 
myslivosti. Výstavu obvykle navštíví 
asi tisíc lidí. 

 Jihlavský správní obvod má 74 ho-
niteb o celkové výměře přesahující 

81 tisíc hektarů. V roce 2008 byly v 
obvodu uloveny tyto počty zvířat:

- 1439 kusů srnčí zvěře
- 1588 kusů černé zvěře
- 6 kusů jelení zvěře
- 27 kusů daňčí zvěře
- 66 kusů mufl onů
- 510 zajíců polních
- 253 bažantů
- 1586 kachen
- 626 lišek
- 24 jezevců.                                     -lm-

 Statutární město Jihlava s porad-
ním hlasem Hornického konzilia 
uděluje:

Kategorie 5 - Mimořádná cena
doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, 

CSc., Jihlava
Za dlouholetou činnost směřující 

k záchraně a zdokumentování po-
zůstatků po středověkém jihlavském 
stříbrném dolování a za kladení dů-
razu na význam stříbrného dolování 
pro město Jihlava.

 Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, 
CSc., se narodil 6. 6. 1940 v Praze - 
Žižkově.

 Je absolventem přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v Br-
ně, obor geologie. V roce 1981 zís-
kal doktorát přírodních věd, v roce 
1987 ukončil vědeckou aspiranturu 
(CSc.) a v roce 1990 byl jmenován 
a v roce 1993 se habilitoval jako do-
cent na Mendlově zemědělské a les-
nické univerzitě v Brně.

 Za dobu své praxe pracoval jako 
hydrolog a geolog, nejdéle působil 
v Muzeu Vysočiny v Jihlavě (1965 
- 1978). Od roku 1980 působil ja-
ko vysokoškolský učitel na Vysoké 
škole zemědělská v Brně, Lesnické 
fakultě, Ústav pedologie a geologie 
(1990-1994 vedoucí jihlavského 
odd. VŠZ), 1992-1994 - proděkan 
AF VŠZ, 1995- Ústav geologie a pe-
dologie.

 V letech 1995 až 1998 působil v 
uvolněné funkci zástupce staros-
ty města Jihlavy. Poté se vrátil na 
Mendlovu zemědělskou a lesnickou 
univerzitu, Lesnickou a dřevařskou 
fakultu jako vedoucí Ústavu geolo-
gie a pedologie. 

 V letech 2002 až 2004 učil také 
na Vyšší odborné škole Jihlava, kde 
se výrazně podílel na přípravě nové 
Vysoké školy polytechnické Jihlava. 
Po jejím vzniku působil jako prorek-

tor pro vědu, výzkum a celoživot-
ní vzdělávání až do roku 2007, kdy 
odešel do důchodu.

 Doc. Laštovička je autorem desí-
tek odborných a vědeckých publi-
kací a podílel se i na vydání několika 
odborných monografi í. V rámci od-
borné profese (geologie, montanis-
tika, historie kamenictví, cestovní 
ruch aj.) - většinu vědecko-výzkum-
ných prací (a následně publikací) 
věnoval Českomoravské vysočině a 
Jihlavě. Předcházející publikační čin-
nost od r. 1965 do r. 1999 je rovněž 
tematicky zaměřena převážně na pří-
rodu Jihlavska a Vysočiny - vychází 
z pracovního poměru na přírodo-
vědeckém odd. Muzea Vysočiny v 
Jihlavě (1965-1978) a Geologické-
ho průzkumu Jihlava (1962-1964 a 
1979-1980).

 Zdeněk Laštovička byl v 70. letech 
průkopníkem v činnosti směřující k 
záchraně a zdokumentování pozů-
statků po středověkém jihlavském 
stříbrném dolování, v letech 80. a 
90. v  této činnosti dále pokračoval 
a byl a je jednou z nejvýznamnějších 
osobností, které v této oblasti půso-
bily. Osobně prošel a zdokumento-
val všechna bývalá důlní díla, a to jak 
po stránce historické, tak z hlediska 
geologie a mineralogie. 

 Po celou dobu své činnosti neú-
navně upozorňoval na význam stří-
brného dolování pro město Jihlava a 
celou oblast Jihlavska, v období své-
ho působení na Vysoké škole země-
dělské v Jihlavě, kde byl vedoucím 
katedry geologie, seznamoval stu-
denty s touto problematikou a vedl 
je k uvědomění si významu, který 
má i pro současné generace odkaz 
našich předků. Byl a zůstává člově-
kem, který se nikdy nezpronevěřil 
svým zásadám, člověkem vysokého 
charakteru.                                            -lm-


