- zpráva o činnosti spolku

Milan Kolář

Zpráva o činnosti občanského sdružení Jihlavský havířský průvod za rok 2000 - 6 ks u příležitosti konání valné hromady dne 1.3.2001
Video-Foto: Milan Kolář

Jihlavský havířský průvod 2000
V současné době se scházívá spolek Jihlavský
havířský průvod vždy první čtvrtek v měsíci v 16:00 hodin v malé zasedací síni jihlavského magistrátu v tomto
a nebo podobném složení:
Miluška Dvořáčková
Jitka Hošková
Alena Jakubíčková
Hanka Tomancová
Hanka Kolářová
Jana Vítů
Jana Dohnalová
Alena Vrbecká
Majka Láníková
Iva Nápravníková
Alena Hamáčková
Lenka Kotalíková
Irena a Ivo Krajíčkovi
Luboš Kabátek
Jaroslav Cejnek
Zdeněk Jaroš
Leopold Habermann
Milan Kolář
Martin Kolář
Zdeněk Kučera
Jiří Lojka
Dušan Matys
Milan Šebesta...

Jihlavský havířský průvod 2000

Není to pouhá podívaná na překrásné kostýmy jednotlivých postav. Je to především alegorie někdejšího bohatství, krásy a slávy královského města Jihlavy.
Je to také svátek všech občanů města a velký den
dětí, které tím, že představují některé historické postavy,
získávají ke svému městu výjimečný a neobyčejný vztah...

Po ukončení oficiální části jednání na „radnici“
se většina účastníků přesouvá do hospůdky „U Johanna“
v domě pana Johanna Haupta v Hluboké ulici.
Příští průvody havířů budou chodit městem Jihlavou
22. až 24. června 2001.
Milan Kolář, únor 2001

„Každý kdo byl na oslavách Jihlavského havířského průvodu, jistě vnímal příjemnou přátelskou atmosféru, kterou nevytvářely jen doprovodné programy, ale i
samotní lidé, kteří se oslav zúčastnili. „
napsal v Mladé frontě Dnes Jiří Juránek po skončení průvodu v roce 1999.
Po úspěšném „znovuzrození“ havířského průvodu v roce 1999 stál spolek Jihlavský havířský průvod před
otázkou: „Jak dál?“
Kladný ohlas na první ročník průvodu na jedné
straně a obavy o zevšednění této události, to byla hlavní
témata diskusí. Převážily argumenty o spokojenosti návštěvníků a nadšení dětí a proto bylo započato s přípravami průvodu v roce 2000.
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„Jihlavský havířský průvod se líbil a lidé ho chtějí“
titulek v MF Dnes uváděl anketu Martina Rumlera:
Jihlavský havířský průvod, který se konal o víkendu Jihlavané přijali. Většinou se návštěvníkům líbily doprovodné akce a atmosféra a všichni dotázaní občané by přivítali opakování akce každý rok.
Markéta Hrdličková, 23 let, studentka, Jihlava
Viděla jsem průvod a moc se mi líbil. Z doprovodného
programu byl nejlepší Vlasta Redl. Jenom mi vadil časový skluz a na letním kině dlouhé fronty u stánku
s občerstvením. Přesto si myslím, že by se měl průvod
konat i příští rok.
Jaroslav Veselý, 44 let, úředník Jihlava
Průvod a celé slavnosti byly moc dobré, líbilo se mi
opravdu všechno. Takových akcí by v Jihlavě mělo být
určitě více.
Františka Fuksová, 83 let, důchodkyně, Jihlava
Průvod jsem sledovala celý a byl moc pěkný. Já ještě
pamatuji, když ho ve městě dělali Němci. Vždycky jsme
se rádi dívali. Ještě po Němcích chvíli průvod existoval.
Jednou v něm šel i můj syn v kostýmu havíře. Pak se na
dlouho nic nekonalo. Je jenom dobře, že se tradice obnovila a doufám, že bude pokračovat.
Andrej Brümmer, 19 let, student, Loučná
Jsem v Jihlavě teprve krátce a tuhle tradici jsem vůbec
neznal a jsem příjemně překvapen. Sledoval jsem průvod a programy celé tři dny. Obdivuji, jak bylo všechno
dobře zorganizované. Skvělé byly koncerty a představení Stříbrná trouba. Taková akce by se měla konat každý rok.
Anna Netopilová, 51 let, dělnice, Jihlava
Konečně se v Jihlavě něco dělo. Průvod byl skvělý a
muselo být moc těžké ho secvičit. Skvělá byla krčma,
ze které mohli lidé sledovat program na náměstí, třeba
vystoupení folklórního souboru Vysočan. Hezké bylo divadlo na hradbách. Už se moc těším na příští průvod.
Jan Veselý, 22 let, civilní služba, Jihlava
Kromě průvodu jsem viděl několik vystoupení na náměstí a divadlo na hradbách. Celá akce byla moc povedená,
přišlo i dost lidí. Rozhodně by se v tradici průvodu mělo
pokračovat, je to výborný nápad.
Ivona Indrová, 37 let, vychovatelka, Opatov
I když jsem neměla možnost vidět všechno, zdá se mi
celá akce skvělá. Průvod byl dobře připraven, výborné
bylo divadlo u brány. Pěkná byla i výstava známek. Je
vidět, že lidé něco takového potřebují a chtějí. Určitě by
se slavnosti měly konat i příští rok.
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Ve spolupráci se školským úřadem jsme oslovili některé
základní školy a vyhlásili soutěž o nejhezčí obrázek jihlavských havířů. Nejvíce se nám líbil obrázek, který namalovaly děti ze Základní školy Jarní v Jihlavě.
Vernisáž výstavavy fotografií, doplněná o projekci některých zajímavých videozáznamů, proběhla v pátek 20.října 2000 v malé galerii hotelu Gustav Mahler. Na této akci
se sešly desítky účastníků a příznivců, kteří téměř zaplnili všechna místa v seznamu zájemců o připravovaný průvod v roce 2001.
Hospodaření s finančními prostředky, které naše občanské sdružení získalo z větší části z jihlavského městského rozpočtu, ale také značnou část od Česko-německého fondu budoucnosti a o část se přičinilo vlastní činností, bylo velmi vyrovnané:
Dotace - Město Jihlava
Dotace - Okresní úřa
d
Dotace Českoněmecký fond budoucnosti
Reklama Plzeňsky Prazdroj - Gambrinus
Členské příspěvky
Dary a finanční příspěvky
Půjčky, vyúčtované zálohy a úroky
PŘÍJMY CELKEM

