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Jihlavské havíření 2013 spojilo více akcí

PRO DĚTI je možnost vystoupit v havíř-
ském průvodu neopakovatelným zážitkem. 

PŘED MAGISTRÁTEM si zájemci mohli vyzvednout podrobný program Jih-
lavského havíření.  

JIHLAVSKÉ podzemí se otevřelo a ne-
trpěliví diváci očekávají vystoupení ha-
vířů na náměstí. NA ČELE PRŮVODU vyhrávala kapela. Letní počasí umožnilo sundat saka.

HAVÍŘCI se představili veřejnosti po jednotlivých profesích.

V červnu se Jihlavou a špalírem 
tisíců diváků vydal průvod kostý-
movaných jihlavských konšelů a 
havířků, kapel, vlajkonošů a bu-
beníků. V průvodu šli i zástupci 
samosprávy partnerských měst 
Užhorodu, Heidenheimu  a Pur-
merendu.

Přibližně 200 dětí v hornických 
kostýmech přiblížilo hornické pro-
fese, ale i měšťanskou módu Jihlavy 
různých období. Provázela je měst-
ská garda, současní konšelé a hosté 
z partnerských či důlních měst.   

Celý Jihlavský havířský průvod má 
už na třicet profesí. Kostýmy se po-
stupně obnovují a rozšiřují o nové 
repliky, ale stále se využívají i sto-
leté součásti, zejména boty. Novou 
skupinkou byli letos představitelé 
jihlavské šlechty v barokních kostý-
mech.

„Zhotoveny byly ještě za Johanna 
Haupta a do dnešního dne jsme je 
mohli znát pouze z dobových fotogra-
fi í. Dnes je tu máte v úplné kráse,“ vy-
volával ke kostýmům do davu při-
hlížejících divadelník Jakub Škrdla, 
jehož moderování z vysokých chůd 
přispělo k atmosféře celého Havíře-
ní. 

Samotný průvod havířků doprová-
zely další akce v rámci Jihlavského 
havíření 2013.

Koncert bez hranic 
a Den Ježka

Koncert bez hranic a Den Ježka 
probíhal na obou pódiích Masaryko-
va náměstí od sobotního poledne do 
půlnoci. Vystoupila celá řada umělců 
a na své si přišli i nejmenší diváci. 

Mahler Jihlava Hudba tisíců 
a Den Ježka

K této akci více na str. 24. 

Pouť ke svatému Jánu
Diváci hodnotili všechny nabídnu-

té akce velmi vysoko. Vše se završilo 
v neděli bohatým divadelním a kej-
klířským pouťovým programem pro 
rodiny s dětmi na místě nejstaršího 
osídlení Jihlavy, u kostelíka sv. Jana 
Křtitele v Jihlavě. -jv,lm-


