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V současné době se scházívá spolek Jihlavský
havířský průvod, aby pečoval o udržení tradice nejčastěji
v tomto složení:
Miluška a Dvořáčková
Jana Dvořáková
Jitka Hošková
Alena Jakubíčková
Jaroslav Cejnek
Zdeněk Jaroš
Leopold Habermann
Milan Kolář
Zdeněk Kučera
Dušan Matys
...
Po ukončení oficiální části jednání na VOŠ se
většina účastníků přesouvá do hospůdky v domě pana
Johanna Haupta v Hluboké ulici.
Příští průvod havířů městem Jihlavou půjde 23.
a 24. června 2000.

Milan Kolář, leden 2000

Jihlavský havířský průvod 1999

Snahy o obnovení více než staleté tradice jihlavských havířských průvodů vyvrcholily v roce 1999.
Důvodů bylo jistě několik. Především 100 a 200 let od
konání honosných oslav údajného kulatého výročí vzniku města Jihlavy. Dále oslavy 750. výročí přijetí Jihlavského horního práva a s tím související celonárodní zahájení Dnů evropského dědictví v Jihlavě (4.září 1999),
ale jistě také vznik spolku Jihlavský havířský průvod, který byl ustaven na jaře roku 1997 a který si vzal za cíl havířské průvody v Jihlavě obnovit a pořádat. Bez jeho činnosti a přičinění bychom dnes jistě o Jihlavských havířských průvodech stále jenom snili.
Celá historie havířských průvodů v Jihlavě je
vyčerpávajícím způsobem popsána v brožurce pana
doktora Zdeňka Jaroše, kterou spolek u příležitosti obnovení této události vydal. Jak se podařilo na tuto historii
navázat, jak probíhaly oslavy a jak žije spolek Jihlavský
havířský průvod, o tom pojednávají následující řádky.
Snahy o obnovení průvodu na počátku 90. let
nebyly úspěšné. Přestože kulturní komise městské rady
na svém jednání 26.3.1992 doporučovala dotaci na
opravu kostýmů a realizaci havířského průvodu. K jeho
realizaci v té době nakonec nedošlo.
Dalším impulsem byla beseda na téma havířských průvodů, kterou uspořádal počátkem roku 1997
Klub přátel staré Jihlavy ve spolupráci se spolkem Dům
Gustav Mahler. Pan Franz Pollak z Mnichova připravil
přednášku a promítání diapozitivů z historie havířských
průvodů. Za značného zájmu diváků proběhl v expozici v
Kosmákově ulici č.9 příjemný večer.
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Na to následovalo setkání nadšenců a zájemců
o jihlavskou historii v tesařské dílně pana Karla Kloudy
v Jihlavě na Jakubském náměstí č. 1. Stalo se tak dne
4.dubna 1997. Prezenční listina z přípravného jednání
spolku Jihlavský havířský průvod nese jména:
Mgr. David Zimola
PhDr. zdeněk Jaroš
Mgr. Jitka Hošková
Mgr. Petr Dvořák
Mgr. Bohdan Sroka
PhDr. Alena Jakubíčková
Karel Klouda
JUD. Jan Ševčík
Mojmír Kolář
Rudolf Schebesta
Jaroslava Divišová
Jiří Havlíček
ing. Milan Kolář
Pověřeni založením spolku a řízením jeho činnosti do doby přijetí stanov byli:
ing. Milan Kolář, PhDr. Zdeněk Jaroš a JUDr. Jan Ševčík.
Spolek byl zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR dne
29.května 1997.

Krom prázdninových měsíců se členové spolku
schází pravidelně každé první úterý v měsíci v klubovně
Vyšší odborné školy v Tolstého ulici v Jihlavě.
Schůzky v roce 1997 a 1998 byly spíše informativní
a organizační. Bylo nutno spolek zaregistrovat, založit
účet, vyřídit IČO, nechat navrhnout logo...
Valná hromada v únoru roku 1998 zvolila výbor
spolku ve složení Milan Kolář - předseda, Alena Jakubíčková - jednatel, Ladislav Jirků - pokladník.
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„Chtěl jsem se mockrát poděkovat za tu krásnou kazetu „Jihlavský havířský průvod 1999“, kterou jste nám poslali.
S tím jste nám udělali velikou radost. To bude zajistě náš nejkrásnější vánoční dárek ze všech dárků...“
manželé Sládkovi s dětma, Nattheim, Německo