200 000,00
10 000,00
100 000,00
15 000,00
2 400,00
44 540,50
61 516,80
433 457,30

135 905,50
111 906,70
1 392,00
4 905,40
144 443,70
kostýmy - nákup materiálu
služby, kulturní programy: koncerty a divadla 33 250,00
431 803,30
poplatky v bance
1 654,00
občerstvení účastníků průvodu
provozní
režie,
propagace,
Za
podporu
naší
činnosti kopírování,
děkujeme: šití
zálohy aPEČIVO,
vrácené půjčky
VEANA
Benešova 30
VÝDAJE: a.s. Hodice 1
VYSOČINA,
ZELENINA BARTOŇ, Benešova 36
ZISK: ..............................................................
ZELENINA VITAMINKA, Benešova 27
LAPEK s.r.o., Žižkova 111
PIVOVAR A SODOVKÁRNA a.s., Vrchlického 2
FLORIST, Luboš Dobrovolný, Brněnská 18
23

Jihlavský havířský průvod 2000
Více než 80 pomocníků - pořadatelů chodilo již od počátku týdne před konáním průvodu a zvalo občany města na průvod.
Byli to z části studenti soukromého gymnázia AD FONTES
a také velké množství bývalých účastníků průvodu, kteří již
vyrostli a kostýmy jim už byly malé. Nabízely se propagační materiály průvodu, jako jsou brožurky, pohledy a vlaječky. Novinkou tentokráte byly stánky s propagačními materiály a fotografiemi z průvodu, ve kterých pořadatelé rovněž
nabízeli koblihy z hotelu Gustav Mahler. Stánky byly umístěny před jihlavskou radnicí, v ulici Komenského u Horáckého divadla a u brány Matky Boží.
Celou akci řídila Klára Pléhová s Milanem Šebestou, Jakubem Zemankem a Honzou Zalábkem.
Seznam pořadatelů, kteří nám nejvíce pomohli:
Katka Matějíčková, Jana Svobodová, Terka Dohnalová,
Bára Pěchotová, Jan Chaloupka, Matěj Ferda, Jan Vacek,
Bernard Kalný, Honza Shenk, Pavla Tichá, Jaroslav Novotný, Josef Roudnický, Eva Jabulková, Lenka Kopřivová, Barbora Divišová, Luboš Slavík, Veronika Slavíková...
Rovněž někteří účastníci průvodu stihli ještě v době, kdy
průvod právě nešel chodit s materiály a nabízet je k prodeji.
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Nikdo ze stovek pořadatelů a účinkujících nepředpokládal, jaký ohlas mezi desetitisíci diváků a návštěvníků
sklidí dosud největší kulturní akce v Jihlavě. Po desetiletích obnovený Jihlavský havířský průvod spojený
s oslavami 750. výročí udělení horních práv Jihlavě, mezinárodní festival sborového umění, divadelní kus Stříbrná trouba a řadu dalších víkendových akcí označila většina publika jako vydařené, některé dokonce za skvělé.
Skvělí byli určitě permoníci, kteří vystupovali v pátek i v
sobotní repríze z podzemí a vydávali se na dlouhou pouť
městem. Chlapci i dívky od nejmenších šestiletých až po
čtrnáctileté statečně překonávali občasné záludnosti gotického oblečení. Nejvíc práce měli tři chlapci nesoucí
zjevně těžký ozdobný praporec. V čele kráčeli současní
konšelé, zaměstnanci radnice
a dospělí, odění do červeně plášťů a baretů. Rovnost

Podobně jako v minulém roce dostal každý účastník průvodu jako poděkování průkazku umožňující vstup do některých
zařízení a institucí ve městě Jihlavě. Každý havíř krom toho
dostal tričko se znakem průvodu od pivovaru Gambrinus.

Studentka Soukromé vyšší odborné školy sociální v Jihlavě Kristýna Lepšíková vypracovala na téma Jihlavský havířský průvod svou absolventskou práci, která mimo jiné
řeší také otázky smysluplnosti této akce a rozhovory
s dětmi o jejich pocitech.
Z průzkumu
vyplývá, že
většina obyvatel města
Jihlavy, pokládá tuto
akci za
smysluplnou
a své město
za krásné.
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Dále je patrné, že valná většina obyvatel sdílí názor,
že by město mělo takovéto oslavy mít:

Pozoruhodný je i názor občanů na to, jak vnímají
svoje město. Většina se domnívá, že Jihlava je krásné, malebné a vznešené město:

Také splněná očekávání Jihlavanů nás vedla k tomu,
abychom se s nadšením pustili do příprav dalších průvodů.

