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50 let NÚLK 
 
   Národní ústav lidové kultury dovršil v roce 2006 padesát let své existence. 
K tomuto významnému jubileu bylo dne 28. 4. 2006 připraveno několik akcí. 
V prostorách zámku byla instalována a v uvedený den veřejnosti zpřístupněna 
výstava „V národním duchu 1895 – 1925 od národopisné výstavy v Praze 
k výstavě dekorativních umění v Paříži“. V Kulturním domě Strážničan se 
uskutečnilo slavnostní shromáždění zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců 
Ministerstva kultury a řady spolupracujících institucí z ČR i Slovenska. Byla 
vydána publikace z pera emeritního ředitele ústavu PhDr. Josefa Jančáře, CSc. 
„50 let Národního ústavu lidové kultury“. Stejným autorem byla v předsálí 
kulturního domu připravena výstava fotografií „50. výročí Národního ústavu 
lidové kultury“. Na DVD byl natočen dokument o činnosti a významu NÚLK. 
PhDr. Jan Krist, ředitel NÚLK, ve svém vystoupení při slavnostním shromáždění 
připomněl důležité mezníky v padesátileté historii ústavu, vzpomněl výrazné 
osobnosti, které se zasloužily o rozvoj vědecké a odborné činnosti i o zaměření 
instituce. Část vystoupení byla věnována současnosti ústavu a závěr vizi, jak 
bude směřována další činnost ústavu k poznávání, dokumentaci a prezentaci 
tradic lidové kultury a uchovávání poznatků o nich budoucím generacím. Za 
významnou a dlouhodobou spolupráci s NÚLK byla několika osobnostem a 
institucím udělena Cena ředitele Národního ústavu lidové kultury, řadě 
zaměstnanců a spolupracovníků bylo předáno Poděkování za spolupráci. Všichni 
účastníci obdrželi Pamětní list. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI 
 
A. ZPRACOVATEL 
 
Zpracovatel  Národní ústav lidové kultury 
Adresa sídla  Zámek č. 672, 696 62  Strážnice 
IČ   00094927 
Poštovní adresa  Národní ústav lidové kultury, Zámek č. 672, 696 62  Strážnice 
Telefonní spojení + 420 518 306 611 
Faxové spojení + 420 518 306 615 
Elektronická pošta info@nulk.cz 
Internetové stránky www.nulk.cz, www.lidovaremesla.cz, www.cioff.cz, 

www.lidovakultura.cz  
Činnost pro veřejnost - veřejnosti přístupny:  
- Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy - skanzen, dále výstavy a expozice 
v objektu zámku od 1. 5. do 31. 10., kromě pondělí, období -  květen, červen, 
září, říjen od 9,00 hod. do 16,00 hod., červenec a srpen od 9,00 hod. do 17,00 
hod. 
- knihovna,  
- badatelská činnost – studovna archivu, sbírky, 
- publikační činnost, 
- pořadatelská činnost – Mezinárodní folklorní festival, Dětská Strážnice, pořady 
v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy, spolupráce ve Strážnici a jinde v ČR.  
 
B. ZPŮSOB ZŘÍZENÍ, ZŘIZOVATEL 
   Způsob zřízení NÚLK: Opatření Ministerstva kultury České republiky  
č. j. 7 253/94 ze dne 30. 5. 1994, ve znění č. j. 9 736/98, č. j. 983/2000,  
č. j. 10 942/2001, č. j. 18 823/2003  - Zřizovací listina - podle § 31 zákona  
č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky 
České republiky a obcí v České republice. 
    Zřizovatel: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11  Praha 1 (dále 
jen MK). 
 
C. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ 
KULTURY (dále jen NÚLK) k 31. 12. 2006 
   Právní postavení a základní úkoly NÚLK 
NÚLK se sídlem ve Strážnici je samostatný právní subjekt, je příspěvkovou 
organizací Ministerstva kultury ČR a vykonává svou činnost v rozsahu vymeze-
ném Zřizovací listinou na celém území České republiky. 
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Stručný přehled hlavních činností  
 
Národní ústav lidové kultury je zřízen za účelem: 
 

- shromažďování, uchovávání a odborného zpracování dokladů o tradiční 
lidové kultuře a folkloru, 

- provádění výzkumu nehmotného i hmotného kulturního dědictví 
v oboru tradiční lidová kultura a folklor, 

- odborné správy, ošetřování, ochrany, bezpečného uchování a zveřej-
ňování sbírek hmotných dokladů k dějinám vývoje kultury, zejména 
lidové kultury, 

- organizování folklorních a vzdělávacích akcí, včetně pořádání Mezi-
národního folklorního festivalu Strážnice (dále jen MFF), 

- aktivní účasti v mezinárodních aktivitách v oblasti lidové kultury a 
folkloru, především ve smyslu naplňování rezoluce 25. generální 
konference UNESCO z roku 1989 „Doporučení k ochraně tradiční a 
lidové kultury“, 

- je sídlem České národní sekce CIOFF (Mezinárodní rada pořadatelů 
festivalů folkloru a lidového umění se statutem konzultanta UNESCO) 
a zabezpečuje činnost této sekce, 

- poskytování poradenských a informačních služeb a zabezpečování 
odborných dokumentačních služeb pro všechny druhy folklorních 
aktivit v České republice, 

- zveřejňování výsledků své činnosti v publikacích a časopisech, které 
sám vydává i jiných vydavatelů v České republice a v zahraničí, 

- poskytování dalších kulturních, propagačních, rekreačních a obchodních 
služeb návštěvníkům a organizacím, které podporují poslání NÚLK a 
nemohou být předmětem soutěže,  

- zajišťování souboru dalších služeb a podnikatelských činností jako svou 
vedlejší činnost, navazujících na základní poslání a provoz objektu, ve 
kterém sídlí, za úplatu, za předpokladu, že plní hlavní úkoly stanovené 
ministerstvem, 

- NÚLK je pověřen funkcí národního odborného pracoviště, které vy-
konává informační, vzdělávací a metodologické služby pro dokumen-
taci tradiční lidové kultury a pro péči o ni, pro pořádání speciali-
zovaných školení pro dobrovolné i profesionální pracovníky v tomto 
oboru, zejména ve vztahu k pověřeným odborným pracovištím, která 
vykonávají obdobné služby v regionech. 
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Hlavní zásady řízení a organizace 
   Činnost NÚLK je organizována na principu nedílné pravomoci ředitele a 
delegované odborné i hospodářské samostatnosti vedoucích nižších organi-
začních jednotek. V souladu se Zřizovací listinou a rozsahem zabezpečovaných 
činností se NÚLK člení na útvary. Z důvodu průhlednosti vztahů uvnitř NÚLK a 
pro zjednodušení administrativy je řízení NÚLK dvoustupňové. Vedení tvoří 
ředitel, jeho zástupce a vedoucí útvaru ředitele, útvaru hmotného kulturního 
dědictví, útvaru nehmotného kulturního dědictví, ekonomického útvaru a útvaru 
správy areálů. 
   Plán pracovních úkolů je stanoven ročním plánem činnosti, který je sestaven na 
základě návrhů Rady ředitele, odborných poradních sborů a iniciativy 
pracovníků NÚLK tak, aby jednotlivé úkoly byly v souladu se Zřizovací listinou 
NÚLK. Za plnění úkolů odpovídá ředitel. Vedoucí útvarů odpovídají za 
efektivní, hospodárné a účelné plnění úkolů NÚLK v rozsahu delegovaných 
pravomocí. Každého vedoucího zastupuje v určeném rozsahu práv a povinností 
jím pověřený zástupce. Statutárním zástupcem ředitele je samostatný odborný 
pracovník v oboru národopis. 
   Kontrola plnění úkolů je nedílnou součástí řídící práce. Vedoucí útvarů jsou 
povinni v souladu se Zákonem o finanční kontrole zavést účinný systém 
kontroly, vést přehled o vyřizování korespondence a o hospodaření s přidělenými 
finančními prostředky. Pro plnění vybraných úkolů mohou být po dohodě s ředi-
telem někteří pracovníci pověřeni organizováním a kontrolou práce jiných 
zaměstnanců, aniž by vedli útvar, do kterého jsou zařazeni. Vedoucí útvarů 
odpovídají za dodržování právních předpisů. Konání porad svých útvarů 
oznamují řediteli, jemuž předkládají i zápisy o přijatých závěrech. 
 
Organizační struktura 
1. Ředitel - je statutárním orgánem NÚLK a je jmenován a odvoláván ministrem 
kultury ČR. Odpovídá za činnost NÚLK, uzavírá pracovně právní vztahy se 
všemi pracovníky, ustanovuje a odvolává svého zástupce a ostatní vedoucí 
pracovníky, ukládá jim úkoly a kontroluje jejich plnění. V souladu s posláním 
NÚLK navazuje spolupráci s obdobnými pracovišti v ČR i v zahraničí, s orgány 
státní správy, samosprávy, s představiteli sdružení a spolků, se zástupci 
sdělovacích prostředků, se zahraničními institucemi i jednotlivci. K plnění úkolů 
NÚLK zřizuje stálé i dočasné poradní orgány (např. Ředitelskou radu, 
Programovou radu MFF, Senát Programové rady MFF, Výbor MFF, Hodnotící 
komisi MFF, Programovou radu Dětské Strážnice, Výbor Dětské Strážnice, 
Redakční radu Národopisné revue, Redakční radu projektu Lidová řemesla a 
lidová umělecká výroba v ČR, Redakční radu projektu Lidové tance v Čechách, 
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na Moravě a ve Slezsku aj.). Ředitel je ze své funkce prezidentem Mezi-
národního folklorního festivalu, který z pověření ministerstva kultury NÚLK 
každoročně pořádá. Obdobně i festivalu Dětská Strážnice. 
 
2. Zástupce ředitele - statutárním zástupcem ředitele je samostatný odborný 
pracovník v oboru národopis. V rozsahu svého pověření zastupuje ředitele v říze-
ní organizace a podílí se na manažerské činnosti. Zajišťuje prezentaci NÚLK, 
podává oficiální zprávy a stanoviska vedení NÚLK. Na úrovni vedení NÚLK 
zabezpečuje kontakty s odbornými pracovišti a institucemi, médii u nás i v za-
hraničí, zejména v otázkách public relations. Zastupuje NÚLK v mezinárodních 
organizacích, zejména CIOFF, IOV aj. Zvláště se podílí na udržování vztahů a 
spolupráce mezi Českou národní sekcí CIOFF a jinými národními sekcemi. 
Podílí se na výzkumných a dokumentačních úkolech a projektech NÚLK, 
zejména řeší závažné a složité úkoly výzkumu tradic lidové kultury a zpracovává 
je pro dokumentační a publikační účely. 

 
3. Útvar ředitele - vedoucím útvaru je samostatný odborný pracovník. Útvar 
eviduje, sleduje a kontroluje plnění úkolů, vede spisovou evidenci a osobní 
agendu NÚLK, zajišťuje vnější kontakty na úrovni ředitele, sleduje dodržování 
lhůt a kontroluje správnost předkládání výstupních materiálů, zabezpečuje 
vzájemnou informovanost pracovníků jednotlivých útvarů, připravuje podklady 
pro jednání poradních sborů ředitele, zejména Rady ředitele. Útvar ředitele také 
organizačně zabezpečuje BOZP, PO, vnitřní kontrolu, úklid, správu objektu 
zámku, ostrahu budovy zámku a areálu, osobní dopravu, úkoly podatelny a 
odpovídající organizační a společenské záležitosti, právnické a manažerské 
úkoly. 
 
4. Útvar hmotného kulturního dědictví - vedoucím útvaru je samostatný odborný 
pracovník v oboru národopis a pracovní tým útvaru tvoří odborní pracovníci pro 
výzkumnou, dokumentační, ediční a archivní činnost, dále odborní pracovníci 
pro sbírkotvornou a dokumentační činnost, průvodci v muzeu vesnice a budově 
zámku, dále pracovníci konzervačního pracoviště. Jejich úkolem je shro-
mažďovat a odborně zpracovávat doklady o tradiční lidové kultuře hmotné a o 
její funkci v soudobé společnosti na území České republiky. Útvar spravuje 
sbírkový fond, v rozsahu jeho fondů poskytuje poradenské a badatelské služby. 
Útvar ve své činnosti prosazuje a aktivně zabezpečuje projekt „Nositelé tradice“, 
který vychází z příslušného dokumentu UNESCO. Útvar přispívá k plnění 
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, zabezpečuje projekty výzku-
mu a vývoje, zejména projekt „Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR“, 
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také se podílí na dalších úkolech výzkumu a vývoje. Útvar odpovídá 
z odborného hlediska za činnost v MVJVM. Podílí se na výzkumné a dokumen-
tační činnosti NÚLK, zejména pokud se týká dokladů lidové kultury hmotné, 
pořádá výstavy z oboru národopisu, navrhuje řediteli složení poradního sboru pro 
sbírkotvornou činnost, poradního sboru pro MVJVM, zabezpečuje a řídí jejich 
jednání. Útvar zabezpečuje komplexní správu sbírkového fondu, odpovídá za 
jeho evidenci. Odpovídá a zabezpečuje konzervátorské a restaurátorské práce jak 
sbírkových předmětů, tak i objektů v MVJVM, vede dokumentaci konzer-
vátorských zásahů jednotlivých sbírek i jednotlivých objektů MVJVM. 
Zabezpečuje a řídí činnost průvodců ve všech objektech NÚLK, odpovídá za 
jejich přípravu a školení. 
 
5. Útvar nehmotného kulturního dědictví - vedoucím útvaru je samostatný 
odborný pracovník v oboru národopis a pracovní tým útvaru tvoří odborní 
pracovníci pro výzkumnou, dokumentační, archivní, ediční, propagační a 
odborně poradenskou činnost. Jejich úkolem je shromažďovat a odborně 
zpracovávat doklady o nehmotných částech tradiční lidové kultury a o jejich 
funkcích v soudobé společnosti na území České republiky, budovat a spravovat 
odbornou knihovnu, odpovídající počítačovou databázi, vydávat časopis 
Národopisná revue a další tisky. Útvar ve své činnosti prosazuje a aktivně 
zabezpečuje projekt UNESCO „Mistrovská díla ústního a nemateriálního  
dědictví lidstva“ a přispívá k plnění „Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 
kulturu v ČR“ v duchu příslušných dokumentů UNESCO. Útvar připravuje a 
odborně i organizačně zabezpečuje specifické kulturní a vzdělávací akce,  
zejména MFF, Dětskou Strážnici a Školu folklorních tradic. Podporuje rozvoj 
uměleckých aktivit, které vycházejí z tradic lidové kultury, při vytváření nabídky 
odborného poradenství v oboru folklorních aktivit pružně reaguje na potřeby 
praxe a zabezpečuje odbornou dokumentaci folklorních festivalů v ČR i v za-
hraničí. Útvar zabezpečuje plnění úkolů výzkumu a vývoje, zejména projektu 
„Lidové tance v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, jakož i dalších projektů 
ústavu. Podílí se na pořádání výstav z oboru národopisu, navrhuje řediteli složení 
různých poradních sborů, zabezpečuje a řídí jejich jednání. 
 
6. Ekonomický útvar - vedoucí útvaru je samostatný odborný pracovník v oboru 
ekonomie. Pracovní tým útvaru tvoří odborní pracovníci z oboru ekonomie. 
Útvar zajišťuje komplexně účetnictví organizace. Postupuje v souladu se 
zákonem o účetnictví. Z účetní evidence následně provádí rozbory, které slouží 
pro finanční řízení a další vývoj organizace. Nedílnou součástí je hospodaření 
s FKSP. Do praxe zavádí novely právních předpisů v oboru své působnosti. 
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Předkládá návrhy na tvorbu cen. Ve spolupráci s vedoucími útvarů zpracovává 
roční ekonomické plány a rozpočty. Úzce spolupracuje s ekonomickým odborem 
MK. Sleduje hospodaření jednotlivých útvarů, odhaluje rezervy a nedostatky, 
dbá na dodržování hospodárnosti a účelné a efektivní nakládání s finančními 
prostředky a majetkem. Sestavuje statistické výkazy a hlášení. Zajišťuje 
zpracování a výplatu zejména mezd, autorských honorářů, dohod o provedení  
práce a dohod o pracovní činnosti,  nemocenských dávek. Plní povinnosti, 
vyplývající z právních norem v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. 
Zajišťuje komplexně pokladní činnost organizace, chod pokladny pro 
návštěvníky a finanční službu při kulturních akcích. Zajišťuje potřebné eko-
nomicko-manažerské činnosti. Vede sklad výrobků a zboží, zajišťuje jejich 
distribuci. Zabezpečuje evidenci majetku NÚLK účetně vedeného dle dokladů, 
případně na základě podkladů a požadavků ostatních útvarů, ve spolupráci 
s inventarizační komisí  provádí inventarizaci majetku a závazků NÚLK. 
 
7. Útvar správy areálu - vedoucím útvaru je samostatný odborný pracovník. 
Pracovní tým útvaru tvoří stavební technik a techničtí pracovníci - údržbáři. 
Útvar zajišťuje komplexně výkon technické správy areálu NÚLK, včetně 
přípravy a realizace údržbářských a investičních prací na nemovitých památkách 
a na všech ostatních objektech NÚLK. Zabezpečuje projektovou dokumentaci 
investičních a neinvestičních stavebně údržbářských prací, vlastními silami i 
dodavatelsky. Pečuje o veřejnou zeleň v památkově chráněném parku, sady, 
vinici, o svěřený strojový park a inženýrské sítě. Údržbu a zásahy do objektů 
MVJVM provádí po dohodě s útvarem hmotného kulturního dědictví. Útvar 
zajišťuje technickou dokumentaci nemovitého majetku NÚLK, zpracovává 
podklady pro jednání s dodavateli stavebních prací, zajišťuje stavební dozor a 
připravuje podklady pro pronájem nebytových prostor v areálech NÚLK. 
Zabezpečuje technický provoz kulturních akcí NÚLK, zejména MFF. 
 
V závěru roku byl projednán a schválen nový organizační řád, který vstoupí 
v platnost od 1. 1. 2007. 

 
 

Personální obsazení útvarů v roce 2006 
 
Ředitel                                                                    1,0 PhDr. Jan Krist 
kurátor sbírkových a mobiliár. fondů, zást. řed. 1,0 PhDr. Vlasta Ondrušová 
bezpečnostní referent   0,1 Bohuslav Hořák 
kontrolor (dohoda o prac. činnosti)  ___ Ludmila Horehleďová 
     2,1 
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Útvar ředitele
pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru 1,0 Marie Čadílková 
technický pracovník   0,9 Bohuslav Hořák 
vrátný     0,5 Jan Baňař 
vrátný     0,5 Josef Brožovič 
vrátný     0,5 Jan Vajčner 
vrátný     0,5 Jaroslav Vajčner 
vrátná     0.35 Ludmila Krausová 
vrátná     0,35 Blažena Baňařová 
vrátná     0,35 Anna Loutchanová 
uklízečka     1,0 Irena Příkazká 
uklízečka     1,0 Marie Zatloukalová 
     6,95 
 
Útvar hmotného kulturního dědictví 
kurátor sbír. a mobil. fondů, ved.útvaru 1,0 Mgr. Martin Šimša 
kurátor sbír.a mobil. fondů   1,0 Mgr. Petra Kalábová 
výzkumný a  vývojový pracovník  1,0 * 
dokumentátor, průvodce   1,0 Anna Vajčnerová  
průvodce     0,5 Eva Rýpalová 
konzervátor    1,0 Ing. Antonín Horehleď 
konzervátor    1,0 Pavel Žák 
konzervátor     1,0 Kamil Petrů (od 1. 2. 2006) 
     7,5 
* Eva Mlčouchová (29. 4. - 30. 9. 2006) 
* Martina Zezulová (1. 10. – 31. 12. 2006)  
      
Útvar nehmotného kulturního dědictví
kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru 1,0 Mgr. Jan Blahůšek 
archivář, dokumentátor   1,0 Mgr. Michal Škopík 
dokumentátor    1,0 Mgr. Magdalena Petříková  
tajemník uměl. provozu, produkční, programový 
a kulturně výchovný pracovník, dokumentátor 1,0 Ludmila Horehleďová 
dokumentátor, knihovník    1,0 Věra Chalupová (MD),  

zástup Ivona Marková 
dokumentátor /technický redaktor  1,0 Anna Grombířová (úvaz. 0,7) 
(1. 1. – 31. 1.úvaz. 0,4; od 1. 2. – 31. 12. 2006 úvaz. 0,1) PhDr. Martina Pavlicová, CSc.  
(1. 2. – 31. 12. 2006 úvaz. 0,3)    Mgr. Lucie Uhlíková, PhD.  
dokumumentátor, správce operačních inf.  
a komunikačních technologií   1,0 David Rájecký 
dokumentátor    0,5 Eva Rýpalová 
dokumentátor    1,0 Vojtěch Ducháček (do 31. 8.)
     8,5 
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Ekonomický útvar
pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru 1,0 Eva Koudelová 
účetní     1,0 Bc. Alena Zezulová 
mzdová účetní    1,0 Marie Špirudová 
účetní     1,0 Jana Štípská 
pokladní      0,35 Ludmila Krausová 
pokladní      0,35 Blažena Baňařová 
pokladní      0,35 Anna Loutchanová 
     5,05 
 
Útvar správy areálu 
investiční a technický pracovník, ved. útvaru 1,0 Marie Hudečková 
technický pracovník   1,0 Stanislav Lovecký 
zedník, údržbář    1,0 Luděk Baňař 
zahradník, údržbář    1,0 Petr Stanislav 
zahradník, údržbář    0,5 Jaroslav Kolaja 
zahradník, údržbář    1,0 Anna Janasová 
zahradník, údržbář    1,0 Marie Blatová 
tesař, údržbář    1,0 Radek Andrýsek 
traktorista, údržbář    1,0 Viktor Grabec (od 1. 2. 2006) 
traktorista, údržbář    1,0 František Čech 
provozní elektrikář, údržbář   1,0 Karel Vávra (do 1. 5. 2006) 
      Pavol Pecha  (od 15. 5. 2006) 
provozní elektrikář, údržbář   1,0 Josef Matyáš 
instalatér, údržbář     1,0 Jiří Můčka 
zahradník, údržbář    0,5 Pavel Tomšej (15. 5. – 31. 10.) 
     13,0  
 
CELKEM    43,1 
 
Nad limit pracovníků NÚLK:  
 
II.  Výzkum a vývoj 
Výzkumný a vývojový pracovník  1,0 PhDr. Josef Jančář, CSc. 
Dokumentátor    1,0 Marie Káčerová 
Dokumentátor    1,0 Mgr. J. M. Krist (úvaz. 0,5) 
      Milan Zelinka (úvaz. 0,5) 
 
III.  Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu 
Výzkumný a vývojový pracovník  1,0  Mgr. Jana Lešťanská  
(5. 6. – 31. 7., 11. 9. – 31. 12. 2006) 
Informační technik    1,0 Zdeněk Bobčík 
Dokumentátor    1,0 Dominika Kalichová 
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Centrum lidových tradic (dále jen CLT) 
Výzkumný a vývojový pracovník   1,0 Mgr. Jana Samešová (od 1. 7.)  
Dokumentátor, PR 1,0 Ing. Miluše Semelková  

(od 1. 7. 2006) 
 
Celkem : 
skutečnost  49 pracovníků 
plán   46 pracovníků + 3 pracovníci VaV   
     
 
 
D. ZÁKLADNÍ  PERSONÁLNÍ  ÚDAJE  
 
1. Členění zaměstnanců NÚLK podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2006 
 
Věk muži ženy celkem % 
do 20 let 0 0 0 0 
21 – 30 3 6 9 16 
31 – 40  5 4 9 16 
41 – 50 5 10 15 27 
51 – 60 7 8 15 27 
61 let a více 7 1 8 14 
Celkem 27 29 56 100,0 
% 48,21 51,79 100,0  
 
2. Členění zaměstnanců NÚLK podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2006 
 
dosažené 
vzdělání 

muži ženy celkem % 

Základní 0 0 0 0 
Střední vzdělání 0 0 0 0 
Vyučen bez 
maturity 

12 3 15 27 

Vyučen s maturitou 2 2 4 7 
Střední s maturitou 6 15 21 37 
Vyšší odborné 0 0 0 0 
Vysokoškolské 7 9 16 29 
Celkem 27 29 56 100,0 
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3. Celkový údaj o průměrných platech NÚLK k 31. 12. 2006 
 
 celkem 
průměrný hrubý měsíční plat     17.153,- Kč 
 
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů 
zaměstnanců NÚLK v roce 2006 
 
 počet 
nástupy 12 
odchody 11 
 
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců NÚLK – stav k 31. 12. 
2006 
 
doba trvání počet % 
do 5 let 18 32,15 
do 10 let 11 19,64 
do 15 let 11 19,64 
do 20 let 5 8,93 
nad 20 let 11 19,64 
celkem 56 100,0 
 
6. Jazykové znalosti zaměstnanců – v NÚLK nejsou stanoveny kvalifikační 
požadavky standardizovaných jazykových zkoušek. 
 
E. ÚDAJE O MAJETKU  
   Národní ústav lidové kultury  k  31. 12. 2006  při vedení účetnictví  postupoval 
podle zákona  č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle 
vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění  pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, 
státními fondy a organizačními složkami státu a podle Českých účetních 
standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.  
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V jednotlivých oblastech bylo použito následujících  účetních metod: 
 
Oceňování  zásob 
   Veškeré nákupy potřebné pro zajištění hlavní činnosti jsou v průběhu roku 
účtovány přímo do spotřeby. V roce 1992 došlo k velké reorganizaci, kdy místo 
skladníka i zásobovače bylo zrušeno. Na účtu 112 – materiálové zásoby je veden 
pouze zůstatek zásob, který se nedá spotřebovat a má proto minimální pohyb. 
Organizace měla snahu opakovaně tyto zásoby prodat, avšak bez výsledku. Jedná 
se o nepoužitelné zásoby, staré i více než 20 let. Největší podíl z celkové částky 
tvoří 196 ks pilových listů v hodnotě 23.167,20 Kč. Zásoby vytvořené hlavní 
činností jsou tvořeny zejména výrobky, které jsou určeny k prodeji. Při poři-
zování výrobků se náklady vedou na účtu 121, při dokončení se převádí v kusech 
na účet 123 v pořizovací hodnotě. Výše stavu zásob výrobků je zapříčiněna 
zejména rozsahem hlavní činnosti.  
Na účtu 121 jsou ke dni 31. 12. 2006 zaúčtovány popisné štítky k DVD, které 
nebyly v roce 2006 vydány. 
 
Evidence majetku 
   NÚLK vede majetek v pořizovacích cenách a je rozdělen dle hodnoty 
následovně: 
Dlouhodobý nehmotný majetek (účet 018) 
- hodnota majetku: 1,00 – 60.000,00 Kč. Nehmotný  majetek  s vyšší hodnotou  
organizace nevlastní. 
Dlouhodobý hmotný majetek (účet 031 -  pozemky, účet 021  
- budovy a stavby, účet 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí, 
účet 025 - pěstitelské celky trvalých porostů) - hodnota   40.001,00  Kč a více.  
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (účet 028)  
- hodnota  3.000,00 – 40.000,00 Kč. 
- Podrozvahová evidence (účet 974) - hodnota 1,00 -  3.000,00 Kč. 
 
Odpisování dlouhodobého hmotného majetku  
   U majetku, jehož hodnota je 40.001,00 Kč a více, používá NÚLK rovno-
měrného odpisování dlouhodobého hmotného majetku v souladu se Zákonem o 
daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zařazení 
majetku do evidence a stanovení doby životnosti odpisuje NÚLK majetek po 
celou dobu užívání. Při změně zákona nemění ani dobu užívání ani procenta. Je 
to zejména z důvodu finančních. Neodepisuje pozemky, pěstitelské celky 
trvalých porostů (vinice v areálu MVJVM – součást prohlídkové trasy) a 
památky.  
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Drobný dlouhodobý hmotný majetek do hodnoty 40.000,00 Kč je odepisován 
100 %  při pořízení.   
 
