Přednášky a besedy
Posláním Společnosti Jízdy králů je už od jejího založení v roce 1991 přispívat konkrétními aktivitami
k uchování jízdy králů ve Vlčnově, podporovat oblékání a pořizování krojů a vyvíjet publikační
činnost zejména se zaměřením na jízdu králů a její historii i na tradiční lidovou kulturu v obci obecně.
Svou činností chce Společnost přispívat také ke zvýšení povědomí o jízdě králů mezi mladou
generací i zájemci z řad široké veřejnosti. K tomu by měly sloužit přednášky, besedy a setkání,
jejichž pořádání Společnost jízdy králů zveřejňuje na svých stránkách s sekci Blog.
Na požádání je možné objednat přednášky z naší nabídky věnované tématu jízdy králů nebo
vlčnovského kroje, které budou postupně rozšiřovány o další témata. Přednášku/besedu, místo a
čas jejího konání je možné domluvit na adrese: sjk.zs@seznam.cz

Jízda králů – minulost a současnost letničního obyčeje
Přednáška věnovaná fenoménu jízdy králů, jejímu rozšíření a historickým kontextům
ve středoevropském kontextu. Pozornost je věnována zejména jízdám králů na Slovácku i Hané,
jejich rozšíření, postupnému zanikání a dochovaným tradicím jízdy králů v obcích Hluk, Kunovice,
Skoronice a Vlčnov. Poukázáno bude na jejich společné rysy i odlišnosti s důrazem na specifika
tradice vlčnovské jízdy králů.
Doba trvání: 60 – 90 min
Obrazový doprovod

Vlčnovská jízda králů v proměnách času
Jízda králů je živým fenoménem, který na pevném neměnném základě prodělal řadu změn, které
umožnily přežít této tradici do současnosti. V přednášce se zaměříme na vizuální změny v tradici
vlčnovské jízdy králů od změny ve výzdobě koní, ustrojení jezdců, účasti vodičů, zapojení dívek,
představení krále a ročníku na krojovém plese, předání vlády králů ad. Zmíníme vývoj jízdy králů
jako součásti slavností, které se během druhé poloviny 20. století rozrostly do třídenního festivalu.
Doba trvání: 60 – 90 minut
Obrazový doprovod

Vlčnovský kroj a jeho vývoj
Vlčnovský kroj patří k nejzdobnějším krojům na Slovácku a jeho hlavním specifikem je, že se obléká
pouze v jediné obci. Prodělal svůj vývoj, který je v posledních sto padesáti letech zachycen
na obrazových dokladech i fyzicky díky dochovaným součástkám v muzejních fondech. Přednáška
je věnována podobě kroje od 60. let 19. století až po současnost. Ukáže kroj jako součást
každodenního oblékání, i to, jak se jeho oblékání v průběhu 20. století redukovalo pouze na sváteční
příležitosti.
Doba trvání: 60 – 90 minut
Obrazový doprovod

Vlčnovský kroj – etiketa oblékání
Oblékání kroje a kombinování určitých krojových součástek, specifický úvaz šátku pro určitou
příležitost - to byla v minulosti nepsaná ale zároveň nepřekročitelná pravidla. Kroj vyjadřoval nejen
věk (batole, školní děti, mládež, dospělí) a stav nositele (svobodní/ženatí), ale také příležitost, ke
které nositel oblékl ty které krojové součástky. Jak vypadá správně oblečená družica nebo které
krojové doplňky už nepatří k ustrojení ženáče? Pokud kroj oblékneme, měli bychom znát některá
základní pravidla a zákonitosti, aby se kroj nestal pouhým špatně nošeným kostýmem.
Doba trvání: 60 – 90 minut
Obrazový doprovod

