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 PÁTEK 21. 6. 
Masarykovo náměstí – Vítejte v Jihlavě
16:00 PRAŽCE  |  country skupina z Luk nad Jihlavou
17:00 STRÁŽIŠŤAN  |  dudácká kapela z Pacova
18:00 PRAMÍNEK  |  folklórní soubor
18:20 HOTCH-POTCH  |  taneční skupina
18:40 PRAMÍNEK  |  folklórní soubor
19:00 BEE BAND  |  dixielandová pohodička
20:00 THE SHOTS  |  swing, jazz a rock’n’roll

21:00    Jihlavský havířský průvod 
   a průvod horníků  

23. setkání ve světle loučí a luce ren | přijďte 
s loučemi, lampiony a  kahánky | Trasa: Masary-
kovo náměstí, ulice Matky Boží a Věžní, parčík za 
kinem Dukla, ulice Jana Masa ryka a Vrchlického  
– nádvoří Pivovaru | Průvod hledá spícího havíře 
a cestou potká PŘEVELIKÉ ANDĚLSKÉ POSLÁNÍ

Pivovar Jihlava – nádvoří
18:00  OČI  |  pop-rock z Jihlavy
19:15  CLAYMORE  |  gaelic-rock inspirovaný skotskou 

a irskou hudbou za zvuku skotských dud ze Štětí
20:45 CHINA BLUE  |  bluesrocková kapela z Jihlavy

Smetanovy sady – pikniková louka
Pro ty, kdo to už viděli, ale hlavně ty, kteří to ještě 
neviděli

 „Tančírna v parku aneb  

 Funny Fellows a Zatrestband v ORCHESTRoji“ 

20:45 FUNNY FELLOWS  |  swing, humor a zábava  
ze Slovenska

22:15 ZATRESTBAND  |  swingový orchestr z Třeště
Vezměte s sebou deky!

 SOBOTA 22. 6. 
Masarykovo náměstí – Vítejte v Jihlavě
9:00 Řazení průvodu a pivní mast

10:00    Hornická paráda    

 slavnostní průvod účastníků 23. setkání a Jihlav-
ský havířský průvod | Trasa: Masarykovo náměstí, 
ulice Matky Boží a Věžní, parčík za kinem Dukla, 
ulice Jana Masaryka a Vrchlického – nádvoří Pivo-
varu | Po příchodu do pivovaru následuje oficiální 
zahájení setkání – salva, hornická hymna, zdravice, 
předání putovního praporu, fleku, světla sv. Barbory 
a hornické švancary, stužkování účastníků | předá-
ní certifikátu o zápisu do Knihy rekordů

Pivovar Jihlava – nádvoří
13:00 SHOBULLBAND  |  jihlavská kapela
15:00 QUEENIE  |  world Queen tribute band
17:00 NAĎA URBÁNKOVÁ a BOKOMARA  |  Naďa  

a folková kapela
19:00  ŽLUTÝ PES  |  boogie, blues a southern rock
21:30  YOYO BAND  |  reggae, jazz
22:45 OHŇOVÁ SHOW – NOVUS ORIGO z Polné

Smetanovy sady – pikniková louka 
(u kostelíka sv. Ducha)
12:00 BALADY NEVĚSTY A SMRTI  |   Divadlo KUFR
14:00 FUNNY FELLOWS  |  swing, humor a zábava  

ze Slovenska
16:00 JARRET  |  folk, indie rock
18:00 IVAN HLAS TRIO  |  písničkář a hudebník
20:00 NEZMAŘI a SYMFONICKÝ ORCHESTR ZUŠ JIHLA-

VA  |  folk, trampská píseň a country za doprovodu 
smyčců a dechů

21:30 OHŇOVÁ SHOW – NOVUS ORIGO z Polné

Během odpoledne bude hrát harmonikář Jirka HILČER
14:00–17:00 ŽIVÉ SOCHY
Vezměte s sebou deky!

