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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI
1. ZPRACOVATEL
Zpracovatel
Adresa sídla
IČ
Telefon
Fax
Elektronická pošta
Internetové stránky

Národní ústav lidové kultury
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice
00094927
+ 420 518 306 611
+ 420 518 306 615
info@nulk.cz
www.nulk.cz, www.lidovaremesla.cz, www.cioff.cz,
www.lidovakultura.cz

2. ZŘIZOVATEL, ZPŮSOB ZŘÍZENÍ
Zřizovatel: Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 (dále
jen MK).
Způsob zřízení Národního ústavu lidové kultury: Opatření Ministerstva
kultury ČR 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 ČR
a obcí v ČR. Dne 19. 12. 2008 byla vydaná nová Zřizovací listina Národního
ústavu lidové kultury č. j. 18724/2008 s účinností od 1. 1. 2009.
3. POSTAVENÍ, ÚČEL ZŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY (dále jen NÚLK) k 31. 12.
2008
Právní postavení a účel zřízení NÚLK
NÚLK je příspěvkovou organizací MK s právní subjektivitou a vykonává
svou činnost v rozsahu vymezeném Zřizovací listinou na celém území České
republiky, neprovozuje podnikatelskou činnost a není plátcem DPH.
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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 zveřejňování sbírek hmotných dokladů k dějinám vývoje kultury, zejména
lidové kultury,
- organizování folklorních a vzdělávacích akcí, včetně pořádání Mezinárodního 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“ a ostatních dokumentů UNESCO,
- 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 vykonává informační, vzdělávací a metodologické služby pro dokumentaci tradiční lidové kultury a pro péči o ni, pro pořádání specializovaných 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 jednotlivých útvarů.
Vedení tvoří ředitel, jeho zástupkyně a vedoucí útvarů. V souladu se Zřizovací
listinou a rozsahem zabezpečovaných činností je vydán organizační řád, který
upravuje organizační strukturu NÚLK, zásady řízení, hlavní pracovní náplň
jednotlivých útvarů a jejich vzájemné vztahy. Jsou to: Útvar ředitele, Centrum
hmotného kulturního dědictví, Centrum lidových tradic, Centrum vědeckých
informací, Ekonomický útvar a Útvar správy areálů.
Personální obsazení útvarů v roce 2008
Ředitel
kurátor sbírkových a mobiliár. fondů, zást. řed.
bezpečnostní referent
kontrolor

1,0
1,0
0,1
0,1

PhDr. Jan Krist
PhDr. Vlasta Ondrušová
Bohuslav Hořák
Ing. Přemysl Erben

Útvar ředitele
pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru
technický pracovník
vrátný
vrátný
vrátný
vrátný
vrátná
vrátná
vrátná
uklízečka
uklízečka
uklízečka

1,0
0,9
0,5
0,5
0,5
0,5
0.35
0,35
0,35
1,0
1,0
1,0

Marie Čadílková
Bohuslav Hořák
Jan Baňař
Josef Brožovič
Jan Vajčner
Jaroslav Vajčner
Ludmila Krausová
Blažena Baňařová
Anna Loutchanová
Irena Příkazká
Marie Zatloukalová
Hana Šimoníková (od 1. 10.)

Centrum hmotného kulturního dědictví
kurátor sbír. a mobil. fondů, ved.útvaru
1,0
kurátor sbír.a mobil. fondů
1,0
MD a RD, od 1. 9. zástup Mgr. Markéta Mikulčíková
dokumentátor, průvodce
1,0
dokumentátor, průvodce
1,0
konzervátor
1,0
konzervátor
1,0
konzervátor
1,0
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Mgr. Martin Šimša
Mgr. Petra Hrbáčová
Anna Vajčnerová
Eva Rýpalová
Ing. Antonín Horehleď
Bc. Pavel Žák
Kamil Petrů,
Vít Vavřiník, DiS. (od 1. 3.)

průvodce (1. 6. - 31. 10.)

1,0

Centrum lidových tradic
kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru
1,0
dokumentátor
1,0
tajemník uměl. provozu, produkční, programový
a kulturně výchovný pracovník, dokumentátor 1,0
dokumentátor, propagační pracovník
1,0
výzkumný a vývojový pracovník
1,0
MD a RD, od 1. 9. zástup Mgr. Lenka Gronská
informační technik
1,0
dokumentátor
1,0
výzkumný a vývojový pracovník
1,0
dokumentátor, PR
1,0
Centrum vědeckých informací
kurátor sbírk. a mobil. fondů, ved. útvaru
výzkumný a vývojový pracovník
dokumentátor, knihovník

Mgr. Jan Blahůšek
Mgr. Magdalena Maňáková
Ludmila Horehleďová
Bc. Zdeněk Bobčík
Mgr. Jana Koštuříková
Bc.Vítězslav Jaroš
Dominika Kalichová
Mgr. Jarmila Vrtalová
Ing. Dagmar Roušová
do 29. 2., Mgr. Petr Horehleď

1,0

Mgr. Michal Škopík
Jiří Höhn
Bc. Věra Chalupová (RD),
zástup Ivona Marková
Anna Grombířová, úvaz. 0,7

1,0

David Rájecký

Ekonomický útvar
pracovník tech.ekon. rozvoje, ved. útvaru
účetní
mzdová účetní
účetní
pokladní
pokladní
pokladní

1,0
1,0
1,0
1,0
0,35
0,35
0,35

Eva Koudelová
Ing. Alena Zezulová
Marie Špirudová
Jana Štípská
Ludmila Krausová
Blažena Baňařová
Anna Loutchanová

Útvar správy areálů
investiční a technický pracovník, ved. útvaru
správce památkových objektů
technický pracovník
zedník, údržbář
zahradník, údržbář
zahradník, údržbář
zahradník, údržbář
zahradník, údržbář

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Marie Hudečková
Josef Vajčner (od 20. 10.)
Stanislav Lovecký
Luděk Baňař
Petr Stanislav
Pavel Tomšej
Anna Janasová
Marie Blatová

dokumentátor
dokumentátor, správce operačních inf.
a komunikačních technologií

1,0
1,0
1,0

Martina Zezulová
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tesař, údržbář
traktorista, údržbář
traktorista, údržbář
provozní elektrikář, údržbář
provozní elektrikář, údržbář
instalatér, údržbář

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Radek Andrýsek
Viktor Grabec
František Čech
Pavol Pecha
Josef Matyáš
Jiří Můčka

