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Na konci června Jihlava hosti-
la 23. setkání hornických měst 
a obcí. Bezmála 700 hostů 
z České republiky i zahraničí se 
zúčastnilo třídenního festivalu, 
který vrcholil sobotním průvo-
dem 70 hornických spolků.

Jihlava si svoji někdejší stříbrnou 
slávu letos připomněla ve velkém 
stylu. Od 21. do 23. června se v kraj-
ské metropoli konalo Jihlavské Haví-
ření, 23. setkání hornických měst a 
obcí. Město ožilo koncerty, divadly 
i pouličními happeningy a tradiční 
průvod jihlavských havířů doplni-
lo více než 70 delegací se 700 hos-
ty hornických měst z České republi-
ky i zahraničí.

„Bylo to něco neuvěřitelného, takové 
akce si Jihlava zaslouží. Slyšela jsem 
mnoho chvály z řad návštěvníků i hos-
tů a jsem poctěna, že jsem se Havíření 
mohla zúčastnit. Děkuji všem pořa-
datelům za skvěle nabitý víkend plný 

jedinečných setkání i kulturních zážit-
ků,“ uvedla primátorka Jihlavy Karo-
lína Koubová.

Během setkání havířů probíhal na 
čtyřech scénách hudební program, 
tentokrát však na netradičních mís-
tech – místo Masarykova náměstí si 
mohli diváci užít koncerty ve stínu 
stromů v parku Smetanovy sady a na 
nádvoří Jihlavského pivovaru. 

Připraven byl také doprovodný 
program, a to pro malé i starší ná-
vštěvníky. V Parku Gustava Ma-
hlera hrály dechovky a za Kinem 
Dukla se hrály pro děti divadelní 
pohádky.

Vrcholem 23. setkání hornických 
měst a obcí byly dva havířské průvody. 

V páteční večer se při průvodu ve 
světle loučí a luceren uskutečnil Jih-
lavský havířský průvod. 

A druhý den, v sobotu ráno, vypuk-
la velká Hornická paráda – průvod 
krojovaných havířů ze 70 hornických 
měst z České republiky i zahraničí.
 -tz-

Jihlavou prošel největší průvod 
za posledních 10 let

FESTIVAL Skvělým místem pro pořádání kulturních akcí se staly Smetanovy 
sady. Na trávě pod stínem stromů seděli návštěvníci, okolo kterých si hráli děti. 
Kolem ulic byly rozmístěny stánky, a tak bylo ve „smetankách“ neustále plno.

PŘIVOLÁN Havířskému průvodu předcházelo představení, při kterém perkmis-
tr představil jednotlivé členy jihlavského průvodu. Sám perkmistr však nepřišel na 
zavolání primátorky, ale až po výzvě dítěte – protože právě pro děti se slavnost 
pořádá.

ZDRAVICE Zástupce všech delegací přivítala primátorka Jihlavy Karolína Kou-
bová v kostele Povýšení sv. Kříže.