Podrozvahové účty 
971 - osobní účty pracovníků pro potřeby FKSP, 
974 - dlouhodobý majetek v hodnotě 1,00 Kč – 3.000,00 Kč, 
977 - metodický materiál, 
982 - evidence pohledávek, splatných k 31. 12. 1994, 
983 - přehled o komisním prodeji výrobků, 
985 - tiskopisy (vstupenky pro návštěvnickou sezónu a kulturní akce, příjmové a    
výdajové doklady, stvrzenky), 
986 - služební platební karta (PhDr. J. Krist), 
987 - přehled registrovaných ochranných známek, 
989 - licence Nositelů tradic, 
990 - valutová pokladna v cizí  měně. 
 
Valutová pokladna 
   NÚLK vede valutovou pokladnu v měnách, potřebných pro zahraniční služební 
cesty. Při nákupu cizí měny účtuje v kurzu ČNB. Kurz se používá do doby 
nového nákupu měny. Na konci roku se přepočte zůstatek na kurz ČNB ke dni 
31. 12.  
 
F. ÚDAJE O ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ    
    NÚLK neměl v roce 2006 kromě limitu mzdových prostředků stanoveny jiné 
závazné ukazatele.  
 
G. HODNOCENÍ A ANALÝZA ÚDAJŮ 
   Ministerstvem kultury byl schváleným rozpočtem na rok 2006 přidělen 
neinvestiční příspěvek na činnost ve výši 20.679 tis. Kč. V průběhu roku 2006 
bylo provedeno celkem 14 úprav schváleného rozpočtu. 
 
 Neinvestiční prostředky: 
 
1. úprava:  
Program institucionálního výzkumu a vývoje na výzkumný záměr 
„Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné 
 kulturní dědictví lidstva“                      5,376.000 Kč 
2. úprava:   
Program  Kulturní aktivity – zajištění úkolů při naplňování  
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Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu   800.000 Kč 
4. úprava:  
Navýšení osobních nákladů    274.000 Kč 
5. úprava:  
Program Kulturní aktivity – náklady na účinkující v rámci 61. ročníku 
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2006  500.000 Kč 
6. úprava:  
Vydání publikace k 50. výročí založení  
Národního ústavu lidové kultury    182.000 Kč 
7. úprava:  
Program Kulturní aktivity –  
osobní náklady na Centrum lidových tradic    270.000 Kč                            
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu– navýšení               

      730.000 Kč 
8. úprava: 
Program Kulturní aktivity – Koncepce účinnější péče  
o tradiční lidovou kulturu – navýšení   800.000 Kč      
Dětská Strážnice 2006     150.000 Kč 
9. úprava:  
Navýšení počtu zaměstnanců  pro plnění úkolů  
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu              2               
10. úprava:  
Program Kulturní aktivity – Koncepce účinnější péče  
o tradiční lidovou kulturu     300.000 Kč 
11. úprava:  
Navýšení osobních nákladů     137.000 Kč 
12., 13. a 14. úprava:  
Úprava rozpočtovaných položek bez navýšení. 
 
Všechny účelově poskytnuté  příspěvky byly využity na daný úkol v plné výši.  
 
Neinvestiční příspěvek na činnost NÚLK činil po úpravách celkem         

          30,198.000 Kč 
 
Mimo rozpočtové úpravy v roce 2006 obdržel NÚLK  
neinvestiční prostředky z rezervního fondu MK:  
- Energetický audit     250.000 Kč 
   z toho:  energetický audit                                          58.800 Kč  
              odstranění závad z energetického auditu   191.200 Kč 
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- Restaurování obrazů pro Centrum lidových tradic  400.000 Kč 
- Profinancování částečné kompenzace nárůstu cen  
a zvýšení potřeby nákupu energií     471.000 Kč 
- Program ISPROFIN 234112:  
podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, určené na akci  
234112-0147 pro SZ Strážnice – část Purkrábka  183.066 Kč 
                
Investiční prostředky: 
 
   Přidělené investiční prostředky v roce 2006  činily celkem 1,300.000 Kč. 
1. úpravou schváleného rozpočtu byly kromě neinvestičních prostředků přidě-
leny na projekt VaV: Program institucionálního výzkumu a vývoje na výzkumný 
záměr „Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné 
kulturní dědictví lidstva“ investice ve výši 800.000 Kč. Z prostředků bylo 
zakoupeno zálohovací řešení archivu DATASTORAGE a Sony HVR-M25E 
HDV recorder.  
3. úpravou schváleného rozpisu rozpočtu na rok 2006 byly poskytnuty investiční 
prostředky  v rámci programu ISPROFIN 434313 – Integrovaný systém ochrany 
movitého kulturního dědictví – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 
500.000 Kč. Z prostředků byly pořízeny pojízdné regály do depozitářů NÚLK. 
 
   Mimo rozpočtové úpravy v roce 2006 byly NÚLK poskytnuty investiční 
prostředky z rezervního fondu MK v rámci programu ISPROFIN 234112 – 
podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, určené na akci 234112-
0147 pro SZ Strážnice – část Purkrábka ve výši 1,392.038,30 Kč. Použití 
investičních  prostředků  bylo v souladu s určeným účelem.  
Nevyčerpané prostředky, poskytnuté NÚLK z rezervního fondu MK v roce 2006, 
byly ponechány v rezervním fondu MK v rámci programu ISPROFIN 234112 – 
podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, určené na akci 234112-
0147 pro SZ Strážnice – část Purkrábka ve výši:  
investiční prostředky       3,475.961 Kč 
neinvestiční prostředky 2,948.934 Kč 
V tomto objemu nemohly být z časových  důvodů práce realizované v roce 2006.  
 
   Fond reprodukce zajistil prostředky na pořízení majetku v celkové hodnotě 
2,820.266 Kč (nákup osobního vozu, rozšíření sociálního zařízení v MVVJM, 
rozšíření zabezpečovacího zařízení, nákup sušárny ECOCELL 111 standard, 
doplatek na regálový systém, doplatek na SONY HCR-M25E HDV recorder, 
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výběrové řízení Purkrábka, projektová dokumentace na sociální zařízení u amfi-
teátru Bludník, stodola z Hrušek – výstavba nedokončena). 
 
Vlastní příjmy NÚLK v r. 2006 celkem činily     3,954.761,01 Kč 
 
Příjmy celkem      37,797.150,01 Kč 
Náklady celkem      36,973.049,18 Kč 
Hospodářský výsledek         824.100,83 Kč 
 
Hospodářský výsledek 
   Ke dni 31. 12. 2006 dosáhl NÚLK kladného hospodářského výsledku a to 
824.100,83 Kč. Tento výsledek je tvořen z hlavní činnosti ve výši 42.592,83 Kč 
a z částky 781.508,- Kč, jako retroaktivní úhrady od Státního fondu životního 
prostředí za faktury z let 2000 – 2003, které obsahovaly všechny náležitosti a 
byly Fondu řádně doručeny k proplacení. Faktury byly obsaženy v hospo-
dářském výsledku tohoto období. Jedná se o akci č. 02670038 „Obnova 
zámeckého parku Strážnice“, která bude pokračovat i v roce 2007. Celý hospo-
dářský výsledek navrhuje organizace v rámci schválení účetní závěrky za rok 
2006 převést do rezervního fondu NÚLK. Prostředků, získaných hlavní činností 
ve výši 3,954.761,01 Kč, bylo dosaženo zejména tržbami ze vstupného a 
pronájmem movitého a nemovitého majetku. Velký podíl na tržbách měl úspěšný 
61. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2006. 
 
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
   Stanovený limit mzdových prostředků po úpravách rozpisu rozpočtu na rok 
2006  byl dodržen.  
 

plán            skutečnost 
Mzdové prostředky  celkem: 11,131.000 Kč         11,130.852 Kč 
z toho: 
prostředky na platy  10,086.000 Kč         10,085.950 Kč 
OON      1,045.000 Kč       1,044.902 Kč 
Počet pracovníků celkem                46       49 
Překročení počtu pracovníků je způsobeno uzavřením pracovních smluv na dobu 
určitou s pracovníky na úkoly výzkumu a vývoje.   
     
Kontrolní činnost 
- Vnitropodniková kontrola byla v roce 2006 zabezpečována pracovníkem na 
dohodu o pracovní činnosti a  plnila úkoly v souladu se stanoveným plánem. 
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Zaměřena byla na kontrolu správnosti využívání reprefondu v letech 2004 – 
2005, kontrolu evidence a uložení stavební dokumentace (celkový stav), činnost 
inventarizační komise v roce 2005 a kontrolu uzavírání dohod o provedení práce 
a o pracovní činnosti v roce 2005. Vnitropodnikovou kontrolou nebyly shledány 
žádné nedostatky, které by ovlivnily hospodaření organizace.  
 
- Vnější kontroly:  
a) Okresní správou sociálního zabezpečení v Hodoníně došlo ke kontrole 
pojistného, nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za 
období roku 2/2004 – 12/2005. Na tomto úseku nebyly zjištěny žádné závady.  
 
b) Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Územním pracovištěm Hodonín, byla 
provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 
ostatních povinností plátce pojistného za období 12/2004 – 08/2006. Kontrolou 
nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 
c)  Finančním úřadem v Hodoníně byla provedena kontrola dotace, poskytnutá 
Ministerstvem kultury na akci „Nákup příslušenství k počítačové síti – Koncepce 
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR“, č. akce 2341120053. Provede-
nou kontrolou nebyly zjištěny žádné závady. 
 
d) Finančním úřadem v Hodoníně byla provedena kontrola dotace, poskytnutá 
Ministerstvem kultury v r. 2003 na akci č. 2341120012 s názvem „SZ Strážnice, 
obnova části Purkrábka“ ve výši 3,000.000,- Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že 
nebyla dodržena podmínka čerpání dotace, kterou předepsalo organizaci 
Ministerstvo kultury. Podmínkou bylo uloženo použití vlastních prostředků 
organizace ve výši 3.000,- Kč před použitím poskytnuté dotace. Protože 
organizace čerpala dotaci v plné výši, bez použití vlastních prostředků, 
výsledkem kontroly, resp. Rozhodnutím o výsledku přezkoumání, bylo uloženo 
celou dotaci vrátit v plné výši. Protože se jednalo o rok 2003, taktéž byl vystaven 
platební výměr na vzniklé penále ve výši 3,000.000,-  Kč. Organizace následně 
požádala Finanční úřad o prominutí jak odvodu, tak i penále a o posečkání 
úhrady do doby doručení Rozhodnutí o prominutí, nejdéle do 30. 11. 2007.  
Žádosti bylo vyhověno vydáním Rozhodnutí o posečkání daně ze dne 8. 12. 2006 
č.j. 130487/06/309980/9070. Ke dni zpracování této zprávy byl již případ 
uzavřen. Penále i odvody byly prominuty. NÚLK vrátil na základě rozhodnutí 
3.000,- Kč, které měl na uvedenou akci z vlastních zdrojů použít. 
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Výdaje nebo náklady na VaV, počty programů, realizovaných projektů ze 
SR pož. z jiných zdrojů a přínos jejich realizace 
- Čerpání finančních prostředků na úkoly výzkumného záměru v roce 2006: 
institucionální podpora MK na výzkumný záměr činila celkem 6,176.000,- Kč, 
z toho 800.000,- Kč investičních prostředků a 5,376.000,- Kč neinvestičních 
prostředků, z toho mzdové prostředky 1,098.000,- Kč. Všechny poskytnuté 
prostředky a to jak neinvestiční, tak investiční byly čerpány na plnění tohoto 
úkolu. 
- Přehled projektů a plnění úkolů výzkumného záměru „Proměny tradiční lidové 
kultury a její vazby na hmotné a nehmotné kulturní dědictví lidstva“ na období 
2004 – 2010, identifikační číslo 0009492701, viz  kap. II. ÚKOLY VÝZKUMU 
A VÝVOJE.  
 
Programy a projekty EU - v roce 2006 Národnímu ústavu lidové kultury žádné 
finanční prostředky Evropské unie nebyly  poskytnuty. 
 
Spolupráce se zahraničím – údaj o členství v mezinárodních organizacích  
 
CIOFF 
   Národní ústav lidové kultury je řádným členem CIOFF (Conseil International 
des Organizations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionels – Mezinárodní 
organizace pořadatelů festivalů a lidového umění). Mezinárodní folklorní festival 
ve Strážnici je členem od roku 1980, Česká národní sekce CIOFF vznikla v roce 
1993 po rozdělení Československé národní sekce CIOFF. Členství České 
národní sekce a 12 členských festivalů je na dobu neurčitou. 
Zdůvodnění účasti: Česká republika je členem této nevládní organizace působící 
v oblasti neprofesionálních aktivit na základě zájmu renomovaných folklorních 
festivalů z naší země, které mají zájem zařadit se do sítě prestižních festivalů 
v celosvětovém měřítku. 
Věcný přínos členství: Umožňuje kontakt s devadesáti národními sekcemi zemí 
všech kontinentů a účast souborů na členských festivalech v zahraničí, kterých je 
kolem 300. Napomáhá prezentaci činnosti ČNS CIOFF a jejích výsledků 
v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu. Uvádí do praxe a popularizuje hodnoty 
Doporučení o ochraně tradiční a lidové kultury UNESCO, Koncepce účinnější 
péče o tradiční lidovou kulturu v ČR a Úmluvy o ochraně nemateriálního 
kulturního dědictví UNESCO. Výše členského poplatku činila 15.343,- Kč. 
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IOV  
   International Organization für Folkskunst (Mezinárodní organizace lidového 
umění).  
Národní ústav lidové kultury je členem národní sekce v České republice. 
Hlavními aktivitami je podpora mezinárodních folklorních festivalů s důrazem 
na lidový tanec, hudbu, písně, lidové umění a na ně navazující vědecké semináře. 
NÚLK je řádným členem od r. 1999. Členství NÚLK v IOV je na dobu 
neurčitou. 
Zdůvodnění účasti: IOV patří k předním světovým nevládním organizacím 
UNESCO, které využívají poznatků národopisného bádání ke své činnosti, jeho 
doménou je podpora a organizování folklorních festivalů, na nichž se prezentují 
kromě projevů folkloru také tradiční řemesla a lidové umění. 
Věcný přínos členství: zařazení festivalu do festivalového kalendáře IOV, 
možnost delegování folklorních souborů na  festivaly IOV ve světě, další oblast 
pro prezentaci tradiční lidové kultury v intencích Doporučení o ochraně tradiční 
a lidové kultury UNESCO. 
 
ICOM 
   International Council of Museums (Mezinárodní organizace muzeí). 
Národní ústav lidové kultury se stal řádným členem této organizace v roce 2006. 
ICOM patří mezi nejvýznamnější světové nevládní organizace UNESCO 
sdružující muzea všech typů a zaměření. Členství NÚLK v ICOM je na dobu 
neurčitou. V roce 2006 činila výše členského poplatku 19.300,- Kč. 
Zdůvodnění účasti: NÚLK spravuje Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy a 
vlastní rozsáhlý sbírkový fond a členství v ICOM umožnilo zařadit muzeum do 
celosvětové muzejní sítě. Umožňuje rovněž kontakty s muzei ve světě, výměny 
výstav a účast na odborných konferencích a seminářích.  
Věcný přínos členství: Prostřednictvím vydávaných tiskových materiálů 
získáváme informace o nových trendech v oblasti muzeologie, správy sbírek a 
výstavní činnosti. Využití členských průkazů pro návštěvy výstav a expozic 
v muzeích a galeriích v ČR i v zahraničí.  
 
Údaje o výdajích na účast na mezinárodních konferencích a obdobných 
akcích nebo na jejich pořádání a o výdajích nebo nákladech na zahraniční 
služební cesty a návazně zhodnocení jejich přínosů pro činnost zpracovatele. 
   Národní ústav lidové kultury jako specializovaná odborná instituce MK aktivně 
působí v různých mezinárodních aktivitách v oblasti lidové kultury, zvláště 
folkloru, především ve smyslu naplňování rezoluce 25. generální konference 
UNESCO „Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury“ a „Úmluvy o zacho-
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vání nemateriálního kulturního dědictví“ i v souladu s Koncepcí účinnější péče o 
tradiční lidovou kulturu v České republice. NÚLK je z pověření MK sídlem 
České národní sekce CIOFF a zabezpečuje činnost této sekce. Zahraniční cesty 
pracovníků NÚLK se týkají převážně folklorních festivalů v sousedních zemích 
a cest spojených se zajištěním činnosti České národní sekce CIOFF.  
 
Folklorní festivaly a spolupráce s CIOFF 
- PhDr. Vlasta Ondrušová se ve dnech 5. - 8. 5. 2006 zúčastnila pravidelného 
jednání delegátů členských států Středoevropského sektoru CIOFF v Kerkrade, 
Nizozemsko. Jednání se zúčastnila vzhledem ke své funkci tajemnice 
Středoevropského sektoru CIOFF a zástupkyně tohoto sektoru v celosvětovém 
výboru CIOFF. Důležitým bodem jednání byl návrh pracovní skupiny zúčastnit 
se společného projektu členských států Středoevropského sektoru CIOFF na 
získání financí z fondů EU pro folklorní festivaly. Cestovné a kapesné bylo 
hrazeno z prostředků ČNS CIOFF, ubytování a strava hostitelskou sekcí CIOFF.  
Přínos cesty: prezentace činnosti České národní sekce CIOFF, členských 
folklorních festivalů CIOFF a NÚLK. Kontakty s organizátory festivalů, které 
jsou důležité pro účast českých souborů na folklorních festivalech v zahraničí. 
- Ve dnech 27. 8. - 1. 9. 2006 se PhDr. Vlasta Ondrušová zúčastnila 19. ročníku 
Mezinárodního studentského folklorního festivalu CIOFF v Katovicích, Polsko. 
Organizátory festivalu byla pozvána jako zahraniční členka umělecké rady 
(hodnotící komise). Úkolem této rady bylo hodnotit program jednotlivých 
zahraničních souborů, které se festivalu zúčastnily. Rada vypracovala písemný 
protokol o úrovni a umělecké a organizační stránce festivalu, s kterou byli 
seznámeni diváci i soubory na závěrečném koncertu festivalu. Náklady na 
dopravu byly hrazeny z NÚLK, ostatní náklady hradil pořadatel festivalu. 
Přínos cesty: Poznání systému organizace mezinárodního folklorního festivalu, 
seznámení se s polskými specialisty na lidový tanec a hudbu, kontakty na 
vedoucí zúčastněných zahraničních souborů, které by mohly být pozvány na 
folklorní festivaly v ČR a zabezpečení pozvání pro folklorní soubor na uvedený 
festival v r. 2007. 
 - PhDr. Vlasta Ondrušová se ve dnech 28. 10. - 4. 11. 2006 zúčastnila jako 
delegátka ČNS Světového kongresu CIOFF ve městě Veliko Tarnovo, Bul-
harsko. Kongresu předcházelo jednání celosvětového Výboru CIOFF, jehož je 
členkou. V rámci kongresu se uskutečnilo zasedání Středoevropského sektoru 
CIOFF, na němž reprezentovala ČNS jako delegátka.  
Na jednání sektoru informovala o závěrech zasedání Výboru a vypracovala zápis 
ze zasedání sektoru. Cestovní náklady byly hrazeny z rozpočtu ČNS CIOFF, 
pobyt byl hrazen vzhledem k funkci ve Výboru CIOFF organizátory kongresu. 
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Přínos cesty: Zapojení českých členských festivalů CIOFF do projektu členských 
států Středoevropského sektoru CIOFF na získání financí z fondů EU pro 
folklorní festivaly. Prezentace činnosti ČNS CIOFF a jejich výsledků v oblasti 
péče o tradiční lidovou kulturu. Dále jednání s delegáty kongresu o možnostech 
pozvání českých souborů na festivaly CIOFF, zajištění zahraničních souborů pro 
MFF Strážnice.  
- NÚLK je partnerem při pořádání MFF v Myjavě, Slovenská republika, zvláště 
jeho části „Festival tradiční evropské kultury“. Z toho důvodu je PhDr. Jan Krist 
členem Předsednictva Programové rady festivalu a zúčastňuje se všech 
potřebných přípravných a hodnotících zasedání i samotného festivalu. Jednání se 
uskutečnila ve dnech 15. 2., 26. 4., 20. 9. a 22. 11. Festivalu se ve dnech 16. - 18. 
6. 2006 zúčastnili PhDr. Jan Krist a Mgr. Jan Blahůšek. Všechny materiály byly 
předány do dokumentačních fondů ústavu. Cestovní náklady na Programové rady 
i samotný festival hradil NÚLK, účast na festivalu zčásti zabezpečoval pořadatel. 
Přínos: Vzájemná výměna kontaktů a zkušeností při přípravě dramaturgie i 
jednotlivých pořadů obou festivalů. Zprávy i veškeré dokumentační materiály 
jsou uloženy v archivních fondech NÚLK, hodnotící zpráva festivalu byla 
publikována v Národopisné revui (J. Blahůšek: Myjava 2006. In: Národopisná 
revue XVI, 2006, č. 3, str. 180 - 181).  
 - Milan Zelinka se zúčastnil jako člen umělecké rady (hodnotící komise) 
mezinárodního folklorního festivalu CIOFF „Týden beskydské kultury“ ve 
Wisle, Polsko ve dnech 29. 7. - 6. 8. 2006. Cesta byla uskutečněna na náklady 
organizátorů festivalu. 
Přínos: poznání dramaturgie a organizační stránky festivalu, kontakty s polskými 
odborníky na tradiční lidovou kulturu, kontakty se zahraničními soubory. 
- Mgr. Jan Blahůšek se zúčastnil ve dnech 7. - 9. 7. 2006 festivalu CIOFF 
Folklórne slávnosti pod Polanou Detva, Slovensko na základě reciproční dohody 
NÚLK a Města Detva. V rámci festivalu byl uveden pořad věnovaný 
prohlášeným památkám světového kulturního nemateriálního dědictví – 
slovenské fujaře a slováckému verbuňku. NÚLK zajišťoval pobyt české skupiny 
tanečníků verbuňku i odbornou spolupráci na přípravě tohoto pořadu, který se 
v pozměněné podobě uskuteční i v rámci 62. ročníku MFF Strážnice 2007. 
Dokumentační materiály jsou uloženy v archivních fondech NÚLK. Cestovní 
náklady hradil NÚLK, pobyt pořadatelé festivalu. 
Přínos: prezentace programu UNESCO Mistrovská díla ústního a nemateriálního 
dědictví lidstva, představení slovenské a české památky širší veřejnosti a na-
plnění akčního plánu nominace. 
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UNESCO 
- PhDr. Vlasta Ondrušová se jako členka pozorovatelské delegace České 
republiky spolu se zástupci MK ČR PhDr. Petrem Vašíčkem, Mgr. Jitkou  
Ferbarovou a Mgr. Michalem Benešem, CSc. (vedoucí expert delegace) 
zúčastnila ve dnech 26. - 29. 6. 2006 Valného shromáždění smluvních stran 
Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví v sídle UNESCO 
v Paříži, Francie. 
V rámci jednacího řádu, které Valné shromáždění schválilo, bylo důležité 
ustanovení týkající se účasti nesmluvních států jako pozorovatelů, čímž byl 
zdůrazněn význam jejich účasti jako budoucích smluvních stran. Cesta se 
uskutečnila na náklady MK. 
Přínos cesty: získání informací k dalšímu průběhu implementace Úmluvy do 
doby než ji bude naše republika ratifikovat. 
- První zasedání Mezivládního výboru pro zachování nemateriálního kulturního 
dědictví se uskutečnilo ve dnech 17. - 20. 11. 2006 v Alžíru, Alžírská republika. 
Za Českou republiku se zasedání zúčastnila PhDr. Vlasta Ondrušová. Zasedání 
projednávalo procedurální otázky týkající se znění Úmluvy, kritérií pro 
reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva, termínem a 
místem dalšího zasedání, které se bude konat v roce 2007 v Číně a Japonsku. 
Cesta se uskutečnila na náklady MK. 
Přínos cesty: získání informací k dalšímu průběhu implementace Úmluvy do 
doby než ji bude naše republika ratifikovat. 
 
Ostatní spolupráce se zahraničím 
 - Cesty na Programovou radu MFF v Myjavě, které se konaly  v Bratislavě, 
využíval PhDr. Jan Krist k jednání s představiteli Slovenské národní sekce 
CIOFF a Národného osvetového centra, které je ústředním metodickým a 
poradenským pracovištěm na Slovensku.  
- Dalším naším partnerem NÚLK na Slovensku je Etnologický ústav SAV. 
PhDr. Jan Krist je členem redakční rady vědeckého časopisu Slovenský 
národopis a 27. 4. 2006 se zúčastnil jednání jeho redakční rady. Zúčastnil se 
rovněž oslav 60. výročí založení Etnologického ústavu SAV (18. 5. 2006). 
Zmíněné cesty byly financovány NÚLK.  
 - Ve dnech 21. - 24. 7. 2006 vykonal PhDr. Jan Krist cestu do Lužice, SRN. 
Zúčastnil se zde oslav 25 let činnosti Srbského folklorního souboru Wudwor, 
které se uskutečnily v obci Hórki. S tímto kolektivem udržuje ústav dlouholeté 
styky, soubor např. inscenoval na MFF ve Strážnici srbskou lidovou svatbu. 
PhDr. Jan Krist kolektivu předal ocenění za udržování lidových tradic Lužických 
Srbů. Cestovní náklady hradil NÚLK, pobyt organizátoři. 
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Přínos cesty: srovnání podpory národnostních menšin u nás a v zahraničí, 
srovnání podmínek při organizaci akcí podobného charakteru. 
 
V rámci plnění úkolů výzkumu a vývoje se uskutečnily dvě zahraniční služební 
cesty. 
- Ve dnech 11. - 15. 7. 2006 se uskutečnila poznávací cesta odborných 
pracovníků NÚLK po slovenských muzeích v přírodě (Martin, Stará Lubovňa, 
Zuberec, Pribylina, Bardějov, Svidník a Banská Štiavnica). Cesty se zúčastnili 
PhDr. Jan Krist, Mgr. Petra Kalábová, Mgr. Jan Blahůšek a Mgr. Martin Šimša.  
Přínos cesty: rozšíření odborných znalostí v oblasti studia lidové kultury, 
navázání nových kontaktů, srovnání činnosti vybraných slovenských muzeí a 
Muzea vesnice jihovýchodní Moravy, vyvolání diskuse o námětech možné 
mezinárodní spolupráce mezi institucemi zabývajícími se tradiční lidovou 
kulturou v České republice a Slovenské republice.   
 - Ve dnech 16. – 19. 10. 2006 se PhDr. Jan Krist, Mgr. Petra Kalábová, Mgr. 
Martin Šimša zúčastnili mezinárodní konference na téma „Historické mlýny a 
mlýnská zařízení, jejich prezentace v muzeích v přírodě“, Pribylina, Slovensko. 
Mgr. Petra Kalábová přednesla příspěvek „Areál vodních staveb MVJVM 
Strážnice“ a Mgr. Martin Šimša příspěvek „Větrné mlýny na Moravě a ve 
Slezsku“. Oba příspěvky byly zařazeny do sborníku z konference. 
Přínos: PhDr. Jan Krist  jednal o přípravě světového zasedání Mezinárodní 
asociace muzeí v přírodě, které by se mělo uskutečnit v roce 2011 společně 
v České a Slovenské republice. Dále zde jednal se zástupci přítomných českých 
muzeí v přírodě, kterým přednesl návrh na založení Českého svazu muzeí 
v přírodě na bázi občanského sdružení tak, jak to funguje v jiných evropských 
zemích. Návrh byl přijat a byly zahájeny první konzultace a jednání. 
Náklady zahraničních pracovních cest v roce 2006 činily 81.446,29 Kč.   
 
Údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu 
   V červnu 2006 NÚLK obdržel schválení účetní závěrky k  31. 12. 2005 a byl 
odsouhlasen  zlepšený hospodářský výsledek ve výši 3.262,89 Kč. V souladu 
s návrhem byl převeden do rezervního fondu, na účet 914. Stav rezervního fondu 
k 31. 12. 2006 činí 22.052,29 Kč. V roce 2006 nebyl tento fond čerpán.    
   Mimo rozpočtové úpravy v roce 2006 obdržel NÚLK investiční prostředky 
z rezervního fondu MK v rámci programu ISPROFIN 234112. Nevyčerpané 
prostředky poskytnuté NÚLK v roce 2006 z rezervního fondu MK byly 
ponechány v rezervním fondu MK v rámci programu ISPROFIN 234112 – 
podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení, určené na akci 234112-
0147 pro SZ Strážnice – část Purkrábka ve výši: 
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investiční prostředky       3,475.961 Kč 
neinvestiční prostředky 2,948.934 Kč 
V tomto objemu nemohly být z časových důvodů práce v roce 2006 realizovány.  
 
Přehled hospodářských činností (218/2000 Sb.) a jiných činností (218/2000 
Sb. a 479/2003 Sb.)  
Národní ústav lidové kultury provozuje pouze hlavní činnost. 
 
H. ÚDAJE O HLAVNÍCH SKUPINÁCH PŘÍJEMCŮ SLUŽEB 
ZPRACOVATELE, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ VÝSLEDKY JEHO PRÁCE 
Výsledky činnosti NÚLK využívala široká laická i odborná veřejnost, podle 
charakteru výsledku, např.: 
- Účast široké veřejnosti na výchovných, naučných programech jak v rámci 
vlastního provozu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy a zámku, tak v rámci 
speciálních programů jako jsou např. Abeceda řemesel, Podzim na dědině, 
předvánoční pořad Radujme se, veselme se…, programy v rámci Mezinárodního 
folklorního festivalu, Dětské Strážnice. 
- Škola folklorních tradic - vzdělávací cyklus v rámci tradiční lidové kultury, 
jejich scénické a pedagogické využití (44 frekventantů v r. 2006). 
- Rozšíření metodické činnosti směrem k pověřeným krajským pracovištím 
v rámci Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, samosprávě, 
mikroregionům. 
- Sympozium, semináře – odborní pracovníci v oblasti tradiční lidové kultury, 
zástupci muzeí, akademických pracovišť, univerzit. 
- Vydávání metodologických publikací a audiovizuálních nosičů (školy, veřej-
nost, členové folklorních souborů a muzik, sdružení řemeslníků, aj.). 
- Dokumentační a archivní fondy, odborná knihovna – studenti, odborní pracov-
níci. 

 
 
I. ODKAZY NA INFORMACE O ORGANIZACI ZVEŘEJNĚNÉ JINÝM 
ZPŮSOBEM  
www.nulk.cz, www.lidovakultura.cz,  www.lidovaremesla.cz, www.cioff.cz. 
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II. ČINNOST NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY  
     V ROCE 2006 
 
PŘEHLED ÚKOLŮ PODLE OKRUHŮ ČINNOSTI 
 
 
A. OCHRANA NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  

A. I.  Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 
A. II. Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva 
A. III.  Nositelé tradice lidového řemesla 

 
 
 
B. ÚKOLY VÝZKUMU A VÝVOJE 
 B. I.  Identifikace, dokumentace a prezentace projevů lidové kultury 
 B. II.  Proměny folkloru a folklorního hnutí  
 
 
 
C. ÚKOLY HLAVNÍ ČINNOSTI 

C. I. Dokumentace, archivace, knihovna 
C. II. Vzdělávací a vydavatelská činnost 
C. III.  Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi 
C. IV.  Pořadatelská činnost 
C. V.    Péče o sbírky a výstavní činnost 
C. VI.   Péče o památky a údržba areálů 
C. VII.  Informační systém 
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A. OCHRANA NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ  
 
 
A. I.  Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR 
A. II. Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva 
A. III.  Nositelé tradice lidového řemesla 
 
 
A. I.  KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU 
KULTURU V ČR 
 
   Koordinátorem projektu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu 
v České republice (dále jen Koncepce) je v rámci MK Odbor regionální a 
národnostní kultury (dále jen ORNK), který pověřil plněním některých úkolů 
NÚLK. V průběhu roku 2006 proběhlo k dané problematice několik pracovních 
porad (13. 2. 2006, 28. 2. 2006, 10. 4. 2006, 17. 5. 2006, 31. 5. 2006, 19. 6. 
2006), současně i k přípravě ratifikace Úmluvy o zachování nemateriálního 
kulturního dědictví (dále jen Úmluva), i nezbytnosti přípravy věcného záměru 
zákona o zachování kulturního dědictví (dále jen Zákon) a způsobům 
implementace některých položek Úmluvy do českého prostředí. NÚLK dále 
spolupracoval jako centrální a metodologické pracoviště MK pro tradiční 
lidovou kulturu na některých úkolech s krajskými pověřenými pracovišti. 
Činnost byla koordinována především na společných jednáních v Praze 20. 3. 
2006 a v Uherském Hradišti 2. - 3. 10. 2006, dále pak prostřednictvím moder-
ních komunikačních nástrojů. V letošním roce se zaměstnancům NÚLK podařilo 
alespoň krátce navštívit všechny krajské spolupracující instituce. V některých 
byla problematika Koncepce konzultována osobně. V první polovině roku se 
uskutečnil ve spolupráci s krajskými pověřenými pracovišti dotazníkový výzkum 
o stavu péče o lidovou kultury v jednotlivých krajích. Jeho výsledky byly stejně 
jako veškerá činnost NÚLK vyplývající z Koncepce prezentovány na jednání 
Národní rady pro tradiční lidovou kulturu 29. 3. 2006.  
 
Koncepce identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury 
   Jedním z hlavních úkolů činnosti byla v roce 2006 pro NÚLK koordinace 
projektu identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury. V prvním pololetí 
byla tiskem vydána metodologická publikace Identifikace a dokumentace jevů 
tradiční lidové kultury v České republice. (Red. J. Blahůšek.) Strážnice 2006 a 
po konzultacích připraveny dotazníky na téma folklor a zaměstnání a formy 
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obživy. NÚLK vstoupil do jednání se sociologickou firmou FOCUS AGENCY 
z Brna, která pomohla metodologicky vyřešit celoplošný výzkum v České 
republice. Podala návrhy řešení, které byly společně s finančním plánem 
konzultovány na poradě ORNK a NÚLK. Výzkum byl v roce 2006 koncipován 
pouze na lokální autority – tedy zástupce městských a obecních úřadů, kterých je 
v ČR přibližně 6300. Firma FOCUS doporučila sloučit oba dotazníky do 
jednoho, což se ukázalo být při výzkumu relativně složitější, výrazně to ovšem 
ušetřilo finanční prostředky. Dotazník byl krajským pracovištím distribuován 
v květnu, termín pro předání výsledků byl stanoven na září. Celkem se podařilo 
shromáždit 2522 dotazníků, což představuje návratnost přibližně 40%. Analy-
tické zprávy byly vyhotoveny v závěru roku 2006 a zhodnotily obě témata 
z hlediska celé republiky i z hlediska jednotlivých zúčastněných krajů. Současně 
byla připravena obsahová struktura dotazníků (témata lidová religiozita a sídlo, 
dům a bydlení) pro rok 2007.  
 
 Zpracování dat pro vytvoření přehledu regionálních akcí zacílených na 
uchování a šíření projevů tradiční lidové kultury a pro vznik celostátního soupisu 
institucí a organizací zabývajících se tradiční lidovou kulturou v České republice 
   Od roku 2003 probíhá projekt na vytvoření databáze evidující instituce a 
organizace, jež se zabývají tradiční lidovou kulturou a databáze zaznamenávající 
folklorní festivaly/slavnosti pořádané v České republice. Pro získání potřebných 
informací byly vytvořeny dva druhy dotazníků: pro organizátory folklorních 
festivalů a slavností v České republice a  pro instituce a organizace zabývající se 
tradiční lidovou kulturou. Získaná data z vyplněných dotazníků byla vkládána do 
databáze (78 vyplněných dotazníků k festivalům/slavnostem a vyplněno 114 
elektronických karet se základními informacemi k jednotlivým folklorním 
festivalům /slavnostem). Na tomto úkolu spolupracoval NÚLK také s Folklorním 
sdružením České republiky, jenž poskytl údaje k jeho členským festivalům 
uveřejněné na www.fos.cz. Výsledky výzkumu byly průběžně prezentovány na 
internetových stranách www.lidovakultura.cz v kategorii Festivaly. Návratnost 
dotazníkové akce určené pro instituce a organizace zabývající se tradiční lidovou 
kulturou byla v závěru roku 398 vyplněných dotazníků, které byly postupně 
vkládány do databáze a tříděny dle základních kritérií (instituce zabývající se 
tradiční lidovou kulturou, spravující etnografickou sbírku, nemající etnogra-
fickou sbírku, nemající fondy s tradiční lidovou kulturou. Vytvořená databáze 
obsahující základní údaje o institucích a organizacích zabývajících se tradiční 
lidovou kulturou slouží v současnosti (pro respektování zákona o ochraně 
osobních údajů) především ke koordinační činnosti NÚLK. 
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Správa www stran a webového portálu věnovaného tradiční lidové kultuře 
   Na utváření internetové prezentace www.lidovakultura.cz se v r.  2006  spolu 
s NÚLK podílela pověřená krajská pracoviště, jejichž soupis i s odkazy na jejich 
webové strany je prezentován v odkazu Instituce. Pomocí redakčního systému se 
tato pracoviště podílela na aktualizaci rubriky Události a Články (zveřejněno 
bylo 292 událostí a 18 článků). Při správě rubriky Elektronický portál ve sloupci 
www prezentace, která slouží jako internetový rozcestník webových stran 
týkající se lidové kultury, bylo zatím vytvořeno 8 kategorií (ke zveřejnění bylo 
vybráno 69 příspěvků). Celkový počet přístupů na internetový portál 
www.lidovakultura.cz byl v závěru roku 166516 přístupů. 
 
Strategie prezentace tradiční lidové kultury 
   V roce 2006 pokračovalo řešení úkolu - Koncepce prezentace a medializace 
tradiční lidové kultury v ČR. Řešitelský tým si rozdělil jednotlivé tématické 
okruhy problematiky. Zpracoval jejich osnovu, která byla na společném jednání 
oponována. Následně byly vytvořeny odborné studie, které tvoří úvodní materiál 
jednotlivým tématům:  
Mgr. Martin Šimša – Prezentace tradiční a lidové kultury v zemích střední a 
západní Evropy,  
PhDr. Josef Jančář, CSc. – Lidová kultura a vývoj její prezentace a medializace, 
PaedDr. Jiří Jilík – K otázkám prezentace tradiční lidové kultury v tištěných 
médiích,  
Bc. Helena Bízová, Mgr. Michaela Vondráčková – Prezentace tradiční lidové 
kultury v ČR,  
Mgr. Jan Blahůšek – Prezentace lidové kultury na internetu,  
Mgr. Jiří Šindar, Mgr. Zlata Potyková – Prezentace tradiční lidové kultury 
v televizním médiu,  
PhDr. Romana Habartová – Folklorní hnutí a tradiční lidová kultura na přelomu 
tisíciletí,  
PhDr. Alena Vondrušková – Prezentace tradiční lidové kultury v činnosti spolků, 
agentur, soukromých subjektů a státní správy,  
PhDr. Zdeňka Poláková – Prezentace lidové kultury v muzeích,  
Mgr. Daniel Drápala, Ph.D. – Muzea v přírodě v systému prezentace tradiční 
lidové kultury,  
PhDr. Alena Schauerová – Problematika prezentace tradiční lidové kultury ve 
školní praxi. V tomto smyslu byly též předneseny na 21. strážnickém sympoziu. 
   21. strážnické sympozium „Problematika prezentace a medializace tradiční 
lidové kultury“ se konalo ve dnech 15. - 16. března 2006. Jednání bylo rozděleno 
na tyto okruhy: 
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- Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury, obecné otázky. 
- Prezentace tradiční lidové kultury v médiích. 
- Úloha folklorního hnutí – význam folklorních souborů, spolků, jejichž činnost 
souvisí s tradiční lidovou kulturou. 
- Úloha neškolních výchovných zařízení při prezentaci tradiční lidové kultury, 
cestovní ruch. 
- Úloha škol a školních zařízení při předávání hodnot tradiční lidové kultury. 
Téměř všechny přednesené referáty jsou obsaženy ve sborníku příspěvků z 21. 
strážnického sympozia, který NÚLK vydal jako samostatnou publikaci: 
Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěv-
ků z 21. strážnického sympozia konaného ve dnech 15. - 16. 3. 2006. (Red. J. 
Blahůšek), Strážnice 2006, 267 s., ISBN 80-86156-79-6.  
Blahůšek, J.: Internetová doména www.lidovakultura.cz. In: Národopisná revue 
XVI, 2006, č. 3, s. 189 - 191.  
 
 
A. II. MISTROVSKÁ DÍLA ÚSTNÍHO A NEMATERIÁLNÍHO 
DĚDICTVÍ LIDSTVA 
 
Mistrovská díla ústního a nemateriálního dědictví lidstva, realizace akčního 
plánu „Slovácký verbuňk – živá tradice“, Centrum lidových tradic 
- NÚLK dále pokračoval v koordinaci aktivit a přípravě dokumentačního 
materiálu pro nominaci slovácké Jízdy králů na prohlášení za Mistrovské dílo 
ústního a nemateriálního dědictví lidstva. V průběhu roku byla stanoveným 
počtem členských států UNESCO ratifikována Úmluva. Česká republika 
Úmluvu zatím neratifikovala a do doby přistoupení k dokumentu nemůže 
podávat další návrhy. Slovácký verbuňk se tak automaticky přesune do Seznamu 
památek nemateriálního dědictví lidstva, který je Úmluvou založen. Ovšem až 
v momentu přistoupení ČR k Úmluvě. Přesto se v přípravě nominací pokra-
čovalo. Kromě dokumentace Jízdy králů byla připravována i nominace 
masopustních obchůzek a masek na Hlinecku.  
- V rámci účelových prostředků na Koncepci účinnější péče realizoval NÚLK i 
úkoly spojené s akčním plánem „Slovácký verbuňk – živá tradice“, k němuž se 
Česká republika zavázala v nominaci na prohlášení slováckého verbuňku za 
Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. V první polovině roku 
byla tato nominace vydána v dvojjazyčné verzi (čeština, angličtina) Blahůšek, J. 
– Krist, J. M. – Matuszková, J. – Pavlištík, K.: Slovácký verbuňk. The Slovácko 
Verbuňk. Dance of Recruits. Strážnice 2006, 143 s., ISBN80-86156-80-X. 
Publikace byla rozeslána úřadům místní správy a samosprávy, knihovnám a 
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národopisným souborům na Slovácku. Od poloviny roku byl na plnění úkolů 
Akčního plánu a centra lidových tradic navýšen počet pracovníků o dva pracovní 
úvazky. NÚLK zajistil v rámci tohoto úkolu dokumentaci akcí: Jízda králů 
v Kunovicích, regionální soutěže ve verbuňku, přehlídky verbířů, hody (akce, při 
kterých se tančí verbuňk). V rámci činnosti centra lidových tradic bylo v r. 2006 
zahájeno zpracovávání soupisu položek pramenného fondu archivu NÚLK 
(fotofondu, videofondu, knižního fondu), který se týká slováckého verbuňku. Na 
www.nulk.cz byla vytvořena prezentace slováckého verbuňku, v níž jsou 
uvedeny základní informace o tanci,  stručná charakteristika jednotlivých typů 
verbuňku, přehled bibliografie k tanci, přehled členů porot na MFF ve Strážnici 
za rok 2006, přehled vítězů Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 
od r. 1946 do r. 2006, kalendárium verbířských akcí – bylo průběžně 
aktualizováno, přehled členů Sboru lektorů a znalců verbuňku a organizační a 
jednací řád tohoto Sboru. Byl vydán propagační materiál o slováckém verbuňku 
včetně nabídky řady videokazet Mužské taneční projevy se záznamy 
jednotlivých typů verbuňku. Pro Národopisnou revue a časopis Folklor byly 
připraveny články o Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku, pro další 
periodika a publikace obecné články o verbuňku (např. Vítejte v srdci Evropy. 
THEO 2006). Pro sekci nemateriálního kulturního dědictví UNESCO byly 
připraveny fotografie slováckého verbuňku na výstavu pořádanou v Paříži.  
- Dne 4. 3. 2006 se v NÚLK uskutečnil Seminář o verbuňku, který byl určen pro 
tanečníky a zájemce o regionální styly slováckého verbuňku. Dne 2. 12. 2006 se 
sešla v NÚLK k jednání porota verbířů. 
 
Sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku   
   Ustavující schůze se uskutečnila 9. 10. 2006 Byl projednán a přijat organizační 
a jednací řád. Předsedou Sboru byl zvolen PhDr. Karel Pavlištík, CSc. a 
místopředsedy se stali Mgr. Jan Miroslav Krist a Ing. Rudolf Tuček. Tajemníkem 
Sboru jmenoval ředitel NÚLK Mgr. Jana Blahůška. Členové Sboru budou 
zasedat v odborných porotách různých soutěží a festivalových přehlídek i 
v porotě Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku a budou tak moci 
přispět k zachování jednotlivých regionálních stylů tohoto tance. Jako vynikající 
znalci verbuňku a jeho špičkoví tanečníci budou působit i jako učitelé 
v praktických výukových seminářích.  
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A. III. NOSITELÉ  TRADICE 2006 
 
   Udělování titulu je českou verzí projektu UNESCO nazvaného Žijící lidské 
poklady. Tento projekt, navazující na Doporučení k ochraně tradiční a lidové 
kultury, přijatý UNESCO v roce 1989, se stal součástí Koncepce účinnější péče o 
tradiční lidovou kulturu v České republice, schválené usnesením vlády č. 
571/2003 Sb. Agendou spojenou se shromažďováním, vyhodnocováním a 
archivací podaných nominací na udělení titulu je pověřen Národní ústav lidové 
kultury. Ověřuje a doplňuje dokumentaci k jednotlivým návrhům a připravuje 
podklady pro jednání nominační komise. V roce 2006 Komise pro výběr 
kandidáta na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel projednala a vybrala 
pět výrobců, které navrhla ministru kultury na udělení titulu. V roce 2006 
ocenění získali:  
- Josef Hruška, tradiční kovářství, 
- Ludmila Kočišová,výroba figurek z kukuřičného šustí, 
- Jarmila Ptáčková, košíkářská výroba, 
- Jaroslav Sucháček st., ruční výroba kamenných brousků, 
- Marie Zatloukalová, výrobky ze slámy.  
   Všem oceněným byla formou licenční smlouvy propůjčena ochranná známka 
Nositel tradice a CD manuál k jejímu grafickému uplatnění. Současně všichni 
obdrželi sadu prezentačních předmětů této značky – vizitky, visačky, raznice, 
textilní štítky a jiné. Nedílnou součástí prezentace oceněných výrobců je 
každoroční výstava Nositelé tradice, která prezentuje všechny oceněné. Výstavu 
připravil Mgr. Martin Šimša, vernisáž se uskutečnila 8. 9. 2006. Slavnostní 
předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel proběhlo 9. 9. 2006 u pří-
ležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Jičíně. Titul osobně 
předal zástupce Ministerstva kultury Ing. A. Grof a tajemník pro UNESCO Mgr. 
M. Beneš, CSc. 
    Setkání držitelů titulu Nositel tradice se v r. 2006 uskutečnilo v Rožnově p. R., 
námětem jednání byla ochranná známka (byla vypracována nová grafická 
prezentace ochranné značky, rozšířená o nápis FOLK ART, nová verze visačky 
s českým a anglickým textem vysvětlujícím obsah titulu a podmínky jeho 
udělení), jednotný oděv (bylo zadáno zpracování grafického návrhu na vytvoření 
mužského a ženského oděvu pro držitele titulu) a balící materiál (byly vytvořeny 
základní druhy obalů – taška malá, velká, balící papír a krabička, jejíchž využití 
je shodné pro všechny řemeslníky). 
   Byla vydána publikace JUDr. Lucie Kociánové, PhD.: Problematika právní 
ochrany děl umělecké a řemeslné výroby. Vydal NÚLK, Strážnice 2006, 16 s., 
ISBN 80-86156-81-8. 
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B. ÚKOLY VÝZKUMU A VÝVOJE 

VÝSLEDKY ŘEŠENÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V ROCE 2006   
 
   Úkoly výzkumného záměru byly plněny v souladu s Rozhodnutím Ministerstva 
kultury o poskytnutí institucionální podpory na výzkumný záměr ze dne 16. 1. 
2006. Zpráva o průběhu a výsledcích řešení výzkumného záměru NÚLK v roce 
2006 byla projednána a schválena Ředitelskou radou NÚLK dne 4. 12. 2006 a 
interní oponentskou komisí Národního ústavu lidové kultury na zasedání, které 
se uskutečnilo v Brně dne 13. 12. 2006. 
Výzkumný záměr se člení do dvou hlavních okruhů, které obsahují několik 
dílčích projektů: 
 
I. Identifikace, dokumentace a prezentace projevů lidové kultury 
I. A. Dokumentace tradiční lidové kultury – archivní a terénní výzkum 
I. B. Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury 
I. C.  Elektronická knihovna Národního ústavu lidové kultury 
I. D. Digitální archivace a tvorba databází 
 
II. Proměny folkloru a folklorního hnutí 
II. A.  Folklorismus a prezentace folkloru 
II. B.  Proměny funkcí dětského folkloru 

Členění výzkumného záměru na dílčí projekty: 

I. Identifikace, dokumentace a prezentace projevů lidové kultury 
 
I. A. Dokumentace tradiční lidové kultury – archivní a terénní výzkum 
 
Garanti projektu:  Mgr. J. Blahůšek, Mgr. M. Šimša 
Řešitelé: Mgr. J. Blahůšek, Mgr. M. Šimša, Mgr. M. Škopík, 
PhDr. J. Jančář, CSc., PhDr. V. Ondrušová, PhDr. J. Krist, Mgr. M. Petříková 

 
I. A. a) 2004 - 2010 Dokumentace výročních obyčejů  

(garant Mgr. J. Blahůšek) 
   

I. A. b) 2004 - 2010 Řemeslná výroba (garant Mgr. M. Šimša) 
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I. A. c) 2004 - 2010 Dokumentace lidového stavitelství na JV Moravě  
(garant Mgr. M. Šimša) 
 

I. A. d)  2004 - 2010 Sídelní, ekonomická a sociální struktura strážnického  
panství (garant Mgr. M. Šimša) 
 

I. A. e)  2004 - 2006 Katalog Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve  
Strážnici (garant Mgr. M. Šimša) 
 

I. A. f) 2004 - 2006 Ikonografické doklady nástrojové hudby na Moravě  
(garant Mgr. J. Blahůšek) 
 

I. A. g) 2004 - 2007 Tradiční lidová kultura a filmová tvorba  
(garanti Mgr. J. Blahůšek, PhDr. V. Ondrušová) 
 

I. B. Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury 
 
Garanti projektu:  Mgr. M. Šimša,  Mgr. J. Blahůšek  
Řešitelé: PhDr. J. Krist, PhDr. J. Jančář, CSc.,  
PhDr. V. Ondrušová, Mgr. J. Blahůšek, Mgr. J. M. Krist, M. Zelinka,  
Mgr. M. Petříková 

 
I. B. a) 2004 - 2010 Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska  

(garant Mgr. J. Blahůšek) 
 

I. B. b) 2004 - 2010 Lidová řemeslná výroba – řada A  
(garant Mgr. M. Šimša) 
Lidová řemeslná výroba – řada B – Technologie 
lidového stavitelství (garant Mgr. M. Šimša) 
 

I. C.  Elektronická knihovna Národního ústavu lidové kultury  
 
2004 - 2010   garant Mgr. J. Blahůšek 

 
 
I. D. Digitální archivace a tvorba databází  
 
2004 - 2010  garant Mgr. J. Blahůšek, Mgr. M. Šimša 
 

 36



II. Proměny folkloru a folklorního hnutí 
 

II. A.  Folklorismus a prezentace folkloru 
 
Garant projektu  Mgr. J. Blahůšek 
Řešitelé projektu PhDr. J. Krist, PhDr. V. Ondrušová,  
PhDr. J. Jančář, CSc., Mgr. M. Šimša, Mgr. M. Škopík, Mgr. P. Kalábová,  
L. Horehleďová, Mgr. M. Petříková, dokumentační technik NÚLK 

 
II. A. a) 2004 - 2010 Dokumentace folklorních festivalů a slavností v ČR  

(garant Mgr. J. Blahůšek). 
 
II. A. b) 2004 - 2007 Zpracování publikace Folklorní slavnosti a festivaly  

v České republice (garant PhDr. J. Krist, PhDr. J. 
Jančář, CSc.). 

 
II. A. c)  2006   Sympozium „Současný folklorismus a prezentace  

folkloru“ (garant Mgr. J. Blahůšek). 
 
 
II. B.  Proměny funkcí dětského folkloru 
 
Garant projektu  PhDr. V. Ondrušová 
Řešitelé projektu PhDr. A. Schauerová, PhDr. V. Ondrušová,  
Mgr. L. Uhlíková, Ph.D., Mgr. J. Blahůšek 
 
II. B. a) 2004 - 2005 Přípravné a redakční práce na publikaci Od  

folkloru k folklorismu. Slovník dětského folklorního 
hnutí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
(garant PhDr. V. Ondrušová). 

 
II. B. b) 2006  Tradiční lidová kultura a výchova  - publikace  

především pro potřebu školy folklorních tradic  
(garant PhDr. V. Ondrušová). 

 
II. B. c) 2006 - 2007 Videodokumentace práce vybraných vedoucích  

dětských, případně dospělých folklorních souborů a 
dětských muzik (garant PhDr. V. Ondrušová). 
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II. B. d) 2007  Sympozium „Proměny funkcí dětského folkloru ve  
školní a mimoškolní výchově“ spojené se seminářem 
určeným pro učitele (garant PhDr. V. Ondrušová).  

 
Výsledky řešení dílčích projektů za rok 2006 
 
I. Identifikace, dokumentace a prezentace projevů lidové kultury 
I. A. Dokumentace tradiční lidové kultury – archivní a terénní výzkum 
 
I. A. a)    
Dokumentace výročních obyčejů (2004 - 2010) 
 - Mgr. Jan Blahůšek, Mgr. Martin Šimša 
 
   NÚLK v roce 2006 pokračoval v systematické dokumentaci výročních 
obyčejů. V rámci úkolu a v souvislosti s přípravou nominací pro zápis na 
Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO byla provedena dokumen-
tace masopustních obchůzek v Hamrech a ve Vortové na Hlinecku (25. 2. 2006) 
a Jízdy králů v Kunovicích (19. - 21. 5. 2006), při které jsme spolupracovali 
s agenturou Rudolf Chudoba z Brna, která zajistila profesionální audiovizuální 
snímání. Podrobný výzkum masopustních tradic uskutečnili pracovníci NÚLK 
v roce 2006 na Horňácku (25. - 27. února 2006), hodové obyčeje zkoumali 
v Kunovicích (30. 9. - 1. 10. 2006) a ve Skoronicích (4. 11. 2006). 
 
Etnokulturní tradice v současné společnosti 
 
Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku 
   NÚLK zajistil v rámci příprav nominace tohoto fenoménu pro zápis do 
Seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO dokumentaci profe-
sionálním filmařským štábem. Za NÚLK se dokumentace zúčastnil Mgr. Jan 
Blahůšek. Garantem pro zpracování nominace byla MK pověřena PhDr. Ilona 
Vojancová (Soubor lidových staveb Vysočina, Hlinsko), která NÚLK vyzvala 
také ke spolupráci při oponentském řízení.  
 