1,0
1,0
1,0

PhDr. Josef Jančář, CSc.
Mgr. Petr Číhal
Marie Káčerová

Nad limit pracovníků NÚLK:
Výzkum a vývoj
Výzkumný a vývojový pracovník
Dokumentátor
Dokumentátor

Celkem :
Přepočtený stav k 31. 12. 2008
počet pracovníků za rok 2008
fyzický stav k 31. 12. 2008

52,9 pracovníků
51,2 pracovníků
57 pracovníků

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Členění zaměstnanců NÚLK podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008
Věk
muži
ženy
celkem
%
do 20 let
0
0
0
0
21 – 30
7
4
11
19
31 – 40
3
3
6
11
41 – 50
6
10
16
28
51 – 60
7
4
11
19
61 let a více
8
5
13
23
Celkem
31
26
57
100,0
%
54
46
100,0
Členění zaměstnanců NÚLK podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2008
dosažené
muži
Ženy
celkem
%
vzdělání
Základní
0
0
0
0
Střední vzdělání
0
0
0
0
Vyučen bez
11
4
15
26
maturity
Vyučen s maturitou
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2

2

4
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Střední s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem

5
1
12
31

14
0
6
26

19
1
18
57

33
2
32
100,0

Celkový údaj o průměrných platech NÚLK k 31. 12. 2008
celkem
průměrný hrubý měsíční plat
18 477 Kč
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců NÚLK
v roce 2008
počet
nástupy
13
odchody
5
Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců NÚLK – stav k 31. 12.
2008
doba trvání
počet
%
do 5 let
19
33
do 10 let
12
21
do 15 let
8
14
do 20 let
5
9
nad 20 let
13
23
celkem
57
100,0
Jazykové znalosti zaměstnanců – v NÚLK nejsou stanoveny kvalifikační
požadavky standardizovaných jazykových zkoušek.
4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FINANČNÍM HOSPODAŘENÍ
V roce 2008 v NÚLK byly provedeny následující kontroly:
- Z podnětu Úřadu pro ochranu osobních údajů byla v NÚLK dne 25. 9. 2007
zahájena kontrola dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů při zpracování osobních údajů o zájmových osobách, zejména sběru dat
o lidové religiozitě. Kontrola byla dokončena v roce 2008 a bylo zjištěno, že
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NÚLK neoznámil úmysl zpracovávat osobní údaje. Z toho důvodu byla uložena
pokuta ve výši 1.000,- Kč. Tato byla uhrazena dne 11. 3. 2008.
- V souladu s plánem kontrolní činnosti MK byla dne 12. 5. 2008 provedena
tematická kontrola požární ochrany. Kontrolou nebyla stanovena žádná opatření.
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Územní pracoviště Hodonín dne 31. 7.
2008 provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
ostatních povinností plátce pojistného za období 09/2006 – 06/2008. Byl zjištěn
přeplatek ve výši 341,- Kč. Po dohodě byla o přeplatek ponížena platba za měsíc
červenec 2008.
- Zdravotní pojišťovna - Revírní bratrská pokladna požádala NÚLK o kontrolu
správnosti odvedeného pojistného za období od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2008.
Přehled plateb je shodný s evidencí.
- Finančním úřadem ve Veselí nad Moravou byla ve dnech 4. 9. 2008 a 12. 9.
2008 provedena kontrola:
- daně z příjmů právnických osob za období r. 2006 a 2007. Kontrolou
nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
- daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za
období r. 2007. Při kontrole nebylo zjištěno porušení zákona.
- Interní audit NÚLK byl v r. 2008 zaměřen na kontrolu plnění vybraných
okruhů činnosti (evidence smluv, oběh účetních dokladů, sbírkové předměty zápisy do systému BACH); kontrolu a rozbor účetní závěrky 2007, systém
vedení účetní evidence NÚLK a namátkovou kontrolu prvotních dokladů;
kontrolu závěrů inventarizace 2007; kontrolu vedoucích pracovníků – plnění
řídicí kontroly dle zákona 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, část čtvrtá,
vnitřní kontrolní systém, §§ 25 – 27; kontrolu zadávání veřejných zakázek dle
zákona č. 137/2006 Sb. s ohledem na předpokládané stavební práce a další
výstavbu; kontrolu evidence sbírkových předmětů, zejména zápůjček a výpůjček,
jejich ocenění, zajištění ochrany včetně hospodářského dopadu; kontrolu
protikorupčního programu v NÚLK. V uvedených okruzích nebyly shledány
vážné nedostatky.
Úpravy schváleného rozpočtu
V průběhu roku 2008 bylo provedeno celkem 9 úprav schváleného rozpisu
rozpočtu, kterými byl navýšen příspěvek na provoz.
Schválený rozpočet (neinvestiční prostředky) na rok 2008
27,904.000,- Kč
1. úprava: Program institucionálního výzkumu a vývoje na výzkumný záměr
„Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné
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kulturní dědictví lidstva“
3,831.000,- Kč
2. úprava: Program Kulturní aktivity - 63. ročník
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2008
1,600.000,- Kč
3. úprava: Program Kulturní aktivity - Dětská Strážnice 2008
134.000,- Kč
4. úprava: Program Kulturní aktivity - výstava „Homo Faber – Nositelé
tradice lidového řemesla v ČR“
1,490.000,- Kč
5. úprava: Program Kulturní aktivity - zabezpečení porady
Regionálních pracovišť pověřených péčí o TLK v krajích
32.000,- Kč
6. úprava: navýšení přepočteného počtu zaměstnanců a osobních nákladů
404.000,- Kč
7. úprava: Program Kulturní aktivity
Folklorní festival Dětská Strážnice – Muzičky 2008
100.000,- Kč
Nositelé tradice – vydání DVD
1,200.000,- Kč
8. a 9. úprava: úprava rozpočtovaných položek bez navýšení
Neinvestiční příspěvek na činnost NÚLK po úpravách schváleného rozpočtu
činil celkem 36,695.000,- Kč. Všechny účelově poskytnuté příspěvky byly
využity na dané úkoly v plné výši.
Kromě příspěvku od zřizovatele hospodařil NÚLK s finančními prostředky od
Státního fondu životního prostředí na akci „Obnova zámeckého parku ve
Strážnici“. V roce 2008 se jednalo o částku 367.642,- Kč. Akce byla dokončena
k 31. 12. 2007, včetně závěrečného vyhodnocení, ale závěrečné finanční
vypořádání bude provedeno SFŽP až v roce 2009.
Město Strážnice poskytlo v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci
příspěvek ve výši 100.000,- Kč na 63. ročník Mezinárodního folklorního
festivalu Strážnice 2008.
Ke dni 31. 12. 2008 dosáhl NÚLK nulového výsledku hospodaření. Výsledku
bylo dosaženo zejména z důvodu finančních účelových podpor MK z programu
„Kulturní aktivity“ na úkoly hlavní činnosti.
Příjmů získaných z hlavní činnosti v celkové výši 3,996.038,73 Kč bylo
dosaženo zejména tržbami ze vstupného. Velký podíl na tržbách ze vstupného
měl úspěšný 63. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2008.
Jinou činnost NÚLK neprovozuje. Pro dosažení nulového hospodářského
výsledku bylo nutné použít prostředky z rezervního fondu v celkové částce
656.618,72 Kč.
Fond reprodukce majetku (916) byl použit na pořízení majetku v celkové
hodnotě 4,107.816,20 Kč:
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- elektroinstalace v objektech MVJVM (H 13, H 14, E13)
180.986,- Kč
- elektroinstalace v budově zámku
125.854,50 Kč
- úprava komunikace k budově zámku – část Purkrábka
394.401,- Kč
- mulčovač Agrimaster
113.621,- Kč
- notebook
40.820,- Kč
- digitální kopírovací E- studio 281
107.005,- Kč
- osobní vůz Peugeot 308 SW
445.820,- Kč
- regálový systém - archiv
109.509,80 Kč
- regálový systém - knihovna
73.732,40 Kč
- oplocení areálu MVJVM
1,175.952,- Kč
- sociální zařízení v areálu Bludník
919.848,- Kč
- videomagnetofon Sony HVR-M35
116.620,- Kč
- posuvná brána do MVJVM
123.645,50 Kč
- bezbariérové WC v amfiteátru Zámek
167.746,- Kč
- monitor k zařízení pro zpracování a zobrazení HD videa
12.255,- Kč
Čerpání mzdových prostředků - stanovený limit mzdových prostředků po
úpravách rozpisu rozpočtu na rok 2008 byl dodržen.
plán
Mzdové náklady
po úpravách celkem:
z toho: prostředky na platy
OON
Počet pracovníků celkem

