
 

 

Program 19. SHMO ČR 

PROGRAM  19. SMHO ČR   HAVÍŘOV  

 

Patek 19. června 
� 14.00 – 20.00 registrace účastníků ve vestibulu Kulturního domu (KD) Radost 

� 17.00 – 21.00 slavnostní zahájení na náměstí Republiky s kulturním programem s 

dechovkami, Vlastou Redlem, Davidem Kollerem (i pro veřejnost) 

� 20.00 – 23.00 slavnostní zahájení 19. SHMO ČR ve Společenském domě Reneta s hudební 

produkcí, kulturním programem, prohlídkou Hornické expozice (pro účastníky SHMO) 
 

Sobota 20. června 
� 8.00 – 10.00 registrace účastníků ve vestibulu KD Radost 

� 9.00 – 10.00 přivítání zástupců měst a obcí a předsedů spolků primátorem města Havířov v 

KD Radost (pro VIP hosty) 

� 10.00 – 11.00 řazení průvodu na hřišti ZŠ Na Nábřeží 

� 11.00 – 12.00 slavnostní průvod městem po trase Hlavní třída – ulice Dělnická – areál 

Městské sportovní haly, poté předání putovního praporu a stužkování 

� 13.00 – 23.00 kulturní program v Městské sportovní hale s hornickými kapelami, skupinou 

Buty, zpěvákem Petrem Bende (pro účastníky SHMO i veřejnost) 

� 17.00 udílení cen Český Permon v sále KD Radost (pro VIP hosty) 

� 22.00 zakončení setkání a předání světla sv. Barbory pořadateli 20. SHMO ČR městu 

Příbram v Městské sportovní hale 
 

Neděle 21. června 
� 9.00 – 14.00 doprovodný program zahrnující exkurze do Landek Parku, na Důl Michal, do 

Dolní oblasti Vítkovic, okružní jízdu rekultivovanými oblastmi s areály Dukla a František, 

šikmým kostelem v Karviné-Dolech, golfovým hřištěm v Karviné-Lipinách, fárání do vodní 

jámy Jeremenko (pro účastníky SHMO)  
 

Havířov v květech 2015, program: 
Sobota 20. června 

� 9.00 – 23.00 kulturní program na náměstí Republiky s vystoupením hudebních a tanečních 

skupin, folklorních souborů (Hradišťan, Čechomor…) 

� 9.00 – 15.00 floristická soutěž na náměstí Republiky, deset soutěžních týmů profesionálů 

vytvoří květinové sochy na dané téma 

� 11.00 – 12.00 květinový průvod městem společně s průvodem hornických spolků a 
květinových alegorických vozů 

� 18.00 vyhodnocení floristické soutěže Doprovodný program 

patek – neděle: 

� výstava Sušská paleta v Galerii Maryčka 

� výstava fotograf í s hornickou tematikou v Galerii Radost 

� výstava děl s hornickou tematikou ve Výstavní síni Viléma Wünscheho 

� výstava o historii akce Havířov v květech v Galerii Centrum 