Masopust na Horňácku 
   Současnému stavu fašanku na Horňácku byl věnován výzkum konaný 25. – 27. 
února 2006, kterého se zúčastnili Mgr. Magdalena Petříková, Mgr. Jana 
Lešťanská, Mgr. Petra Kalábová a David Rájecký. K výzkumu byly vytvořeny 
speciální dotazníky, které se týkaly charakteristiky skupin chodících po fašanku. 
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Součástí dokumentace z daného výzkumu jsou vedle dotazníků také digitální 
fotografie a video z obchůzek (master i sestřih doplněný o titulky), plakáty a 
propagační letáky z fašankových zábav; průvodní slovo z pochovávání basy ve 
Velké nad Veličkou; novinové články týkající se letošního i předchozích ročníků 
fašanku na Horňácku a odborné články k tématu. Daných materiálů bylo použito 
při zpracování referátu pro 22. strážnické sympozium a pro referát na konferenci 
Etnokulturní tradice pořádané EÚ AV ČR. Samostatná odborná studie je 
zveřejněna na www stranách NÚLK. 
Petříková, M.: Fašanek na Horňácku. In: Současný folklorismus a prezentace 
folkloru. Sborník příspěvků z 22. strážnického sympozia konaného ve dnech 13. 
- 14. září 2006. (Red. J. Blahůšek), Strážnice 2006, s. 47 - 53, ISBN 80-86156-
86-9.  
Petříková, M.: Hudebnost ve Velké nad Veličkou a její současný stav. Sborník 
nebyl dosud vytištěn. 
Petříková, M.– Lešťanská, J.: Masopustní tradice na Horňácku. 
www.nulk.cz/vydavatelská činnost/elektronická knihovna/vstup do 
knihovny/elektronické dokumenty [30. 5. 2007] 
 
Jízda králů v Kunovicích 
   Jízda králů v Kunovicích proběhla v době od 19. do 21. 5. 2006. Před deseti 
lety byla tradice Jízdy králů v Kunovicích po čtyřiadvacetileté přestávce 
obnovena díky péči skupiny místních nadšenců v čele s Antonínem Machálkem. 
Jízda králů byla v Kunovicích pátou v pořadí ve své novodobé historii. Program 
Jízdy králů začal již v pátek 19. května 2006 přijetím královské družiny starostou 
města na radnici a večerním pořadem Setkání kunovských králů. Za NÚLK se 
zúčastnil PhDr. Jan Krist. Jízda králů s doprovodným programem (vystoupení 
folklorních souborů a pěveckých sborů) se konala v neděli 21. května. Štáb 
režiséra Rudolfa Chudoby natáčel v průběhu neděle celou Jízdu králů - zdobení 
koní, jejich setkání, žádání o povolení jízdy před Obecním úřadem v Kunovicích, 
samotnou Jízdu králů i závěrečnou zábavu. Za NÚLK se zúčastnili Mgr. Jan 
Blahůšek a Mgr. Magdalena Petříková.  
 
Hody na Slovácku 
   V souvislosti s akčním plánem, který obsahovala nominace verbuňku na 
prohlášení za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva 
UNESCO, pokračoval NÚLK v dokumentaci akcí obyčejového cyklu, při nichž 
se verbuňk na Slovácku uplatňuje. Jsou to především hody. V roce 2006 byly 
dokumentovány hody v Kunovicích a ve Skoronicích. 
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Ostatkové právo na Hané 
   Mgr. Martin Šimša se v roce 2006 zaměřil ve výzkumu na fenomén 
Ostatkového práva na Hané. Byla provedena rozsáhlá excerpce materiálu 
z literatury a časopisů. Výsledkem výzkumu byla studie zveřejněná v NR. 
Šimša, M.: Ostatkové právo na Hané, jeho postavení ve struktuře masopustních 
zvyků a vztah k ostatním obřadům výročního obyčejového cyklu. In: Národo-
pisná revue, XVI, Strážnice 2006, č. 1, s. 3-15.   
V souvislosti se zpracovaným tématem byl proveden průzkum v pozůstalosti 
Františka Bartoše uložené v MZA Brno. Byl pořízen soupis a fotodokumentace 
významnějších jednotlivin. Zpracovaný materiál byl využit k referátu na 
konferenci „František Bartoš dialektolog, pedagog a národopisec“ ve Zlíně a pro 
studii v časopise Acta Musealia.   
Šimša, M.: Bartošova vědecká práce a její stopy v jeho pozůstalosti. Sborník 
z konference František Bartoš dialektolog, pedagog a národopisec. Acta 
Musealia, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006, s. 122-
126. 
 
I. A. b)   
Řemeslná výroba (2004 - 2010) 
 - Mgr. Martin Šimša, PhDr. Josef Jančář, CSc. 
 
   Úkol byl zaměřen na shromažďování trojrozměrných dokladů současné lidové 
výroby. Důraz byl kladen především na zachycení a dokumentaci tradiční výroby 
a její produkce. Nevyhýbáme se však ani jejím přesahům do současnosti, která je 
často nesena nikoli samouky, případně poučenými výrobci, ale právě naopak 
odborně vzdělanými frekventanty středních a vysokých škol. Výběr byl plánován 
s ohledem na zastoupení všech hlavních oborů lidové tvorby - zpracování dřeva, 
slámy, proutí, lýka, hlíny, kovu, skla, rohoviny, kůže, vlny, textilu a jejich 
kombinací.  
   V roce 2006 byli svými výrobky dokumentováni: Libor Jurčík, Zlín – výroba 
dřevěných velikonočních hrkačů a rapačů; Keramika Moštěk Morávia, Vlčnov – 
užitková kamenina; Ivo Nimrichter, Bukovany – zakuřovaná keramika; Jiří 
Drhovský, Týn nad Vltavou – vyřezávané hračky; Svatopluk Hýža, Kelč – lidová 
obuv; Jan Mička, Strážnice – vyřezávaný betlém; Josef Zicha, Drnovice – slamě-
né ošatky. Současně byla pořízena dokumentace výrobců oceněných titulem 
Nositel tradice. Vedle fotodokumentace jsou to především předměty prezentující 
příslušného výrobce: Josef Hruška, Valašské Meziříčí - tradiční kovářství; 
Ludmila Kočišová, Vnorovy - výroba figurek z kukuřičného šustí; Dana 
Ptáčková, Morkovice - práce z vrbového proutí a pedigu; Jaroslav Sucháček st., 

 40



Lhota u Vsetína - ruční výroba kamenných brousků; Miloslava Zatloukalová, 
Brodek u Konice - práce z lýka a slámy.  
   Celkem bylo v roce 2006 pořízeno 177 ks sbírkových předmětů, které jsou 
zapsány v CES pod přírůstkovými čísly NT 1/2006 – 177/2006. 
Šimša, M.: Nositelé tradice 2006. In: Národopisná revue, XVI , 2006, č.4,  
s. 53-54. 
 
I. A. c)   
Dokumentace lidového stavitelství na JV Moravě (2004 - 2010) 
 - Mgr. Martin Šimša, Mgr. Petra Kalábová 
 
Výzkum stavitelství na Strážnicku 
   Práce na tomto úkolu probíhala podle plánu stanoveného na začátku roku 2006.  
Dvojdomy – Mgr. Petra Kalábová. Výzkum dvojdomů na Strážnicku a v městě 
Strážnici pokračoval archivním výzkumem ve Státním okresním archivu 
Hodonín, fond sčítacích operátů. V rámci úkolu byl proveden popis fotografií 
s tématikou lidového stavitelství v databázi BACH Fotoarchiv (fotografie 
z archivu NPÚ, fotografie z terénních výzkumů). 
   Byl proveden terénní výzkum v obci Vnorovy - Lidéřovice, na základě kterého 
byla k dokumentaci vybrána příčně průjezdná stodola, patřící k usedlosti č. p. 26. 
Technická dokumentace objektu byla zadána odborné firmě, u majitelů byl 
proveden etnografický průzkum (je součástí archivu NÚLK). 
 
Výzkum pěstování tabáku na Strážnicku – Mgr. Petra Kalábová 
   V roce 2006 byl proveden terénní  výzkum pěstování tabáku v obcích Vnorovy 
- Lidéřovice a Petrov a archivní výzkum ve Státním okresním archivu Hodonín 
(OÚ Hodonín, Vlastivědný materiál okresu Hodonín, údaje zapsány do PC 
databáze Archiv událostí). Výsledkem je technické zaměření sušírny tabáku 
Vnorovy – Lidéřovice č. 154 a odborný příspěvek “Pěstování tabáku ve 
Vnorovech“. 
Kalábová, P.: Pěstování tabáku ve Vnorovech. In: Slovácko 2006. Společensko-
vědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště, roč.XLVIII, s. 
83-89, ISBN 80-86185-37-0. 
 
Dřevěné stodoly na Podluží a Hodonínsku – Mgr. Petra Kalábová 
   Výzkum dřevěných stodol na Podluží a Hodonínsku vznikl z potřeby zajistit 
odborný podklad pro výstavbu stodoly z Hrušek v areálu MVJVM. V rámci 
úkolu byl proveden archivní výzkum ve Státním okresním archivu Hodonín 
(fond Vlastivědný materiál okresu Hodonín), v archivu plánové dokumentace a 
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fotoarchivu Národního památkového ústavu v Brně a ve sbírkách a fotoarchivu 
Etnografického ústavu MZM v Brně – pozůstalost B. Dostála. Terénní výzkum 
proběhl v obci Hrušky. Byla zhotovena technická plánová dokumentace 
k objektu. Údaje z výzkumu byly zapsány do PC databáze Archiv událostí. 
 
- Ve dnech 11. - 15. 7. 2006 se uskutečnila poznávací cesta odborných 
pracovníků NÚLK po slovenských muzeích v přírodě, zúčastnili se jí PhDr. Jan 
Krist, Mgr. Petra Kalábová, Mgr. Jan Blahůšek a Mgr. Martin Šimša. 
- Konference „ Střecha a střešní krajina“, Jičín, 20. - 21. 9. 2006,  
účast Mgr. Petra Kalábová.  
- Konference „Mlyny“, Pribylina, SR – 16. - 19. 10. 2006, účast na konferenci 
PhDr. Jan Krist, Mgr.Petra Kalábová, Mgr. Martin Šimša. 
Příspěvek: Mgr. Petra Kalábová „Areál vodních staveb MVJVM Strážnice“,  
Mgr. Martin Šimša „Využití větrných mlýnů pro muzejní expozice“.  
Kalábová, P.: Areál vodních staveb Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve 
Strážnici. In: Historické mlyny a mlynské zariadenia, ich prezentácia v muzeách 
v prírode. Pribylina 2006, s. 37-43, ISBN 978-80-968551-2-4. 
Šimša , M.: Větrné mlýny na Moravě a jejich využití pro expoziční účely. In: 
Historické mlyny a mlynské zariadenia, ich prezentácia v muzeách v prírode. 
Pribylina 2006, s. 31-36, ISBN 978-80-968551-2-4. 
 
Mgr. P. Bobčík vypracoval historické podklady k vybraným objektům, jejichž 
technická dokumentace je v archivu stavební dokumentace NÚLK:  
Bobčík, P.: Město Strážnice, domy č. 39, č. 135, č. 251, č. 252, č. 282 (oprava).  
Strážnice 2006, 43 s.,  rkp. v archivu NÚLK. 
Bobčík, P.: Vnorovy – domy: č. 64, č. 173, Zarazice – domy: č. 46, č. 61, č. 62. 
Strážnice 2006, 40 s.,  rkp. v archivu NÚLK. 
Bobčík, P.: Obec Kněždub: č. 67 (staré číslo 126). Strážnice 2006, 14 s., rkp. 
v archivu NÚLK. 
Bobčík, P.: Obec Petrov. Domy č. 30, č. 31, č. 34, č. 35, č. 65, č. 66, č. 295, č. 
316. Strážnice 2006, 68 s.,  rkp. v archivu NÚLK. 
 
   Pokračovala i dokumentace lidového stavitelství v jednotlivých obcích stráž-
nického Dolňácka. Prováděly ji studentky Ústavu evropské etnologie Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně na základě zadání a nově upravených 
dotazníků. Výsledkem byly tyto práce:    
Kovárníková, A. M.:  Lidové stavitelství a strava v obci Kozojídky. Strážnice 
2006, 21 s., 30 fotografií. 
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Sůkalová, D.: Lidová strava a lidové stavitelství v obci Blatnice. Strážnice 2006, 
11 s., 35 s. příloh, 290 fotografií. 
Hradilová, K.: Lidové stavitelství a strava v obci Hroznová Lhota. Strážnice 
2006, 20 s., 92 fotografií.  
Lubalová, L.: Lidové stavitelství a lidová strava v obci Blatnička. Strážnice 
2006, 9 s., 21 s. příloh, 80 fotografií. 
 
I. A. d)   
Sídelní, ekonomická a sociální struktura strážnického panství (2004 - 2010)  
– Mgr. Martin Šimša, PhDr. Jiří Pajer, CSc., Mgr. Petr Bobčík, Klára 
Brožovičová 
 
   Výzkum byl zaměřen na dokumentaci historických forem a struktur fungování 
lidové kultury v mikroregionu vrchnostenského panství. Ve vybraných lokalitách 
byla provedena rekonstrukce struktur, na jejímž základě je možné zkoumat 
jednotlivé kulturní jevy. Úkol předpokládá rozsáhlý a detailní archivní výzkum 
se zapojením širšího kolektivu řešitelů. V souvislosti s náročností prací na 
dokončení úkolu Katalog MVJVM se ostatní práce na úkolu omezily na excerpce 
pramenného materiálu. 
     
Ekonomické struktury panství Strážnice 
   Ve spolupráci s PhDr. Jiřím Pajerem pokračoval rozsáhlý archivní průzkum 
gruntovních, sirotčích a horenských knih, jehož výsledkem je edice zkoumaných 
pramenů: 
Pajer, J.: Edice purkrechtní knihy městečka Velká nad Veličkou. Strážnice 2006, 
534 s., rkp. v archivu NÚLK.  
Pajer, J.: Edice purkrechtní knihy obce Lipov. Strážnice 2006,  482 s., rkp. 
v archivu NÚLK.  
 
I. A. e)   
Katalog Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici (2004 - 2006) 
 -  Mgr. Martin Šimša, Mgr. Petra Kalábová, Mgr. Petr Bobčík  
  
   V roce 2006 postoupily práce na katalogu MVJVM do své závěrečné etapy, 
jejímž cílem je vytvoření a vydání publikace. Katalog si klade za cíl zpřístupnit 
veřejnosti informace o lidových stavbách umístěných v areálu, jejich historii, 
postavení uvnitř vesnice a také o regionech, z nichž pocházejí. Cílem projektu 
však nebylo pouze vytvoření publikace, ale současně i shromáždění etno-
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logických a historických podkladů k jednotlivým stavbám, lokalitám a areálům, 
které jsou v MVJVM prezentovány.  
Šimša, M., Kalábová, P.: Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Strážnice 
2006, 283 s., ISBN 80-86156-88-5.  
 
I. A. f)   
Ikonografické doklady nástrojové hudby na Moravě (2004 - 2006) 
 – Mgr. J. Blahůšek 
 
   Projekt se zabýval výzkumem hudebních nástrojů a lidových hudebníků na 
fotografiích, kresbách a malbách jihomoravské a východomoravské provenience. 
Po zpracování starých fotografií (zvětšenin), které jsou uloženy ve sbírkovém 
fondu NÚLK a které byly zařazeny do databáze, jsme pokračovali v archivním 
výzkumu ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti (fond obsahuje několik 
desítek tisíc fotografií). Výzkum byl proveden také v Muzeu jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. V rámci úkolu 1.D výzkumného záměru byly v letošním roce 
digitalizovány fotografické skleněné desky, na základě srovnání vyhledaných 
materiálů byly vybrány fotografie a pro příští rok připraveny fotokompozice 
těchto archiválií na dřevěných deskách, které by měly jako doprovodná výstava 
doplnit Den řemesel věnovaný mj. výrobě hudebních nástrojů.  
 
I. A. g)   
Tradiční lidová kultura a filmová tvorba (2004 - 2007)  
-  Mgr. J. Blahůšek, PhDr. V. Ondrušová 
 
   Cílem projektu byla sonda do málo známé oblasti tradiční lidové kultury, která 
je zachycena na filmových dokumentech uložených v Národním filmovém 
archivu (NFA). Spolupráce NÚLK s NFA byla přesně specifikována na 
společném jednání statutárních zástupců a odborných pracovníků dne 6. března 
2006. Poté byly do NFA zaslány pomocné materiály (heslář lidové kultury, 
odkazy na Vlastivědu moravskou), podle kterých archiváři postupují při tvorbě 
soupisů dokumentů věnujících se tradiční lidové kultuře.  
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I. B. Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury 
I. B. a)   
Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (2004 - 2010) 
 
Redakční rada: Mgr. Jan Blahůšek, PhDr. Jan Krist, PhDr. Vlasta Ondrušová, 
Mgr. Jan Miroslav Krist, Mgr. Magdalena Petříková, Mgr. Jitka Matuszková, 
Dr., MgA. Jan Maděrič, Rudolf Chudoba, PhDr. Karel Pavlištík, CSc.  
 
   Od roku 2000 je natáčena druhá řada videoencyklopedie Lidové tance z Čech, 
Moravy a Slezska nazvaná Mužské taneční projevy, která navázala na jeho 
základní řadu. Dosud je její součástí šest dílů slováckého verbuňku a probíhající 
výzkum dalších mužských tanců a tanečních projevů. Podle návrhu Zdenky 
Jelínkové bylo v roce 2004 zpracováno téma tzv. zpívání na pivo; v roce 2005 
navázal lašský a slezský skok. Dle rozhodnutí redakční rady pro lidové tance jsou 
zpracované studie součástí Elektronické knihovny na www stranách NÚLK. Pro 
rok 2006 bylo zpracováno téma masopustních (mečových) tanců. Mečové tance 
jsou samostatným typem v rámci mužských skoků, ke kterým jsou řazeny spolu 
s odzemkem, verbuňkem a tanci „do skoku“. Tyto tance, jež jsou součástí 
výročních obyčejů, jsou obřadními tanci s řetězovou formou, tančené ve 2/4 
rytmu. Nejčastější formou těchto masopustních tanců je kruh, ve kterém se 
tanečníci drží za šable opřené o pravé rameno. Kroky a jednotlivé figury se liší 
dle lokalit. Většinou však tančí po kruhu poskočným, přeměnným krokem nebo 
jejich obměnami. Nejčastějšími figurami jsou ty, kdy jsou tanečníci otočeni do 
kruhu s šablemi zkříženými uvnitř kruhu, podlézání pod šablemi nebo jejich 
přeskakování bez toho, aniž by byl kruh přerušen. Do současné doby se mečové 
tance tančí o masopustu (fašanku) při obchůzkách na Uherskobrodsku ve Strání, 
Bystřici pod Lopeníkem, Komni a občas i v Korytné. Tanečníci jsou typičtí 
svými rekvizitami – dřevěnými šavlemi, někde nabarvenými na červeno a 
opatřenými kovovými kroužky k obohacení zvukového dojmu. Dle Františka 
Pospíšila, který jako první zpracoval podrobnou studii věnovanou mečovým 
tancům na našem území a dle jiných badatelů se tančily také v Nezdenicích, 
Záhorovicích, Bánově, Nové Lhotě a Vápenkách na Horňácku, na Kyjovsku i na 
mnoha jiných místech Moravy. V Čechách se předváděly mečové tance ještě 
v 70. letech ve Vortové, Hamrech, Studnicích, Chlumě, Blatně, Jeníkově, 
Dědové, Kameničkách, Dřevíkově, Stříteži, Příkrakově a jinde. Vedle mečových 
tanců jsou masopustními tanci také chorovodové tance s magickou a plodnostní 
tematikou jako konopice, skákání na konopě, válání dyní a jiné. 
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   Pro daný obrazový materiál, který je doprovodem studie, byly v letech 2003 - 
2005 natočeny pod odborným vedením Mgr. Jana Miroslava Krista materiály 
v Bystřici pod Lopeníkem, Komni, Újezdci u Luhačovic, Kunovicích, Lanžhotě, 
Doudlebech (růžičková koleda), Dobrkovské Lhotce (masopustní koleda), 
Nových Hradech (růžičková koleda), Nových Hradech-Vyšném (mečové 
koleda), Hamrech a Vortové. V roce 2006 byly natočeny obchůzky v Hluku, 
Uherském Brodě a Kyjově. V roce 2004 a 2005 provedli výzkum v obci Strání 
další odborní pracovníci NÚLK. Výsledný materiál se skládá z odborné studie 
(M. Petříková: Mužské masopustní tance, Strážnice 2006 - zveřejněno na 
www.nulk.cz/vydavatelská činnost/elektronická knihovna/vstup do knihovny/ 
elektronické dokumenty [30. 5. 2007] 
 
I. B. b)   
Lidová řemeslná výroba (2004 - 2010)  
Mgr. Martin Šimša, PhDr. Josef Jančář,CSc.  
Redakční rada: Mgr. Daniel Drápala, Ph.D., PhDr. Ivo Frolec, Rudolf 
Chudoba, Mgr. Petra Kalábová, PhDr. Jan Krist, Mgr. Martin Šimša, PhDr. 
Vlasta Ondrušová, PhDr. Alena Vondrušková, Milan Zelinka 
 
Řada I. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba 
   Redakční rada byla doplněna o nové členy - Mgr. Daniela Drápalu, Ph.D. 
z Valašského muzea v přírodě Rožnov p. R. a Mgr. Petru Kalábovou z NÚLK, 
Strážnice (zasedala 9. 3. 2006 a 2. 11. 2006). Rozhodla o založení III. řady 
filmového dokumentu zaměřeného na dokumentaci hmotného kulturního 
dědictví. První díl této nové řady se bude zabývat výrobou lidového oděvu. 
Autorkou scénáře je PhDr. Romana Habartová.  Scénář byl po oponentuře 
navržen k realizaci v roce 2008.  
 
Lidová řemeslná výroba - řada A:  Lidová řemesla a lidová umělecká 
výroba v ČR 
Jančář, J.: Textilní techniky IV. 5. část, DVD, Strážnice 2006.   
Jančář, J.: Textilní techniky IV. 5. část. Doprovodná publikace ke stejno-
jmennému filmu. Strážnice 2006, 47 s., ISBN 80-86156-09-5; 80-86156-83-4. 
Vondrušková, A., Samohýlová, A.: Práce z kovu VII. 3. část, DVD, Strážnice 
2006. 
Vondrušková, A., Samohýlová, A.: Práce z kovu VII. 3. část, Doprovodná 
publikace ke stejnojmennému filmu, Strážnice 2006, 87 s., ISBN 80-86156-09-5; 
80-86156-84-2. 
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Lidová řemeslná výroba – řada B: Technologie lidového stavitelství   
   S ohledem na plán natáčení v roce 2007 – Řada II. technologie lidového 
stavitelství – střešní krytiny, Mgr. Petra Kalábová, PhDr. Věra Kovářů – byla 
v roce 2006 provedena dokumentace výroby došků a pokrývání doškové střechy. 
 
I. C.    
Elektronická knihovna Národního ústavu lidové kultury (2004 - 2010) 
 - Mgr. Jan Blahůšek 

 
   Od roku 2003 NÚLK zpracovává projekt tzv. elektronické knihovny, v níž 
chce pomocí www stran a internetu zpřístupňovat veřejnosti publikace, které 
jsou pro studium lidové kultury zásadní a pro uživatele jsou v knihovnách 
nedostupné. Pro rok 2006 byla ve výzkumném záměru obhájena digitalizace 
těchto publikací: 
 

 Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu českého. 8 svazků, Praha 1910 - 
1911.  

 J. Horák: Národopis československý. Přehledný nástin. Československá  
vlastivěda II. Člověk. Praha 1933, s. 305 - 472.  

 Stránská, D.: Příručka lidopisného pracovníka. Praha 1936. 
 
   Digitalizované materiály jsou zveřejněny na www.nulk.cz/vydavatelská 
činnost/elektronická knihovna/vstup do knihovny/elektronické dokumenty [30. 5. 
2007]. 
  
I. D.   
Digitální archivace a tvorba databází (2004 - 2010)  
- Mgr. J. Blahůšek, Mgr. M. Škopík, Mgr.  M. Petříková, Mgr. M. Šimša,  
Mgr. P. Kalábová 
 
Společné náklady na zabezpečení úkolů 
   Společné náklady na zabezpečení úkolů se prolínají s řadou jednotlivých úkolů 
a projektů. Jedná se především o zajištění médií pro ukládání výstupů z  úkolů a 
o servis či drobné doplňky technických prostředků, které jsou využívány pro 
plnění úkolů VaV. 
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Média LTO 3 pro archivaci a zálohování dat na centrálním úložišti dat (dále 
CUD) 
   V souvislosti s uvedením do provozu CUD byla zakoupena počáteční sada 30 
kusů médií LTO-3 pro zálohování a archivaci dat z oblasti výzkumu a vývoje. 
Pro zajištění první fáze provozu bude třeba zakoupit alespoň dalších 30 kusů 
v následujícím roce. 
 
Údržba a doplňky techniky 
   Technické zařízení užívané v rámci úkolů VaV – digitalizační pracoviště pro 
skenování filmů a diapozitivů, digitalizační a přepisové pracoviště pro zpra-
cování a popis videozáznamů a přepisové pracoviště pro digitalizaci a archivaci 
profesionálních zvukových záznamů – potřebuje pro zajištění stálých provozních 
parametrů pravidelnou údržbu: 

a) kalibrace profesionálního skenovacího systému a konzultace, 
b) údržba videomagnetofonů, 
c) údržba přepisového pracoviště audio, 
d) doplňky kabeláže. 

 
Digitalizace filmů / Digitalizace negativů na skle 
   V roce 2006 byl kladen hlavní důraz na dokončení digitalizace všech 
sbírkových negativů na skleněné podložce a na první část digitalizace filmů. 
Během první fáze digitalizace filmů bylo zpracováno celkem 42 filmů (oproti 
původnímu předpokladu o 12 více). Řada z výstupů svou kvalitou umožní další 
využití například při přípravě videoprojektů NÚLK. 
 
Digitalizace fondu filmů – I. etapa 
Počet zpracovaných filmů    42 cívek  s filmy 
Digitalizace negativů na skleněné podložce ze sbírkového fondu – II. etapa 
(dokončení) 
Počet zpracovaných negativů v roce 2006:  4060 negativů 
 
Příprava nových digitalizačních projektů 
   V roce 2006 proběhla pilotní fáze projektu digitální prostorové dokumentace 
trojrozměrných předmětů (3D) využívající fotorealistického snímání. Výstupem 
této činnosti byl společný příspěvek na strážnickém sympoziu a prezentace 
různých typů možných výstupů. V programu se bude pokračovat v následujících 
letech. Proběhl také první test 3D snímání velkých předmětů (např. hospodářské 
nástroje ze sbírek) a budov (budovy ve skanzenu). Dále byla vyzkoušena 
alternativní forma obrazových výstupů skenů digitalizovaných filmů a negativů. 
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Jejím výsledkem jsou zvětšeniny fixované na MDF podložce s využitím 
vícenásobných vrstev laků vhodné například pro prezentaci historických 
černobílých fotografií z negativů na skleněné podložce.  
Bobčík, Z., Škopík, M., Vydra, S.: Kdo vlastně potřebuje trojrozměrnou 
prezentaci sbírkových předmětů? Digitální dokumentace nejvyššího standardu 
v kontextu prezentace tradiční lidové kultury. In: Problematika prezentace a 
medializace tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků z 21. strážnického 
sympozia konaného ve dnech 15. - 16. 3. 2006. (Red. J. Blahůšek). Strážnice 
2006, s. 235 - 240, ISBN 80-86156-79-6. 
 