skutečnost

12,311.000,- Kč
11,357.000,- Kč
954.000,- Kč

12,310.943,- Kč
11,352.572,- Kč
958.371,- Kč

50

51,2

Překročení počtu pracovníků je způsobeno uzavřením pracovních smluv na dobu
určitou s pracovníky na úkoly výzkumu a vývoje.
NÚLK v r. 2008 neobdržel žádné příspěvky z rezervního fondu MK.
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II. ČINNOST NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY
V ROCE 2008
A. HLAVNÍ ČINNOST NÚLK
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. IV. Archivní a dokumentační fondy, knihovna
A. V. Vzdělávací a vydavatelská činnost
A. VI. Spolupráce se zahraničními a domácími institucemi
A. VII. Pořadatelská činnost
A. VIII. Péče o sbírky a výstavní činnost
A. IX. Péče o památky a údržba areálů
A. X. Informační systém

A. I. KONCEPCE ÚČINNĚJŠÍ PÉČE O TRADIČNÍ LIDOVOU
KULTURU V ČESKÉ REPUBLICE
NÚLK zřizovaný MK jako centrální a metodologické pracoviště pro tradiční
lidovou kulturu spolupracoval i v roce 2008 se svým řídícím odborem na řadě
úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
v České republice (dále jen Koncepce), kterou přijala vláda ČR svým usnesením
č. 571 ze dne 11. 6. 2003.
Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice
Práce na projektu Identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v ČR
pokračovala v roce 2008 vypracováním konečné verze dotazníku „Obyčejová
tradice“ určeného pro etnologický výzkum zaměřený na lokální autority. Dle
interní dohody a finančních možností byly dotazníky (náklad 7 000 ks) v únoru
distribuovány krajským pověřeným pracovištím. Závazný termín pro dodání
vyplněných dotazníků do NÚLK byl stanoven na 19. 9. 2008.
Prostřednictvím krajských pověřených pracovišť jsme obdrželi 3 888 ks
z celkového počtu 6 418 obcí s pověřenou správou, to znamená přibližně 61 %.
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Vyplněné dotazníky byly po evidenci NÚLK zadány do firmy FOCUS ke
statistickému zpracování (elektronicky na server firmy FOCUS 1 286 ks a poštou
v psané podobě 2 602 ks).
V prvním pololetí byla dokončena výsledná srovnávací analýza
dotazníkového šetření z roku 2007. Závěrečná zpráva statistického zpracování
dat jednotlivých krajů (srovnávací analýza zaznamenaných dat v krajích
navzájem) provedená brněnskou firmou FOCUS v programu SPSS/PC byla
pracovníkům MK a zástupcům pověřených pracovišť pro péči o tradiční lidovou
kulturu předána na společné pracovní schůzce v Třebíči ve dnech 20. – 21. 5.
2008. Za NÚLK se této schůzky zúčastnili ředitel NÚLK PhDr. Jan Krist, Mgr.
Jan Blahůšek a Mgr. Martin Šimša.
Druhá pracovní schůzka se konala 8. 10. 2008 na MK v Praze. Jednání se
mimo představitelů MK zúčastnili pracovníci NÚLK: PhDr. Jan Krist, Mgr. Jan
Blahůšek, Mgr. Martin Šimša, Mgr. Lenka Gronská, předseda Národní rady pro
tradiční lidovou kulturu PhDr. Ivo Frolec, zástupci krajských úřadů a zástupci
regionálních pověřených pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu. Počet
regionálních pověřených pracovišť byl rozšířen o Prahu, která byla dosud
zahrnuta do výzkumu v rámci Středočeského kraje. Pověřeným pracovištěm se
stalo Muzeum hlavního města Prahy.
Mezi hlavní body jednání patřilo hodnocení a připomínkování výzkumné
činnosti v roce 2008. Pro výzkum v dalších letech bude nutno vyřešit technický
problém při vyplňování výzkumného dotazníku elektronickou formou (možnosti
návratu k předešlým otázkám). Dalším bodem jednání byla diskuze nad
dotazníkem pro rok 2009: Doprava, obchod a trh - okruh otázek vypracoval
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., lidová strava - Mgr. Jiřina Veselská, lidový oděv doc. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. a PhDr. Petra Vychytilová, Ph.D. Redakčně
dotazník připravili Mgr. J. Blahůšek a Mgr. M. Šimša. Regionální pracoviště
měla možnost návrh připomínkovat a na základě těchto připomínek byla
připravena konečná podoba dotazníků.
Ve spolupráci s firmou FOCUS byl v závěru roku rovněž připraven
dotazníkový výzkum obyčejové tradice zaměřený na běžnou populaci ČR.
NÚLK v roce 2007 připravil dotazník na toto téma pro výzkum u lokálních
autorit. Porovnání výsledků obou dotazníkových akcí přinese srovnání pohledů
na tuto oblast tradiční lidové kultury.
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Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví v ČR, Seznam
nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky
Pracovníci NÚLK se podíleli na finální přípravě Seznamu nemateriálních
statků tradiční a lidové kultury České republiky. Diskuse nad konečnou verzí
formuláře návrhového listu, evidenční karty, příkazu ministra ustavující tento
seznam i nad prováděcími předpisy probíhala na několika pracovních schůzkách
organizovaných ORNK MK v Praze (14. 1. 2008, 3. 3. 2008, 31. 3. 2008).
NÚLK ve spolupráci s tajemníkem pro záležitosti UNESCO MK připravil
grantovou žádost na uspořádání mezinárodní pracovní porady na téma „Zásady
pro zpracování plánu na zachování nemateriálního kulturního statku“. Porada se
uskuteční v roce 2009 v NÚLK i přesto, že UNESCO nepodpořilo tuto akci
v požadované výši (byla poskytnuta méně než 1/3 žádaných finančních
prostředků).
V průběhu roku byl rovněž monitorován vývoj ratifikace Úmluvy UNESCO o
zachování nemateriálního kulturního dědictví ve vládě ČR a v Parlamentu ČR.
Zahraničních služebních cest, na kterých byla řešena problematika této Úmluvy,
se za NÚLK zúčastňovala PhDr. Vlasta Ondrušová.

