
25.11.2005  
SETKÁNÍ  
příznivců 
a vernisáž 
výstavy 
fotografií
z činnosti 
v malé galerii 
hotelu 
Gustav 
Mahler
Každý rok
se pravidelně  
scházíme 
koncem 
listopadu nad 
fotografiemi a 
videozáznamy 
z akcí. Ani 
tentokrát si na 
návštěvnost 
nemůžeme 
stěžovat.

3.12.2005  - MIKULÁŠSKÝ 
KARNEVAL  
Neuvěřitelný program nachystaly 
maminky  v maskách “třech prasátek” 
a dokonce nastudovaly společně
s dětmi pohádku o Šípkové Růžence. 
Masek bylo také plný společenský 
sál hotelu Gustav Mahler, takže: 
“Konec dobrý - všechno dobré! “
Díky za tu kupu práce!

Jihlavský havířský průvod již dávno není jen akce, která se v Jihlavě jednou za dva 
roky opakuje.  Je to velká rodina - společenství dětí  a dospělých, kteří se setkali 
nad historií města a kteří spolu prožívají celou řadu událostí, akcí a výletů. 
Ohlednutí za rokem 2005 dokládá, že činnost tohoto občanského sdružení  je 
bohatá a že členové spolku mohou být s uplynulou sezónou spokojeni.
Těžko lze přesně vyčíslit počet akcí, protože se některé navzájem prolínají a jistě 
nikdo přesně nespočítá počet účastníků ať již aktivních, vytvářejících události nebo 
těch pasivních - přihlížejících. Takže lze jen odhadem konstatovat, že se v průběhu 
roku 2005 odehrálo přibližně deset akcí, na kterých se aktivně podílelo asi 450 
účastníků a přihlíželo jim tisíce diváků...

26.5.2005  - ve Waldkirchen (10 dětí a 6 dospělých). Již 
tradiční setkání v nedalekém rakouském městečku a účast 
na průvodu Božího Těla a pietní akci na místním hřbitově.

28.5.2005  výlet po „důlním díle“  (25 účastníků). Také 
tradiční výlet po stopách naší hornické histořie tentokrát 
do oblasti Bílého Kamene za hledáním pozůstatků 
dolování, s návštěvou nového lomu na kámen s koupáním 
v nedalekém Černém rybníce, prohlídkou zámku ve 
Větrném Jeníkově a nedalekého židovského hřbitova. 
To vše s odborným výkladem pana PhDr. Zdeňka Jaroše.

3.6.2005  Setkání měst s hornickou historií 
v Rudolfově  (40 dětí a 5 dospělých). 
Potřetí vedly naše kroky na setkání měst s hornickou 
tradicí v Rudolfově u Českých Budějovic. Na zpáteční 
cestě zavítal zaplněný autobus jihlavských havířů 
také do Českého Krumlova a do Třeboně.

22.6.2005 - Vysvěcení kapličky na Znojemské ulici  
(7 dětí a 3 dospělí) - těsně před konáním havířského průvodu 
v Jihlavě v roce 2005 se uskutečnilo slavnostní vysvěcení 
kapličky na Znojemské ulici za účasti skupinky havířů 
z našeho průvodu.

22. - 24. června 2007

Zpráva o cinnosti

Jihlavského havírského pruvodu
v roce 2005

Jihlavský havírský pruvod 22. - 24.6.2007



26.6.2005  
mše v kostelíku Sv. Jána Křtitele   
Zcela zaplněný kostelík sv. Jana Křtitele 
je jistě nejlepším důkazem obliby našich 
průvodů. Je to také historicky velmi 
důležitá událost, protože první průvody 
vždy směřovaly k tomuto kostelíku a jsme 
jistě velmi rádi, že se tato tradice začíná 
vracen. Je to pro nás opravdový svátek 
a jakési poděkování za podařenou akci, 
která dala tolik práce.