V průběhu oslav položilo několik havířů květiny
na hrob zakladatele havířských průvodů pana Johanna
Haupta na ústředním hřbitově v Jihlavě.
Pro ilustraci ještě několik čísel hovořících o finančních záležitostech spolku v roce 1999:
Výdaje na přípravu celé akce činily více než 330 tis. Kč.
Z toho více než polovina - 189 tis. Kč byla vynaložena
na opravu a údržbu kostýmů. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na propagaci, tisk brožurky, režii...
a některé doprovodné pořady.
Příjmy občanského sdružení činily v roce 1999 také
více než 330 tis. Kč. Z toho více než 250 tis. Kč poskytl spolku Městský úřad Jihlava jako účelovou dotaci. Téměř 10% příjmů jsme získali z prodeje brožurek a vlaječek v průběhu konání oslav. Přibližně 5% příjmů činil příspěvek Okresního úřadu a podobnou sumu nám věnoval spolek Dům Gustav Mahler.
Za pečivo pro účastníky průvodu děkujeme pekárnám LAPEK s.r.o.. Za limonády Pivovaru a sodovkárně a.s. JEŽEK.
Za květiny, které zdobí hole měšťanů děkujeme
Luboši Dobrovolnému, Brněnská 18.
Za provedení podzemní chodbou a opravu vstupu na Masarykově náměstí děkujeme Správě podzemí.
Za vytvoření prostoru pro uložení kostýmů
a umožnění nácviku celého průvodu děkujeme paní ředitelce základní školy v Křížové ulici paní Sedlákové.
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Po úspěšně obnoveném havířském průvodu přichází na jihlavský trh videokazeta s jeho
filmovým zaznamenáním. Video
zcela splňuje to, co slibuje - jedná se o dokument o historii
průvodu a jeho podobě.
A s klidným svědomím lze říci,
že se jedná o zdařilé, krásné a
tradici oživující a vztah k historickým hodnotám upevňující
dílo. „Mně to řekla nějaká kámoška...“, „Sem chtěl...“;
a další spontánní odpovědi dětí v krojích, proč se do
průvodu přihlásily, otevírá více než půlhodinový sled
obrázků z přípravy i konání průvodu, výpovědí lidí, kteří se na jeho obnovení podíleli, ale i návštěvníků či pamětníků.
V přehledné formě nechybí ani exkurz do historie v podání historika PhDr. Zdeňka Jaroše, s vysvětlením, co která postava v průvodu znamená - od hlavního
perkmistra, přes havířskou denní směnu, o století později „;zřízenou“ noční směnu, proutkaře, měřiče, konšele, horní soudce a patricije až po havířské pomocníky a soukeníky.
Vzpomínka Josefa Sládka, pamětníka, který havířský průvod řadu let oživoval v Heidenheimu, je nádherným dokreslením tradice, která nenásilně spojuje
národy. Slavnost byla totiž v počátku ryze německá, ale
jak historik Jaroš upozorňuje, oslavy neskončily znikem republiky, ale zúčastňovaly se ho i české děti. Vytváří se tak můstek mezi jihlavskými občany a Němci
odsunutými z Jihlavy, říká do kamery starosta Jihlavy
Vratislav Výborný.
Lze souhlasit s tvrzením jednoho z občanů, že
málokteré město má takovouto tradici, za kterou vděčíme našim předkům. Obnovení průvodu, ač se to
mohlo zpočátku zdát jakkoliv nemožné, se úsilím nadšenců zdařilo. Videokazeta není ale oslavou lidí chystající průvod, ale oslavou obnovené havířské tradice
v Jihlavě.
Stejným počinem jako bylo znovuvzkříšení průvodu, je i jeho zaznamenání na video. Jihlavané v podobě videokazety dostali důstojný dokument o největší
události roku 1999.
V Jihlavě ji lze zakoupit v knihkupectví Jitka.

První zkoušky kostýmů
proběhly
v Muzeu Vysočiny
ve spolupráci s Rodinnou školou
Matky Boží.

Bylo to
v únoru
roku 1998.
Poprvé
jsme viděli, jak jsou
kostýmy
velké
a v jakém
jsou stavu.
Výbornou
zprávou
bylo to,
že i přes
vysoké
stáří byly
kostýmy
ve velmi
dobrém
stavu
a použi-telné!