Webové prezentace www.lidovakultura.cz a www.lidovaremesla.cz
Rubrika Aktuální události obsahuje průběžně aktualizovaný přehled akcí
zaměřených na tradiční lidovou kulturu - v roce 2008 zde přibylo 342 záznamů
(celkový počet 1 342 záznamů). Rubrika Články byla obohacena o 12 příspěvků.
Průběžně je také aktualizována a doplňována databáze. Na informačním portálu
je v současné době zaznamenáno 153 folklorních festivalů. K jejich anotacím je
průběžně doplňována fotodokumentace. Dále je zde zahrnuto 65 institucí
spravujících etnografické sbírky, 5 institucí zabývajících se lidovou kulturou a 8
organizací, sdružení a spolků. Rubrika konference je průběžně aktualizována.
V rubrice periodický tisk je zachyceno 12 časopisů, zabývajících se lidovou
kulturou, rubrika Stálé expozice obsahuje 23 položek, rubrika Související odkazy
byla začleněna do rubriky Webové prezentace (8 položek). Internetový portál
www.lidovakultura.cz zaznamenal v roce 2008 přibližně 20 600 přístupů.
NÚLK spravoval a aktualizoval také doménu www.lidovaremesla.cz.
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A. II. MISTROVSKÁ DÍLA ÚSTNÍHO A NEMATERIÁLNÍHO
DĚDICTVÍ LIDSTVA
Realizace akčního plánu „Slovácký verbuňk – živá tradice“ v roce 2008
Popularizační a propagační aktivity
V roce 2008 se ve spolupráci s NÚLK uskutečnila řada pořadů prezentujících
slovácký verbuňk. V rámci MFF Strážnice 2008: 26. 6. 2008 Rok na vsi (repríza
28. 6. 2008), 27. 6. 2008 Výběrové kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku; Finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku; V roztančené hospodě; Z krajin za obzorem. Dne 19. 4. 2008 proběhl
v Praze v Divadle U Hasičů pořad Slovácký verbuňk – Mistrovské dílo UNESCO
(ve spolupráci s NIPOS Praha) a 14. 6. 2008 v Brně - Slatině pořad Slováčtí
verbíři. Dne 6. 7. 2008 byl slovácký verbuňk prezentován v samostatném pořadu
při Dolňáckých slavnostech s Jízdou králů v Hluku a 21. 9. 2008 se pak konal
popularizační pořad nejlepších tanečníků slováckého verbuňku v rámci oslav 750
let obce Boršice. Recenzní články k pořadům konaným mimo oblast Slovácka
vyšly v časopisech Hudební rozhledy a Pam Pam (časopis pro scénický tanec).
Průběžně docházelo k aktualizaci internetové prezentace slováckého
verbuňku na webových stránkách www.nulk.cz. Sekce věnovaná jednotlivým
regionálním stylům byla doplněna o konkrétní audiovizuální ukázky tance. Dále
byly zveřejněny termíny a kontaktní údaje na pořadatele regionálních kol
verbířské soutěže, upravený Statut Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku pro MFF Strážnice 2008 a kalendárium významných akcí na příslušný
rok. Během MFF Strážnice byly aktuálně vkládány informace o průběhu
Soutěže. Na stránkách www.nulk.cz a www.lidovakultura.cz byly formou článků
uveřejněny základní informace o všech popularizačních akcích týkajících se
slováckého verbuňku.
Pokračovala distribuce publikace Slovácký verbuňk: Mistrovské dílo ústního
a nemateriálního dědictví lidstva v rámci setkání představitelů místní
samosprávy Regionu Podluží a Mikroregionu Nový Dvůr se zástupci NÚLK a
Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku.
Koordinační a vzdělávací aktivity
Dne 23. 2. 2008 se konalo v prostorách strážnického zámku jednání Sboru
lektorů a znalců slováckého verbuňku. Na programu bylo projednání změn ve
Statutu soutěže 2008 a 2009, dále byly prezentovány výsledky jednání se