16.-25.8.2005 Letní tábor v Rohozné 
37 dětí, 8 instruktorů (z toho 7 odrostlých 
havířů)  a 7 dospělých
Počtvrté se v roce 2005 konal náš letní 
tábor na Rohozné a účast na našich 
táborech má vzestupnou tendenci. Deset 
dní v krásné přírodě v klidové oblasti 
Čeřínku nabízí pestrý program, o který 
se stará již zkušený tým instruktorů. 
Dny plné her, soutěží, zážitků, táboření, 
legrace i poetických večerů lákají stále 
více účastníků.

17.  - 19.9.2005 Octoberfest  v Mnichově 
(33 dětí a 11 dospělých).  Bezesporu největší 
událost, které jsme se kdy zúčastnili. Více 
než hodinu trvající průvod stovek souborů 
a tisíce účastníků. Sedm kilometrů dlouhý 
pochod nejkrásnějšími ulicemi Mnichova 
a na 400 000 diváků v ulicích. (Pro nepříliš 
dobré počasí byli pořadatelé zklamáni 
nízkou návštěvností.)  Pro děti jistě velký 
zážitek na “louce” plné atrakcí a obrov- 
ských stanů s překypující nabídkou...

14.10.2005  Drakyáda
tentokráte jsme se nechali pozvat na 
Drakyádu Na Skalce Českým svazem 
ochránců přírody, se kterým jsme spojili 
své skromné síly. Největším lákadlem byla 
přítomnost rysa Ťapa, kterého znaly děti 
z večerníčků. Ale jistě i cukroví ve tvaru 
dráčků, které napekla Patrikova maminka 
udělalo dětem velkou radost. Ve velkém 
množství účastníků této akce se havíři jen 
těžko poznali, ale bylo jich tam hodně.

24. a 25.6.2005 
Jihlavský  havířský průvod
Po oba dny (v pátek v podvečer a v sobotu 
dopoledne) šlo v průvodu více než 
160 dětí - všechny kostýmy, které máme
k dispozici byly tedy obsazeny. Dále jsme 
měli nově  ušité  “kytlice” pro děti, které již 
vyrůstají z postav havířského průvodu 
a pomáhají nám především organizačně. 
Do průvodu jsme přidali nové bubeníky 
a nosiče štítu se znakem města Jihlavy. 
Oba dny doprovázela průvod dechová 
kapela řízená kapelníkem Petrem Píšou. 
A poprvé se také v průvodu objevil vozík 
zookoutku PL tažený poníkem, který vezl 
některé naše nejmenší pomocníčky.
Průvod doprovázelo po celý víkend pěkné 
počasí a navštívilo jej několik tisíc diváků. 

V průběhu průvodu jsou také již tradičně 
předávány Ceny města Jihlavy. Tohoto ce-
remoniálu se také pravidelně zúčastňuje 
skupinka havířů. Slavnostní akt se odehrál 
v refektáři hotelu Gustav Mahler.

Po celý víkden doprovázel náš průvod bo-
hatý kulturní program:

BONANZA - 
taneční spolek country tanců dobové tance 
v podání skupiny POUSTEVNÍK  
MAŽORETKY ZŠ VĚTRNÝ JENÍKOV ATARÉS 
- latinskoamerické a kubánské písničky, 
NENDETO - - staropražské písničky, JARRET - 
krásnej bigbítek, ČANKIŠOU - hudba lidu Čanki 
- ethno, world music,  OHŇOSTROJ v režii 
IVANA MARTÍNKA, ŠERMÍŘI V PODZEMÍ
JIHLAVSKÝ KONCERT BEZ HRANIC
Zatrestband - swing, Tutti - dechový orchestr, 
Campanula - duchovní hudba, China blue - 
blues & rokenrol,Tabletky - poprock, Žofka 
Kabelková - folk, TV Combo - jazzíček 

CWBC - moderní country, TEÁTR VÍTI 
MARČÍKA - Šípková Růženka a Sněhurka, 
orchestr "PÉRO ZA KLOBOUKEM" divadla 
KOŇMO, kejklíř VOJTA VRTEK, divadlo DE 
FACTO MIMO - Modrej drahokamen anóbrž 
Zelená Gizela a mrkvajzníci, ŽOFIE 
KABELKOVÁ a MIŠÁK a spol. - písničky nejen 
folkové, HOTCH - POTCH - taneční klub, 
GINEVRA - folk z Příbrami, 
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