Petr Klukan, Jihlavské listy, 29.října 1999
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Na podzim roku 1998 a počátkem roku 1999 proběhla v Muzeu Vysočiny inventarizace kostýmů
a všech jejich součástí. Poděkování za spolupráci náleží
Ince Kotenové, Sylvě Pospíchalové a Sylvě Hyršové.
Počínaje měsícem lednem roku 1999 jsme postupně
přebírali ze sbírek Muzea Vysočiny kostýmy a součásti
Jihlavského havířského průvodu. Pro představu
o objemu je tu několik čísel:
Bylo to 149 kalhot a stejný počet kabátců. Přibližně stejný počet klobouků, baretů a čepic. Dále
53 kapucí, 8 pelerín, 17 vest, 55 zástěr, 82 nákolenic,
72 pásků a brašniček, 4 řetězy, 23 holí - fakulí, 2 mě-řidla - látra a 2 bubny. Dále 430 manžet, 204 krejzlů,
35 náprsenek a 52 vázaček. Asi patnáct mečů, šedesát sekerek a čtyři kladiva. Poslední koše a krabice, které jsme přebírali na půdě depozitáře Muzea Vysočiny obsahovaly na 200 párů bot, krabici plnou per především
kohoutích, ale pro soudce, přísežné a perkmistra - pera
paví. Největším opravdovým pokladem potom byla korouhev. Celkem na dva tisíce součástí. Pouze původní
punčochy byly v tak špatném stavu, že si vyžádaly nákup nových. Ostatní věci potřebovaly opravu a údržbu.
Všechny kostýmy, vyjma černých plátěných halen
pomocnických, které jsou ošetřeny včelím voskem
a praní by jim jenom uškodilo, byly odvezeny do Prádelny a čistírny Jihlava na Rantířovské ulici, kde po pečlivém vyzkoušení byly chemicky vyčištěny. Po napaření,
uložení na ramínka a zabalení do igelitových pytlů byly
kostýmy odváženy do Vyšší odborné školy, kde se jich
ujaly ženy z jihlavského klubu důchodců.
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Ve velké síni Okresního úřadu byla 10. září 1999
zahájena mezinárodní konference „Dolování a mincování v Jihlavě“. Krom toho, že jsme byli přizváni na zahájení této konference a zúčastnila se jej téměř dvacítka postav, jsme byli téhož dne v podvečer přítomni otevření
stejnojmenné expozice v Muzeu vysočiny.
Ve středu 29. září v odpoledních hodinách proběhlo ve velké zasedací místnosti radnice zahájení konference „750 let Jihlavského horního práva“. Ani na tomto zahájení nechyběly postavy Jihlavského havířského
průvodu.

Poslední akcí roku 1999
byla vernisáž výstavy fotografií spojená s premiérou videokazety, kterou připravila firma VIDEO H&S.
„Jak jsme viděli na vernisáži výstavy, velký sál v hotelu
Gustav mahler se zaplnil lidmi tak, že nebylo kam si sednout. Organizátorům průvodu se podařilo dát dohromady velké seskupení malých havířů, maminek a samozřejmě fanoušků...“
Historik Zdeněk Jaroš výstavu komerntoval jako velkou
oslavu průvodu, v jehož úspěšnou realizaci ještě před
necelým rokem věřil málokdo.
z MF-DNES

Realizace průvodu by však nebyla možná bez mnoha
dobrovolníků, kteří ve svém volném čase přišli pomoci. Stěžejní záležitostí je např. náročná oprava a renovace starých havířských kostýmů. Pod vedením švadleny Milušky Dvořáčkové
opravily největší část krojů ženy z jihlavského svazu důchodců: Alžběta Nováková, Alena Černá, Božena Jirků, Anežka
Bláhová, Vlasta Stránská, Marta Marková, Marie Moláková,
Vlasta Větrovcová, Erika Hošková, Liduška Kuglerová a dále
paní Bláhová, Ševčíková a Dočekalová.
S opravami krojů pomohly nezištně i další jihlavské ženy: Věra
Gőthová, Vlasta Zelníčková, Alena Urbanová, Štěpánka Pechová, Anna Báčová, Milada Růžičková či Růžena Zejdová.
Jihlavské listy

