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Občané Jihlavy se po dvou letech 
dočkali - jihlavští havíři  opět vyrazi-
li do ulic. Tentokrát počasí relativně 
přálo –několik přeháněk nemohlo 
zkazit dobrou náladu slavností.

Jihlavský havířský průvod letos 
představil i několik novinek. Tříden-
ní městský festival Jihlavské havíření 
od pátku do neděle zahrnul Jihlavský 
havířský průvod, Den Ježka a Kon-
cert bez hranic.

Na Masarykově náměstí i v ulicích 
se sešly stovky aktérů i diváků, do 
samotného průvodu se zapojilo 190 

dětí. Od tribuny se vydaly v pátek v 
podvečer a v neděli dopoledne uli-
cemi Benešovou, Palackého, Matky 
Boží, Věžní, Benešovou, Palackého a 
Matky Boží zpět. 

V čele průvodu kráčeli orchestr 
ZUŠ Tutt i a konšelé, v závěru hrála 
a zpívala Počátecká kapela. V neděli 
ráno potom havířci sešli od depozi-
táře kostýmů v ZŠ Křížová Úvozem 
ke kostelíku sv. Jana Křtitele. Tady se 
účastnili mše svaté a užili si celoden-
ní pouť, plnou zábavy a divadelních 
vystoupení. -lm-

Červnový víkend s jihlavskými havířky

Jihlava navázala na úspěšný animova-
ný fi lm O Ježkově, a uvedla jeho volné 
pokračování s jednoduchým názvem O 
jihlavském havíření, který popisuje his-
torii jihlavského havířského původu a 
dolování stříbra. 

Film natočily jihlavské výtvarnice Eva 
Bystrianská a Tereza Atanasčevová, 
hudbu nahrál jihlavský hudebník Matěj 
Kolář, slovem provází jihlavský rodák, 
herec Ondřej Vetchý. Film byl ofi ciál-
ně uveden o víkendu na úvod městské 
slavnosti Jihlavské havíření 2015.

Historie havířského průvodu a jihlav-
ského dolování je v originálně zpracova-
né animaci shrnuta na ploše šesti minut. 

Film mimo jiné připomíná dvě zásadní 
postavy průvodu v minulosti, a to mě-
dirytce, pedagoga a vlastivědného pra-
covníka Johanna Heinricha Marzyho 
(1722-1801), který průvod uspořádal 
v roce 1799, a fotografa a nadšence do 
historie Johanna Haupta (1849-1928), 
který na jeho nápad v roce 1890 navá-
zal. „Papírový fi lm“ vtipně ukazuje, kdo 
je vůdčí osobností havířského průvodu 
dnes. 

Film O jihlavském havíření je volně 
dostupný na www.youtube.com, pří-
padně je ke stáhnutí v různě velkém 
rozlišení na stránce ohavireni.jihlava.cz.
 -tz-

Jihlava má animovaný fi lm o 
historii havířského průvodu
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PÁTEČNÍ slavnosti zahájily výstřely z ručních dobových zbraní, orchestr ZUŠ 
Tutt i vyvedl městské konšely z radnice.

PRIMÁTORA  města Rudolfa Chloupka doprovázely na čele ptůvodu vlajkonoši 
na chůdách a následovali je městští radní.

JIHLAVSKÝM havířkům jako vždy kostýmy slušely a diváci to ocenili patřičnými 
ovacemi.

NE KA ŽDÝ z diváků viděl tak, jak by chtěl. Atmosféru pomáhala zachytit i vel-
koplošná obrazovka.

V NEDĚLI ráno havířci sešli Úvozem ke kostelíku sv. Jana Křtitele, kde proběhl 
mše svatá a následovalo pouťovní dění.

KONCERTEM BEZ HRA NIC pokračovaly slavnosti v sobotu odpoledne a večer 
na obou podiích na Masarykově náměstí.