Digitalizace listinných dokumentů, Digitalizace výstřižků, Fond Z. Jelínkové 
   Byla provedena digitalizace výstřižků z denního tisku a dalších periodik 
v rozsahu 1500 kusů. Kromě digitalizace byly zpracovány stručné databázové 
indexy (datum a název periodika) k usnadnění vkládání do databáze. Naske-
novaná dávka včetně indexů bude vložena do databáze v roce 2007. V roce 2006 
bylo zahájeno zpracování pozůstalosti Z. Jelínkové a byl vypracován systém 
zařazování jednotlivých dokumentů a určeny části fondu pro digitalizaci.  
 
Spolupráce s Českým rozhlasem 
   V roce 2006 pokračoval NÚLK ve spolupráci s Českým rozhlasem. Týká se 
především digitalizace a archivace nejcennějších fondů zvukových záznamů 
tradiční lidové hudby a folkloru a zčásti také prezentace těchto výstupů. V rámci 
spolupráce s Českým rozhlasem Plzeň bylo zpracováno 243 záznamů (pásů). 
Kromě toho byly digitalizovány další záznamy bez finalizace, která proběhne 
v následujícím roce. Společně s Českým rozhlasem v Brně a Ostravě byly 
pořízeny záznamy vybraných pořadů MFF Strážnice 2006, zčásti přímo ze 
zvukové modulace přenosového vozu za využití techniky NÚLK, další v terénu 
nebo přepisem v rozhlasovém studiu. NÚLK se ve spolupráci s Českým 
rozhlasem Brno a Obecním úřadem v Kuželově podílel na přípravě CD vyda-
ného při příležitosti výročí obce Kuželov. V roce 2006 bylo zahájeno ve 
spolupráci s Ústavem hudební vědy SAV Bratislava a s pravnučkou S. Dudíka 
Mgr. A. Lukáčovou zpracování fondu nahrávek myjavského primáše Samka 
Dudíka. Součástí je analýza obsahu dokumentace Českého rozhlasu a NÚLK.  
 
Tvorba databáze sbírkového fondu – Mgr. Martin Šimša, Mgr. Petra Kalábová 
   Úkolem je postupná digitalizace sbírkových fondů NÚLK. Získané snímky 
jsou začleněny do stávající databáze sbírkových fondů BACH, která umožňuje 
zpřístupnění stávající evidenční karty jednotlivých sbírkových předmětů, na 
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nichž je zachycen popis, uložení a mnoho dalších informací a současně i vizuální 
podobu předmětu.  
V roce 2006 pokračovala digitalizace: 
- Dokumentace trojrozměrných sbírkových předmětů z fondů živnostenské dílny, 
řemeslná výroba, bedněné nádoby, sedací nábytek, vybavení domácnosti, 
výtvarné umění, současná řemeslná produkce a zámecká obrazárna. Celkem bylo 
pořízeno 4300 ks snímků. 
- V roce 2006 bylo digitalizováno 5000 ks negativů převážně ze sbírky H. 
Landsfelda a menší fond J. Hetmánka. Digitalizace svitkových negativů ze sbírek 
NÚLK umožňuje plnohodnotné archivní kopie ve vysokém rozlišení (4200 DPI) 
a současně i snímky v náhledové kvalitě (800 DPI).  
- Bylo digitalizováno 3400 ks skleněných negativů z fotoateliérů Chlud, Navrátil 
a Relich. Snímky v archivní kvalitě jsou uloženy v archivu, v náhledové kvalitě 
jsou umístěny do databáze.  
- Digitalizace fotografických pozitivů ze sbírek NÚLK probíhá vlastními silami. 
Snahou je opět zpřístupnění materiálu odborné veřejnosti. Celkově bylo zpraco-
váno 3000 ks snímků nejrůznějších žánrů.          
  
Nákupy techniky a technických doplňků 
   Nákupy techniky a doplňků v letošním roce byly směřovány na ochranu fondu 
fotografických materiálů v dokumentačních fondech a také ve sbírkách NÚLK. 
Zvláštní pozornost byla věnována ochraně a ukládání mechanicky poškozených 
středoformátových negativů a zajištění jejich digitalizace. V roce 2006 již 
technicky a morálně zastaraly počítače určené pro digitalizaci a zálohování 
zvukových záznamů. Z důvodů omezených finančních prostředků bylo pro-
vedeno jejich upgradování s využitím stávajících komponent (profesionální 
zvukové karty, zálohovací jednotka, SCSI karty, monitory, disky).  
Investice: 
- V uplynulých letech při plnění úkolů VaV a úkolů hlavní činnosti vznikaly 
postupně v NÚLK značné objemy počítačových dat (digitalizované zvukové 
záznamy, digitální video, naskenované negativy, skleněné negativní desky a další 
archivované dokumenty). Jejich datový objem již přesáhl hodnotu 2000 
gigabytů, což je hodnota, u níž není možné zajistit běžnými prostředky uložení a 
trvanlivost dlouhodobě. 
- Po konzultaci s několika zavedenými dodavateli v oblasti ukládání a ochrany 
dat bylo připraveno výběrové řízení na elektronickém tržišti státní správy na 
pořízení centrálního úložiště dat (dále CUD). Dodaný celek plní požadavky 
NÚLK na dlouhodobé ukládání dat a nabízí největší kapacitu, představuje 
ucelený systém, který v datové skříni (rack) integruje záložní zdroj napájení, 
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zálohovací server, diskové pole a páskovou knihovnu. V současné době je 
kapacita pro přímé ukládání na diskovém prostoru 5,5 terrabytů a pro dlouho-
dobou archivaci a zálohování na datové kazety v knihovně minimálně 14 
terrabytů. CUD je koncipováno s možností dalšího rozšiřování diskové kapacity, 
kapacity ukládání v páskové knihovně, rychlosti ukládání na pásky (přidáním 
dalších páskových jednotek), klonování archivních médií, ukládání kopií 
v bezpečnostní schránce banky i dalších rozšíření (zálohovací software, ugrade 
sítí atp.).  
 
II. Proměny folkloru a folklorního hnutí 
II. A.  Folklorismus a prezentace folkloru 
 
II. A. a)  
Dokumentace folklorních festivalů a slavností v ČR (2004 - 2010)  
– Mgr. J. Blahůšek 
 
a) Dokumentace folklorních festivalů a slavností v ČR 
      Důležitým okruhem výzkumného záměru NÚLK byla dokumentace 
folklorních festivalů a slavností v České republice. Jako pozorovatelé se 
zaměstnanci NÚLK zúčastnili i vybraných zahraničních festivalů (především 
festivalů CIOFF).  
V roce 2006 byla provedena dokumentace těchto akcí: 
Mladé Horňácko, VELKÁ NAD VELIČKOU,  7. - 9. 4.  
Dětská Strážnice, STRÁŽNICE, 26. - 27. 7.  
Podluží v písni a tanci, TVRDONICE, 2. - 4. 6. 
Jihočeský folklorní festival KOVÁŘOV, 2. - 4. 6. 
MFF Tolnštejnské panství KRÁSNÁ LÍPA, 9. - 11. 6.    
Rožnovská valaška ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, 9. - 11. 6.   
Kunovské léto KUNOVICE, 12. - 18. 6.  
FF Myjava 2006 MYJAVA – SR, 16. - 18. 6. 
MFF FRÝDEK-MÍSTEK, 20. - 26. 6. 
Jízda králů KUNOVICE, 21. 6.   
MFF STRÁŽNICE, 22. - 25. 6. 2006 
Slavnosti pod Poľanou DETVA – SR, 7. - 9. 7.  
Kopaničářské slavnosti STARÝ HROZENKOV, 14. - 16. 7.   
Horňácké slavnosti VELKÁ NAD VELIČKOU, 21.- 23. 7. 
Týden beskydské kultury WISLA, POLSKO, 28. 7. - 5. 8.    
Chodské slavnosti DOMAŽLICE, 11. - 13. 8.   
MFF Folklor bez hranic, OSTRAVA, 14. - 18. 8. 
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Mezinárodní studentský folklorní festival, KATOWICE, POLSKO, 18. - 26. 8. 
Ozvěny Horňácka VELKÁ NAD VELIČKOU, 19. 8.   
MFF BRNO, 23. - 28. 8. 
Folklorolympiáda STRÁŽNICE, 3. 8.  
Mezinárodní dudácký festival STRAKONICE, 24. - 27. 8.  
MFF KARLOVY VARY, 7. - 10. 9.   
MFF Babí léto VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 13. - 17. 9.   
Festival hudebních nástrojů lidových muzik UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 6. - 8. 10. 
- Dalším zdrojem dokumentačního materiálu týkajícího se folklorních festivalů a 
slavností byl nákup videozáznamů a fotografií od videoamatérů a fotoamatérů. 
Za tímto účelem NÚLK získává stále nové kontakty. V rámci akviziční činnosti 
byly zakoupeny diapozitivy z MFF ze 60. let 20. stol. i materiály ze současnosti. 
Zprávy o dokumentaci jsou společně s fotografiemi a videozáznamy uloženy 
v archivu NÚLK. 
- S dokumentací souvisí také budování technického zázemí. Jednou z nich je 
provoz videostřižny. V roce 2006 byla tato sestava doplněna o DV CAM video 
pro lineární duplikaci (DV CAM – DV CAM) a mixážní obrazový a zvukový 
pult.  
Jan Krist: Alena Skálová a Strážnice. In: Alena Skálová – fenomén choreografie. 
Život a dílo očima současníků. Nakladatelství H&H, Jinočany 2006, s. 314-315. 
Jubileum festivalu Milotice. Libreto a scénář PhDr. Jan Krist, průvodní texty a 
instalace výstavy PhDr. Jan Krist a PhDr. František Synek, fotografie PhDr. 
František Synek. Výstavní sál Mikroregionu Nový Dvůr, Milotice 1. - 20. 8. 
2006.  
 
II. A. b)  
Folklorní slavnosti a festivaly v České republice (2004-– 2007) 
- PhDr. J. Krist, PhDr. J. Jančář, CSc. 

 
   K uvedenému úkolu se uskutečnilo 22. strážnické sympozium, avšak hlavním 
výstupem bude v roce 2007 historicko-etnografická publikace „Národopisné 
slavnosti a folklorní festivaly v České republice“. Jedná se o první souhrnný 
přehled o vývoji a proměnách této pozoruhodné součásti kulturního života v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku. Publikace vychází z excerpce historických 
pramenů a odborné literatury, vlastních výzkumů  a z filmové a fotografické 
dokumentace národopisných institucí v České republice. V závěru roku byla 
dokončena historická část do poloviny 20. století. Kapitoly o vývoji v druhé 
polovině 20. století byly rozpracovány a postupně doplňovány. Byly skenovány 
fotografie z archivů Ústavu etnologie AV ČR v Brně a v Praze a z archivu 
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Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Pro hlavní část foto-
dokumentace z druhé poloviny 20. století bude využit fotoarchiv NÚLK. 
Publikace bude vydána v polovině roku 2007. 
  
II. A. c)   
Sympozium „Současný folklorismus a prezentace folkloru“ (2006) 
 – Mgr. J. Blahůšek, PhDr. Vlasta Ondrušová 
 
   Ve dnech 13. - 14. září 2006 se konalo 22. strážnické sympozium na téma 
Současný folklorismus a prezentace folkloru. Bylo zaměřeno na folklorní 
projevy, které jsou jednou z nejmarkantnějších složek lidové kultury, a tyto dva 
termíny jsou proto často nesprávně považovány za synonyma. Sympozium se 
zabývalo otázkami vývoje obou termínů a také jejich existence pod vlivem 
globalizace a komercionalizace v následujících letech. Sledování procesů 
proměn folkloru i projevů folklorismu, jejich synkretizmus i diference se stává 
důležitou součástí badatelských aktivit ve všech zemích světa. Výsledky 
sympozia by měly být přínosem i pro současnou společenskou praxi a měly by 
pomoci naplňovat usnesení vlády České republiky č. 571 ze dne 11. června 2003 
ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR. Sympozium bylo 
rozděleno do čtyř hlavních okruhů dotýkajících se různých pohledů současného 
folklorismu. Prvním okruhem byl folklor a folklorismus z pohledu obecných a 
historických otázek a také vývoj prezentace folklorního materiálu v minulosti i 
dnes. Druhé téma se věnovalo folklornímu festivalu jako důležitému kulturně-
společenskému fenoménu. Ve třetím bloku zazněly referáty k tématu souborové 
praxe a spolkové činnosti (vesnické skupiny, krúžky, soubory, spolky apod.) a 
přechodem od autentických forem prezentace folkloru k stylizovaným podobám. 
Poslední blok se zabýval výtvarným folklorismem, folklorismem ve stavitelství, 
v řemeslné výrobě a dalších oborech hmotné lidové kultury. Na sympoziu 
zaznělo 15 odborných referátů, z nichž většina je otištěna v samostatném 
sborníku: Současný folklorismus a prezentace folkloru. Sborník příspěvků z 22. 
strážnického sympozia konaného ve dnech 13. - 14. září 2006. (Red. J. Blahůšek) 
Strážnice 2006, 103 s., ISBN 80-80156-86-9.
 

II. B.  Proměny funkcí dětského folkloru 
- PhDr. V. Ondrušová 
Cíl projektu: Vytvořit komplexní závěry poukazující na vztah dětského folkloru 
a folklorismu z historického pohledu, zejména s ohledem na proměny funkcí 
dětského folkloru. 
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II. B. b) 
Tradiční lidová kultura a výchova. Na pomoc dětským folklorním souborům a 
muzikám (1).  
   Dětské folklorní soubory jsou základnou, na níž se dá systematicky a 
perspektivně budovat společenské, kulturní, sociální a intelektuální prostředí, 
které bude v budoucnu schopné akceptovat různé formy folkloru i folklorismu. 
Již předcházející výzkumy a projekty, které se zabývaly otázkami dětí, dětského 
folkloru a dětských folklorních souborů ukázaly, jak výjimečné postavení mají 
dětské folklorní soubory v poznávání a rozvíjení jednotlivých projevů tradiční 
lidové kultury, ukázaly rovněž, jak významné jsou pro formování etických 
postojů dětí, pro vytváření vztahu k rodině, ke starších generacím. Ukázalo se 
v jak nelehké situaci se nacházejí mnohdy vedoucí těchto souborů. Neexistuje 
téměř žádná metodická pomoc a systematická odborná příprava vedoucích a 
choreografů dětských folklorních souborů (s výjimkou Školy folklorních tradic, 
která však není zaměřena jen na problematiku dětského folkloru), že nejsou 
vydávány žádné metodické příručky pro tyto účely. 
   V rámci tohoto výzkumného úkolu byla zpracována metodicko-didaktická 
příručka, která obsahuje v rovině teoretické i praktické samostatné studie týkající 
se využití tradiční lidové kultury v práci dětských folklorních souborů a 
cimbálových muzik. Jednotlivé studie zpracovali etnografové, folkloristi, 
etnomuzikologové, ale také učitelé Základních uměleckých škol a vedoucí 
dětských folklorních souborů. Publikace bude v roce 2007 doplněna o CD 
s praktickými ukázkami vedení nácviku a práce s dětmi v několika vybraných 
folklorních souborech. Publikace bude sloužit jako učební pomůcka pro 
frekventanty Školy folklorních souborů i učitele ZŠ i ZUŠ. 
Tradiční lidová kultura a výchova. Na pomoc dětským folklorním souborům a 
muzikám (1). NÚLK, Strážnice 2006. (Red. V. Ondrušová a L. Uhlíková), 80 s., 
ISBN 80-86156-87-7. 
 
II. B. c) 
Videodokumentace práce vybraných dětských souborů a dětských muzik   
   Byla pořízena dokumentace přehlídky dětských cimbálových muzik v Břeclavi, 
Ostravě a Zlíně, a záznam nácviku tanečního oddělení ZUŠ ve Zlíně. Byly 
dokumentovány pořady Dětské Strážnice a pořad dětských souborů na 
Mezinárodním folklorním festivalu Strážnice.  
   Práce na videodokumentaci bude ukončena v roce 2007 vytvořením DVD, 
které bude přílohou publikace Tradiční lidová kultura a výchova. Na pomoc 
dětským folklorním souborům a muzikám (1). 
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II. B. d) 
Sympozium „Proměny funkcí dětského folkloru ve školní a mimoškolní 
výchově“ spojené se seminářem určeným pro učitele  
Úkol bude realizován v termínu 14. – 15. 3. 2007. 
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Čerpání finančních prostředků na úkoly výzkumného záměru v roce 2006 

Celková institucionální podpora na výzkumný záměr v roce 2006 činila 
6,176.000 Kč. 

Z toho: 

- Investiční prostředky        800.000 Kč 

- Neinvestiční prostředky           5,376.000 Kč 

 
Vyúčtování celkových finančních nákladů výzkumného záměru za rok 2006 bylo 
v souladu s Rozhodnutím MK o poskytování institucionální podpory předloženo 
poskytovateli do 15. 1. 2007.  
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C. ÚKOLY HLAVNÍ ČINNOSTI 
C. I. Dokumentace, archivace, knihovna 
C. II. Vzdělávací a vydavatelská činnost 
C. III.  Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi 
C. IV.  Pořadatelská činnost 
C. V.   Péče o sbírky a výstavní činnost 
C. VI.  Péče o památky a údržba areálů 
C. VII. Informační systém 
 
C. I.  DOKUMENTACE, ARCHIVACE, KNIHOVNA  
 
- V listinném archivu byly průběžně zařazovány přijaté písemnosti a podle 
potřeb vyhledávány archiválie a malé rešerše. Bylo dokončeno stěhování 
archivních fondů, provedena aktualizace spisového řádu a dalších dokumentů 
nutných ke konzultaci s Archivní správou MV ČR. Probíhala výstřižková služba 
z deníků, týdeníků a zařazování výstřižků do archivu. Dokončeno bylo předávání 
pozůstalosti Z. Jelínkové a příprava zpracování tohoto fondu. 
- V audioarchivu bylo zpracováno 45 ks nových přírůstků, provedeno doplnění a 
revize údajů v databázích fondů, zajištěno zprovoznění zvukového archivu. Při 
spolupráci s ČRo bylo zpracováno a předáno 94 pásů (ČRo Plzeň) a 54 pásů 
rozpracováno (ČRo Plzeň a ČRo Brno). Dále bylo v roce 2006 převedeno a 
archivováno do centrálního úložiště dat 39 digitálních kazet R-DAT ze začátku 
90. let o datovém objemu 49,6 GB. Rovněž byly zpracovány tituly do video-
projektu 50 let NÚLK. 
- Průběžně byly ve videoarchivu prováděny popisy videokazet, dokončena byla 
kompletace elektronické přírůstkové knihy – databáze Bach (kompletní 
přírůstkové knihy video a film). Zaevidováno bylo 134 nových přírůstků: 27 
VHS a SVHS, 30 DVCAM, 69 DVD. V roce 2006 pokračoval  převod nosičů 
projektů "Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska" a "Lidová řemesla a lidová 
umělecká výroba" do formátů vyšší kvality DVCAM a DVD. V průběhu celého 
roku byla zajišťována videodokumentace akcí NÚLK. Celkem bylo natočeno 14 
DVCAM, 3 miniDV a 23 DVD nosičů. 
- Fotoarchiv byl obohacen o 240 ks negativů a diapozitivů (př. č. 94 736 – 
94 975), v systému Bach bylo v roce 2006 archivováno 786 položek digitálních 
fotografií, podle plánu byla zajišťována fotodokumentace akcí NÚLK. Podle 
potřeby probíhalo skenování diapozitivů a negativů pro propagační a badatelské 
účely. 
- Do fondu plakátů bylo zařazeno 65  ks plakátů (př. č. 17 619 – 17 683/2006; 
17 691/2006), 7 ks pohlednic a 11 kalendářů. 
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- V průběhu roku bylo realizováno technické zabezpečení a servis týkající se 
archivních fondů.  
- Probíhaly průběžné práce v odborné knihovně, nákupy, zápůjčky (celkem 
provedeno 742 zápisů nových přírůstků), v rámci digitalizace knihovního fondu 
bylo zdokumentováno 681 nových titulů, opraveno a doplněno 47 existujících 
záznamů. Z pozůstalosti Zd. Jelínkové bylo do evidence zařazeno a zdokumen-
továno v KP-win celkem 302 ks položek. 
 
 
C. II. VZDĚLÁVACÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST 
 
Útvar nehmotného kulturního dědictví zajistil průběžné rozesílání povinných 
výtisků periodických i neperiodických tiskovin vydaných NÚLK dle dikce 
právních norem. 
 
Škola folklorních tradic  
 
   Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech vycháze-
jících z tradiční a lidové kultury, včetně neprofesionálního umění, s cílem 
podpořit obecnou vzdělanost, uchovat a prohloubit doklad vlastní kulturní 
identity, současně pomoci vytvořit atraktivní programy charakterizující život 
v regionu, podporující zvýšení návštěvnosti a turistický ruch. Kurz je významnou 
aktivitou na cestě vedoucí k uchování tradic lidové kultury. 
   Třetí běh Školy folklorních tradic proběhl v Brně. Druhý ročník tohoto běhu 
začalo studovat 66 posluchačů, během studia 14 frekventantů studium ukončilo 
nebo přerušilo pro nemoc. Ve studiu pokračovalo 52 posluchačů, z nich 10 
nebylo připuštěno ke zkouškám, protože neodevzdali závěrečnou práci nebo 
nesložili předepsané dílčí zkoušky. Úbytek posluchačů se projevil i v před-
cházejících cyklech, je způsoben nejen objektivními příčinami, ale i podceněním 
náročnosti kurzu. Kurz proběhl podle daného učebního plánu, vyučovalo 18 
lektorů, z toho 7 lektorů se podílelo na výuce tanečního materiálu jednotlivých 
regionů Čech, Horácka, Valašska, Hané, Slovácka, Slezska a specifické 
disciplíně věnované mužským tancům. Druhý ročník byl ukončen prezentací a 
obhajobou práce. V 2. semestru 2. ročníku (rok 2006) proběhla výuka 
v termínech 6. - 8. 1. 2006, 27. - 29. 1. 2006, 17. - 19. 2. 2006, 10. - 12. 3. 2006 a 
obhajoba závěrečné práce ústně a s praktickým předvedením části zadané 
choreografie 7. - 8. 4. 2006. Závěrečné zkoušky v prvním termínu složilo 41 
posluchačů, z toho 15 prospělo úspěšně, tj. do průměru 1,3. Posluchačům, kteří 
nesložili závěrečné zkoušky v řádném termínu, bylo umožněno uzavřít studium 
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v náhradním termínu 26. 11. 2006. Organizační stránku celého ročníku 
zajišťoval NÚLK ve spolupráci se Sdružením přátel folkloru v Brně. Třídní 
profesorkou byla jmenována PhDr. Alena Schauerová, která zpracovala celkový 
učební plán, rozvrh a jeho rozpracování do jednotlivých lekcí, rovněž zadání 
zkoušek. Během celého studia řešila s frekventanty všechny otázky týkající se 
výuky. Na základě nové akreditace došlo k přejmenování  kurzu: vzdělávací 
projekt „Lektor a interpret tanečních a hudebních lidových tradic“ (MŠMT ze 
dne 23. 2. 2006 pod čj. 5916/06-20/211, podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004Sb. 
O akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců 
o zaměstnání). V tomto znění dostali absolventi osvědčení o absolvování kurzu. 
Na realizaci kurzu se podílel NÚLK, NIPOS-ARTAMA a Folklorní sdružení 
ČR. 
 
Národopisná revue 
 
   V roce 2006 byla vydána čtyři čísla Národopisné revue. První z nich bylo 
věnováno masopustním obyčejům, druhé hudebnímu folkloru a lidové písni, třetí 
spolkům, spolkovému životu a sdružování obyvatel, čtvrté pak hračce a hraní. 
   Národopisná revue 1/2006 - je věnována masopustním obyčejům. Byly v ní 
publikovány tyto studie: Martin Šimša - Ostatkové právo na Hané, jeho 
postavení ve struktuře masopustních zvyků a vztah k ostatním obřadům 
výročního obyčejového cyklu. Blanka Petráková - Masopustní obchůzka na 
luhačovickém Zálesí v kontextu transformace tradičního zvykosloví na 
jihovýchodní Moravě. Daniela Stavělová - Doudlebská masopustní koleda: tanec 
jako text. Ilona Vojancová - Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku. 
Katarína Nádaská - Fašiangy v obci Kanianka (tradícia a súčasnosť). V rubrice 
Fotografická zastavení představuje Helena Beránková masopustní masky ze 70. 
let 20. století ze Šlapanic u Brna („Fašanky, to sú svátky – z hospody do 
hospody…“ ), proměnám tradice ve Slovinsku se věnuje Josef Oriško v příspěv-
ku Jak jsem chodil „po osmicach“.  
Společenská kronika připomíná životní jubilea etnomuzikoložky Marty 
Toncrové (nar. 1945), etnoložky Evy Večerkové (nar. 1945) a odbornice na 
slovesný folklor Dagmar Klímové (nar. 1926). Přináší také portrét 
etnochoreoložky Hannah Laudové (1921 – 2005) a významného tanečníka 
kyjovského verbuňku Klimenta Navrátila (1925 – 2006). 
   Národopisná revue 2/2006 - Petr Kalina zaměřil svou pozornost na ukrajinské 
sbírky lidových písní (První notované zápisy ukrajinského hudebního folkloru). 
Hana Urbancová srovnává písně ponocných na Moravě a na Slovensku 
("Ponocenské písně" na Morave a ich vzťah k slovenskému repertoáru). 
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Příspěvek Tomáše Šenkyříka je věnován romským písním (Několik poznámek 
k textové motivice romských písní). Marta Toncrová prezentuje výzkum 
lidových písní u dětí (Lidové písně a nejmladší generace). K zápisu slovenského 
hudebního nástroje fujara na seznam UNESCO Mistrovská díla ústního a 
nemateriálního dědictví lidstva přináší článek Bernard Garaj (Minulosť a 
prítomnosť fujary v slovenskej ĺudovej kultúre). Proměny tradice přinášejí 
pramenný materiál o zpěvačkách a zpěvácích lidových písní na Chodsku (autor 
Vladimír Baier).  
Společenská kronika připomíná jubilea několika etnologů: Alexandry 
Navrátilové (*1946), Karla Pavlištíka (*1931), Jiřího Langra (*1936), Richarda 
Jeřábka (*1931) a Josefa Jančáře (*1931).  
   Národopisná revue 3/2006 - Yvona Činčová přibližuje výsledky výzkumu 
věnovaného zlínským spolkům (Spolkový život ve Zlíně v období expanze firmy 
Baťa). Konkrétním živnostem řemenářů a typografů se věnují další dva 
příspěvky od autorů Václava Michaličky (Role řemenářské sekce z Metylovic 
v živnostemském společenstvu i v životě obce) a Karla Altmana (Odraz národ-
nostního vývoje Brna v činnosti typografických spolků). Život městské společ-
nosti v Plzni popisuje Marta Ulrychová (Plzeňské korzo) a sdružování zájemců o 
folklor v Bratislavě je tématem Barbory Skrakové ("Folkloristi" v Bratislave - 
pohĺad na život záujmovej skupiny). Rubrika Proměny tradice se věnuje 
košíkářství jako uměleckému řemeslu (Jarmila Pechová).  
Společenská kronika připomíná jubilea pedagožky Aleny Schauerové (*1936) a 
etnografky Ludmily Tarcalové (*1946) a otiskuje nekrology etnografky Heleny 
Johnové (1926 - 2006) a hudebníka Jindřicha Hovorky (1937 - 2006).  
   Národopisná revue 4/2006 se tematicky věnuje hračce a hraní. V obecnějších 
souvislostech se k problematice vyjadřuje Zdeňka Poláková (O hračkách, hrách a 
hraní). Hračkou jako uměleckým artefaktem se zabývá Alena Křížová (Od 
hračky k upomínkovému předmětu). Z národopisné oblasti Valašska vycházejí  
příspěvky o fenoménu dřevěné zakuřované hračky, který připravil  Michal Roček 
(Tradice výroby zakuřované hračky), a o dětském biči od autora Václava 
Michaličky (Dětský bič – hračka i pracovní nástroj). Romským dětem se věnuje 
Jana Poláková (Jak si hrají děti Romů. Poznámky z terénního výzkumu 
v Rudňanech). Rubrika Proměny tradice přináší stať Vánoce jako vynalezená 
tradice či ambivalentní rituál? (autorky Eva Jirková a Marta Ulrychová).  
Ve Společenské kronice jsou připomenuta jubilea muzikologa Jana Trojana (nar. 
1926), etnoložky Miloslavy Hoškové (nar. 1946) a choreoložky Evy Kröschlové 
(nar. 1926). Nekrology jsou věnovány úmrtí hudebníka Otakara Pokorného 
(1926-2006) a etnologa Richarda Jeřábka (1931-2006). Další pravidelné rubriky 
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přinášejí zprávy o konferencích, výstavách, festivalech, národopisných aktivitách 
a recenze nových edičních počinů. 
   Jako příloha čtvrtého čísla Národopisné revue vyšla osobní bibliografie Jiřího 
Polívky, kterou zpracovala PhDr. Viera Gašparíková, DrSc. 
 