16

zástupci mikroregionů Ostrožsko, východní Slovácko a s představiteli města
Uherského Brodu. Odborné sekce Sboru informovaly o jednotlivých úkolech
svých skupin. Členové Sboru byli obeznámeni s průběhem dokumentace
verbířských akcí v roce 2007, s plánem natáčení pro rok 2008, zajištěním školení
k verbuňku a přípravou popularizačních pořadů pro širokou veřejnost. Schůzi
Sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku bezprostředně předcházel (23. 2.
2008) seminář k verbuňku určený pro zájemce z řad veřejnosti. Účastníci byli
seznámeni s činností Sboru lektorů a znalců, získali informace k připravovanému
ročníku Soutěže a měli možnost shlédnout videozáznam finále Soutěže z roku
2007. Seminář byl uzavřen diskusí věnovanou současné podobě tanečního
projevu.
Dne 3. 6. 2008 se uskutečnilo setkání zástupců místní samosprávy Regionu
Podluží s představiteli NÚLK a členy Sboru lektorů a znalců slováckého
verbuňku v Novém Poddvorově. Přítomní měli možnost seznámit se s činností
NÚLK Strážnice a s jeho úlohou při realizaci projektu Slovácký verbuňk – živá
tradice. Byla nabídnuta metodická i odborná pomoc obcím ze strany NÚLK.
Podobné setkání se uskutečnilo 26. 11. 2008 na Kyjovsku - mikroregion Nový
Dvůr.
Setkání členů porot a realizačního štábu Soutěže o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku se konalo 15. 11. 2008 ve Velkých Pavlovicích.
Vytváření pramenného fondu ke slováckému verbuňku
Průběžně byly zpracovávány a zakládány k archivaci veškeré propagační
materiály týkající se regionálních kol, předkola i finále Soutěže o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku na MFF Strážnice, národní přehlídky dětských
verbířů i různých kulturních akcí se zastoupením verbuňku v jednotlivých regionech. Došlo k doplnění videofondu záznamů slováckého verbuňku
v archivu NÚLK o 24 položek (celkem obsahuje 303 videozáznamů). Vznikla
databáze internetových odkazů týkajících se verbuňku, která bude dále
rozšiřována. Do fondu tištěných materiálů (publikace, články v denním tisku,
studie v časopisech) bylo přidáno 59 nových položek.
Přehled videodokumentace verbířských akcí v roce 2008 zajištěných NÚLK:
- Regionální kola Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 2008:
Uherskohradišťsko (17. 5. 2008, Staré Město), Kyjovsko (17. 5. 2008,
Svatobořice-Mistřín), Uherskobrodsko (23. 5. 2008, Vlčnov), Horňácko,
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Strážnicko a Veselsko (24. 5. 2008, Petrov), Podluží (7. 6. 2008, Tvrdonice),
Hanácké Slovácko (14. 6. 2008, Ždánice).
- V rámci MFF Strážnice 2008:
Výběrové kolo a finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku (27.
6. 2008), pořad V roztančené hospodě (27. 6. 2008), pořad Z krajin za obzorem
(27. 6. 2008), pořad Rok na vsi (26. 6. a 28. 6. 2008).
- V rámci redokumentace verbuňku v terénu:
Dětské hody ve Velkých Bílovicích (8. 6. 2008) – dětský verbuňk, Hody
v Archlebově (24. 8. 2008), Hody ve Velkých Bílovicích (15. 9. 2008).
Nominace dalších kulturních statků pro zápis do Reprezentativního
seznamu světového nehmotného kulturního dědictví
NÚLK spolupracuje s MK na přípravě dalších nominací kulturních statků
České republiky do seznamu světového kulturního dědictví. Tajemník pro
záležitosti UNESCO MK Mgr. Michal Beneš, CSc. poskytl nově schválený
formulář UNESCO pro tyto nominace, zpracovávání materiálů se od roku 2008
řídí tímto dokumentem. Ministerstvo kultury vyslalo PhDr. Vlastu Ondrušovou
na zahraniční služební cesty (Paříž, Francie; Istanbul,Turecko), na kterých se
účastnila jednání k provádění jednotlivých ustanovení Úmluvy o zachování
nemateriálního kulturního dědictví. Na 25. 11. 2008 svolal ORNK MK
oponentní schůzku k nominaci masopustních obchůzek a masek na Hlinecku,
která se uskutečnila v Praze.
NÚLK pokračoval v podrobném výzkumu Jízdy králů ve Skoronicích. Byl
zpracován dotazník pro pamětníky a aktivní účastníky těchto jízd. Byly
shromážděny dostupné tištěné materiály a fotografie. Ve spolupráci s agenturou
R. Chudoba byl zpracováván rozsáhlý audiovizuální dokumentační fond
pořízený při výzkumech ve Vlčnově, Kunovicích a Hluku.
Přehled videodokumentace k Jízdě králů v roce 2008:
Kunovice (20. 2. 2008) – výroba výzdoby pro Jízdu králů v Kunovicích,
Vlčnov (11. 3. 2008) – výroba ozdob pro Jízdu králů ve Vlčnově,
Doloplazy (6. 7. 2008) – dokumentace jevu.