4
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Více než 70 pomocníků, které jsme získali oslovením základní školy v Křížové ulici a soukromého gymnázia AD FONTES, prodávalo v ulicích města brožurky a
vlaječky s logem průvodu. Bylo prodáno více než tři
a půl tisíce vlaječek a téměř čtyři tisíce brožurek. Celou akci řídila Soňa Křivská a pomáhali jí Klára Pléhová,
Martina Wolfová, Maruška Stehlíková, Milan Šebesta
a Zdeněk Šenk.
Seznam těch žáků a studentů, kteří nám nejvíce pomohli:
Michal Havlíček, Petr Jungman, Petra Holasová, Romana Vítková, Lucie Dubová, Bernard Kalný, Veronika Náměstková, Lenka Frulová, Lucie Zárybnická, Eliška Váchová, Markéta Ferková, Tereza Bilíková, Veronika Slavíková, Tereza Přibylová, Lenka Moravcová, Pavla Tichá, Tibor Tomek, Lucie Javůrková, Jan Procházka, Petr
Žák, Petra Výplachová, Lenka Krymová, Klára Brtnická,
Aleš Plocek, Terezka Jordánová, Žaneta Vrbková, Marie Pazderková, Libor Kolář, Miluše Vráblová, Eva Malečková, Jana Holzmanová, Anča Balíková, Silvie Slimáčková...
U příležitosti konání oslav
900. výročí založení města
Telče jsme
obdrželi
pozvání
k účasti
na histo-rickém
průvodu.
V neděli
15. srpna
se jej zúčastnilo asi čtyřicet jihlavských havířů.
Delegace Jihlavského havířského průvodu přivítala
vzácné hosty, mezi nimiž nechyběl ministr kultury ČR
Pavel Dostál, pan senátor Václav Jehlička a řada poslanců.
Stalo se
tak v sobotu
4. září `99
v Horáckém divadle
na celonárodním zahájení Dnů
evropského dědictví.
20
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Na přípravě akce se podílela řada dalších dobrovolníků. Všechny kovové součásti - kladiva, sekerky, kahany, nožíky v pouzdrech a meče si vzal do ošetřování
Leopold Habermann. Postaral se i o nové natření holí
a fakulí. Všechny boty pak byly odvezeny k opravdovému ševci panu mistrovi Vlast. Padělkovi do Hrotovic. Klobouky do výrobního družstva Horácko k novému
napaření. Paruk se ujala parukářka Horáckého divadla
paní Zdeňka Černá.
Praní a hlavně žehlení krejzlíků a manžet se stalo na celé
jaro náplní všech
volných chvil pro
Hanu Kolářovou,
které v závěrečné
fázi pomohla paní
Pekárková.

Setkáváme se také
s prvními kladnými
ohlasy
na naše konání:

Vážení přátelé,
s upřímným souhlasem sleduji z pozadí Vaši aktivitu
za znovuobnovení oslav udělení Horního práva městu Jihlavě.
Já osobně jsem se těchto oslav spojených mj. také
s průvodem dětských „havířů“ oděných do dobových
kostýmů zúčastnil v roce 1967, kdy mně bylo 10 let.
Jsem rád, že se pracuje na obnovení starých tradic
města a našeho národa vůbec, protože kdyby nic jiného, tak zcela určitě to přitáhne zájem našich dětí o naši
historii, o dějiny našeho národa, probudí to v nich také
větší sounáležitost se současným děním naší země, hrdost a vlastenectví...
Všechno, co v mladé generaci oživuje zájem o svou
zemi a co se v nás starších snažil bolševik umrtvit, je
„navýsost správné a navýsost spravedlivé“ a je potřeba
to podporovat se vším důrazem!
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci a zůstávám
S pozdravem
Pavel Smejkal
v.r.
5
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Mezi řadou
výstav, koncertů, vystoupení
a představení, které doprovázely oslavy zaujímaly zvláštní místo autorská díla
mladých jihlavských
ochotníků jako např.: „Stříbrná trouba“ a „Městem táhne
tradice“. Obě vycházející z historie města Jihlavy.

Až do května byly postupně
vybírány děti z celé Jihlavy
i okolí z řad zájemců. Svůj
zájem o účast v průvodu mohly projevit prostřednictvím Muzea Vysočiny a
k našemu velkému a milému překvapení byl z řad
dětí poměrně velký zájem.
První oblékání do kostýmů
proběhlo ve škole v Křížové
ulici v měsíci březnu 1999.
Podle starých fotografií

a podle velmi dobře zpracovaných seznamů
a popisů jednotlivých postav Muzeem Vysočiny, jsme
poprvé po
dlouhých
letech oblékali první
permoníky
Jihlavského havířského průvodu. Naše
sny se pomalu stávaly skuteč-ností.

