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Že bylo Jihlavské Havíření letošní 
největší kulturní akcí je zřejmé již 
z počtu osob. Co je však důležité, 
jsou pozitivní ohlasy a nadšení, které 
akce v návštěvnících vyvolala. Kro-
mě fotografického ohlédnutí na ná-
sledujících stranách přinášíme také 
pár reakcí zveřejněných na oficiální 
facebookové stránce města.

„Hodně lidí v ulicích, všude poklidná 
a přátelská atmosféra, konečně závan 
kulturního života v Jihlavě tak, jak je 
to v ostatních větších městech. Mám 
pocit, že po letech to konečně vzalo jih-
lavské vedení za správný konec,“ píše 
Ondřej Dohnal.

„Bylo to krásné, přijely děti až z Pra-
hy. Díky,“ píše Jana Kopecká.

„Včera večer po koncertě festivalu 
jsem.se byl.podívat a bylo to moc a moc 
hezké, všem organizátorům i ucinkuji-
cim moc gratuluji, naprosto povedená 
akce, svátek v ulicích, krasa,“ píše Jiří 
Štilec.

„Klobouk dolu pred vsemi, uzasna 
atmosfera, krasna prekvapeni, skvely 
vyber hudby, ozivle Smetanovy sady 
pecka, tesim se na dalsi dny. Moc diky,“ 
píše Monika Pipová.

„A my moc děkujeme vám,“ reaguje 
Karolína Koubová.  -tz-

 Všechna fota: Jakub Koumar

Ohlasy Jihlavského Havíření

POŽEHNÁNÍ Při večerním průvodu v pátek 21. června všem havířům požeh-
nal velký železný anděl. Socha z rukou uměleckého kováře Petra Píši, který se na 
uspořádání programu podílel, nesla na rukou právničku a političku Evu Decroix.

HRDINOVÉ Pro veřejnost byly během Jihlavského Havíření otevřeny také ko-
lektory, takzvané novodobé podzemí. V rozvodových šachtách se promítaly doku-
menty z projektu  Ľubomíra Bukového Heroes.

NEDĚLE Ani po skončení to ale nekončilo. V neděli se konala tradiční Pouť ke 
svatému Jánu, kde byl připraven další kulturní program nabitý mimo jiné také 
pohádkami pro děti.

ZÁVĚR V nočních sobotních hodinách zakončili hlavní program Jihlavského Ha-
víření ohňovou show artisté z umělecké skupiny Novus Origo.

BLAHOPŘÁNÍ Při Jihlavském Havíření nesměla chybět ani hvězdná zpěvačka 
Naďa Urbánková, která na konci června oslavila úctyhodných 80 let. Květinu a osobní 
blahopřání jí předal vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy Tomáš Koukal.

PRO VŠECHNY V Parku Gustava Mahlera probíhal celé sobotní dopoledne 
program pro milovníky dechovky. Ten začal s rakouskou dechovou kapelou MV 
DOBERSBERG, která čítala 50 členů. Pro zajímavost – rakouské město Dobers-
berg , ze kterého členové kapely pocházejí, má 750 obyvatel.