GASTROSTAN Kraje Vysočina
12:00–22:00 krajské hotelové školy za dohledu zku- 
šených profesionálů nabídnou ochutnávky toho nejlepší-
ho, co lze připravit především z regionálních surovin

Pohádková louka za kinem Dukla
13:00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  |  Studio dell’arte
14:00 POHÁDKY PROTI PLÁČI  |  ŠUS divadlo
15:00 ČERTOVSKÁ POHÁDKA  |  Divadlo Studna
16:00 ULHANÁ PRINCEZNA  |  ŠUS divadlo
17:00 TREPERENDA  |  Divadlo Studna
19:00 kapela GIPSY AMBRELA z Jihlavy
14:00–18:00
KOLOTOČ ŘEZBÁŘE MATĚJE S PĚTI ZVÍŘÁTKY
SAMOOBSLUŽNÉ KOZÍ TAXI
HOUPACÍ MRAVENEČNÍK
ŽONGLOTOČ | Kašpaři – obří bubliny, zvířátka z balónků, 
žonglování
CHŮDADLO | škola žonglování a DELL ARTE s obříma 
rukama
14:00–17:00 ŽIVÉ SOCHY

Park Gustava Mahlera – Benešova ulice

 Promenádní koncert dechových hudeb 

14:00 MV DOBERSBERG z Rakouska
15:00 GALÁNI z Velké Bíteše
16:00 HORNICKÁ DECHOVÁ KAPELA SEVEROČESKÝCH 

DOLŮ a. s. Chomutov
17:00 HORANÉ z Rokytnice nad Rokytnou

DIOD – Divadlo otevřených dveří 
– vstup z ulice Tyršova
Přijďte si vyzkoušet akrobacii na šálách od 14:00 do 
17:00 | Pro děti i dospělé pod vedením odborných lekto-
rů | Zajišťuje: TJ Sokol Jihlava | Vstup zdarma

Parkán u brány Matky Boží
14:30 Běh pro Bárku – Domácí hospic Jihlava   

|  2. ročník charitativního Běhu pro Bárku |  
Start běhu ve 14:30 z Parkánu u brány Matky 
Boží v Jihlavě. Celková délka tratě je 3 km  
| Decathlon doprovodný program pro rodiny 
s dětmi začíná ve 12:00 a ve 14:00 bude 
společná rozcvička | Registrace je možná 
předem na www.behyprohospice.cz nebo 
v registračním stánku Oblastní charity Jihlava 
přímo v rámci Jihlavského havíření | Celý 
výtěžek z dobročinného běhu jde na financování 
provozu Bárky domácího hospice v Jihlavě, 
který prostřednictvím zdravotní, sociální, 
psychologické a duchovní podpory umožňuje těžce 
a nevyléčitelně nemocným prožít poslední období 
svého života doma, v kruhu blízkých a podpořit 
jejich blízké v tomto náročném období.

21. 6.–22. 6. zajištěno u všech scén občerstvení (jídlo, 
nápoje) a bude připraven jarmark v ulici Jana Masaryka 
a ve Smetanových sadech.

 NEDĚLE 23. 6. 

9:00    Pouť ke svatému Jánu 

  Jihlavský havířský průvod
9:30 Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
Po celý den následuje program u kostelíka:
 Divadlo T.E.J.P.
11:00 VĚTRNÁ POHÁDKA  |  Pavel Šmíd
12:00 ŽONGLÉRSKÁ DÍLNA  |  Vojta Vrtek
13:00 ŠÍPEK  |  folklorní soubor
14:00 TŘI PRASÁTKA  |  Vojta Vrtek
15:00 BEE BAND  |  dixie pohoda
16:00 KOLOTOČ POHÁDEK  |  Divadlo Já to jsem
17:00 JIRKA HILČER – harmonikář
17:30 PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA  |  hospodskej 

šraml
18:30 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA  |  Víťa Marčík
20:00 POCTA ZUZANĚ NAVAROVÉ

Řemesla, jarmarečníci, jídlo, pití, velká pohoda.