Informační tiskoviny  
 
   Začátkem roku byl vydán Přehled folklorních festivalů a národopisných akcí 
pro rok 2006. K MFF Strážnice 2006 byly vydány: propagační programová 
skládačka (s anglickou a německou mutací), grafický a textový plakát, 
programový sborník s podrobnými informacemi o celé akci. K Dětské Strážnici 
byl vydán letáček a grafický plakát. V závěru roku byly připraveny propagační 
letáky o videoencyklopediích lidových tanců a řemesel s objednávkovým listem, 
informační leták o slováckém verbuňku a informační leták o kulturních akcích 
NÚLK v r. 2007. 
  
Propagace 
 
- NÚLK prezentoval svou činnost ve dnech 12. – 15. 1. 2006 v Brně na veletrhu 
cestovního ruchu a turistických zajímavostí Regiontour 2006 (společný stánek 
s NIPOS Praha). 
- Již začátkem roku byla zahájena jednání s tradičními mediálními partnery MFF, 
např. Českým rozhlasem, Českou televizí, Radiem Proglas, Radiem Jih, 
časopisem Naše Slovácko a se sponzory (Hasičská vzájemná pojišťovna, Město 
Strážnice, Vinium Pavlovice). 
- V měsíci únoru byl aktualizován a doplněn nabídkový list publikací, časopisů, 
videokazet, CD. Tato prodejní nabídka byla aktualizována i na www stránkách 
NÚLK.  
- Ke všem akcím pořádaným NÚLK byla zajištěna podle charakteru akce 
odpovídající propagace, výlep plakátů, rozeslání pozvánek, vyhlášení v místních 
rozhlasech, využití elektronické pošty a webového prostoru, informačních center 
a regionálního tisku. 
- Průběžně byly aktualizovány a upravovány údaje o NÚLK a jeho akcích 
v brožurách a propagačních materiálech jiných institucí a vydavatelství, např. 
Česká kultura, Kamenný Klíč, Česká pohoda, NOS, Veřejná správa, Cestujeme 
po Moravě, Místní kultura, časopis RAM Slovácka, Česká centrála cestovního 
ruchu, měsíčník InZlín, agentura Czech Tourism, oddělení cestovního ruchu 
Jihomoravského kraje. Prezentace zámku a skanzenu byla obsažena v publi-
kacích Hrady a zámky, Lexikon kulturních památek, kalendář – hrady a zámky, 
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nakladatelství Computer Press, Bulletin Czechware, Průvodce po Česku, 
vydavatelství Avedon, CD Kulturní dědictví (Infoturist), v publikaci „Kam 
v České republice“ a v mapovém průvodci Baťův kanál. Dále se uskutečnila 
rozsáhlejší propagace NÚLK a akcí na www.branapamatek.cz, www.jizni-
morava.cz, www.czechtourism.cz, www.folklorweb.cz, v internetovém katalogu 
firem www.arelax.sk, (s působností i v SR), www.foscr.cz, www.zkola.cz, 
www.turistik.cz, www.regionslovácko.cz, www.pamatky.com, www.kdykde.cz. 
V roce 2006 realizoval NÚLK prostřednictvím firmy DARUMA zveřejnění své 
reklamy na navigačních tabulích v centrech měst Uherské Hradiště, Hodonín a  
Kyjov. 
- Uskutečněné veletrhy cestovního ruchu s propagací NÚLK: 
Regiontour 2006 Brno (12. - 15. 1. 2006, vlastní stánek s NIPOS), Zemský 
veletrh Graz (12. - 14. 2. 2006, prostřednictvím hotelu Panon Hodonín), Holli-
day World Praha (23. - 26. 2. 2006, vlastní stánek), Dovolená 2006 Ostrava (21. 
– 23. 4. 2006, prostřednictívím Autokempu Strážnice),  Stáž Kypr (květen 2006, 
prostřednictvím CC Systém, agentura práce Hodonín).  
 
 
 
C. III.  SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI A DOMÁCÍMI 
INSTITUCEMI  
(zahraniční cesty pracovníků NÚLK a jejich přínos jsou uvedeny v úvodní 
kapitole G) 
 
UNESCO 
 
   Spolupráce s UNESCO byla v roce 2006 zaměřena zejména na problematiku 
Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, její další průběh imple-
mentace a procedurální otázky týkající se znění Úmluvy, kritérií pro 
reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva. V této sou-
vislosti PhDr. Vlasta Ondrušová uskutečnila dvě zahraniční cesty: 
- 26. - 29. 6. 2006 Paříž (Francie), zasedání Valného shromáždění smluvních 
stran Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví v  sídle UNESCO.  
- 17. - 20. 11. 2006 Alžír (Alžírská republika), zasedání Mezivládního výboru 
pro zachování nemateriálního kulturního dědictví.  
Ředitel NÚLK PhDr. Jan Krist je členem České komise pro UNESCO. 
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CIOFF 
    
   Národní ústav lidové kultury je řádným členem CIOFF (Conseil International 
des Organizations de Festivals de Folklore et d´Arts Traditionels – Mezinárodní 
organizace pořadatelů festivalů a lidového umění) a je sídlem České národní 
sekce CIOFF. Dne 9. 1. 2006 proběhlo v Brně jednání Výboru České národní 
sekce CIOFF. Dne 7. 3. 2005 se v Brně uskutečnilo 15. Valné shromáždění členů 
ČNS CIOFF. Na Valné hromadě proběhly volby do výboru ČNS. Novým členem 
ČNS se stalo Občanské sdružení Jasénka. V průběhu celého roku probíhala 
komunikace s jednotlivými členy, zároveň také dokumentace českých řádných i 
přidružených festivalů CIOFF. ČNS byla vyzvána k podpoře programu 
„Mezinárodní dekáda domorodých lidí na světě v letech 2005 - 2014“. NÚLK je 
provozovatelem www prezentace www.cioff.cz, v průběhu roku probíhala 
inovace těchto stran. Podle potřeby byla zpracovávána doporučení ČNS CIOFF 
souborům k jejich výjezdu do zahraničí a zajišťováno pozvání pro soubory 
z České republiky na festivaly v zahraničí. 
Zahraniční cesty spojené s členstvím v CIOFF: 
- PhDr. Vlasta Ondrušová,  5. - 8. 5. 2006 Kerkrade (Nizozemsko), 
Středoevropský sektor CIOFF. 
- PhDr. Vlasta Ondrušová, 27. 8. - 1.9. 2006 Katovice (Polsko), 19. ročník 
Mezinárodního studentského folklorního festivalu CIOFF. 
 - PhDr. Vlasta Ondrušová,  28. 10. - 4. 11. 2006 Veliko Tarnovo (Bulharsko), 
Světový kongres CIOFF.  
- PhDr. Jan Krist, Mgr. Jan Blahůšek, 16. - 18. 6. 2006 Myjava (Slovenská 
republika), MFF a Festival tradiční evropské kultury Myjava.  
- Milan Zelinka, 29. 7. - 6. 8. 2006 Wisla (Polsko), mezinárodní folklorní festival 
CIOFF „Týden beskydské kultury“.  
- Mgr. Jan Blahůšek, 7. - 9. 7. 2006 Detva (Slovenská republika), Folklórne 
slávnosti pod Polanou - festival CIOFF.  
 
Ostatní spolupráce se zahraničím 
 
- Spolupráce s MFF v Myjavě, SR - ředitel NÚLK PhDr. Jan Krist je členem 
Předsednictva Programové komise festivalu CIOFF v Myjavě, ve dnech 15. 2., 
26. 4., 22. 11. se zúčastnil jednání tohoto orgánu v Bratislavě a ve dnech 16. - 18. 
6. 2006 spolu s Mgr. Janem Blahůškem samotného festivalu. Všechny získané 
materiály byly předány do archivu a hodnocení akce bylo publikováno 
v časopise Národopisná revue. Uvedených cest využíval PhDr. Jan Krist 
k jednání s představiteli Slovenské národní sekce CIOFF a Národného 

 66



osvetového centra, které je ústředním metodickým a poradenským pracovištěm 
na Slovensku.  
- Dalším partnerem NÚLK na Slovensku je Etnologický ústav SAV. PhDr. Jan 
Krist je členem redakční rady vědeckého časopisu Slovenský národopis a 27. 4. 
2006 se zúčastnil jednání jeho redakční rady a  18. 5. 2006 oslav 60. výročí 
založení Etnologického ústavu SAV. 
- Spolupráce s Domowinou, SRN - NÚLK udržuje už řadu let pracovní kontakty 
s Domowinou, Svazem Lužických Srbů v Budyšíně, SRN. Ve dnech 21. - 24. 7. 
2006 se PhDr. Jan Krist zúčastnil oslav 25 let činnosti Srbského folklorního 
souboru Wudwor, které se uskutečnily v obci Hórki. 
- NÚLK uzavřel s Mestem Detva, SR reciproční smlouvu o pořadech na festivalu 
Detva a MFF Strážnice věnovaných prohlášeným památkám světového 
kulturního nemateriálního dědictví – slovenské fujaře a slováckému verbuňku. 
-  Ve dnech 11. - 15. 7. 2006 se uskutečnila poznávací cesta odborných 
pracovníků NÚLK po slovenských muzeích v přírodě muzeum v Martině, Staré 
Lubovni, Zuberci, Pribylině, Bardějově, Svidníku a Banské Štiavnici. Cesty se 
zúčastnili PhDr. Jan Krist, Mgr. Petra Kalábová, Mgr. Jan Blahůšek a Mgr. 
Martin Šimša.  
- Ve dnech 16. - 19. 10. 2006 se PhDr. Jan Krist, Mgr. Petra Kalábová, Mgr. 
Martin Šimša zúčastnili mezinárodní konference na téma „Historické mlýny a 
mlýnská zařízení, jejich prezentace v muzeích v přírodě“, Pribylina, Slovensko.  
 
Spolupráce s domácími institucemi 
 
- V roce 2006 se prohloubila spolupráce s Národním informačním a pora-
denským střediskem pro kulturu v Praze a Valašským muzeem v přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm. Ředitel NÚLK je členem Ředitelské rady NIPOS 
v Praze a členem redakční rady časopisu Místní kultura, ve Valašském muzeu 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm působí jako člen Vědecké rady Valašského 
muzea v přírodě a člen redakční rady sborníku Museum vivum.  
- NÚLK je společně s NIPOS a FoS členem Koordinační rady pro folklor. 
Zástupci se sešli 19. 9. 2006 v Praze a řešili zejména zajištění průběhu Školy 
folklorních tradic, přehlídku choreografií a koordinaci termínů významných 
folklorních událostí, festivalů.  
- Dne 12. 4. 2006 se v Praze konalo setkání ředitelů folklorních festivalů. Za 
MFF Strážnice a Dětskou Strážnici se zúčastnili PhDr. Jan Krist, PhDr. Vlasta 
Ondrušová a Ludmila Horehleďová. 
- NÚLK byl přizván na setkání příspěvkových organizací Středočeského kraje, 
které se konalo 1. 12. 2006 v Kouřimi. Setkání se zúčastnili PhDr. Jan Krist a 
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Mgr. Jan Blahůšek a představili NÚLK jako centrální odborné pracoviště pro 
identifikaci, dokumentaci, uchovávání a šíření tradiční lidové kultury v ČR. 
- Mezi spoluprací spřátelených institucí typu muzeí, galerií, památkových ústavů 
vyniká rozsáhlá spolupráce se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti.  
Mgr. Martin Šimša je členem redakční rady sborníku Slovácko. PhDr. Vlasta 
Ondrušová působila jako členka nákupní komise pro sbírkovou činnost ve 
Slováckém muzeu v Uherském Hradišti a v Muzeu jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně, Mgr. Šimša působil v nákupní komisi v Rožnově pod Radhoštěm. 
- Česká národopisná společnost – jednání hlavního výboru se pravidelně účastnil 
Mgr. Martin Šimša. Připravována byla valná hromada a konference ČNS. Ve 
spolupráci s Mgr. Janem Blahůškem bylo realizováno slavnostní předávání cen 
ČNS v rámci MFF Strážnice 2006.  
- PhDr. Jan Krist vykonával činnost vyplývající  z členství v České komisi pro 
UNESCO, ve Státním fondu kultury, grantových komisích MK: Komise pro 
integraci cizinců, Komise pro integraci romské komunity, Komise pro kulturu 
národnostních menšin. PhDr. Jan Krist je rovněž členem redakční rady 
Malovaného kraje. 
- PhDr. Josef Jančář, CSc., PhDr. Vlasta Ondrušová, PhDr. Jan Krist a Mgr. Jan 
Blahůšek jsou také členy grantových  a konkurzních komisí MK pro oblast 
lidové kultury. 
- Na jednání kulturní komise města Strážnice zastupuje NÚLK Ludmila 
Horehleďová. 
 
 
C. IV. POŘADATELSKÁ ČINNOST 
 
61. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2006“ 
  
   Ve dnech 22. - 25. června 2006 se uskutečnil 61. ročník Mezinárodního 
folklorního festivalu "Strážnice 2006". Dramaturgicko-produkční rada složená ze 
šesti dramaturgů zaručovala uměleckou a odbornou úroveň pořadů na 
příslušných amfiteátrech. DPR se scházela v následujících termínech (13. 10. 
2005, 2. 2. 2006,  6. 4. 2006 a 4. 5. 2006), aby operativně řešila dané úkoly. 
Členové se zúčastňovali i všech společných jednání Programové rady MFF 
a Senátu programové rady. Programová rada MFF složená ze dvaceti tří členů a 
dvaceti tří autorů a konzultantů se scházela podle harmonogramu práce tohoto 
poradního orgánu. V období přípravy festivalu se uskutečnila  zasedání  25. 11. 
2005, 16. 2. 2006,  11. 5. 2006, 23. 6. 2006 a byla společná s jednáním Senátu 
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programové rady MFF. Senát je složen ze zasloužilých dlouholetých 
spolupracovníků NÚLK a tvoří jej dvanáct členů.    
Programová skladba MFF:       
Festivalové pořady byly, jako každoročně, realizovány ve všech prostorách 
festivalového areálu, včetně skanzenu a zámku. Příprava zahraničního pořadu se 
zkomplikovala tím, že se v posledním týdnu před festivalem omluvily dva 
soubory.   

 
ČTVRTEK  
   Prvním festivalovým dnem byl čtvrtek, kdy byl od 9.30 hod. na amfiteátru 
Bludník plánován Pořad zahraničních souborů pro školy. Z důvodu nepřízni-
vého počasí byl pořad přeložen do kulturního domu a zde se, vzhledem ke 
kapacitě sálu, realizovala dvě hodinová vystoupení, aby všechny přihlášené třídy 
mohly pořad shlédnout. Odpolední zkoušky už proběhly na amfiteátrech.  

 
PÁTEK 
   Odpolední pořad Tancem ovíněni autorů Františka Hrni a Ing. Miloslava 
Hrdého ve skanzenu byl pro velký zájem diváků v letošním roce o dvě hodiny 
prodloužen. Začínal již od 16.00 hod., do dění ve skanzenu se zapojili i diváci 
(zpěv a výuka tanců). Slavnostní zahájení 61. ročníku ve 20.00 hod. v amfiteátru 
Bludník autora Ing. Vítězslava Hořáka patřilo strážnickým souborům. Od 20.30 
hod. navázal pořad přibližující období tureckých nájezdů s názvem Okolo 
Moravy chodníček krvavý autorky Mgr. Lucie Uhlíkové, Ph.D. Ve 22.30 hod. 
začal pořad zahraničních souborů autora Mgr. Juraje Hamara, Ph.D. s názvem 
Z krajin za obzorem. Přestože se v pořadu představily pouze čtyři zahraniční 
soubory, jejich kvalita byla na velmi dobré úrovni a diváky pořad zaujal. Se 
zvláštním ohlasem se setkalo vystoupení souboru Trenčan z Trenčína. V amfi-
teátru Zahrada byly ve 23.00 hod. v pořadu Promítání filmů s národopisnou 
tematikou promítnuty tři dokumenty - Nominace slováckého verbuňku pro zápis 
do UNESCO, Folklorika věnovaná nominacím UNESCO a dokument k 50. 
výročí založení NÚLK.  
   Páteční, sobotní a nedělní zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve 
festivalovém areálu s názvem Noc s hudci a Zábavy připravili a organizovali 
Mgr. Jan Blahůšek a Vojtěch Ducháček.  
 
SOBOTA 
Amfiteátr Bludník - Ceny Národopisné společnosti za rok 2005 byly předány 
v amfiteátru Bludník před začátkem hlavního sobotního pořadu. Ve 20.30 hod. 
začal regionální pořad Lašska s názvem … z dávných věků až i dnes… Putování 
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nezarostlými chodníčky hor, údolí a břehů řek našeho Lašska autorky Kateřiny 
Macečkové. Záměrem pořadu bylo představení předních folklorních kolektivů a 
sólistů a jejich prostřednictvím také různého stupně a míry stylizace zpraco-
vaného původního písňového a tanečního materiálu tohoto regionu.  
Amfiteátr Zahrada - V 9.00 hod. byly v amfiteátru Zahrada zahájeny sobotní 
pořady tradičně Soutěží o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku autorského 
kolektivu Mgr. Davida Pavlíčka, Mgr. Jana Miroslava Krista a PhDr. Karla 
Pavlištíka, CSc. V letošním roce soutěžili verbíři od obnovení této soutěže v roce 
1986 již po jedenadvacáté. Výběrového kola se zúčastnilo třicet tři verbířů, do 
finále postoupilo osm z nich a k nim se přidalo osm vítězů regionálních kol a 
vítězů z r. 2005. Celkem tedy ve finále soutěžilo šestnáct verbířů. Finále soutěže 
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku začalo ve 14.30 hod. Novým typem 
pořadu ve festivalové koncepci byl pořad autora Mgr. Miloše Vršeckého 
Zazpívejme sobě a pospolu… Místopis v písních naší země, který začal v 17.30 
hod. Autor vycházel z poznání, že dochází k pozvolnému úpadku paměti široké 
veřejnosti o znalosti lidových písní. Pozoroval však, že právě na folklorních 
festivalech je množství diváků, kteří si touží zazpívat „pospolu“ a znale. Chtějí 
zpívat písně z různých oblastí a regionů a nechtějí pouze naslouchat. Proto 
předložil DPR koncepci hudebního pořadu, ve kterém by je jednalo o nenásilnou 
výuku lidových písní z různých oblastí. Pořad by byl trvalou součástí 
programové skladby festivalu (jako např. soutěž verbířů či soutěž zpěváků a 
muzik) a každý rok by byl věnován určitému tématu (místopis v lidové písni, 
láska, obřadní písně, vojenské písně apod.). Zkušební pořad se setkal s velkým 
ohlasem diváků a bude počítáno s jeho zařazením i v dalších ročnících. 
Posledním sobotním pořadem na tomto amfiteátru byl od 24.00 hod. Folklor 
s hvězdičkou aneb Láska a erotika ve folkloru autorů Mgr. Davida Pavlíčka a 
Ing. Ladislava Šimečka. Pořad humornou formou přiblížil ožehavá témata 
intimního života.    
Amfiteátr Zámek - Ve 14.00 hod. patřil amfiteátr Zámek folkovým kapelám a 
zpěvákům v pořadu Strážnické doteky - na pomezí žánrů - pozvánka na 
Starobrno Festival Slunce. Pořad připravený FoS ČR pod autorským vedením 
Mgr. Radky Ehrenbergerové Spojení - spojeni zde byl realizován od 18.00 hod. 
Pořad představil soubory z různých regionů republiky s jejich úspěšnými 
choreografiemi z přehlídky Prameny. Ve 22.30 hod. se před přeplněným 
hledištěm amfiteátru v repríze pořadu Z krajin za obzorem opět představily 
všechny zahraniční soubory.   
Budova zámku - V renovovaném rytířském sále se během soboty vystřídaly tři 
pořady a dva z nich byly ještě reprízovány. V 10.00 hod. autor pořadu Folklorní 
klub. Kdo tu knihu ukradne, tomu ruka upadne PaedDr. Jiří Jilík seznámil 
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přítomné zájemce s nejnovější knižní produkcí s národopisnou tematikou, a to 
jak s literaturou odborného rázu, tak i s literaturou populárně naučnou či 
literaturou faktu. Pořad byl koncipován jako beseda moderátora pořadu 
s autorem, editorem případně jinou osobou se vztahem ke knize. Pořad navázal 
na prodejní výstavu Folklorica, kde si mohli zájemci propagovanou literaturu 
zakoupit. Po skončení tohoto pořadu v 11.30 hod. Doc. Eva Kröschlová v pořadu 
Taneční paralely přiblížila divákům spojitost folklorních tanců s tanci 
historickými. Praktické ukázky pak mohli shlédnout v pořadu Rudolfinské tance 
od 14.30 hod. a v repríze v 16.30 hod. Prostor rytířského sálu byl pro předvedení 
ideální a i tento žánrově odlišný pořad se setkal s velkým ohlasem diváků. 
V expozici hudebních nástrojů ve strážnickém zámku jsou uspořádávány již 
tradičně komorní hudební pořady. V roce 2006 byl pořad Hudba na zámku 
věnován osobnosti sběratele Františka Bartoše, autorkou byla PhDr. Martina 
Pavlicová, CSc. Pořad byl založen na čteném textu a hudebních ukázkách 
v podání dvou cimbálových muzik. Pro velký zájem diváků a vzhledem 
k omezené kapacitě sálu byl pořad realizován celkem třikrát v 11.00 hod., 
ve 14.00 hod. a v 16.00 hod.      
Skanzen - Ve skanzenu začaly pořady v 10.00 hod. Folklorní škola-mravů 
stodola s podtitulem Uvážu si šátek předznamenala velký odpolední zvykoslovný 
pořad s hodovou tematikou. Autorka pořadu Mgr. Marta Kondrová seznámila 
diváky s různými způsoby vázání krojových šátků na Uherskohradišťsku. Od 
10.30 hod. na amfiteátru dětské soubory v pořadu „Špity, špity, šupity brabec…“ 
pod autorským vedením Mgr. Zdeňka Vejvody rozvinuly ve svých hrách 
nekonečnou říši dětské fantazie. Pořadu byla udělena Cena MFF. V 11.00 hod. 
začal pořad Dětský dvůr. Příběhy za tkalcovským stavem autorek PhDr. Blanky 
Petrákové a Mgr. Markéty Pavlištíkové, který poučil děti o zpracování textilních 
rostlinných vláken (lámání a pročesávání lnu, předení, různé druhy tkaní apod.). 
Nechyběly ani  hry a soutěže, výuka písní a loutkové divadlo. Od 11.00 hod. až 
do 19.00 hod. byl realizován další pořad z cyklu Přehlídka tradičních řemesel 
autora Mgr. Martina Šimši, ve kterém se prezentovali současní držitelé ocenění 
Nositel tradice lidového řemesla i řada dalších řemeslníků. Souběžně 
s přehlídkou řemeslníků byl ve skanzenu další pořad stejného autora Museum 
vivum, který byl zaměřen na oživení objektů lidového stavitelství. Drama-
turgicky navazoval na pořad o vázání šátků a o hodových zvycích v tomto 
regionu. V amfiteátru se ve 14.30 hod. v soutěžním pořadu Zahrajte nám, 
muzikanti, vesele! autorky Anny Maděričové sešly dětské cimbálové muziky 
z Moravy, aby zde změřily své síly. Toto setkání bylo premiérové - jednalo se o 
muziky ještě neznámé, přesto na velmi dobré úrovni. Oceněni byli nejenom 
zpěváci, ale také nejlepší primáška. Pořad byl věnován památce uhersko-
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hradišťského cimbalisty Jaroslava Čecha. Od 16.30 hod. PhDr. Ludmila Tarca-
lová připravila zvykoslovný pořad Hody, milé hody, který diváky seznámil 
s hodovými obchůzkami s právem na Uherskohradišťsku. Zástupci jednotlivých 
obcí se představili v autentických svátečních krojích s příslušnými hodovými 
atributy. Pořad byl vysoce ceněn předvedením pro ukázky bohatého krojového 
materiálu daného regionu.  
Město - Sobotní den začal v 9.00 hod. v kostele sv. Martina hudebním pořadem 
Bože, miłý Bože. Návraty ke zbožnosti v horňácké písni. Pořad byl velmi úspěšný 
a divácky hojně navštívený. Od 15.00 do 17.00 hod. prošel městem slavnostní 
průvod účinkujících, jehož uspořádáním byl pověřen Vladimír Jaroš.  
 
NEDĚLE 
Amfiteátr Bludník - Ve 13.30 hod. byl v amfiteátru Bludník reprízován pořad  
…z dávných věků až i dnes, od 15.30 hod. byla druhá repríza zahraničního 
pořadu Z krajin za obzorem, po níž následoval ceremoniál Slavnostního ukončení 
festivalu a předání Ceny MFF a titulu Laureát MFF.   
Amfiteátr Zahrada - V 10.00 hod. v přímém přenosu Českého rozhlasu autoři 
hudebního pořadu Bezejmenní básníci. Poetika v lidové písni očima zpěváckých 
a písničkářských osobností Břetislav Rychlík a RNDr. Jiří Plocek v projevu 
výrazných interpretů, zpěváků lidových písní i písničkářů poukázali na 
prorůstání lidové poetiky do tvorby současných tvůrců. Pořad byl oceněn Cenou 
MFF.     
Amfiteátr Zámek - V 10.00 hod. patřil tento amfiteátr Volným vystoupením 
souborů autora Milana Zelinky. Od 12.00 hod. se zde měli možnost setkat jak 
členové našich a zahraničních souborů, tak i  diváci při vzájemné výuce tanců 
v pořadu Tance s přáteli - škola tradičních tanců světa pro začátečníky a mírně 
pokročilé strážnické diváky pod vedením autorky Mgr. Ľubice Herzánové. Ve 
14.30 hod. začal pořad autora Vojtěcha Ducháčka Odpoledne s dechovkou 
s podtitulem Hrají Zlaté křídlovky.  
Skanzen - Repríza pátečního vinařsko-tanečního pořadu Tancem ovíněni pro-
běhla od 13.30 hod.   
- Po dobu všech tří festivalových dnů probíhala v budově zámku prodejní 
výstava materiálů s folklorní tematikou "Folklorica"-  knihy - audio - video. 
V neděli v 9.00 hod. se účinkující i návštěvníci festivalu měli možnost zúčastnit 
slavnostní bohoslužby v kostele Nanebevzetí P. Marie. 
- Skladbu celého letošního ročníku tvořilo celkem 32 pořadů, ve kterých 
vystoupilo  1.800 účinkujících z ČR a 160 účinkujících ze zahraničí. Festivalu se 
zúčastnily 4 zahraniční soubory - Severní Kypr, Slovensko, Srbsko a Venezuela. 
Ze Slovenska byly ve Strážnici kromě souboru Trenčan z Trenčína a divadla 
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Teatro Carnevallo, také Helena Zahradníková ze Žiliny a Zuzana Homolová 
z Bratislavy. Z ČR se festivalu zúčastnilo 85 souborů a skupin, 64 soutěžících ve 
zpěvu a tanci, 55 lidových řemeslníků. V zábavních střediscích ve festivalovém 
areálu se vystřídalo 13 cimbálových a 6 dechových hudeb. Do propagace 
festivalu se zapojila veřejnoprávní média Česká televize a Český rozhlas, dále 
Rádio Proglas a regionální televizní kanály. Mediální propagace silně ovlivnila 
návštěvnost festivalu. Festival navštívilo více než 16.000 návštěvníků. 
Amfiteátry byly téměř při všech pořadech naplněny. Pro zajištění pobytu 
souborů a štábů bylo využito ubytovacích a stravovacích kapacit v internátech, 
školách, hotelích a rekreačních střediscích jak ve Strážnici, tak i v okolí.  
Strážnický festival spolupracuje i s některými festivaly, které jsou realizovány 
v předcházejícím nebo následujícím týdnu konání MFF a to tak, že některé 
zahraniční soubory od nich přebírá nebo naopak předává na další festivaly (jedná 
se hlavně o MFF ve Frýdku-Místku, Myjavské slavnosti, Vsetínský krpec nebo F 
scénu v Brně). Pro zahraniční soubory, které jsou hosty strážnického festivalu po 
celý týden, byla sjednána i další vystoupení v okolí Strážnice, na Uhersko-
hradišťsku, Uherskobrodsku a v Brně na festivalu F scéna.   
 