6

Vážení!
Můj syn, Daniel Solař, byl velmi nadšen účastí v havířském
průvodu. Byl by velmi rád, kdyby byl zařazen do stálého kolektivu účastníků průvodu.
Silvia Solařová
Telečská 37
Jihlava
19

Jihlavský havířský průvod 1999

Jihlavský havířský průvod 1999

PROGRAM:

Doprovodné programy byly organizovány ve spolupráci s
městským
úřadem a
staraly se
o ně Jana
Dvořáková
a Kristýna
Lepšíková.
18

Pro děti jsme
také připravili výlet s tematikou
starého dolování v Jihlavě. Naší
snahou bylo probudit zájem
o historii města,
především o dolování stříbra. Šlo
nám ovšem také
o to, aby se děti
mezi sebou více
poznaly a skamarádily se.
Neměli jsme sice
příliš štěstí na počasí a právě
v sobotu 12. června souvisle pršelo. Výlet jsme proto přesunuli na
neděli 13. června, kdy i přes nepříliš dobré počasí výlet po starém náhonu z Rantířova do Starých Hor proběhl za účasti asi deseti malých havířů.
Na cestě bylo připraveno dvanáct
zastavení
s různými úkoly
vztahujícími se
k jihlavskému dolování nebo přímo
k průvodu havířů.
Výlet měl u dětí
i přes nepřízeň počasí velký úspěch
a rádi bychom pro
účastníky průvodu
a jejich blízké i pro
ostatní zájemce
připravili podobnou akci
i v příštích letech.
Za buřtíky děkujeme akciové společnosti Vysočina
v Hodicích.
7
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Fotografie z výletu po starém hornickém
díle - náhonu z Rantířova do Starých Hor.

Nejzajímavější historka z oblékání a kompletování kostýmů byla záhada nenalezených spon na boty.
Na všech historických fotografiích. má jeden druh bot
mosazné spony. I po převzetí všech součástí nebyly nikde tyto spony nalezeny. Jen v krabici s náhradními
knoflíky a všelijakými součástkami ležela jedna mosazná spona, která nás přivedla na stopu. Měli jsme tedy jeden exemplář. Věděli jsme alespoň, co hledáme. Marně jsme chodili po obchodech a sháněli něco podobného, co by mohlo spony nahradit. Termín průvodu už se
blížil a neměli jsme stále zcela jasno, jak upevníme boty
a čím je ozdobíme. (Spona je především ozdobou.) Až
náhodou jsme objevili, že spony, které patří na boty byly
(pravděpodobně v padesátých letech) použity na výrobu nových koženkových opasků. Odřezali jsme je tedy
z opasků, nahradili jinými a vrátili je zpět jejich původnímu účelu.

Slovutný pane starosto, věhlasná městská rado, páni konšelé,
spanilé dámy a vzácní pánové.
Je nám velikou ctí, že můžeme dnes před Vás předstoupiti
a hold svůj vzdáti těm, kteří po tisíci letech nelenili a z hlubin
dávnověkých nás, dobrotivé skřítky a ochránce pokladů zemských na povrch povolali.
Je to již dávno, dávno tomu, co jsme znaveni prací svou k poctivému spánku ulehli a v paměti lidské jen coby dobří duchové a stíny zůstali. Jsou již pryč ony slovutné časy, kdy věhlas
hor jihlavských po celé zemi se nesl a k blahu města ku potřebě byl. Umlkly perlíky a kovadlinky ve štolách, pohasla světýlka a rudné sloje již chrání jen zapomnění a tma.
Pryč jsou ony časy památné, kdy v lesích jihlavských neumlkal hornický hluk, kdy nad městem jsme jako strážci dobrotiví bděli a svými kouzli i uměním hutnickým vždy pro dobro
města sloužili. Před mnoha lety však utichly naše písně a my
jsme nikým neoplakáváni usnuli spánkem, ze kterého by nebylo probuzení.
Avšak Vy, svou neskonalou moudrostí vedeni, spánek náš jste
přerušili, chmury z čela našeho jakoby pírkem odehnali a znovu nás ke službě i ku ochraně povolali. Bychom správci dolů
rudných i nadále zůstali, bohatství naše společné proti cizákům a hlupcům chránili, bychom nad městem bděli a ku pomoci jemu a k jeho ochraně až do skonání světa věrně hotovi byli.
Já, perkmistr hor jihlavských, zde při svatém Jakubu slavnostně přísahám, že právům i povinnostem našim věrně dostojíme
a městu ku slávě vždy sloužit budeme.
Dosti již spánku a nečinění, slavné dny se přiblížily. Nad horami jihlavskými nechť svítá nový den, který slávu všelikou a
věhlas městu tomuto po celém světě rozhlásiti má.
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Drtivá většina Jihlavanů zažila o víkendu něco, co za svého života dosud nepamatuje. Obnovená městská slavnost
ve svém provedení vpravdě velkolepá
adorace legendárního 1200. výročí za-

