Nad týmto domečkem letí holub bílý,
vitajte nám v Hluku, hosté milí.

27. listopadu 2011
byla jízda králů zapsána na
Reprezentativní seznam
nemateriálního kulturního
dědictví lidstva UNESCO.
www.dolnackeslavnosti.cz

www.mestohluk.cz

MĚSTO HLUK 2. – 6. 7. 2020

XXIV.
DOLŇÁCKÉ SLAVNOSTI
PÍSNÍ A TANCŮ
S TRADIČNÍ JÍZDOU KRÁLŮ

Zveme vás
co nejsrdečněji na XXIV. dolňácké slavnosti písní a tanců s tradiční jízdou králů, které se v Hluku konají jednou za tři roky a jsou neodmyslitelně
spjaty s lidovými kroji.
V období slavností žije celý Hluk několikadenním
programem komponovaným pro široký okruh
milovníků lidové hudby, zpěvu, tance, dobrého
jídla, pití a folkloru v mnoha podobách. V rámci
Dolňáckých slavností vystupují cimbálové muziky
a taneční soubory různých věkových kategorií.
Tradiční součástí je také Slovácký festival dechových hudeb – přehlídka nejlepších dechovek nejen ze Slovácka. V rámci slavností jsou pořádány
také výstavy obrazů a uměleckých děl regionálních výtvarníků, ukázky lidového stavitelství na

památkových domcích. Během pátečních, sobotních i nedělních večerů se konají lidové veselice.
Největším kulturním zážitkem však určitě bývá
nedělní jízda králů v čele s mladičkým králem
a pážaty po jeho boku. Pážata a král jedou obvykle na bílých koních, oděni do svátečních ženských
krojů, s čepením na hlavě. Král má zahalenou tvář
pentlemi a v ústech drží růži na znamení mlčenlivosti. Pážata jedou s obnaženými šavlemi a střeží
krále. Ostatní jezdci jsou oblečeni do mužských
krojů. V neděli ráno přijedou jezdci k domu rodičů
krále, kde je požádají o syna. Před tvrzí pak následuje podobný ceremoniál, při kterém jezdci žádají starostu o povolení konat jízdu králů. Teprve
potom mohou za mohutného vyvolávání projet
hlavními ulicemi města. Vtipnými vyvolávkami

Z PROGRAMOVÉ NABÍDKY
XXIV. DOLŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ
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•

ČTVRTEK 2. 7. 2020
• Mše svatá s králem a jeho družinou
• Koncert pěveckého sboru Cantica laetitia
ze Zlína

•
•
•
•

PÁTEK 3. 7. 2020
Vystoupení dětských folklorních souborů
Koncert kapely Hradišťan s Jiřím Pavlicou
Vystoupení ženských pěveckých sborů
Besedy u cimbálu, taneční zábava
s DJ Trnkou a kapelou Flash Band

SOBOTA 4. 7. 2020
• Výstava krojů, činnosti včelařů, fotografií,
historických motorek a vozidel, prací žáků
ZŠ a DDM

•
•
•
•

Výstava k 60. výročí Dolňáckých slavností
Výstava „Ornament vyšívaný, malovaný“
Malovaný dvůr na památkových domcích
Vystoupení hudební skupiny RAK
z Plané nad Lužnicí
Vystoupení FS Soláň z Rožnova p. Radhoštěm
46. slovácký festival dechových hudeb
Večerní program s FS Okluky a uměleckým
souborem SĽUK z Bratislavy
Besedy u cimbálu, zábava s DH Šarovec
a DH Túfaranka

NEDĚLE 5. 7. 2020
• Výstava krojů, činnosti včelařů, fotografií,
historických motorek a vozidel, prací žáků
ZŠ a DDM
• Výstava „Ornament vyšívaný, malovaný“
• Výstava s prohlídkou památkových domků
• Výstava k 60. výročí Dolňáckých slavností
• Večerní zábava s DH Šarovec

upozorňují na významné osoby společenského
dění v Hluku, své kamarády i pozorné kolemjdoucí a přihlížející. Ti je za svůj výkon odměňují finančním příspěvkem vloženým do koše
výběrčího či holénky (krojová obuv). To trvá
až do poledne. Po polední přestávce následuje
slavnostní průvod krojovaných, v němž je opět
zařazena jízda králů. V doprovodu mnoha stovek
krojovaných Hlučanů přijde jízda králů na stadion, kde slavnosti vrcholí rozsáhlým folklorním
programem.
O vzniku a původu jízdy králů se vypráví mnoho
pověstí a legend. Ale ať je její původ jakýkoliv,
i nadále přitahuje tisíce příznivců a obdivovatelů
při každém ročníku.

Před týmto domečkem
kvetú pomněnky,
že tento mládenec
bývá až do rána u milenky.
JÍZDA KRÁLŮ
• Ranní zdobení koní, budíček s DH Šarovec,
žádání rodičů o krále, povolení starosty
ke konání jízdy králů, průjezd královské
družiny hlavními ulicemi města
• Slavnostní průvod krojovaných městem
v čele s královskou družinou
• Hlavní program k oslavě 60. výročí
Dolňáckých slavností s vystoupením
domácích i hostujících souborů
v režii Davida Pavlíčka
PONDĚLÍ 6. 7. 2020
• Popravky

Změna
programu vyhrazena.
Vstup do města
je zdarma.