Jihlavský havířský průvod 2000
SOBOTA 24. června
Scéna na Masarykově náměstí
8:00
- Jeřabinka - horácké hry, písně a tance 		
		
v podání nejmenších dětí
9:00
HOTCH - POTCH
- mažoretky TJ Sokol Bedřichov k navození
			
slavnostní atmosféry
- filmové šlágry hraje orchestr Tutti Třešť
10:00
-Jihlavský havířský průvod vyjde po krátkém 		
výjevu do ulic Komenského, Husovy, Palacké		
ho,
Benešovy, Věžní, Matky Boží, Mrštíkovy, 		
Židovské, Kosmákovy, Brněnské a Lazebnic		
ké,
ke kostelu sv. Jakuba
10:30
-Dřeváček - hry, písně a tance z Horácka
11:30
- Ankara, J. J. Fox
15:00 a 19:00 - Cirque Coblihue - pouliční klauniáda na
		
náměstí a okolí
Presbytář kostela Povýšení sv. Kříže
19:00
- CAMPANULA - koncert jihlavského pěveckého 		
sdružení
Historická scéna na Jakubském náměstí
od 10:00
- středověký ruch a shon skupiny historického 			
šermu
Vyděděnci (do úmoru)
12:00
- dobová hudba v podání skupin Calata…
Scéna na hradebním parkánu u brány Matky Boží
16:00
- Stříbrná trouba - hra skoro lidová, o založení
			
města našeho pravící
Doprovodné programy byly organizovány ve spolupráci s městským úřadem a na starosti je měli Jana Dvořáková a Martin Kolář.
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Po sobotním průvodu bylo připraveno občerstvení pro děti
v rajské zahradě hotelu Gustav Mahler. Děkujeme vedení
hotelu, ale také panu Jirouškovi a panu Duchoňovi.

Jihlavský havířský průvod 2000

PROGRAM:

ČTVRTEK 22. června
15:00 a 19:00 - Cirque Coblihue - pouliční klauniáda na
náměstí a okolí - PREMIÉRA!
PÁTEK 23. června
Scéna na Masarykově náměstí
14:00 - 16:00 - J. J. Fox, Žofie Kabelková,
			
Michal Bublák a F.L.O.
15:00
- Cirque
Coblihue - pouliční klauniáda
16:00
- Šípek,
Pramínek, Vysočan aneb lidové zpěvy 			
a tance
jihlavských souborů
17:00
- Rock
‚n‚ Roll klub Elvis
- HOTCH - POTCH
- mažoretky Města Jihlavy k navození
slavnostní atmosféry
18:00
-Jihlavský havířský průvod vyjde po krátkém 		
výjevu do ulic Komenského, Husovy, Palacké-		
ho,
Benešovy, Věžní, Matky Boží, Mrštíkovy, 		
Židovské, Kosmákovy, Brněnské a Lazebnic-		
ké,
ke kostelu sv. Jakuba
19:30
- Hana
a Petr Ulrychovi a JAVORY
20:30
- Natálie Velšmídová a NATALIKA
21:30
- CIMBÁL CLASSIC
22:30 - lampiónový průvod vyjde z náměstí a po
hradbách bude kráčet ke kostelu sv. Jakuba
Scéna na Jakubském náměstí
21:00 - Žofie Kabelková, Matěj & Predrag …
Scéna na hradebním parkánu u brány Matky Boží
16:00
- Stříbrná trouba - hra skoro lidová, o založení 			
města našeho pravící
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ROZHOVORY S DĚTMI:
1. Co tě vedlo k tomu, že jsi se přihlásil/a do Jihlavského havířského průvodu?
2. S jakým očekáváním jsi vcházel/a do této akce?
3. V čem vidíš smysl této slavnosti?
4. Jaké byly vzájemné vztahy mezi vámi vystupujícími?
5. Na co nejraději vzpomínáš v souvislosti s havířským
průvodem?
6. Až budeš dospělý/a, lákalo by tě se podílet či přímo
organizovat podobnou akci?
7. Jaký pocit jsi prožíval/a během vlastního průvodu?
8. Příští rok se koná opět Jihlavský havířský průvod 		
a mnoho dětí se již na něj zapsalo. V čem, podle tebe,
spočívá hlavní důvod takového zájmu dětí o účast na
dalším průvodu?
9. A jaké máš plány na příští rok ty, co se týče průvodu?
10. Vzpomeneš si na něco, co tě rozčílilo během příprav
či v průběhu vlastního průvodu?
11. Jaké poznatky či zkušenosti jsi získal/a při této akci?
12. Jaký byl tvůj pocit, když si procházel/a středem města a dívala se na tebe široká veřejnost?
12. Co by jsi řekl/a svým přátelům, kdyby projevili zájem
jít v příštím roce v průvodu?
Odpovídá Veronika Velevová:
1. Paní Kolářová přišla do třídy pro tři děti a pak šly na
půdu. Pak pro mě kamarádka přišla, jestli bych
ne-		
chtěla ještě jít a já jsem si řekla, že to
může být docela dobré, tak jsem šla.
2. Já jsem myslela, že se Jihlava proslaví. Doposud
jsem 		
si myslela, že je Jihlava takové neznámé město, že		
ho nikdo nezná. A havířský průvod mě přesvědčil, že 		
to je opravdu
krásné město.
3. Myslím, že se Jihlava proslaví ještě více než je. Že
už 		
je sice hodně slavná, ale proslaví se ještě víc.
4. Našla jsem v havířském průvodu spoustu kamarádek. Některé děti se nám smály, jak jsme oblečení, 		
co to držíme v rukou, ty klobouky – přišlo jim to hroz-		
ně směšné, tak to se mi nelíbilo. Jinak byly vztahy 		
dobré.
5. Mně se hrozně líbilo, jak jsme šli na tu radnici a jak
jsme šli městem a všichni nám tleskali. Atmosféra 		
byla prostě povznášející. Hrozně se mi
to líbilo.
6. Určitě bych se chtěla podílet nebo něco takového
or-		
ganizovat, protože mě to hrozně zaujalo a obdivuji 		
pana Koláře, že se do toho pustil, že si věřil.
7. Já jsem se cítila hrozně dojemně, hrozně se mi
líbilo, kostýmy, šaty, klobouky, péra na
5to 		
těch klobou- 		
cích. No, hrozně se mi to líbilo.
8. Já si myslím, že si děti chtějí vyzkoušet kroje, klobou-		
ky, z jakého jsou materiálu...
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Ty knoflíky jak se zapínají, jestli těžce nebo lehce.
Jaké ty kroje vůbec jsou.
9. Já bych 100% chtěla jít v havířském průvodu, protože je to krásný zážitek na celý život. Přihlásila jsem
se za měřiče, ale ještě uvidíme, jak to dopadne.
10. Katakomby se mi nelíbily, byly jsme mokrý, kapala
tam voda a byla tam spousta kamenů, o které se zakopávalo. Sekyrky se dotýkaly pořád těch zdí a dělalo to hrozný rámus. Nebylo to tam nic moc.
11. Myslím, že se tím Jihlava hodně proslaví. A já jsem
získala zkušenosti, jak se jmenoval zakladatel průvodu a jaké jsou kroje. Hrozně mě to dojalo.
12. Já jsem měla ze začátku trošku trému, ale potom už
jsem zjistila, že to není nic hrozného. Tak jsem si řekla, že se do toho dám a nakonec se mi to hrozně líbilo.
13. Já bych jim řekla, ať určitě jdou, že je to krásný zážitek, že je to úplně vzrušující. Až si to vyzkouší, tak
se budou cítit vznešeně.
Odpovídá Klára Flégrová:
1. Moje kamarádka mi řekla, jak to tam vypadá a jaký
to tam je. Já jsem řekla, že bych se tam ráda šla podívat. Paní Kolářová mě změřila a dala mi hned kostým přísežnýho.
2. Já jsem vlastně vůbec nic nevěděla, jenom kamarádka mi řekla, že tam jsou hrozně hezký kostýmy... Ale
jak jsme byli na tom městě, to bylo něco nádherného.
3. Určitě v tom, aby se Jihlava trochu proslavila. Já jsem
tedy vůbec nevěděla, jak to tady v Jihlavě je, myslela
jsem, že Jihlava je takové nudné město. Ale ten havířský průvod mě přesvědčil o tom, že Jihlava je dost
proslavená.
4. Určitě jsem si našla hodně kamarádů, to ano. Bylo
tam hodně kamarádů a my jsme se tam znali všichni
navzájem.
5. Tak určitě na tu veřejnost, jak jsme vystupovali, všichni
na nás koukali a někteří se smáli. Někdo se smál
a někdo tleskal. Z kamarádů se ale nikdo nesmál. Já
myslím, že nejraději vzpomínám na to náměstí.
6. Určitě, já bych se s někým spojila, třeba se svými kamarády, kteří by chtěli taky dělat nějakou akci a
udělala bych ji s nimi.
7. Určitě jsem měla strašně velkou trému, to bylo úplně
hrozný, bylo to moje první vystoupení. Příští rok to
snad už bude lepší.
8. Děti si chtějí určitě vyzkoušet kroje. A jak viděly vystoupení na městě, tak si řekly, že by to chtěly udělat
taky – že by to chtěly taky zkusit.