ložení města, jeho
stříbrné slávy i neobyčejné historie - se
stala nezapomenutelnou poutí současných Jihlavanů
k počátku cesty, na
jejímž konci mnozí počali tušit příležitost ztotožnění
identity jejich města s identitou jejich
vlastní.
„Jít ke kořenům je
člověku vlastnost přirozená: dříve či později každý z nás zjistí, že to či ono dělá
- ač třeba původně
vůbec nechtěl - takřka stejně, jako kdysi jeho rodiče či prarodiče,“ naznačil
při nedělní bohoslužbě k hlavnímu patronu Jihlavy u románského hornického kostela svatého Jana Křtitele na
Jánském Kopci generální vikář brněnské diecese Jiří Mikulášek. A vzápětí pak do jediné věty zhustil smysl všeho, co se v Jihlavě od čtvrtka do neděle dělo: „Z kořenů musí vyrůstat strom. A onen strom - aby k něčemu
byl - musí rodit ovoce...“.
vybráno z Regionalistu

Každý účastník průvodu dostal jako
poděkování průkazku umožňující
vstup do některých
zařízení a institucí
ve městě Jihlavě.
16
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První příležitostí, kde jsme mohli představit celou
postavu bylo zahájení výstavy pana
Johanna Haupta v expozici Mladý Gustav Mahler
a Jihlava. Byl to
„proutkař“ Tomáš
Dvořák, který se
zahájení zúčastnil
a ozdobil svou přítomností událost k poctě člověku, který
se nejvíce zasloužil o existenci havířských průvodů.
Poslední týden před průvodem jsme měli nejvíce práce.
Šlo nejen o kompletaci všech doplňků a součástí krojů, a o doladění celých postav průvodu, ale hlavně o nácvik průvodu. Problematické bylo hlavně to, že nikdo ze
zúčastněných neměl s ničím podobným žádnou zkušenost. Krom toho nám příliš nepřálo počasí a tak jsme byli
často nuceni řadit celý průvod na chodbě školy. To nebylo nijak příjemné především pro děti.
Pokud nám
to poča-sí dovolilo, mohli
jsme vyzkoušet celý průvod na dvoře školy. Jedna ze

zkoušek byla
také v podzemí mezi radnicí a náměstím, což bylo
pro děti velmi
atraktivní.
S oblékáním
nám pomáhal již téměř
stálý tým „maminek“, které si vzaly na starost jednotlivé
skupiny. Některé z nich se také zúčastnily průvodu jako
doprovod. Zde jsou alespoň některá jména: Dvořáčková, Kolářová, Pěchotová, Dohnalová, Matějíčková, Jakubíčková, Wolfová, Kotalíková, Farkačová, Štěrbová, Vacková, Vítů ...
9
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V některých dnech šli také:
měřič		
Karel Šlechta		
Nové Sady

7

pomocník Vláďa Valeš		
Za Poštou 65
pomocník Martin Farkač		
U Dlouhé

stěny 34
Seznam dětí je jenom orientační a není naprosto přesný z důvodů, že průvod šel v průběhu oslav několikrát a postavy tudíž byly obsazovány v různé dny různými dětmi.