18

Mezinárodní dětská tvůrčí dílna - Muzičky 2008
NÚLK je spolu s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a
Folklorním sdružením ČR zapojen do projektu „Dny tradiční kultury“, v němž se
snaží ve spolupráci s Národním osvětovým centrem v Bratislavě a Folklorní unií
Slovenska získat finanční prostředky od Visegrádského fondu na akce především
vzdělávacího charakteru. I když je poměrně složité na tyto prostředky dosáhnout
a ne vždy se to daří, v rámci projektu je navržena řada zajímavých akcí
rozvíjejících kulturu v zemích pořádajících subjektů.
V roce 2008 se za finanční pomoci MK podařilo realizovat v NÚLK
mezinárodní tvůrčí dílnu dětských folklorních muzik s názvem Muzičky 2008,
která se uskutečnila ve dnech 8. – 12. 10. 2008 ve Strážnici. Téma dílny bylo
věnováno regionálním specifikům lidové hudby a kultury jednotlivých
etnografických oblastní původu muzik. V praxi to znamenalo pokusit se vybrané
úpravy naučit ostatní muziky a tím mladým muzikantům představit repertoár
jiných folklorních oblastí. Lektoři vybrali a upravili tři hudební čísla. Z devíti
aranžmá byly vybrány k nácviku tři úpravy. Dílna byla zahájena hudební
ukázkou vybraných úprav určených pro nácvik. Každá muzika se ukázala ve
svém „domovském“ repertoáru a ostatní muzikanti si tak mohli vytvořit
zvukovou představu, jak by měla skladba ve svém výsledku vypadat. Během pěti
nácvikových frekvencí rozdělených do dvou dnů bylo nutné se úpravy nejen
naučit, ale především se společně sehrát. Každý z lektorů postupně „hostoval“
vždy u dvou „cizích“ muzik. V pátek 10. října se uskutečnilo první vystoupení
muzik v sále ZUŠ ve Veselí nad Moravou. Každá muzika měla v programu svůj
samostatný blok písní a na závěr pak obecenstvu předvedli tři nazkoušené úpravy
(Krmášova polka z Kozlovic, Vojenské gúlané ze Zlínska, Starotelgártsky
čuškový). Součástí programu dílny byla prohlídka Slováckého muzea
v Uherském Hradišti a účast na galaprogramu „Na strunách rovnoběžek“ v rámci
XVIII. Mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových muzik rovněž
v Uherském Hradišti.
Poslední den dílny mladí muzikanti vystoupili v programu na nádvoří zámku
v Uherském Ostrohu, kde zahráli pět úprav. Vedle mládežnických muzik
vystoupila cimbálová muzika Mladí Burčáci z Míkovic a folklorní soubor
Očovan. Ohlas publika potvrdil, že děti dobře zúročily náročnou přípravu
předchozích dnů a navíc se vypořádaly s nepřízní chladného počasí, aniž by
výrazně utrpěla intonace a ladění nástrojů. Z celé akce byla pořízena
fotodokumentace a z obou vystoupení vznikl videozáznam.
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A. III. NOSITEL TRADICE LIDOVÉHO ŘEMESLA
Od roku 2001 uděluje ministr kultury České republiky každoročně
vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla jako
zvláštní formu veřejného ocenění jejich práce. Udělování titulu je od roku 2003
upraveno nařízením vlády č. 5/2003 Sb. o oceněních v oblasti kultury.
Udělování titulu je českou verzí projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské
poklady. Tento projekt, navazující na dokument UNESCO z roku 1989 nazvaný
Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury, se stal součástí Koncepce
účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, schválené usnesením
vlády č. 571/2003 Sb. Přípravou nominací na tento titul je pověřen Národní ústav
lidové kultury, který soustřeďuje dokumentaci k jednotlivým návrhům a podle
zpracované metodiky předává k projednání nominační komisi jmenované
ministrem kultury. Od roku 2001 udělil ministr kultury 32 titulů Nositel tradice
lidových řemesel. V roce 2008 k nim přibylo pět následujících řemeslníků:
Pavel Číp, Zubří - výroba hudebních nástrojů,
Ludmila Dominová, Zliv u Hluboké nad Vltavou - výšivka z rybích šupin,
Eva Minksová, Velká nad Veličkou - horňácká výšivka,
František Pavlica, Hroznová Lhota - výroba a hotovení doškové krytiny,
Marie Skrežinová, Zlechov - výroba textilních květin, vonic a věnců.
Vernisáž výstavy a slavnostní předávání titulu Nositel tradice lidových
řemesel bylo součástí zahájení Národních dnů evropského dědictví v Českých
Budějovicích ve dnech 12. – 13. 9. 2008. Výstavu oceněných řemeslníků
připravil Národní ústav lidové kultury ve spolupráci se Sdružením historických
sídel Čech, Moravy a Slezska a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích.
Na výstavě byly prezentovány výrobky všech dosud oceněných řemeslníků a
jejich medailony na panelech, které měly novou grafickou podobu v českoanglické verzi. Součástí projektu bylo vydání publikace Nositelé tradice 2008