6
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Ta k é l e t o s v y cházely skupiny havířů, vyvolaných perkmistrem a radními z
podzemní chodby ústící u morového sloupu na
náměstí. Průvod
se pak za přihlížení tisíců Jihlavanů vydal ulicemi v mírném dešti, který se pak v sobotu a v neděli, kdy se havíři účastnili
jedné z mší u jánského kostelíka, Jihlavskému havířskému průvodu vyhnul.
Ulicemi města předcházel havířům průvod konšelů, z kočáru pozdravil Jihlavany mj. i starosta partnerského Purmerendu
Theo van Damm.
Ve slušném počtu se Jihlavané
v pátek zúčastnili večerního koncertu na náměstí,
dobrou účast měl
i lampiónový průvod po hradbách.
I letos mohli Jihlavané vyjádřit svoji podporu průvodu zakoupením propagačních předmětů a vlaječek, nabízených
dětmi ve stáncích i v ulicích města. Podle některých ohlasů však byla tato součást akce jednou z těch méně citlivě připravených. Řada Jihlavanů byla oslovována opakovaně, podle některých tím i trochu „obtěžována“.
Jedním z vrcholů víkendu byl bezesporu zdařilý sobotní
koncert sboru Campanula a sólistů, který byl za velkého
zájmu veřejnosti po rekonstrukci otevřen přesbytář kostela Povýšení sv. Kříže.
Celý program Jihlavského havířského průvodu byl formálně ukončen v neděli
odpoledne, kdy byla
snesena vlajka, vlající nad městem po
celý víkend ze svatojakubské věže.