 
Cena MFF „Strážnice 2006“ byla udělena pořadu „Špity špity, šupity brabec…“ 
autora Mgr. Zdeňka Vejvody - za originální a výborné režijní zpracování tématu 
a pořadu „Bezejmenní básníci“ autorů  Břetislava Rychlíka a RNDr. Jiřího 
Plocka - za osobitý autorský přínos.  
 
 
Titul Laureát MFF „Strážnice 2006“ byl udělen: 
- Sborečku žen z Lipova - za působivý pěvecký výkon v pořadu „Bože, miłý 
Bože“, 
- Doc. Evě Kröschlové - za poutavou prezentaci historického tanečního materiálu 
v pořadu „Taneční paralely“,  
- Cimbálové muzice Stanislava Gabriela z Babic - za přesvědčivý interpretační 
výkon v pořadu  „Folklor s hvězdičkou“, 
- Souboru Světlovan z Bojkovic - za osobitost tanečního projevu v pořadu „Okolo 
Moravy chodníček krvavý“,  
- Manželům Vlčkovým ze souboru Ostravica - za působivou interpretaci tance 
„starodávný“ v pořadu „… z dávných věků až i dnes…“ 
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Výsledky soutěží   -  61. ročník MFF "Strážnice 2006" 
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku   

1.   Jakub Džubera, Kyjov  
2.   Josef Létal, Hrušky 

    3.   Josef Machálek, Lipov 
 
Anketa  diváků:       Michal Horák, Jalubí 
Cena poroty seniorů:   Mgr. Jan Miroslav Krist 
      PhDr. Karel Pavlištík, CSc.                                    
 
Soutěž zpěváků z pořadu „Zahrajte nám, muzikanti, vesele!“ 
      1.  Martin Husák, Klobouky u Brna 
       2.  Alice Svobodová, Ostrava 
       3.  Jana Zaviačičová, Rožnov pod Radhoštěm 
 
Cena pro nejlepšího primáše: Marie Matoušková, Olomouc 
Cena diváků:                Ondřej Nakládal, Olomouc 
Cena dětské poroty:  Kateřina Zetková, Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
24. ročník festivalu "Dětská Strážnice 2006" 
  
   Festival Dětská Strážnice se konal ve dnech  26. a 27. 5. 2006 a zúčastnilo se 
ho celkem 12 dětských souborů, skupin a cimbálových muzik z Čech, Moravy a 
Slezska. V pořadech vystoupilo 430 dětí. Pořady připravovaly autorské kolekti-
vy, které se scházely spolu se členy programové rady Dětské Strážnice na 
jednáních programové rady ve dnech 24. 11. 2005, 16. 2. 2006 a 20. 4. 2006. 
Původně stanovený termín festivalu 2. - 3. 6. 2006 byl kvůli vyhlášení voleb 
přesunut o týden dopředu.  
Programová skladba : 
   V pátek 2. 6. 2006 v 16.00 hod. prošel městem slavnostní průvod, jehož 
autorkou byla Eva Vajčnerová. Průvod skončil na Náměstí Svobody, kde byl 
festival zahájen krátkým neoficiálním ceremoniálem. Po něm se v několika-
minutových ukázkách předvedly všechny zúčastněné soubory včetně stráž-
nického Danájku, který reprezentoval strážnické dětské soubory a zatančil tanec 
„podšable“, oceněný v okresní přehlídce ZUŠ. V 16.30 hod. začal pořad autorky 
Hany Vašulkové Od svatého Blažeje pije skřivan z koleje, ve kterém dětské 
soubory ze Slovácka v jarních zvykoslovných obřadech představily život na 
vesnici od masopustu, přes vynášení smrtky, velikonoční zvyky, otvírání studá-
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nek až po svatojánské čarování. V pořadu vystoupily soubory Břeclavánek 
z Břeclavi, Dolinečka ze Starého Města, Kyjovánek z Kyjova, Štěpnička z Veselí 
nad Moravou a Veličánek z Velké nad Veličkou. Večerní pořad Disco bál - irské 
tance, který připravil kolektiv pracovníků Domu dětí a mládeže ve Strážnici pod 
vedením Marie Knitlové, byl kvůli nepříznivému počasí přeložen do prostor 
kulturního domu. Celý sobotní den pak byl poznamenán nepřízní počasí a  
komponované pořady byly realizovány v kulturním domě (od ranních zkoušek 
bylo postupováno podle ústupového plánu). Pouze pořad tvůrčích dílen, her a 
soutěží Písnička je svět autorek Marie Knitlové a Jany Šulcové z DDM ve 
Strážnici, nebylo možné pro technickou náročnost a nedostatek prostor ze 
skanzenu přemístit. Během dopoledne se částečně vyjasnilo a tak bylo možné 
naplnit záměr pořadu. Jednotlivá stanoviště, označená názvy písniček, 
zaměřovala svou činnost vždy na daný text („Pec nám spadla“ - stavění komínu 
z polystyrénových kostek, „Utíkej, Káčo, utíkej“ - točení dřevěnou káčou apod.). 
Na žádost FoS vystoupil před zahájením hudebního pořadu dětský soubor 
z KLDR, který v době konání Dětské Strážnice pobýval v ČR. V 10.30 hod. 
vystoupily dětské kapely (cimbálové muziky Břeclavánek z Břeclavi, Kyjovánek 
z Kyjova, Malá Jasénka ze Vsetína, Veličánek z Velké nad Veličkou, ZUŠ 
z Uherského Ostrohu a kapela Šmidlátka z Pardubic) v pořadu Muzikanti, hrajte! 
Lúbí sa ně, lúbí, to tvoje ménečko… autorek PhDr. Romany Habartové a 
Magdaleny Múčkové. Závěr festivalu  patřil od 14.30 hod. celostátnímu pořadu 
Formanskou cestou, jehož autorkou byla Jitka Vítková. Nosným tématem bylo 
putování formanského vozu jednotlivými kraji a v každém předvedl příslušný 
soubor specifickou ukázky místního folkloru. Účinkovaly soubory Břeclavánek 
z Břeclavi, Hlubinka z Ostravy, Jiskřička z Plzně, Malá Jasénka ze Vsetína, 
Prácheňáček ze Strakonic, Radost a Holoubek z Pardubic. Návštěvnost festivalu 
byla poznamenána nepříznivým počasím. Propagace festivalu byla zajišťována 
programovými skládačkami a plakátem souběžně s propagací MFF, dále pak 
elektronickými médii. Samostatně byla propagována prostřednictvím ředitelství 
škol a školských úřadů. Pořadateli festivalu jsou Národní ústav lidové kultury a 
Město Strážnice ve spolupráci s Folklorním sdružením ČR. Festival se uskutečnil 
za finanční podpory MK. 
 
Aktivity v areálech NÚLK 
 
30. 4. 2006 - Zahájení výstavní sezóny NÚLK s pořadem „stavění máje“ 
Každoročně bývá návštěvnická sezóna ve skanzenu zahajována stavěním máje 
strážnickými soubory ve vinohradnickém areálu. V roce 2006 kvůli nepřízni-
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vému počasí musela být tato akce zrušena. Stavění máje se pak uskutečnilo o 
týden později a provedli ho zaměstnanci NÚLK.   
 
25. - 27. 5. 2006 - Abeceda řemesel pro školy 
Program byl zaměřen na žáky základních škol a byl rozšířen o sobotu 27. 5., kdy 
v areálu MVJVM probíhal festival Dětská Strážnice. Záměrem bylo představit 
dětem řemesla, další výrobní činnosti a domácí práce, související se zpracováním 
textilních plodin a výrobou oděvu a péčí o něj. Toto tématické vymezení nabídlo 
celou řadu rozmanitých pracovních a výrobních činností, stejně širokou, jak je 
variabilní a bohatá paleta lidového oděvu. Prezentovala se nejen řemesla textilní, 
jako např. vyšívání, háčkování, předení, ale také práce např. z kůže, přírodních 
pletiv či výroba umělých květin. 
 
Dětská Strážnice 2006 (26. - 27. 5. 2006 ) a 61. ročník MFF Strážnice 2006 (22. 
- 25. 6. 2006) jsou hodnoceny samostatně. 
 
23. 7.  2006 - Folklorní odpoledne ve skanzenu  
V pořadu vystoupili členové souboru Omladina z Vacenovic s programem, který 
si soubor připravil pro své turné po Anglii.           
 
13. 8. 2006 - Folklorní odpoledne ve skanzenu 
Toto odpoledne bylo profilovým vystoupením souboru Světlovan  z Bojkovic. 
Spolu s ním se v krátkém pásmu představil i „dorost“ souboru - Světlovánek. 
Jednotlivá taneční čísla se střídala s vystoupením cimbálové muziky a 
pěveckými čísly sólistů a ženského sboru.  
 
21. 8. 2006 - Setkání souborů 
Mimo plánované folklorní akce se ve skanzenu dne 21. 8. 2006 uskutečnilo 
setkání souborů. Soubor Marýnka z Vracova a jejich družební soubor Lusco o 
Fusco z města La Guarda ze Španělska přizvaly k účasti soubor Žerotín ze 
Strážnice.  
 
3. 9. 2006 -  9. ročník Folklorolympiády „Strážnice 2006“   
Přípravou Folklorolympiády byl pověřen vítěz předcházejícího ročníku - soubor 
Danaj ze Strážnice, který pro sportovně kulturní odpoledne zvolil téma 
„Večerníčkovy příběhy ve Folklorolympiádě“. Tomuto tématu byly přizpůsobeny 
jednotlivé soutěžní discipliny, oblečení a výstroj členů jednotlivých družstev - 
zástupců folklorních souborů nejen ze Strážnice a okolí, ale také z Uhersko-
hradišťska a Uherskobrodska. Soutěží se zúčastnilo šest kolektivů - Cifra 
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z Uherského Hradiště,  Demižón ze Strážnice, Dolina ze Starého Města, Old 
Stars Břeclavanu z Břeclavi, Pentla z Boršic u Buchlovic a Světlovan z Bojkovic. 
Vítězem se stalo družstvo souboru Dolina ze Starého Města, které bude 
připravovat další ročník Folklorolympiády.  
 
21. - 22. 9. 2006 - Podzim na dědině 
Program byl zaměřen na seznámení školní mládeže s tradičními způsoby 
hospodaření a života na moravské vesnici přelomu 19. a 20. století. V rámci 
objektů a areálů byla vytipována jednotlivá stanoviště, kde byly skupiny dětí 
seznamovány s vybranými činnostmi závěru hospodářského roku. Snahou bylo 
nejen předvést odpovídající prostředí a techniky práce (některé předvedli sami 
pamětníci soukromého hospodaření), ale také umožnit dětem jednotlivé práce 
osobně vyzkoušet. Statické ukázky byly střídány pohybovými bloky se soutěžní 
tématikou, které umožnily odreagování a následnou koncentraci dětí. Tématem 
programu byla sláma a víno, jeho sklizeň, zpracování a využití. 
 
 
2. - 6. 12. 2006 - Radujme se, veselme se….          
Pořad byl v sobotu a neděli určen pro širší veřejnost, v pondělí až středu pro 
objednané školní výpravy. V pořadu se představilo 11 řemeslníků (draní peří, 
loupání fazole a kukuřice, výroba vánočních ozdob z kukuřičného šustí, slámy, 
vyřezávání figurek, výroba dřevěných hraček, výroba svíček ze včelího vosku, 
vizovické pečivo aj.), pořad obohatily obchůzky Lucek, Tří králů, koledníků 
s pastýřem a mikulášská obchůzka. Součástí pořadu v pondělí, v úterý a ve 
středu byly tvůrčí dílny pro děti, kde si děti vyzkoušely zpracovávání kynutého 
těsta, zdobení perníčků nebo výrobu vánočních ozdob. Také byly připraveny 
soutěžní otázky k tématu vánočních zvyků a obyčejů. Pořad je velmi oblíben jak 
u široké veřejnosti, tak u školních výprav.  
 
Spolupráce při pořádání dalších akcí  
 
- Ve dnech 20. – 26. 3. 2006 se v prostorách zámku uskutečnila výstava 
Avantgardní a modelová tvorba SOŠ oděvní Strážnice spojená s módní pře-
hlídkou. 
- NÚLK spolupracoval na přípravě akcí Domu dětí a mládeže ve Strážnici, které 
byly realizovány v areálu parku (23. 4. – Den Země, 17. 9.  – Krtkovy příhody, 
8. 10. – Slavnost padajícího listí) a dne 27. 8. 2006 s farním společenstvím ve 
Strážnici na pořadu Pohádkový les.  
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- Dne 9. 9. 2006 se NÚLK podílel na přípravě a realizaci akce Vinobraní, 
pořádané Městem Strážnice. 
- NÚLK se organizačně a odborně podílel na přípravě a realizaci Jihočeského 
folklorního festivalu „Kovářov“ (2. – 4. 6. 2006), Jihočeského zpěváčka ve 
Zvíkově (8. 4. 2006), Jihočeské slavnosti v Českých Budějovicích (5. 8. 2006). 
- Dne 1. 4. 2006 byly v Divadle Bolka Polívky v Brně uděleny ceny FOSKAR - 
ocenění za výrazné počiny v oblasti hudebního a tanečního folkloru jednotliv-
cům, folklorním skupinám a souborům. Vyhlašovatelem a pořadatelem projektu 
je NADAČNÍ FOND Foskar, NÚLK je spolupořadatelem. 
- V Jiráskově divadle v Novém Bydžově se dne 25. 6. 2006 uskutečnila 
Celostátní přehlídka choreografií, jejímž hlavním pořadatelem byl NIPOS a 
NÚLK spolu-pořadatelem. Přehlídky se zúčastnily folklorní soubory, které 
představily nové choreografie ve svém repertoáru.  
- Dne 8. 10. 2006 se uskutečnil v expozici hudebních nástrojů ve strážnickém 
zámku koncert v rámci Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik, pořádaný 
Kulturním klubem Uherské Hradiště. 
- Ve dnech 14. - 16. 7. 2006 byla část areálu parku pronajata pro pořádání akce 
Starobrno-festival Slunce, v období 17. 7. - 19. 8. 2006 byl amfiteátr Zahrada 
pronajat pro provoz letního kina, dne 19. 8. 2006 amfiteátr Zámek pro koncert J. 
Nohavici. 
 
 
C. V.   PÉČE O SBÍRKY A VÝSTAVNÍ ČINNOST 
 
Sbírkové fondy a  jejich evidence 
 
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost NÚLK při jednáních ve dnech 27. 6. 
2006 a 14. 12. 2006 doporučil k zařazení do sbírek předměty, které byly následně 
řádně zaevidovány a zařazeny do elektronické databáze Bach. Nově získané 
předměty do „podsbírky etnografické“ představují zejména doklady lidového 
oděvu a vybavení domácnosti. Do „podsbírky další – současná řemeslná výroba“ 
byly zařazeny: betlem, dřevěné hračky, výrobky z keramiky, krpce, střevíce, 
brousky, košíky, misky, vlněné rukavice, kovářské výrobky, výrobky ze slámy, 
pletené ošatky aj. Do studijního fondu byly zařazeny především oděvní doplňky. 
Dne 21. 11. 2006 byla do centrální evidence sbírek CES na odboru Muzeí a 
galerií MK ČR nahlášena nová přírůstková čísla 1/2006-91/2006.  
- V roce 2006 pokračovaly práce v evidenci a dokumentaci sbírek a byly 
zaměřeny na fotodokumentaci trojrozměrných sbírkových předmětů, digitalizaci 
svitkových negativů, skleněných negativů a fotografických pozitivů, dále na 
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tvorbu databází sbírkových předmětů.  V systému BACH v roce 2006 pracovaly 
moduly: přírůstková a inventární kniha Sbírky NÚLK, podsbírka Etnografická, 
podsbírka Další - současná řemeslná produkce a folklorní materiál z jihovýchod-
ní Moravy. Práce na tvorbě databází zintensivněly v souvislosti s přiřazováním 
fotografií sbírkových předmětů, které se staly zpětnou kontrolou správnosti 
evidenčních čísel i druhostupňového popisu. V současné době disponuje 
fotografickou přílohou, kterou tvoří jeden a více snímků, více než polovina 
Sbírky NÚLK tj. 15.000 evidenčních jednotek. Sbírka současné řemeslné 
produkce je snímky dokumentována kompletně. 
- Souběžně s doplňováním informací k jednotlivým předmětům probíhala i jejich 
systematizace - členění na tématické podskupiny (v navigačním systému BACH 
jsou zpracovány  fond textilu, oděvu a domácnosti). 
 - Novým počinem na poli vytváření vědeckých databází byl vznik Archivu 
událostí, v němž byly v elektronické podobě evidovány výzkumové karty. 
Zahájeno bylo postupné zpracovávání rozsáhlého folklorního materiálu dr. 
Pavelčíka. 

 
           Revize sbírkového fondu 

 
- V roce 2006 pokračovala započatá revize fondu ikonografických dokladů, 
obsahujících fotografické pozitivy, negativy a skleněné negativní desky. Součástí 
revize je umístění předmětů do ochranných obalů a jejich nová lokace v depo-
zitáři D4 v pivovaru. Byla provedena fyzická inventarizace souboru 2.830 ks 
skleněných negativů, u 2.164 ks byla provedena změna uložení, dále bylo 
zkontrolováno a uloženo bylo 1.645 ks negativů.  
- Při stěhování a ukládání obrazů v novém depozitáři v pivovaru proběhla jejich 
revize. Ve dnech 29. 3. - 31. 3. 2006 proběhla revize zapůjčených předmětů 
z fondu dýmky ve státním zámku Jánský Vrch, Národní památkový ústav 
Olomouc.  

 
Uložení a ochrana sbírkových předmětů  
 
   Již v roce 2005 byla díky podpoře MK z projektu ISO pořízena část regálového 
systému do depozitáře v objektu pivovaru. V roce 2006 byl z uvedeného projektu 
získán příspěvek na pořízení další části regálového systému, tentokrát pro 
uložení textilních sbírek. Textilní sbírka (cca 2 000 ks předmětů) byla uložena 
podle nového systému třídění a proveden přepis uložení v databázi BACH. Byl 
vypracován projekt na další část depozitárního regálového vybavení depozitáře a 
podána žádost o příspěvek z projektu ISO na MK ČR v následujícím roce. 
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- V depozitáři H4 probíhala rozsáhlá plošná fotodokumentace a s ní spojená 
kontrola uložení předmětů. Ve dnech 12. 4. 2006 a 27. 10. 2006 bylo provedeno 
plynování depozitářů. 
- Po celý rok probíhalo průběžné konzervování sbírkových předmětů. Ošetřeno 
bylo 190 ks textilních sbírek, konzervovány byly dřevěné i kovové předměty 
(např. soubor včelích úlů a včelařského vybavení, rámy obrazů, další předměty 
z domácnosti) a velký soubor obuvnické dílny (cca 130 ks předmětů). 
- Z historického mobiliáře byly restaurovány vitríny ze zámecké knihovny, psací 
stůl.  
- Zadáno bylo poptávkové řízení na restaurování osmi historických obrazů pro 
Centrum lidových tradic. Pro realizaci byli vybráni ateliér sv. Lukáše, Brno a 
Marek Králík, Praha.   
 
Výstavní činnost 
 
- Výstava Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR byla po část roku 
instalována v Telči, v létě byla převzata Městským úřadem Jičín a zpřístupněna 
v rekonstruovaných prostorách Valdštejnské lodžie. Na podzim byla předána 
Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde si ji návštěvníci mohli prohlédnout 
v měsících říjen a listopad. 
- U příležitosti předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel v Jičíně byla 
uspořádána výstava Nositelé tradice 2006 (M. Šimša), na níž byly prezentovány 
výrobky všech oceněných výrobců z dosavadních šesti ročníků.  
 
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy  
   U vstupu do nádvoří a ve vstupní budově do areálu MVJVM byl umístěn nový 
informační systém (základní informace o provozu muzea vesnice). Před 
zahájením návštěvnické sezóny proběhla reinstalace některých stávajících 
expozic (vybavení komory D4, příprava katru k provozu D5, úprava interiéru 
jizby, síně, kuchyně a komory objektu H13), opravy podlah (B6, H14), výměna 
trámů a omítky v komoře C13. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy navštívilo 
23.087 návštěvníků. 
 
Zámek 
   V zámku byly kromě stálých zámeckých expozic a  expozice Nástroje lidové 
hudby v České republice zpřístupněny dvě nové výstavy: „V národním duchu 
1895 – 1925 od národopisné výstavy v Praze k výstavě dekorativních umění 
v Paříži“ a „50. výročí Národního ústavu lidové kultury“, která se ohlédla na 
začátky a průběh padesátileté činnosti NÚLK. Slavnostní vernisáž první výstavy 
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se stala dne 28. 4. součástí oslav k 50. výročí založení ústavu. Druhá výstava 
byla nejdříve instalována v Kulturním domě Strážničan při příležitosti slav-
nostního shromáždění k uvedenému výročí, následně byla převezena do 
výstavních prostor zámku. V dubnu 2006 byl do zámecké kaple po provedení 
restaurátorských prací instalován původní oltář (z dochovaného majetku rodu 
Magnisů). Oltář se podařilo získat z Římskokatolické farnosti sv. Mořice 
v Kroměříži. Interiér kaple byl doplněn o rytiny křížové cesty a další předměty. 
V kapli byla 28. 4. u příležitosti 50. výročí NÚLK sloužena děkovná mše svatá, 
dne 29. 4. byla sloužena mše svatá za rodinu Magnis, jíž se zúčastnili dosud 
žijící potomci.  Zámecké výstavy a expozice si v období 30. 4. – 31. 10. 2006 
prohlédlo 4.377 návštěvníků. 
 
  
C. VI.  PÉČE O PAMÁTKY A ÚDRŽBA AREÁLŮ  
 
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy 
 
- V areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy byla prováděna běžná údržba 
zeleně (sečení porostů, klestění stromů, údržba vinice, postřiky). Bylo provedeno 
šetření stavu zeleně a zadána její inventarizace. 
- V objektu D6 byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení (bourací 
práce, kanalizace, fekální jímka, vyzdění příček, obklady, dlažby, instalace 
zdravotechniky, topení, zateplení, výměna oken, dveří, omítky, malby, nátěry, 
okapový chodník, terénní úpravy pro bezbariérový přístup). 
- Na objektech B9, B5 a C15 byly realizovány opravy střešních krytin, drobnější 
opravy byly provedeny i na dalších objektech. Připraveny byly základy pro 
drobnou stavbu (krmíku) u objektu H13, pro uložení nadměrných sbírkových 
předmětů byl zhotoven přístřešek u objektu G11-14. U objektů D4, B5 a C6 byly 
opraveny kamenné chodníky. 
- V okolí mlýnských staveb D4, D5 proběhla modelace terénu. Na horizontu byly 
vysazeny skupiny dubů.       
- V roce 2006 byla vykoupena dřevěná stodola v obci Hrušky. Rozebrání a 
převozu objektu do areálu MVJVM předcházela podrobná dokumentace a 
zaměření. Následně byly na vytypovaném místě v areálu MVJVM provedeny 
terénní úpravy, vybudovány základy a stodola opět postavena. Zničené části byly 
nahrazeny novými, včetně střešní krytiny. Veřejnosti bude objekt po dokončení a 
zkolaudování v r. 2007, ve kterém je plánována expozice hasičské zbrojnice a 
bude sloužit i  pro kulturně výchovné pořady, zpřístupněn při příležitosti zahájení 
návštěvnické sezóny v květnu 2007. 
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Budova Zámek 
 
- Část Purkrábka – do konce měsíce dubna probíhalo na MK schvalování 
investičního záměru na dokončení akce „Obnova zámku ve Strážnici – část 
Purkrábka“. Dopisem 15. 5. 2006 byl oznámen příslib financování dokončení 
akce ve výši 12,9 mil. Kč a nařízeno vypsání výběrového řízení na zhotovitele 
prací. Dne 2. 6. 2006 byla uzavřena mandátní smlouva na vykonání výběrového 
řízení, včetně zadávací dokumentace. V měsících červen – srpen probíhalo na 
MK schvalování dokladů výběrového řízení. Výběrové řízení se uskutečnilo za 
účasti zástupců MK ve Strážnici dne 13. 8. 2006 a dne 30. 8. 2006 byl vydán 
souhlas MK se zadáním realizace akce. Souhlas s návrhem smlouvy o dílo 
s firmou Archatt, s. r. o. vydalo MK dne 2. 10. 2006, smlouva o dílo byla 
následně 9. 10. 2006 v NÚLK podepsána. Dne 7. 11. 2006 bylo vydáno 
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce. Zhotovitel byl 
vyzván k předložení harmonogramu prací. Do konce roku byly provedeny práce 
v hodnotě 1,575.104,30 Kč. Objekt Purkrábky bude uveden do provozu v roce 
2007. 
- V rámci obnovy interiérů byla provedena další etapa nátěrů oken a dveří.  
- Práce na obnově a údržbě památek ve správě NÚLK jsou prováděny vždy za 
odborného dozoru zástupců Národního památkového ústavu v Brně a průběžně 
konzultovány s ing. arch. Markem Tichým, Archatt s. r.o.Brno, autorem studie 
obnovy zámku. 
 
Areál zámeckého parku 
 
- V průběhu celého roku byla prováděna běžná údržba stávající zeleně: prořez a 
sbírání suchých větví, údržba živých plotů, sečení zelených ploch několikrát 
v průběhu sezóny, údržba vysázených keřových porostů  (odplevelení ruční 
okopávkou a přihnojení porostů).  
- Bylo obnoveno financování akce „Obnova zámeckého parku ve Strážnici 
z prostředků Státního fondu životního prostředí. V r. 2006  byly provedeny další 
výsadby zeleně v hodnotě 1,793.944,- Kč. Celá akce bude dokončena do konce 
října 2007. 
- V rámci údržby objektů byla provedena oprava elektrodílny. V amfiteátru 
Zámek byla provedena oprava dláždění a odvodnění plochy před pódiem, u „ško-
ličky“ byla opravena zámecká zeď. Pro přípravu celkové opravy sociálního 
zařízení u amfiteátru Bludník bylo zadáno zpracování projektové dokumentace.  
- V areálu zámeckého parku byla provedena výměna starých svítidel a elektro-
výzbroje stožárů veřejného osvětlení. Dále byla realizována oprava elektro-
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rozvodů veřejného osvětlení v prostoru od mostu Baťova kanálu po Černou  
bránu.   
- V mrazivém období začátku roku a rovněž v závěru roku 2006 byla řešena 
havárie vodovodního řadu a zásobování objektu zámku pitnou vodou. V měsíci 
listopadu byla provedena výměna potrubí v úseku mezi mostem Baťova kanálu a 
napojením k zámku. Při výkopových pracích byly objeveny významné archeo-
logické skutečnosti, byl objeven zachovaný zbytek konstrukce valového opevně-
ní z období novověku. K zajímavostem se řadí okryv rozsáhlé kameno-cihelné 
destrukce v místech okolo dnešní kapličky, patřící s největší pravděpodobností 
zbytkům konstrukce jednoho z prvních mohutných mostů nad bývalým korytem 
Morávky. 
- U dodavatelských stavebních akcí byl trvale zajišťován stavební dozor a 
inženýrská činnost. 
 