 DOPROVODNÝ PROGRAM 

 20.–22. 6. 

Jihlavská radnice (vestibul hlavní vchod)
Výstava palných zbraní Spolku přátel dělostřelby |  
otevřeno po všechny dny od 8:00 do 18:00

 21.–22. 6. 

Historické sklepení radnice (vchod z parčíku za radnicí)
„ODKAZ – havířský průvod navzdory času“ | výstava 
velkoplošných fotografií originálů z dávné historie  
Jihlavského havíř ského průvodu | vernisáž 21. 6. 2019 
v 16:00 | otevřeno: 21. 6. od 16:00 do 18:00, 22. 6.  
od 8:00 do 18:00

Malá obřadní síň (vchod z parčíku za radnicí)
Faksimile Gelnhausenova kodexu a Zbraslavské kroniky 
| výstava věrných kopií historických rukopisů | otevřeno: 
21. 6. od 16:00 do 18:00, 22. 6. od 8:00 do 18:00

 SOBOTA 22. 6. 

Jihlavské podzemí (Hluboká ul.)
Významná historická stavební památka města  
| Otevřeno 21. 6.–22. 6. 2019 v 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00 a 23. 6. 2019 v 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 
15:00, 16:00 a 17:00 | kapacita 45 osob 

Ústřední hřbitov (Žižkova ul.)
13:30 Pocta Johannu Hauptovi | Uctění památky zakla-
datele havířského průvodu v roce 1890 a položení květin 
na jeho hrob

Jihlavské kolektory trochu jinak 
(vchod Křižíkova 10A, Jihlava)
Heroes – konečný uživatel výhod | videoinstalace |  
Novodobé podzemí, vstup volný bez průvodce. V prosto-
rách kolektorů bude filmová projekce upozorňující  
na fenomén novodobých „hrdinů“, aktivních ve veřejném 
životě | Otevřeno od 14:00 do 18:00

Muzeum Jihlava (Masarykovo náměstí 57/58)
Ze sklepa až na půdu | komentované prohlídky expozic 
Dolování stříbra na Vysočině, výstavy „Jihlavský havířský 
průvod aneb muzejní archeologické havíření“ – výstava 
krojů a nálezů z Kraje Vysočina | Komentované prohlídky 
ve 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00, kapacita 30 osob |  
Registrace možná na www.jihlava.cz/havireni od 
11. 6. 2019

Vysoká škola polytechnická Jihlava 
(aula, Tolstého 16)
INSIGNIE VŠPJ | přednáška doc. RNDr. Zdeňka Laštovič-
ky, CSc. v 16:00, kapacita 80 osob | Registrace možná 
na www.jihlava.cz/havireni od 11. 6. 2019

Hornická naučná stezka – kutiště Rounek 
(kulturní památka)
Ukázka historické šachetní těžby stříbrné rudy  
v dobových kostýmech havířů | Ve 13:30, 14:30, 15:30, 
16:30 a 17:30 přímo u stanoviště na Rounku | Doprava 
osobním automobilem není z důvodu kůrovcové kalamity 
možná. Informace o možné dopravě obdrží účastníci  
prohlídky e-mailem po registraci | Registrace možná  
na www.jihlava.cz/havireni od 11. 6. 2019

 21.–23. 6. 

Galerie NONSTROP 
(Masarykovo náměstí, ul. Malá Lazebnická)
Otevřeno vyjma nočních hodin nonstop

NEJASNÝ OSTROV | pěší putování jihlavského rodáka
Matěje Koláře – výstava, umělecký projekt | Tvar  
ostrova, původně osídleného havíři, vyšitý do dlažby  
galerie, visící prádlo jako vznášející se duše, housle  
a skřipky v obou rukou.
Doprovodný program k výstavě 21. 6.  
v 17:00 EINTOPF PERFORMANCE (polévka  
pro kolemjdoucí) | autorská performance (skřipky)

Změna programu vyhrazena.