v Jihlavských listech
27.června 2000
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text je vybrán
z článku
Jiřího Varhaníka
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Podruhé po svém
obnovení se o víkendu uskutečnil
Jihlavský havířský
průvod. Akci organizovalo stejnojmenné občanské sdružení ve spolupráci
s Městem Jihlavou,
jihlavskými dětmi
a
řadou
přátel a dobrovolníků.
Havířskému průvodu, do kterého se v postavách havířů zapojilo na 160 dětí,
předcházela i letos několikaměsíční organizační a materiální příprava. V samotném průvodu přibylo šestnáct postav havířů, řada dětí byla nováčky vzhledem k tomu,
že mnozí z loňských havířů by se už letos do restaurovaných historických kostýmů, šitých na drobné postavy, nevešli. Před samotným průvodem se pozornost pořadatelů
upínala především k meteorologickým předpovědím - po
vlně veder byl totiž právě na tři dny havířského průvodu
ohlášen déšť.
Celé havířské dění začalo vlastně už ve čtvrtek představením „taliánsky“ laděné taškařice Cirque coblihue. Profesionální divadelníci Jakub Škrdla a Bára Jandová, připravili spolu s Martinem „Skřítkem“ Kolářem, Petrou Kodysovou a dalšími báječné pouliční divadlo, které mnozí
označili vedle samotného průvodu za jeden z vrcholů celého programu.
Stejně jako v loňském premiérovém
ročníku zahájil hlavní program průvod
„konšelů“, který v pátek v 18 hodin vyšel z budovy jihlavské radnice. V úvodním slově ceremoniáře, perkmistra v podobě Vojty Brtnického či jednotlivých
radních byla znát
v pátek trocha trémy,
která způsobovala
lehká slovní škobrtnutí. Průvod byl doprovázen hudbou v
provedení třešťského orchestru Tutti,
řízeného Petrem Píšou, a letos i mimořádně silnou střelbou.
18
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Určitě tedy jít v havířském průvodu, protože to je úplně nádherný pocit. A chci také říci všem svým kamarádům, aby se havířského průvodu zúčastnili, že to
je hrozně hezký.
Asi katakomby, jako každého, protože byla zima, byla
tam také voda, bláto. Pořád tam někdo zakopával,
lidi tam padali, my jsme měli bílý ozdoby na klobouku a o zdi jsme si je špinili. Tak to mě hrozně štvalo.
Dozvěděla jsem se něco z historie Jihlavy a získala
jsem mnoho přátel. Určitě mám také mnoho zážitků
z havířského průvodu.
Určitě hrozně velká tréma, i když jsem se smála. On
nám totiž „Medvěd“ řekl, ať se nesmějeme, ať děláme vážné, ale já jsem se stejně smála.
Určitě bych jim řekla ať jdou také, že je to hezký pocit
a získají mnoho zkušeností.

Odpovídá Bára Kestlerová:
1. Jednou k nám do třídy přišla paní Kolářová. Chtěla
vybrat asi 3 děti, aby si vyzkoušely kroje a tak jsme
teda šly a vyzkoušely jsme je. Vypadalo to dobře, tak
jsem v tom prostě šla.
2. S žádným, protože jsem nevěděla vůbec, co to je za
průvod. V první chvíli jsem myslela, že se mluví o těch
krojích, které se nosí na Moravě apod.
3. Lidé se dozvědí, jak to v Jihlavě dříve vypadalo.
4. Velmi dobré, já jsem si tam našla mnoho kamarádů.
5. Když jsme šli na mši do Jánského kostelíka.
6. Určitě ano, ráda bych něco podobného zkusila.
7. Vlastně skoro žádný, protože jsem měla hrozně velkou trému.
8. Já si myslím, že jsou to dva důvody. Ten první je, že si
chtějí vyzkoušet ty kroje, jak v tom vypadají a jaký je
to pocit. A potom druhý důvod, že se chtějí zveřejnit.
9. Já určitě půjdu v havířském průvodě, na sto procent.
Ještě sice nevím za co půjdu, nejdřív jsem chtěla jít
za měřiče, ale ten už mi bude asi malý, tak nevím.
7
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10. Ano, v katakombách to bylo hrozné. Tam pořád kapala
voda na klobouky, i když jsem byla tedy v pla- vičským obleku – máme speciální čepice, aby nám nekapala voda na krk, ale bylo to hrozné.
11. Například, když jsme jeli na výlet na havířskou cestu, to šel jenom někdo. Šli jsme trasou, kde tekla dříve voda do těch dolů. Tam jsme řešili spoustu hádanek a také jsem se tam něco nového dozvěděla.
12. Hezký, lidé tleskali, ale měla jsem velkou trému. Příští rok to bude určitě lepší.
13. Ať určitě jdou, že je to dobré.
Odpovídá Lucie Velková:
1. Oni už tam chodili všichni spolužáci, takže mě to zajímalo a tak jsem se přihlásila.
2. Já jsem vůbec nevěděla o čem to je, myslela jsem že
párkrát přejdeme po městě, nikdo nás neuvidí a konec. Ale bylo to hodně velký, takže se mi to líbilo.
3. Prokáže se, že je Jihlava vzácným městem a je hodně slavná.
4. Našla jsem si tam hodně kamarádů a měla jsem tam
také spolužáky, takže to bylo dobré.
5. Asi na to, jak jsme šli městem, jak nám všichni tleskali. Byli jsme v té chvíli slavní.
6. Ráda bych to zkusila a třeba s kamarádama, kteří to
dělají už delší dobu, s nimi bych se o něco podobného pokusila.
7. Měla jsem hodně trému a pan Kolář nám říkal, ať dáme
nosíky nahoru, ať jsme pyšní, ale my jsme se stejně
smáli, protože jsme byli hodně nervózní a nevěděli
jsme, co máme dělat, když jsme šli poprvé.
8. Nejspíš si chtějí zkusit ty kroje a chtějí být slavnější
a ukázat se lidem.
9. Chtěla bych jít znovu v havířském průvodu.
10. Katakomby. Dlouho jsme tam čekali, jinak mě nic neštvalo.
11. Zjistila jsem, že Jihlava byla slavná a ještě dlouho
bude. Kroje, ve kterých jsme vystupovali jsou velmi
staré a takové zvláštní.
12. Strašná tréma, ale dalo se to přežít. Bylo tam hodně
známých, hodně dětí mne znalo. Byla jsem hodně nervózní.
13. Určitě bych jim doporučila, aby si zkusili jít v průvodu.
Je to prostě krásný zážitek.
Odpovídá Vladimír Došek:
1. Pan Kolář přišel do třídy, něco říkal a kluci k němu
šli. 		
Zeptal jsem se, co se děje a kluci mi řekli, ať jdu s nimi. 		
A tak jsme přišli na půdu, kde
se zkoušely kostýmy 		
a začali jsme je oblékat.
8
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Sára BAUEROVÁ
Dvořákova 3
Terezka BRUSMANNOVÁ Znojemská 99
Míša SOUKOPOVÁ
Purkyňova 20
Veronika CARDOVÁ
Březinova 3
Kuba VELEV
Třída Legionářů 8
Marcela STRAKOVÁ
Březinova 66
Madlenka TICHÁ
Komenského 20
Eva SÝKOROVÁ
Čajkovského 2
Štěpán DUDA
Za Prachárnou 25
David KUBÍN
U Pivovaru 6
Sára BAUEROVÁ
Dvořákova 3
Michaela MLEJNKOVÁ Sokolovská 115
Jakub TOMEČKA
Na Bělidle 1
Markéta HOSOVÁ
Brtnická 22A
Hanča PROKŠOVÁ
Znojemská 1
Daniel OLT
Král. Vršek 6
Kristýna JOZÍFKOVÁ
Minoritská 1
Pavlína STRNADOVÁ
Mahenova 22
Kamila BRHLÍKOVÁ
Leoše Janáčka 31
Iveta VYSOUDILOVÁ
Za Prachárnou 19
Jitka ŠIMKOVÁ
Za Prachárnou 3
Šárka ZATLOUKALOVÁ Přední 16
Andrea STRNADOVÁ
Za Prachárnou 19
Lenka KOPŘIVOVÁ
Bří Čapků 27
Petr HEŘMÁNEK
Vančurova 12
Anna KŘIVÁNKOVÁ
Lidická kolonie 10
Eva ŠTĚPÁNOVÁ
Polní 6
Klára PLESKAČOVÁ
Srázná 12
Eva JABULKOVÁ
Březinova 17
Veronika SLAVÍKOVÁ
Chlumova 11