(autor Mgr. Martin Šimša), která seznamuje s oceněnými výrobci v r. 2008 a
celkovým rámcem ocenění.
Publikace Nositelé tradice I. - anglická verze (autor Mgr. Martin Šimša) - je
překladem titulu vydaného v roce 2007, rozšířeného o dalších pět oceněných.
Publikace je složena z medailonů 37 výrobců, které obsahují profesní životopis,
charakteristiku výrobní technologie, textová část je doplněna obsáhlou
fotodokumentací a popisem projektu Nositel tradice, ochranné známky a systému
péče o současná řemesla. Publikace byla vydána za finanční podpory MK.
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DVD Nositelé tradice I. (autor Mgr. Martin Šimša) – filmový dokument
zachycující práce všech doposud oceněných výrobců byl realizován na základě
podnětu ředitelské rady a finanční podpory MK ČR. Součástí DVD je filmový
materiál vzniklý v rámci projektu Lidová řemesla a lidová umělecká výroba
v ČR, doplněný o dokumentaci dalších 18 řemeslníků. Podle rozsahu předváděné
technologie je každému z oceněných věnována 5 až 10 minutová sekvence,
celkem asi 200 minut filmového záznamu. DVD bylo připraveno v pětijazyčné
mutaci, s menu, titulky a informacemi o titulu, systému péče, ochranné známky a
autorech projektu.
V roce 2008 byla zahájena příprava výstavy Homo Faber (autor Mgr. Martin
Šimša) pro realizaci v sídle UNESCO v Paříži ve dnech 15. - 27. 2. 2009. Cílem
výstavy je představení národní verze programu UNESCO „Žijící lidské poklady“
formou přehlídky řemeslníků oceněných titulem Nositel tradice lidového
řemesla. Akce je financována z účelových finančních prostředků MK a je
příspěvkem k českému předsednictví EU v r. 2009. Pro výstavu Homo Faber
v Paříži byla připravena zkrácená verze publikace Nositelé tradice lidových
řemesel (autor Mgr. Martin Šimša) v česko-anglické a česko-francouzské
jazykové verzi.
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A. IV. ARCHIVNÍ A DOKUMENTAČNÍ FONDY, KNIHOVNA
Během roku 2008 byly průběžně aktualizovány údaje o stavu knihovny ve
výkazech MK, Národní knihovny v Praze a stavu archivních fondů v celostátní
evidenci NAD. V návaznosti na restrukturalizaci pracovních prostor a depozitářů
pokračovala průběžná revize dotčených fondů a sbírek. K 31. 12. 2008 proběhla
první fáze revize fondu magnetofonových kazet, kompaktních disků, filmů a
videozáznamů. Ve fotografické archivní sbírce bylo zatím revidováno 35 829 ks
černobílých negativů středního formátu z celkového počtu 42 000.
V rámci dispozičních změn byla rozšířena ukládací kapacita knihovny a
úpravou regálových systémů byla rozšířena úložná kapacita tzv. audiovizuálního
archivu. Byl vyčleněn prostor pro malou studovnu, pracovnu pro zpracování
zvukových záznamů, pro správu digitalizovaných dokumentů a pracoviště pro
digitalizaci obrazových záznamů.
S ohledem na časové a personální možnosti byl zajišťován provoz knihovny,
archivu a dokumentačních fondů pro odborné pracovníky NÚLK a pro zájemce
z řad odborné a laické veřejnosti. Průběžně byly zařazovány běžné přírůstky do
knihovny, archivu i dokumentačních fondů. V roce 2008 bylo započato
s archivním zpracováním menších archivních fondů, byly zpracovány osobní
fondy V. Volavého a J. Tomeše (setřídění, výběr, inventarizace a zpracování
detailních inventářů) o rozsahu 23 kartonů a 2,7 bm. Bylo započato s tříděním a
přípravou obdobného zpracování osobního fondu Z. Jelínkové. V roce 2008 bylo
s ohledem na právě probíhající archivní zpracování digitalizováno 1 987 výstřižků s přírůstky z posledních tří let. V současné době představuje rozsah všech
archivních fondů a sbírek cca 162 bm, samotný listinný archiv (písemnosti
uložené jako archiválie) přibližně 65 bm.
V knihovně bylo evidováno 239 nových přírůstků, průběžně byla evidována
nová periodika v rámci již přidělených přírůstkových čísel. K 1. 1. 2009 bylo
evidováno celkem 15 378 položek. Při retrospektivní katalogizaci bylo
v knihovním informačním systému zdokumentováno 340 nových přírůstků
(novinky a přírůstky periodik).
K 31. 12. 2008 eviduje NÚLK v tzv. audiovizuálním archivu celkem 3 880
evidovaných položek o celkovém rozsahu 79 bm, v roce 2008 bylo evidováno
celkem 378 nových přírůstků. V rámci spolupráce s Českým rozhlasem bylo
rozpracováno dalších 35 pásů. Z archivních fondů NÚLK a fondů ve Strážnici
deponovaných byly badatelům poskytnuty materiály ke studijním a edičním
účelům (zpravidla pro nekomerční publikace obcí a zájmových subjektů).
K 31. 12. 2008 je evidováno celkem 95 139 negativů ve fotografickém fondu
a 17 872 položek v archivní sbírce fotografií, plakátů a obrazových propagačních