Po pátečním veřejné „předpremiéře“ vyšel i sobotní slavnostní průvod z podzemí u morového sloupu.
Po ceremoniích (v režii pana režiséra Petra Žáka) prošel průvod ulicí Benešovou, hradebním příkopem vyšel ven z městských hradeb a bránou Matky Boží vešel
zpět do města. Po příchodu na Masarykovo náměstí odbočil na spodní náměstí vpravo k hotelu Zlatá Hvězda a
ulicí Brněnskou a Lazebnickou došel ke kostelu svatého Jakuba. Tam se oddělila část těch, kteří se zúčastnili
svaté mše v kostele a ostatní spěchali do rajské zahrady hotelu Gustav Mahler na buřty a limonády.
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soudce		
Štohanzlová		
Zrzavého 9
soudce		
Soňa Votrubová Březinova 101
soudce		
Jitka Šimková
Za Pra-

chárnou 3

patricij

Liduška Mičánová

patricij		
patricij		

Anežka Mičánová Jabloňová 19
Danka Bílá		
Chlumova

patricij		

Štěpán Rychetský

patricij		

Tomáš Svěrák

rokoko

Martin Paul		

rokoko

Pavel Farkač		
U Dlouhé
Veronika Coufalová
rokoko		
Jan Štěrba		
rokoko		
Jiří Lojka		

19
11
6

4

stěny 34 rokoko
Rokycanova 6
Smrčenská 34
Březinova 92
rokoko		
rokoko		
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Ve čtvrtek 24. června 1999 byla delegace permoníků Jihlavského havířského průvodu přijata na jednání
městského zastupitelstva ve velké jednací síni radnice.

Jabloňová

Slavíčkova

Vančurova 4
Srázná

Klára Valešová Za Poštou 65		
Monika Nápravníková
Srázná 18
rokoko		
Filip Sedlák		
Dvořákova 7		
rokoko		
Jindra Mlejnek
Sokolovská 115 rokoko
Marie Holubová
U Kasáren 2A
rokoko
Veronika Pokorná Srázná 20		
rokoko		
Hana Vystrčilová Žižkova 129
rokoko		
Petr Páša		
Brněnská
50
rokoko		
Bára Pěchotová
Březinova 51
pomocník Simona Nosková Na Kopci 26
pomocník
Barbora Karasová
Žižkova 27
pomocník
Martin Křenek		
U Cihelny 5
pomocník
Mareček Prokeš Znojemská 1
pomocník Eda Josífek		
Minoritská 1
pomocník Sára Bauerová
Dvořákova 3
pomocník Veronika Cardová
Březinova 3
pomocník Kája Dreveňák
Palackého
35
pomocník Adéla Špaková Židovská 30
pomocník Jiřina Daňková
Kainarova 1
pomocník
Kája Vystrčil		
Žižkova 129
pomocník
Martina Soukopová
Purkyňova 20

Andrea Strnadová
Za Prachárnou 19
měšťan		
Jan Végh		
Hamerníkova 10 měšťan		
Miloš Jakubíček
Svatopluka Čecha 13
měšťan		
Veronika
Slavíková
Chlumova 11		
měšťan		
Lenka Kopřivová Bří Čapků 27		
měšťan		
Eva Jabůlková Březinova 77
měšťan		
Tereza Vyskočilová
Václavkova 5
měšťan		
Monika Tothová Havlíčkova 105
měšťan
Daniela Vacková Srázná 10
14
Markéta Melicharová
Alšova 24
měšťan		
měšťan		
Marta Nováčková Brněnská 15
měšťan		
Schindlerová		
U Hřbitova
34
měšťan
Jan Chaloupka Štefánikovo náměstí
6
měšťan		
Tereza Dohnalová
Tolstého 9

Tentýž den byli také vybraní zájemci fotografováni fotografem Jiřím Kriškou tak, abychom každou postavu průvodu zdokumentovali a získali tak materiál pro
případnou příští propagaci průvodu a Jihlavy samotné.

měšťan		

Fotografie jsou jednak v archivu spolku a jednak
na vrátnici Muzea Vysočiny k dispozici pro všechny případné zájemce nebo sběratele.
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dělník

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

JIHLAVSKÉHO HAVÍŘSKÉHO PRŮVODU
25., 26. a 27. června 1999

postava

Jméno a příjmení

Adresa

perkmistr

Ondra Bauer

Dvořákova 3

korouhevník
korouhevník
korouhevník

Libor Škrhák
Jan Vacek
Petr Jonák

E. Rošického 7
Šafaříkova 30
Demlova 15

halapartník
halapartník

Vojta Brtnický
Antonín Mičán

Bezručova 2
Jabloňová 19

pěvec		
Matěj Ferda 		
Vrchlického
23
pěvec		
Mirek Kristek		
U

Hřbitova 26

denní směna

Veronika Velevová

Legionářů

denní směna

Lucie Velková		

Březinova

denní směna

Martina Paulová

N.Svobo-

8

25

dy10

denní směna
Michal Gregor
5. května 34
denní směna
Ondřej Vítů		
Havlíčkova
103
denní směna
Jan Vítů		
Havlíčkova
103
denní směna
Klára Holubová U Kasáren