Seznam dětí je orientační a není naprosto přesný z toho
důvodu, že průvod šel v průběhu oslav několikrát (v pátek
23. června v 18:00hod., v sobotu 24. června v 10:00hod.
a v neděli 25. června na mši ke kostelíku Svatého Jana Křtitele) vždy s drobnými obměnami. Důležité bylo, že o
účast v průvodu byl tak velký zájem, že v pátek i v sobotu bylo v průvodu všech 160 dětí a nezbyl tedy ani jediný
nepoužitý kostým. Vždy však zbyli zájemci z řad náhradníků, kteří museli trpělivě čekat, až se budou moci zúčastnit průvodu. V neděli potom mohli jít všichni zájemci.
V průběhu letošního oblékání permoníků vznikl již velmi
stabilní tým „maminek“, které si vzaly na starost jednotlivé skupiny. Kromě starosti o pečlivé oblečení své skupiny, má každá „maminka“ za úkol doprovázet své havířky v průvodu. Tentokráte to byly: Miluška Dvořáčková,
Hana Kolářová, Jana Studená, Hana Matějíčková, Lenka
Kotalíková, Jana Dohnalová, Blažena Kloudová, Alenka
Vrbecká, Jana Vítů, Šárka Kabátková, Iva Nápravníková,
Majka Láníková, Irena Krajíčková, Marcela Štěrbová, Radka Pekárková, Veronika Vacková, Alena a Martina Hamáčkovy a Martínka Wolfová.
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Radka TOTHOVÁ
Michaela KOTALÍKOVÁ
Eva JIŘÍČKOVÁ
Dana BÍLÁ
Monika KADIČOVÁ
Roman DREVŇÁK
Klára FLÉGROVÁ
Nikola VELCLOVÁ
Klára HOLUBOVÁ

Minoritská 7
Fügnerova 2
Palackého 48
Chlumova 11
Jarní 921
Křížová 3
Masarykovo n. 21
Jarní 30
U Kasáren 2A
U Kasáren 2A

přísežný
přísežný
přísežný
přísežný
přísežný
přísežný
přísežný
přísežný
přísežný
přísežný

Marek HOLUB

soudce
soudce
soudce

Veronika DREVEŇÁKOVÁ Masarykovo n. 21
Kateřina KARASOVÁ
Žižkova 27
Roman KABÁTEK
Na Kopci 25

patricij
patricij
patricij
patricij
patricij
patricij

Klára KLOUDOVÁ
Helena NIXOVÁ
Štěpán RYCHETSKÝ
Jana SVOBODOVÁ
Katka MATĚJÍČKOVÁ
Michal SURMAY

Znojemská 13
Srázná 14
Slavíčkova 6
Za Prachárnou 9
Sokolovská 8
Mánesova 90,

rokoko
rokoko
koko
koko
rokoko
koko
rokoko
rokoko
rokoko
rokoko
rokoko
rokoko
rokoko
rokoko
rokoko
koko
koko

Linda NEPRAŠOVÁ
Jan ŠTĚRBA
Jindřich MLEJNEK
Michael DOLEJŠÍ
Jiří LOJKA
Hana VYSTRČILOVÁ
Kája VYSTRČIL
Martin FARKAČ
Zuzana HREVUŠOVÁ
Tereza HREVUŠOVÁ
Patrik NAVRÁTIL
Klára HABERMANNOVÁ
Petr SLAVÍK
Martina SOUKOPOVÁ
Klára VALEŠOVÁ
Andreas KOUREK
David DREVŇÁK

