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Koňské okénko aneb
I zdobení koní podléhá módě

MARIE PLAČKOVÁ

Platnost titulku dokládají foto-
grafie z kronikářského archivu.
Kůň zdobený v roce 1938 vypadá
podstatně jinak než ten z posled-
ních let. Je na něm mnohem mé-
ně růží a ostatních papírových
prvků. Výtvarnou dominantou je
charakteristické hlucké srdce a
zbytek už celek jen dotváří. Zdálo
by se, že vysvětlení je nasnadě –
svět je v pohybu a vše se vyvíjí.
Vyvíjí se technika, mezinárodní
politika, jazyk, kterým se doro-
zumíváme, tak proč by se neměla
měnit i koňská móda?

Jsme na tom ekonomicky
mnohem lépe než naši předko-
vé, tak si můžeme dovolit nákup
většího množství barevných pa-
pírů. Svou roli samozřejmě hra-
je i lidská soutěživost. Když se
jedné zkušené hlucké tetičky pta-
li, kolik že vlastně růží má být
na jednoho koně, pravila: „Tož po
správnu myslím šedesát, ale já
mám pro našeho Jožku sto dva-
cet!“

Je to pěkné a úsměvné, ale ne-
mělo by se zapomínat na me-
mento hluckého nestora Domi-

na Černého, který kdysi řekl:
„Kůň je sám o sobě krásné zví-
ře, nesmíte ho překrášlit a udě-
lat z něho guču papíru.“

Snahy vrátit se ke stavu z roku
1938 naštěstí existují. Při jízdě
králů v roce 2011 dostal každý
z jezdců jako vzor fotografii a pří-
kaz držet se jí. A efekt se proje-
vil – koně šustili papírem mno-
hem méně než v předchozích le-
tech. Foto: archiv MÚ Hluk

V Hluku fungují tři dětské
folklorní soubory

V minulých letech existoval
v Hluku dětský folklorní soubor
Zpívání s Katkou. Od roku 1998
se pod vedením Kateřiny Říhové
a Marie Králíkové scházely děti
ze školky, k nimž brzy přibývaly
i starší. Protože dětí bylo mno-
ho, vznikl pod vedením učitelky
Michaely Hrdinové soubor při
základní škole v Hluku.

V současné době navštěvuje
dětské folklorní soubory v Hlu-
ku kolem sedmdesáti dětí. Jsou
rozděleny podle věku do tří sku-
pin, názvy souborů dostaly za
úkol samotné děti. Z mnoha ná-
vrhů se vyklubaly soubory Ko-
šuláčci (děti předškolního vě-
ku), Žarúžek (první stupeň zá-

kladní školy) a Hluboček (druhý
stupeň). „Soubory se pravidelně
scházejí každý týden. Pokud jde
o ty nejmenší, probíhají zkouš-
ky většinou formou her, i když
se samozřejmě snažíme děti na-
učit hodně slováckých písniček.
Starší zaměřujeme více na tanec
a nejstarší především tancují a
učí se písničky,“ vysvětlila Mi-
chaela Hrdinová. Nejmladší děti
vede Kateřina Říhová, Karolína
Turčínková, Martina Kolísková
a Adéla Ševčíková. S Žarúžkem
pak pomáhá Kateřině Říhové Ja-
na Mahdalová. Hluboček cvičí
pod vedením Ivety Remeňové,
která zastupuje Michaelu Hrdi-
novou, která je na mateřské. (hed)