2A

denní směna
Anna Křivánková
lonie 10 denní směna
Eva Štěpánová
denní směna
Michaela Kotalíková

2

Lidická koPolní 6
Fügnerova

denní směna
Karel Štěrba		
Smrčenská
34
denní směna
Jirka Cemper		

Srázná 18

denní směna

22

Pavlína Strnadová

proutkař Tomáš Dvořák

Mahenova

J.Masaryka 32

noční směna
noční směna

Danek Obrdlík
Zimní 1
Radan Vlach		
Za Nádražím
noční směna
Lenka Jirků		

noční směna

Denisa Wieczoreková
Mahlerova
noční směna
Luboš Slavík		

769, Polná
Mahlerova 9

6
Chlumova 11
noční směna

Maruška Heroutová

noční směna
noční směna

Daniel Solař
Helena Nixová

plavič		
plavič 		

Bára Kestlerová Komenského 39
Katka Matějíčková
Sokolovská

12

12
8

U Cvičiště

Telečská 37
Srázná 14

Lucie Paulová
Náměstí Svobody
10
plavič		
Vojta Frey		
Srázná 18
plavič 		
Kristýna Josífková
Minoritská
1
plavič 		
Klára Fejtová		
Hybrálec
75
plavič
Radek Jelínek
Polní 33
plavič

rýžař		
rýžař

26

Jana Studená		
Vojta Palán		

Polní 14
Legionářů
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Jan Doubek		
Helenínská
dělník		
Matěj Pertl		

24
Jarní 7
dělník		
dělník		
49

Ondřej Tomečka Žižkova 35
Jaroslav Stoklásek
Žižkova

Miroslav Procházka
Za Prachárnou 5
dělník		
Radek Hury		
Velký Beranov 141
dělník		
Aleš Máca
Jarní 1
dělník
Anna Brhlíková L. Janáčka 31
dělník

učeň		

19

Maruška Mičánová

Jabloňová

Roman Sabo		
Vrchlického
39
učeň		
Klárka Habrmannová
Klátovec 42
učeň

hlídač		

Jiří Hudec		

hlídač		
hlídač		

Martin Procházka Nad Plovárnou 6
Barbora Sedláková
U Kasáren

hlídač		

Jan Mičán		

3

2B
19

Na Vrchu

Jabloňová

hlídač
Iveta Vysoudilová Za Prachárnou 19
hlídač		
Lucka Kumbárová
Čajkovského 33 hlídač		
Jitka Šanderová U Pivovaru

8

hlídač

Dominik Habrmann

Klátovec

hlídač

Milan Tůma		

U Hřbitova

hlídač		

Aleš Láník		

U Rybníčku

hlídač

Jirka Vláčil		

Čajkovské-

tesař
tesař

Klára Kloudová Znojemská 13
Michal Kolář		
Sládkova

tesař		
tesař

Roman Kabátek Na Kopci 25
Petr Kabátek		
Na Kopci

42
44
4

ho 15

26
25

kovář		
Martin Paul		
ho 10 kovář
Jan Diviš
Štefanikovo nám. 22
kovář
Zeisberger
Na Vyhlídce 3

Chelčické-

šichmistr Jakub Pekárek

šichmistr
šichmistr
šichmistr
šichmistr
šichmistr

Mahlerova 25
Michal Mátl / Valeš
Wolkerova 3
Jan Vacek		
Telčská 23
Tomáš Hron		
Na Kopci 16
Jan Nosek		
Na Kopci 26
Jan Mutl		
Na Dolech 50
šichmistr
13
rasovič Za Prachárnou 15
měřič
měřič		

Jaroslav

Tomáš Ta-

Standa Smrčka Fritzova 20
Linda Neprašová Střítež 189

přísežný Zbyněk Flekal		
Srázná 12
přísežný Hana Cejnková Jarní 5		
přísežný
Slávek Rygl		
Žižkova 48
přísežný
Kateřina Karasová
Žižkova 27
přísežný
Klára Flégrová Masarykovo nám. 21
přísežný
Andrea Dolejší U Cihelny 1
přísežný Alena Vávrová
Máchova 16
přísežný Monika Maršánová

Vilánec 30