Střítež 189
Smrčenská 34 roSokolovská 115 roU Cihelny 1
Březinova 92
roŽižkova 129
Žižkova 129		
U Dlouhé Stěny 34
Demlova 19		
Demlova 19
Rančířov 61		
Klátovec 42
Pražská 6
Purkyňova 20
Za Poštou 65
roLegionářů 24
roKřížová 3

pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník
pomocník

Blanka STRAKOVÁ
Petra HAMÁČKOVÁ
Martina NÁPRAVNÍKOVÁ
Hana FREISLEBENOVÁ
Barbora KARASOVÁ
Jaroslav STUDENÝ
Dominika NOVÁKOVÁ
Pavel MUTL
Tomáš PACULA
Lukáš LÁNÍK
VLACHOVÁ
Pavel ŠIMEK
Anna STOKLÁSKOVÁ

Březinova 66
U Mincovny 3
Srázná 18
Polní 20
Žižkova 27
Polní 14
Legionářů 8
Na Dolech 36
Komenského 41
U Rybníčků 4
Královský Vršek 34
Za Prachárnou 3
Žižkova 49

Praha
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Chtěl jsem si zkusit, jaké by to bylo, kdyby se na mě
lidi dívali a obdivovali mě. A jaké to je v těch krojích
a jak se v nich chodí.
3. Proslavení našeho města a že se tady také těžilo
stří-		
bro.
4. Byly to kamarádské vztahy. Poznal jsem zde nové
kamarády.
5. Asi na to, když jsme byli na radnici a tam se na
nás 		
lidi dívali a obdivovali nás. Byl tam také
pan starosta
a známí lidé z města.
6. Ano, zkusit bych to určitě chtěl.
7. Poprvé jsem se styděl a měl jsem velkou trému,
když 		
jsme vycházeli ven z podzemí. Nebylo to mé první 		
vystoupení, ještě jsem
dříve vystupoval v divadle, ale 		
tréma byla.
8. Myslím si, že by si to chtěly děti také vyzkoušet a že
by chtěly vědět, jaké to je, chodit po městě v havíř-		
ských kostýmech.
9. Chtěl bych opět jít, mě to bavilo a mám dobrý pocit, 		
když někam jdeme. Ještě jsem se sice
nezapsal, za 		
co chci jít, ale zapíšu se za
dělníka, ten má dobrý 		
kostým. Nebo půjdu
za plaviče.
10. Rozčílilo mě, jak jsme šli jednou na radnici a začalo
pršet, kostýmy nám hodně zmokly. To mě naštvalo.
11. Zjistil jsem, že město Jihlava je docela slavné, je
známé a je tu hodně památek.
12. Když jsem šel poprvé, tak jsem se docela styděl,
pak 		
už to bylo normální, jako kdybych šel
normálně po 		
městě.
13. Já bych jim řekl, ať si to klidně zkusí, ale že je to
těžké, překonat tu trému a vyjít ven na náměstí.
2.

9
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Jak je již tradicí, scházely se od počátku roku ženy ze svazu důchodců, vždy v pondělí dopoledne na půdě základní školy v Křížové ulici, aby pečlivě zkontrolovaly všechny kostýmy a opravily na nich, co bylo potřeba. Patří jim
za to náš veliký dík!
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Eduard JOZÍFEK
Minoritské nám. 1
Roman SABO
Vrchlického 39
Klára POLANECKÁ
Chelčického 4
B.KRATOCHVÍLOVÁ Družstevní 9
Anežka MIČÁNOVÁ
Jabloňová 19
Daniel SOLAŘ
Telečská 37
Martina ŠŤASTNÁ
Srázná 12		
Ondřej BOSÁK
Ráj 61		
Bára ŽÁČKOVÁ
Srázná 10
Karel BRUKNER
Masarykovo n. 59
Michal GREGOR
5. Května 34

učeň
učeň
učeň

Maruška MIČÁNOVÁ
Tereza BÍLÁ
Radek SCHENK

Jabloňová 19
Chlumova 11
Lovětín 48, Bate-

hlídač
hlídač
hlídač
hlídač

Ludmila MIČÁNOVÁ
Aleš LÁNÍK
Hana PECINOVÁ
Lucka KUMBÁROVÁ

Jabloňová 19
U Rybníčků 4
Zelená 8
Mánesova 90,

hlídač
hlídač
hlídač
hlídač
hlídač
hlídač
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hlídač

Martin PROCHÁZKA
Zdeňka VYSOUDILOVÁ
Veronika KORDOVSKÁ
Mikuláš MIČKA
Tereza ČERNÁ
Vladislav VALEŠ
Žaneta OKAPALOVÁ
Petra COUFALOVÁ

Nad Plovárnou 6
Za Prachárnou 19
Rokycanova 31
Srázná 20
Vančurova 9
Za Poštou 65
Husova 23
Křížová 27

tesař
tesař
tesař
tesař

Míša DREVŇÁK
Jiří HUDEC
Jaroslav STOKLÁSEK
Karel ŠTĚRBA

Havířská 26
Na Vrchu 3
Žižkova 49
Smrčenská 34

kovář
kovář
kovář

Barbora SEDLÁKOVÁ U Kasáren 2B
Petr SOBOTKA
Polní 18
Dominik HABERMANN Klátovec 42

šichmistr
šichmistr
šichmistr
šichmistr
šichmistr
šichmistr
mistr
šichmistr

Jakub PEKÁREK
Tomáš HRON
Milan TŮMA
Jan MUTL
Dana SZOMOLAIOVÁ
Katka TICHÁNKOVÁ
Petr BRYCHTA
Kristýna PECHOVÁ