 
C. VII. SPRÁVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU 
 
- V roce 2006 došlo k nakoupení tří nových počítačových sestav, probíhal servis 
jednotlivých serverů a údržba jednotlivých PC. V druhé polovině roku byla 
realizována koupě zálohovacího zařízení pro NÚLK. Z účastníků výběrového 
řízení byla zakázka zadána firmě Agora, jenž navrhla nejlépe dostupné řešení pro 
zálohování elektronických dat NÚLK. Zálohovací zařízení obsahuje zálohovací 
knihovnu Adic, diskové pole a obsahuje server, sloužící zároveň jako cache pro 
zálohovací knihovnu. Po testovacím a zátěžovém provozu bylo zařízení na konci 
roku připraveno na „ostrý provoz“. V závěru roku byly zakoupeny dva nové 
servery, jeden se stal doménovým řadičem a druhý byl pořízen pro uložení všech 
webových prezentací NÚLK. Pro video záznamy byl pořízen HDD, DVD 
rekorder.  
- Od ledna roku 2006 došlo k navýšení rychlosti internetového připojení NÚLK a 
k obnově zařízení používaného k provozu internetu. Proběhlo rozšíření 
internetového připojení na objekt pivovaru a vrátnici v objektu zámku. 
V průběhu roku byly realizovány nákupy na tržišti B2B dle předchozích dohod a 
plánů a pravidelné zálohování dat, které předchází případným ztrátám vytvořené 
práce. V průběhu roku byla zajišťována instalace potřebného softwaru, upgrade 
programů, testování programů, správa programového vybavení serverů, redakce 
a administrace www stran nulk.cz, cioff.cz a lidovakultura.cz včetně jejich 
drobných úprav. V závěru roku 2006 byla realizována restrukturalizace a obnova 
stránek nulk.cz a cioff.cz. Zakázku zpracovala firma Setia, která navrhla nový 
vzhled i nové funkce. Pro tyto webové prezentace byl pořízen nový server.  
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PORADNÍ  ORGÁNY  ŘEDITELE 
 
Ředitelská rada 
Mgr. Michal Beneš, CSc., Ministerstvo kultury, Praha 
PhDr. Ivo Frolec, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště 
PhDr. Josef Jančář, CSc., NÚLK, Strážnice 
Ing. Vítězslav Koukal, CSc., Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod 
Radhoštěm 
PhDr. Zuzana Malcová, Ministerstvo kultury, Praha 
PhDr. Jaromír Míčka, Národní památkový ústav, pracoviště Brno 
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK, Strážnice 
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Muzeum jihovýchodní  Moravy, Zlín 
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Mgr. Věra Skopová, Ministerstvo kultury, Praha 
Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., Etnologický ústav AV ČR, Praha 
PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Ústav evropské etnologie, FF MU Brno 
PaedDr. František Zborník, NIPOS, Praha 
 
61. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2006 
Výbor MFF  
PhDr. Jan Krist, ředitel NÚLK a prezident festivalu 
Ludmila Horehleďová, tajemnice festivalu 
PhDr. Ivo Frolec, předseda Programové rady MFF 
PhDr. Karel Pavlištík, CSc.,  předseda Senátu programové rady MFF 
Ing. Jaromír Šašinka, starosta města Strážnice 
PhDr. Vlasta Ondrušová, zástupkyně ředitele NÚLK 
a místopředsedkyně Programové rady MFF 
Marie Čadílková, sekretariát a péče o čestné hosty 
Eva Koudelová, ekonomické služby a občerstvení návštěvníků 
Marie Hudečková, pořadatelské služby a technické zajištění 
 
Dramaturgicko produkční rada MFF  
Ludmila Horehleďová, předsedkyně, NÚLK  
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK  
PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště  
Ing. Miloslav Hrdý, Huštěnovice 
PhDr. Jan Krist, NÚLK  
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Magdalena Múčková, Hroznová Lhota 
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK  
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 
Mgr. Zdeněk Tofel, Ostrava 
Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Zlín 
 
Programová rada MFF 
PhDr. Ivo Frolec, předseda, Uherské Hradiště  
PhDr. Vlasta Ondrušová, místopředsedkyně, NÚLK  
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., místopředseda, Zlín 
Ludmila Horehleďová, tajemnice, NÚLK  
PhDr. Danuše Adamcová, Strážnice 
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK  
PhDr. Vlastimil Fabišik, Brno 
PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště 
Mgr. Juraj Hamar, CSc., Bratislava, Slovenská republika 
Ing. Miloslav Hrdý, Huštěnovice 
Čestmír Komárek, Brno 
PhDr. Jan Krist, NÚLK  
PhDr. Daniel Luther, CSc., Bratislava, Slovenská republika  
Kateřina Macečková, Ostrava 
Magdalena Múčková, Hroznová Lhota 
PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Staré Město 
Mgr. Petr Pinkas, Brno 
RNDr. Jiří Plocek, Brno 
Mgr. Jana Polášková, Uherské Hradiště 
PhDr. Pavel Popelka, CSc., Uh. Brod 
Jana Rychtová, Praha 
Mgr. Zdeněk Tofel, Ostrava  
Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Zlín 
 
Přizvaní autoři a konzultanti:  
Vojtěch Ducháček, NÚLK  
Mgr. Radka Ehrenbergerová, Dašice 
František Hrňa, Buchlovice 
Vladimír Jaroš, Strážnice 
PaedDr. Jiří Jilík, Uherské Hradiště 
Doc. Eva Kröschlová, Praha 
Anna Maděričová, Uherské Hradiště 
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Jaromír Nečas, Brno 
Ing. Tatiana Pálenská, Strážnice 
Mgr. David Pavlíček, Kunovice 
Mgr. Markéta Pavlištíková, Zlín 
PhDr. Blanka Petráková, Luhačovice 
Břetislav Rychlík, Brno 
PhDr. Alena Schauerová, Brno 
PhDr. Jan Souček, Brno 
Mgr. Martin Šimša, NÚLK  
Mgr. Michal Škopík, NÚLK  
PhDr. Ludmila Tarcalová, Uherské Hradiště 
Mgr. Zdeněk Vejvoda, Rokycany 
Mgr. Miloš Vršecký, Plzeň 
Milan Zelinka, Brno 
 
Přizvaní: 
Helena Bízová, Brno 
Mgr. Viera Feriancová, Myjava, Slovenská republika  
PhDr. Marie Kučerová, Brno 
Josef Prudil, Brno 
Marie Hudečková, NÚLK  
 
Senát programové rady  
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda, Zlín 
PhDr. Alena Schauerová, místopředsedkyně, Brno 
Miloslav Brtník, Jihlava 
PhDr. Josef Jančář, CSc., NÚLK  
PhDr. Zdeněk Mišurec, CSc., Praha 
Jaromír Nečas, Brno 
PhDr. Eva Rejšková, Praha 
Jan Rokyta, Ostrava 
Mgr. Boleslav Slováček, Český Těšín 
Cyril Zálešák, Bratislava, SR 
Dana Ždímalová, Praha 

 
Programová rada  „DĚTSKÁ STRÁŽNICE 2006“ 
PhDr. Danuše Adamcová, Strážnice 
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK  
PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště 
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PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště 
Ludmila Horehleďová, NÚLK  
Marie Hudečková, NÚLK  
PhDr. Jan Krist, NÚLK  
Kateřina Macečková, Ostrava 
Magdalena Můčková, Hroznová Lhota 
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK  
Ing. Tatiana Pálenská, Strážnice 
Mgr. Jana Polášková, Uherské Hradiště 
Jana Rychtová, Praha 
PhDr. Alena Schauerová, Brno 
Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Zlín 
Eva Vajčnerová, Strážnice 
Ing. Roman Zemánek, Strážnice 
  
Redakční rada Národopisné revue  
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK  
PhDr. Hana Dvořáková, Brno 
PhDr. Eva Krekovičová, Bratislava, SR 
PhDr. Jan Krist, NÚLK  
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK  
PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Brno 
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 
PhDr. Jana Pospíšilová, Brno 
PhDr. Daniela Stavělová, CSc., Praha 
Mgr. Martin Šimša, NÚLK  
PhDr. Zdeněk Uherek, Praha 
Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Zlín 
PhDr. MartaUlrychová, Plzeň 
PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Brno 
 
Redakční rada projektu Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR  
PhDr. Jan Krist, NÚLK  
Mgr. Daniel Drápala, Ph.D.,Rožnov pod Radhoštěm 
PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště 
Rudolf Chudoba, Brno 
Mgr. Petra Kalábová, NÚLK  
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK  
Mgr. Martin Šimša, NÚLK  

 87



PhDr. Alena Vondrušková, Doksy 
Milan Zelinka, NÚLK  
 
Redakční rada projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska – Mužské 
taneční projevy  
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK  
Rudolf Chudoba, Brno 
PhDr. Jan Krist, NÚLK 
Mgr. Jan Miroslav Krist, NÚLK  
MgA. Jan Maděrič, Uherské Hradiště 
Mgr. Jitka Matuszková, Dr., Brno 
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK  
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín 
Mgr. Magdalena Petříková, NÚLK  
 
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost  
PhDr. Ludmila Tarcalová, předsedkyně, Uherské Hradiště 
Mgr. Daniel Drápala, Ph.D., Rožnov p. Radh.  
Mgr. Petra Kalábová, NÚLK  
PhDr. Tatiana Martonová, Hodonín 
PhDr. Blanka Petráková, Zlín 
PhDr. Vlasta Ondrušová, Strážnice 
 
Redakční rada elektronické publikační činnosti  
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK  
PhDr. Jan Krist, NÚLK 
Mgr. Martin Šimša, NÚLK 
Mgr. Michal Škopík, NÚLK 
David Rájecký, NÚLK 
 
Sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku 
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda, Zlín      
Mgr. Jan Miroslav Krist, místopředseda, NÚLK 
Ing. Rudolf Tuček, místopředseda, Lednice   
Mgr. Jan Blahůšek, tajemník, NÚLK  
Josef Bazala, Staré Město 
Zdenek Duroň, Ždánice 
Erik Feldvabel, Staré Město 
Jan Gajda, Strážnice 
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Jiří Gregor, Kuřim 
Ing. Štěpán Hubačka, Lužice  
Ladislav Jagoš, Lipov   
Martin Jelínek, Kyjov  
Martin Kaňa, Dolní Bojanovice  
MgA. Jan Maděrič, Uherské Hradiště  
Jiří Mach, Charvátská Nová Ves  
Tomáš Machalínek, Kyjov  
Rostislav Marada, Svatobořice - Mistřín  
Ivan Marčík, Záhorovice  
Mgr. Jitka Matuszková, Dr., Brno  
Mgr. David Pavlíček, Kunovice  
MUDr. Jan Pavlík, Bohuslavice  
Milan Stašek, Kunovice  
Ing. Vojtěch Studénka, Vnorovy 
Josef Šťastný, Petrov 
Jaroslav Švach, Břeclav 
Doc. Ladislav Vašek, Praha 
Ing. Petr Vozár, Uherský Brod 
Mgr. Miroslav Vymazal, Předklášteří 
Mgr. Michal Závodný, Archlebov 
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NABÍDKA 
 

publikací, časopisů, videokazet, CD 
Národního ústavu lidové kultury v r. 2006 

 
 
Karel Vetterl - Olga Hrabalová 
GUBERNIÁLNÍ SBÍRKA lidových písní a instrumentální hudby z Moravy 
a Slezska z roku 1819  
Po 175 letech vyšla sbírka, která zahrnuje 331 písní s texty a notami, odborný 
komentář a mapu Moravy z  roku 1790. Kniha vyšla k 100. výročí Národopisné 
výstavy českoslovanské. (Strážnice 1994, váz., 488 s., angl. a něm. resumé, cena 
200,- Kč + poštovné) 
 
Martina Pavlicová - Lucie Uhlíková 
OD  FOLKLORU  K  FOLKLORISMU 
Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku  
Hesla, která byla do konečného výběru zařazena, podávají informace o osob-
nostech, souborech, skupinách a muzikách, festivalech, spolcích, institucích, 
výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu na Moravě a ve 
Slezsku. 
(Strážnice, 1997, cena 250,- Kč +  poštovné) 
 
Alena Vondrušková  
OD  FOLKLORU  K  FOLKLORISMU 
Slovník folklorního hnutí v Čechách 
Druhý díl hesel, který podává informace o osobnostech, souborech, skupinách a 
muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se 
věnují otázkám folklorismu v Čechách. 
(Strážnice 2000, cena 250,- Kč +  poštovné) 
 
Josef Jančář a kol. 
LIDOVÁ KULTURA NA MORAVĚ 
Publikace byla vydána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností 
v Brně jako 10. svazek Nové řady Vlastivědy moravské. Podává komplexní 
přehled o kultuře a způsobu života zemědělských vesnic na Moravě od 19. století 
do současnosti. Shrnuje poznatky o národopisných regionech Moravy, o zaměst-
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nání a obživě obyvatel, bydlení, krojích, o duchovním životě a sociálních 
podmínkách i o folklorních projevech. 
(Strážnice - Brno 2000, 376 s., 340 fotografií, cena 360,- + poštovné) 
 
NÁRODOPISNÁ REVUE 
roč.XV. 1 - 4/2006 + příloha  bibliografie Jiřího Polívky, cena ročníku 240,- Kč 
+ poštovné.  
Jediný časopis v České republice věnovaný otázkám soudobého folklorismu. 
Časopis přináší články z různých oblastí péče o tradiční lidovou kulturu jako 
součást národního kulturního dědictví. Objednat je možné i starší ročníky Náro-
dopisné revue. 
 
OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE 
Jako samostatnou přílohu Národopisné revue vydává NÚLK osobní bibliografie 
českých národopisců, které jsou cennou pomůckou pro všechny zájemce o lido-
vou kulturu. 
 
Richard Jeřábek     8,- Kč 
Oldřich Sirovátka   10,- Kč 
Josef Jančář    10,- Kč 
Josef Tomeš    10,- Kč 
Jaromír Jech    15,- Kč 
Miroslava Ludvíková   15,- Kč 
Jaroslav Kramařík – příloha VIII. roč. NR 1998 
Josef Vařeka – příloha IX. roč. NR 1999 
Drahomíra Stránská – příloha IX. roč. NR 1999 
Hannah Laudová – příloha XI. roč.  NR 2001 
Jaroslav Markl – příloha XII. roč. NR 2002 
Karel Dvořák - příloha XIV. roč. NR 2004 
Antonín Datle - příloha XV. roč. NR 2005 
Bibliografie Národopisné revue 1990 – 2000, příloha XI. roč. NR 2001 
Bibliografie Národopisných aktualit 1964 – 1990, příloha XIII. roč. NR 2003 
 
Jaromír Kubíček - Tomáš Kubíček 
NÁRODOPIS NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 
Výběrová bibliografie národopisných prací na Moravě a ve Slezsku. Obsahuje 
více než 8.000 bibliografických údajů utříděných do věcných skupin v 16 
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oddílech, místní a jmenný rejstřík. 
(Strážnice 1996, 412 s., cena 120,- Kč + poštovné) 
 
Božena Nováková-Uprková 
BESEDY S JOŽOU UPRKOU 
Vzpomínková knížka malířovy dcery Boženy Novákové-Uprkové, rozhovory 
s malířem, který ovlivnil nejednu generaci. Dílo, o kterém se po řadu desetiletí 
vědělo, ale doposud nebylo vydáno. 
(Strážnice 1996, 220 s., 10 barev. foto, 52 fotodokumentací, cena 120,- Kč + 
poštovné) 
 
Josef Hodek – Jan Šumbera 
SUCHOVSKÉ LUDOVÉ PJESNIČKY 
Neobyčejně cenný dokument nejenom pro poznání kulturního života v jedné obci 
na poč. 20. stol., ale je i hodnotným výtvarným dílem s malbami, opírajícími se o 
staré kancionály této oblasti. 
(Strážnice 2001, 144 s., cena 200,- Kč + poštovné) 
 
 
LIDOVÁ ŘEMESLA A LIDOVÁ UMĚLECKÁ VÝROBA  
V ČESKÉ REPUBLICE 
Národní ústav lidové kultury pokračuje ve vydávání videodokumentačního 
projektu Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice. Projekt 
obsahuje videozáznamy nejzajímavějších dochovaných technologií výrob z obo-
ru keramiky, přírodních pletiv, textilu a dalších materiálů, předváděných 
prověřenými mistry lidové umělecké výroby. Součástí každé videokazety je 
doprovodná publikace s popisy technologií, fotografiemi a kresbami. Cílem 
projektu je přispět k  udržení a  rozšíření  kvalitní řemeslné práce v regionech a 
také k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel s využitím materiálů 
z trvale obnovitelných zdrojů. 
 
Projekt  obsahuje následující videokazety a doprovodné publikace: 
 
I.  Lidová keramika, 1. část - l hod. 4 min. (glazovaná  hrnčina, zakuřovaná 
hrnčina, majolika) 
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I. Lidová keramika, 2. část - 54 min. (výroba kamnových kachlů, stavba 
kachlových kamen) 
 
I. Lidová keramika, 3. část – 1 hod. 12 min. (přeměna keramické tradice – 
lidová fajans, formy na pečivo) 
 
II. Pletiva, 1. část  -  1 hod.  33 min.    (pletení  ze  slámy,  z  orobince, z proutí a 
loubků) 
 
II. Pletiva,  2. část - 1 hod. 34 min. (pletení z pedigu, z loubků, ze slámy, tkaní 
ze slámy) 
 
III. Zpracování dřeva, 1. část - 1 hod. 36 min. (dlabání nádob, bednářské práce, 
výroba šindelů, hotovení štípaných holubiček) 
 
III. Zpracování dřeva, 2. část - 51 min. (zdobení dřeva kovem, vyléváním 
kovem, skašovské a šumavské hračky) 
 
III. Zpracování dřeva, 3. část – DVD (výroba hospodářského nářadí – vidle, 
hrábě, kosisko, lopata, vějačka) 
 
IV. Textilní techniky, 1. část - 1 hod. 33 min. (vázání rukavic na modle, tkaní 
na destičce, tkaní na karetkách, tkaní na rámu, tkaní na ručním stavu) 
 
IV. Textilní techniky, 2. část - 1 hod. 2 min. (vyvazovaná batika, vosková 
batika, modrotisk, počítaná výšivka, malovaná výšivka, bílé vyšívání)  
 
IV. Textilní techniky, 3. část – 1 hod. 19 min. (paličkovaná krajka, tkanicová, 
pásková, dírková, kovová, vláčková, valencienská krajka) 
 
IV. Textilní techniky, 4. část – 1 hod. 46 min. (bílá výšivka, uzlíčková výšivka, 
výšivka na tylu, výšivka zlatou nití, výšivka přes vrapy, výšivka rybími 
šupinami) 
 
IV. Textilní techniky, 5. část – DVD (současná technologie výroby vlněné látky 
– Strmilov, kanafas - Postřekov) 
 
V. Drobné  umění, 1.část - 1 hod. 9 min. (práce z perleti, figurky z kukuřičného 
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šustí, vizovické pečivo, perník z forem, perník zdobený polevami)  
 
V. Drobné umění, 2. část - 51 min. (zdobení velikonočních vajíček bati-
kováním, reliéfním voskováním, škrabáním, polepováním slámou a sítinou) 
 
VI. Práce ze skla, 1. část - 44 min. (foukané sklo, hutně tvarované sklo, malba 
na sklo, rytí  skla a vitráž) 
 
VI. Práce ze skla, 2. část - 33 min. (figurky z trubiček, skleněné knoflíky, 
háčkování korálků, navlékání korálků) 
 
VII. Práce z kovu, 1. část - 52 min. (stavební kování, hospodářské nářadí, 
podkovářství, výzdoba kovářských výrobků) 
 
VII. Práce z kovu, 2. část - 51 min. (kovaný kříž, okutí koně) 
 
VII. Práce z kovu, 3. část – DVD (drátenické postupy a technologie, výrobky 
z drátu, drátěný šperk, oprava keramického hrnce odrátováním) 
 
VIII. Kůže, 1. část - 1 hod. 33 min. (pastýřský bič a kabela, valašský opasek 
široký a vybíjený, opasek vyšívaný pavím brkem) 
 
VIII. Kůže, 2. část - 1 hod. 32 min. (výroba valašských krpců, šití, vyšívání a 
vrapení krojových ženských holínek z Podluží) 
 
 
II. Řada – Díl l.  
Obnova roubeného domu – 46 min. (výměna poškozených trámů ve stěnách, 
obnova trámového stropu a krovu) 
 
II. Řada – Díl II. 
Hliněný dům – 1 hod. 25 min. (konstrukce stěn – nabíjením, skládáním z válků, 
zdění z cihel, hliněné omítky a podlahy) 
 
II. Řada – Díl III. 
Kamenný dům – DVD (těžba, zpracování a využití základních druhů kamene 
v lidovém stavitelství – žula, pískovec, vápenec, břidlice při konstrukci stěn, 
portálů, dláždění, atd.) 
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Cena jedné kazety včetně doprovodné publikace je 350,- Kč + poštovné. 
 
 
LIDOVÉ TANCE Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA 
videoencyklopedie lidových tanců v České republice 
Cílem videoprogramu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska bylo vytvořit 
komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců, jak je 
dodnes dochovali poslední nositelé lidových tanečních tradic. Dílo je určeno jak 
odbornému studiu, tak vzdělávání tvůrců a interpretů ve všech typech folklorních 
kolektivů, výuce na pedagogických a uměleckých školách a jako esteticko-
výchovná pomůcka pro střední a základní školy. Pro každý zachycený region je 
zpracována videokazeta, doplněná publikací s notovým materiálem, popisy 
tanců, studií o nich a cizojazyčnými resumé. 
 
Obsah a rozsah jednotlivých dílů videoencyklopedie: 
 
I. Západní Čechy - délka 1 hod. 57 min. (horní a dolní Chodsko, Klatovsko, 
Plzeňsko, Stříbrsko, Nýřansko, Plansko, Kralovicko, Chebsko, Mariánsko-
lázeňsko a Karlovarsko) 
 
II. Jižní Čechy - délka 1 hod. 44 min. (Prácheňsko, Milevsko, Táborsko, Blata, 
Doudlebsko a  Českokrumlovsko) 
 
III. Východní Čechy - délka 2 hod. 29 min. (Jičínsko, Hořicko, 
Královéhradecko, Pardubicko,  Čáslavsko, Chrudimsko, Nasavrcko, Vysočina - 
Pacovsko a Pelhřimovsko, Hlinečsko, Poličsko; Podorlicko a Podkrkonoší) 
 
IV. Střední Čechy - délka 1 hod. 35 min. (Rakovnicko, Berounsko, okolí Prahy, 
Kouřimsko,  Benešovsko, Sedlecko, Sedlčansko, Choceradsko, Vlašimsko, střední 
Polabí, Podještědí a Pojizeří) 
 
V. Moravské Horácko - délka 2 hod. 34 min. (Moravskokrumlovsko, 
Náměšťsko, Bystřicko, Nedvědicko, Tišnovsko, Třebíčsko, Velkobítešsko, 
Velkomeziříčsko, Jimramovsko, Novoměstsko, Olešnicko, Žďársko, Dačicko, 
Jemnicko, Jihlavsko, Telečsko a Třešťsko) 
 

 95



VI. 1. část: Brněnsko - délka 2 hod. 41 min. (brněnská předměstí a širší 
Brněnsko)     
2. část: Haná - délka 3 hod. 3 min. (Tovačovsko, Prostějovsko, Přerovsko, 
Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko, Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko a 
Šumpersko)    
3. část: Malá Haná a Záhoří - délka 2 hod. 20 min. (Malá Haná nížinná a 
horská, Drahanská vrchovina, Lipenské a Hostýnské Záhoří) 
 
VII. Slovácko: 1. část: Moravské Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí 
- délka 2 hod. 23 min.    
2. část: Dolňácko - délka 2 hod. 56 min. (Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, 
Veselsko,  Strážnicko a Kyjovsko)  
3. část: Hanácké Slovácko, Podluží a tance Moravských Chorvatů  
- délka  1 hod. 33 min 
 
VIII. Valašsko - délka 2 hod. 51 min. (severní, střední a jižní Valašsko, valašský 
odzemek a  obuškový) 
 
IX. Lašsko - délka 2 hod. 46 min. (valašsko-lašské pomezí, Lašsko horské a 
nížinné,  Štrambersko a lašský skok) 
 
X. Slezsko - délka 2 hod. 44 min. (goralská oblast, moravsko - slezské pomezí, 
Třinecko, užší Těšínsko, Orlovsko, Bohumínsko, Klimkovsko, Opavsko a 
Hlučínsko) 
 
Celý program obsahuje 959 záznamů asi 1000 tanců a desítky samostatných 
písňových nebo instrumentálních ukázek. Byl natočen v letech 1992 - 1996. 
(Cena jedné kazety včetně publikace je 300,- Kč + poštovné) 
 
 
LIDOVÉ TANCE Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA 
II. ŘADA – MUŽSKÉ TANEČNÍ PROJEVY 
 
I. Verbuňk na Kyjovsku - 60 záznamů, délka 57 min., obsahuje charakteristiku 
dvou stylů verbuňků ze severního a jižního Kyjovska současnosti i jejich dřívější 
vývoj. 
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II. Verbunk na Podluží – 74 záznamů v délce 90 min. 
 
III. Verbuňk u hanáckých Slováků – 49 záznamů v délce 52 min. 
 
IV. Verbuňk na Strážnicku, Veselsku a Uherskoostrožsku – 33 záznamů 
v délce 62 min. 
 
V. Verbuňk na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku – 45 záznamů v délce 
68 min. 
 
VI. Verbuňk na Horňácku – 37 záznamů v délce 46 min. 
 
(Cena jedné kazety včetně publikace 300 Kč + poštovné) 
 
 
PODLUŽÁCKÁ SVATBA SE SULICÍ A STROMEM 
Záznam rekonstrukce v Hlohovci u Břeclavi 15. 6. 1997 
Dokumentární záznam tradiční svatby se sulicí a stromem z dolního Podluží. 
Rekonstrukce byla natočena podle popisu Jana Noháče "Slovácká svatba od  
Břeclavě" z roku 1930 a dle žijících pamětníků v obci Hlohovec, okres Břeclav, 
dne 15. 6. 1997. Doplňkem této videokazety je publikace "Podlužácká svatba se 
sulicí a stromem", která obsahuje texty a notové záznamy písní, obřadní říkání a 
fotografie dokumentující průběh svatby. 
(Cena kazety s publikací je 300,- Kč + poštovné) 
 
 
REEDICE TITULŮ EDIČNÍ ŘADY TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY 
vydávané v letech 1969 – 1986 Ústavem lidového umění ve Strážnici 
 

EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY I. 
Na CD je přepis nahrávek z let 1968 až 1974 
(Strážnice 2001, cena CD je 240,- Kč + poštovné) 

 
EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY II. 
Na CD je přepis nahrávek z let 1975 až 1978 
(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč + poštovné) 
 

 97



EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY III. 
Na CD je přepis nahrávek z let 1979 až 1981 
(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč + poštovné) 

 
EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY IV. 
Na CD je přepis nahrávek z let 1982 až 1986 
(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč + poštovné) 
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