
červen

Na třetí červnový víkend se nikam 
nechystejte, zůstaňte doma v Jih-
lavě. A přijďte na koncerty, na tra-
diční ale stále pestřejší a početnější 
havířský průvod, nebo se přidejte 
do soutěže s potulnými havířky a 
ochutnejte speciální pivo uvařené k 
jediné události - Havíření 2015. 

 „Jde o největší městskou slavnost v roce. 
Budeme potěšeni, když se občané měs-
ta přijdou pobavit, vytvořit a zároveň 
si užít dobrou atmosféru, a svojí účastí 
podpořit všechny, kdo se na průběhu akce 
podílí jak v ulicích a pódiích, tak v záku-
lisí akce,“ za radnici a celý pořadatelský 
tým zve spoluobčany primátor města 
Rudolf Chloupek.

Jihlavou od 19. do 21. června opět 
budou procházet malí havířci, děti v 
kostýmech všech možných profesí ce-
lého havířského řemesla, ale i v kostý-
mech měšťanů a dalších postav z histo-
rie města. 

„Tentokrát je průvod rozšířený o osm 
zástupců řemesla mincmistrovského, 

takzvaných pregéřů.  Ve středověku vyrá-
želi na mince obrazy či nápisy. Někdejší 
zakladatel tradice havířského průvodu 
Johannes Haupt na ně pozapomněl. Cel-
kem je do průvodu připraveno 175 kos-
týmovaných postav,“ sečetl náměstek 
primátora pro oblast kultury a zároveň 
hlavní pořadatel akce Milan Kolář.

K Havíření už tradičně patří Koncert 
bez hranic a Den Ježka, což přináší do 
města jak koncerty místních kapel, tak 
velká jména, takže se letos můžete tě-
šit třeba na kytaristu Radima Hladíka 
s jeho Blue Eff ectem, kapely Sto zvířat, 
Th e Tap Tap nebo energické Kraus-
berry. 

Zajímavým příspěvkem do pestré 
skládačky celého víkendu je i počin 
místního pivovaru, který pouze k pří-
ležitosti Havíření vaří pivo pojme-
nované po „mistru hor“ Perkmistr. 
„Stupňovitost piva s hodnotou 12,40 % 
vystihuje fakt, že v roce 1240 se počala 
nejslavnější éra jihlavského dolování,“ 
poukázal na symboliku sládek Ri-

chard Procházka.
Další novinkou je fotosoutěž, která 

vznikla zkušeností z minulosti. Pořa-
datelé po městě nechávali propagač-
ní fi gury havířů, které si místní lidé 
zvykli, nezřídka při cestě z restaurace, 
někam poponést, třeba i na kuriozní 
místa. 

„Tentokrát máme k dispozici 25 ha-
vířů, které vyrobily děti ze základních 
škol. Pustíme je do oběhu v rámci oslavy 
Dne dětí v amfi teátru 30. května. Kdo 
vyfotí havíře na nejnápaditějším místě, 
získá odměnu,“ uvedl vedoucí odboru 
kultury jihlavského magistrátu Tomáš 
Koukal.

Oslavy začnou v pátek 19. června na 
Masarykově náměstí, o jejich závěr 
se postará nedělní dopoledne v rám-
ci poutě ke svatému Jánu.  Připrave-
na jsou i vystoupení kejklířů, divadla, 
taneční a folklorní vystoupení a další. 
Program najdete uvnitř Novin jihlav-
ské radnice a na webu města Jihlavy 
www.jihlava.cz. -tz-

Svátek pro celé město - 
Jihlava zažije Havíření 2015

Letošní hudební festival
Mahler Jihlava – Hudba tisíců

končí 7. července.
Program zveřejňujeme na str. 16.

Jihlavské havíření 2015,
Havířský průvod,

Koncert bez hranic 
Den Ježka

19. – 21. června.
Program zveřejňujeme na str. 12.

FESTIVAL MAHLER 2015 začal prvními koncerty. Ofi ciální zahájení proběhlo v gotickém sále radnice, poté se uskutečnil  koncert v DKO, který navštívili v hojném 
počtu studenti středních škol.  Rovněž večerní zahajovací koncert byl hojně navštíven a Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Marka Štilce předvedla 
skvělý výkon, který nadšené publikum odměnilo velkým potleskem, došlo i na standing ovation.   Foto: Jan Černo

Jihlavský magistrát tradičně vy-
dal brožuru s přehledem kultur-
ních akcí, které se přes léto ve 
městě odehrají. Vytištěny jsou 
v nákladu čtyř tisíc kusů a jsou 
k mání zdarma na pracovištích 
městských a turistických infor-
mačních center. Elektronickou 
podobu brožurky si můžete projít 
prostřednictvím webu města na 
adrese www.jihlava.cz. -tz-

Naplánujte si
kulturní léto