Rantířov 15
Na Kopci 16
U Pivovaru 6
Na Dolech 36
Jarní 15
Rokycanova 5 šichHavlíčkova 75
Za Prachárnou 21

měřič
měřič
měřič

Bára KESTLEROVÁ
Veronika VELEVOVÁ
Luboš SLAVÍK

Komenského 39
Třída Legionářů 8
Chlumova 11

lov

Praha

Zkoušky kostýmů a oblékání jednotlivých skupin průvodu, to je složitý proces, který je rozložen do několika dnů. Tentokrát jsme začali už
30.května a postupně, za šest zkoušek, které trvaly až
do 8.června, jsme měli celý průvod připraven tak, že každý účastník průvodu měl vyzkoušený a ve skříni uložený
svůj kostým. Nácvik průvodu, který probíhal na dvoře školy, v podzemních chodbách pod radnicí a v ulicích města,
si vyžádal ještě
celý týden před
průvodem. Na
všechny zkoušky nám tentokrát počasí přálo. Horší to bylo
v pátek 23.červ-

na, kdy zpočátku průvodu pršelo.
V sobotu sice nepršelo, ale počasí nebylo
příliš vydařené. V neděli jsme cestou ke
sv. Jánu opět zmokli.
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SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

JIHLAVSKÉHO HAVÍŘSKÉHO PRŮVODU
23., 24. a 25. června 2000

postava

Jméno a příjmení

Adresa

perkmistr

Vojta BRTNICKÝ

Bezručova 2

korouhevník
korouhevník
korouhevník
korouhevník

Libor ŠKRHÁK
Honza DIVIŠ
Jindřich BRYCHTA
Jan VÉGH

E. Rošického 7
Štefánikovo n. 22
Havlíčkova 75
Hamerníkova

halapartník
halapartník

Vojta FREY
Lukáš VEDRA

Srázná 18		
Srázná 16

pěvec
pěvec

Monika TOTHOVÁ
Jiří POKORNÝ

Havlíčkova 105
Srázná 21

denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna
denní směna

Veronika HULOVÁ
Srázná 10
Kateřina PAŘÍKOVÁ Puklice 85		
Monika NÁPRAVNÍKOVÁ
Srázná 18
Pavel FARKAČ
U Dlouhé Stěny 34
Andrea VYTISKOVÁ Leoše Janáčka 8
Jan HEROUT
U Cvičiště 12
Jana NEVOSADOVÁ Polní 12a
Jana STUDENÁ
Polní 14
Jan VACEK
Telečská 23
Vojta PALÁN
Legionářů 26
Tomáš SVĚRÁK
Vančurova 4
Jirka CEMPER
Srázná 18
František MAZUCH
Benešova 9

proutkař

Tomáš DVOŘÁK

J.Masaryka 32

noční směna
noční směna
noční směna
noční směna
noční směna
noční směna
noční směna
noční směna
noční směna

Danek OBRDLÍK
Anna DOUBKOVÁ
Marie HOLUBOVÁ
Adéla ŠPAKOVÁ
Veronika POKORNÁ
Maruška HEROUTOVÁ
Jana HOLUBOVÁ
Linda ŽÁKOVÁ
Lucie BENDOVÁ

Zimní 1
Helenínská 24
U Kasáren 2A
Židovská 30
Srázná 20
U Cvičiště 12
Nám. Svobody 9
Věžní 32
Brněnská 5

plavič
plavič
plavič
plavič
plavič
plavič
plavič

Radek HURY
Jan DOUBEK
Ondřej TOMEČKA
Andrea DOLEJŠÍ
Petr KABÁTEK
Bětka TICHÁ
Lucie VELKOVÁ

Velký Beranov 141
Helenínská 24
Na Bělidle 1
U Cihelny 1
Na Kopci 25
Komenského 20
Březinova 25
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Výstava fotografií z havířského
průvodu v holandském Purmerendu.

Jihlavský havířský průvod 2000

Od 20. dubna je
v Jihlavském domě
v Purmerendu otevřena výstava, zaměřená k prezentaci Jihlavského havířského průvodu.
Vernisáže výstavy
se kromě starostů
obou partnerských
měst zúčastnili také
zástupci purmerendské a jihlavské radni-

ce a členové městských zastupitelstev. Otevření výstavy se setkalo se
značným zájmem
holandských sdělovacích prostředků,
který jistě podpořila
skutečnost, že purmerendský starosta van Damm se letos aktivně zúčastní
Jihlavského havířského průvodu. „Výstava, která v Jihlavském domě potrvá
až do června, je podle mého názoru skvělou propagací,“ řekl
jihlavský zastu- pitel
a hlavní organizátor
průvodu Milan Kolář.
(Jihlavské listy - autor článku Jaroslav
Buček)
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Za správný konec zřejmě vzali věc obdivovatelé a organizátoři Jihlavského havířského průvodu. Ani se to nezdá, ale
rok uplynul a letošní průvod už se opět blíží. Přesto akce
nezačíná a nekončí jen jánským víkendem z třiadvacátého na čtyřiadvacátý červen 2000. Občasné akce s havířským puncem zatahují velké, ale zejména ty malé účastníky průvodu do dění po celý rok a vytvářejí tak v nich
pocit patriotismu a náležení k čemusi velkému a dobrému. Jedna taková se chystá na 27. květen. Havíři a příznivci
průvodu se vydají na společnou cestu vlakem do Rantířova,
aby si pak po pěší trase zpět připomněli, že se průvod blíží
a že všude kolem města leží opravdové památky na havířskou minulost. Chybět u toho nebude profesionální historik, který dá věci váhu, ale ani oheň a buřty, které z onoho
„budování zdravé pýchy“ na vlastní město udělají fajn výlet.
Tak už snad jenom aby vyšlo to počasí.
Jiří Varhaník,
Jihlavské listy

Jihlavský havířský průvod 2000

23.5.2000

Výlet se opravdu
vydařil, zúčastnilo
se jej na sedmdesát dětí, jejich rodičů i prarodičů. Historik Muzea Vysočiny PhDr. Zdeněk

Jaroš seznámil
přítomné se zajímavostmi trasy z Rantířova po
havířském náhonu až do Starých

Hor.
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