22

materiálů, což přestavuje asi 19 bm. V dotčeném roce bylo ve fondu výstřižků
doplněno 274 přírůstků, ve fondu obrazových materiálů celkem 93 položek a ve
fondu digitálních fotografií 300 přírůstků.
Při příležitosti stěhování do nových kancelářských prostor na „Purkrábce“
byla provedena inventura metodických materiálů.

A. V. VZDĚLÁVACÍ A VYDAVATELSKÁ ČINNOST
Škola folklorních tradic
Projekt podporuje vzdělávání v uměleckých a kulturních oborech
vycházejících 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.
Dvouletý kurz je organizován ve spolupráci NÚLK, NIPOS a Folklorního
sdružení ČR a je významnou aktivitou vedoucí k uchování tradic lidové kultury.
První ročník 4. běhu vzdělávacího projektu „Lektor“ (se zaměřením na tradiční
hudbu a tanec - MŠMT ze dne 23. 2. 2006 pod čj.5916/06-20/211, podle zákona
č. 435/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT č.524/2004Sb. o akreditaci zařízení
k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání)
probíhal od září 2007 v Praze. Závěrečné zkoušky tohoto ročníku se uskutečnily
15. 3. 2008. V září 2008 byl zahájen druhý ročník, který pokračoval podle
harmonogramu. Organizaci tohoto běhu vzdělávacího projektu zajišťuje NIPOS
ve spolupráci s ostatními institucemi. Na začátku roku 2008 byla vystavena
osvědčení pro absolventy kurzu, kteří složili dodatečné zkoušky za 3. běh školy
konané v Brně.
Národopisná revue
V roce 2008 byla vydána čtyři tematicky zaměřená čísla odborného periodika
Národopisná revue. První bylo věnováno problematice migrace a osídlování,
druhé tradičním oděvům a krojům, třetí činnosti Ústředí lidové umělecké výroby
(ÚLUV) a čtvrté otázkám folkloru a folklorismu.
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Národopisná revue 1/2008 přináší studii Alexandry Bitušíkové, v níž se
autorka věnuje obecným otázkám mezinárodní migrace (Transnárodná migrácia:
možnosti výskumu v podmienkach stredoeurópskeho priestoru). Pavel Havránek
ve své stati Češi na Kavkaze. Stručná historie osidlované oblasti popisuje průběh
české kolonizace, vznik prvních osad a rozvoj spolkové činnosti českých
přistěhovalců v kavkazské oblasti. Osudům poděbradského lékaře Bohumila
Boučka na Balkáně se věnuje Miloš Luković (Lékařská mise Bohumila Boučka
v Černé Hoře v letech 1875 – 1876 z hlediska etnologického a kulturněhistorického). Prezentací a částečnou interpretací odpovědí třiceti respondentů
z řad romských organizací se zabývá autorská dvojice Zdeněk Uherek a Tereza
Pojarová ve studii Postoje a názory romských společenských představitelů
k vybraným otázkám týkajícím se komunitních konfliktů. Rubrika Proměny
tradice je věnována každodennímu životu rumunských Slováků v bývalém
Sedmihradsku (Slováci v Rumunsku: „archaická“ každodennost autorky Aleny
Dunajové). Osobnost etnologa Karla Fojtíka připomíná Karel Altman (Karlu
Fojtíkovi k nedožitým devadesátinám) v rubrice Ohlédnutí. Společenská kronika
přináší jubilea etnoložky Aleny Plessingerové, slovenské folkloristky Soni
Burlasové a významného organizátora folklorního hnutí na Horácku Miloslava
Brtníka.
Národopisná revue 2/2008 v úvodním článku Martina Šimši přibližuje vývoj
soukenných nohavic na území Moravy a Slovenska od středověku po současnost
(Soukenné nohavice – dědictví středověku, či přínos karpatské pastevecké
kultury?). Studie Petry Mertové Poznámky ke tkaninám v českých zemích
(s přihlédnutím k území západních a východních Slovanů) přináší pohled na
tradiční tkaniny používané ve středoevropském a východoevropském prostoru.
Marta Ulrychová analyzuje jednotlivé prvky a varianty západočeského ženského
kroje (Ženský kroj masopustního období v Postřekově na Chodsku). Nedílnou
součástí valašského ženského kroje – ubíranými punčochami – se ve své studii
zabývá Lenka Drápalová (Ubírané punčochy jako součást tradičního ženského
oděvu v Rožnově pod Radhoštěm). Helena Beránková v článku Tradiční oděv
současnosti (na příkladu jedné z jeho posledních nositelek z Uherského Ostrohu)
demonstruje jednotlivé varianty dolňáckého kroje, jenž je doposud nedílnou
součástí garderoby nejstarších žen na moravské vesnici. Rubrika Fotografická
ohlédnutí přináší diapozitivy Franze Stödtnera zachycující rukodělnou i
strojovou výrobu tkanin a prádla v jedné německé továrně v prvních letech 20.
století. Hodnocením výpovědí dětí z folklorních souborů se věnuje Alena
Schauerová v rubrice Proměny tradice. Připomenutí jubileí antropologa
Leopolda Pospíšila, slavistky a folkloristky Viery Gašparíkové a etnologa
Dušana Holého najdeme v rubrice Společenská kronika.
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Národopisná revue 3/2008 se ve všech čtyřech studiích zaměřuje na vznik,
činnost a osobnosti ÚLUV. Lenka Žižková podává ucelený pohled na fungování
ÚLUV po dobu celého jeho padesátiletého trvání v letech 1945 – 1995 (Slavné
počátky a neslavné konce Krásné jizby a Ústředí lidové umělecké výroby).
Rozborem výtvarné stránky výrobků ÚLUV se zabývá Alena Křížová v článku
Výtvarné invence a ambice Ústředí lidové umělecké výroby. Daniel Drápala
pojednává o odborné práci a metodách jednoho ze zakladatelů ÚLUV Vladimíra
Boučka (Lidová kultura v kontextu odborných aktivit Vladimíra Boučka).
V článku Josefa Jančáře Dokumentace Ústředí lidové umělecké výroby a její
pokračování nalezneme mj. informace o privatizačním projektu ÚLUV a
lidových řemeslnících jako pokračovatelích tradice ÚLUV. Výsledky svého
výzkumu velikonočních tradic v obcích na Uherskohradišťsku popisuje Petr
Číhal v rubrice Proměny tradice. Společenská kronika připomíná jubilea
osobností české etnologie Hany Dvořákové a Josefa Kanderta, Miroslav Válka
rovněž vzpomíná na významného etnografa a filologa Josefa Vařeku.
Národopisná revue 4/2008 v první studii Martiny Pavlicové a Lucie Uhlíkové
Folklorismus v historických souvislostech let 1945 – 1989 (na příkladu
folklorního hnutí v České republice) nastiňuje vývoj zájmu o lidovou kulturu od
19. století do současnosti z hlediska poválečného vzniku folklorních souborů.
Unikátní prostředí souboru Chorea Bohemica a vliv jeho vnitřního klimatu na
některé členy ukazuje Klára Davidová v článku Chorea Bohemica – folklorní
soubor jako místo pro vnitřní emigraci. Na první pohled zvláštním vztahem
lidových tradic s dobovými politickými postoji v 19. a 20. století se zabývá Oľga
Danglová (Ľudové tradície a politika). Juraj Hamar přibližuje slovenské folklorní
hnutí na sklonku 20. století ve studii Folklór v tieni scénického folklorizmu. Na
margo folklórného hnutia na Slovensku po roku 1988. Důležité životní a
pracovní milníky folkloristy Jaromíra Nečase spolu s jeho přínosem pro oblast
lidové písně shrnul ve své studii Jan Blahůšek (Osobnost Jaromíra Nečase
v zorném úhlu hudební folkloristiky). Helena Beránková v rubrice Fotografická
zastavení prostřednictvím krátké stati a fotosnímku přibližuje zájem Josefa Šímy
o pořizování fotografií, především v oblasti lidové výšivky. Tradicí vánočního
stromu umísťovaného na brněnském náměstí Svobody od roku 1924 se v rubrice
Proměny tradice zabývá Eva Večerková. V téže rubrice pojednává Barbora
Čumpelíková o nehmotném kulturním dědictví českých zemí, jež okouzlilo např.
francouzského sochaře Augusta Rodina. Rubriku uzavírá zamyšlení Václava
Štěpánka ke stoletému výročí trvání Slováckého krúžku v Brně. Vzpomínce na
skladatele, upravovatele a dirigenta Emanuela Kuksu je věnována rubrika
Ohlédnutí, shrnutí svého dosavadního badatelského úsilí z pohledu jubilanta
Bohuslava Šalandy nalezneme v rubrice Rozhovor. Společenská kronika nabízí
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článek Miroslava Války k šedesátinám Jiřího Pajera či gratulaci Jana Krista
kolegyni Vlastě Ondrušové k životnímu jubileu.
V dalších rubrikách byly ve všech číslech zařazeny zprávy z výstav,
konferencí, festivalů a recenze nových publikací. Jako příloha čtvrtého čísla
Národopisné revue vyšla osobní bibliografie Ivy Heroldové, kterou zpracovala
Naděžda Valášková.
Informační tiskoviny
V lednu roku 2008 byl vydán Přehled folklorních festivalů a národopisných
akcí pro rok 2008. K MFF Strážnice 2008 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
byla vydána programová skládačka a grafický plakát. V závěru roku byl
připraven informační leták o kulturních akcích v MVJVM v r. 2009.
Propagace
- NÚLK prezentoval svou činnost ve dnech 10. – 13. 1. 2008 v Brně na veletrhu
cestovního ruchu a turistických zajímavostí Regiontour 2008.
- S mediálními partnery MFF (Česká televize, Český rozhlas, Rádio Proglas,
Rádio Jih, časopis Naše Slovácko) a se sponzory (Hasičská vzájemná pojišťovna,
Město Strážnice, Pivovar Černá Hora) byla smluvně sjednána podpora 63.
ročníku MFF.
- Ke všem akcím pořádaným NÚLK byla zajištěna podle charakteru akce
odpovídající propagace, výlep plakátů, rozeslání pozvánek, hlášení v místních
rozhlasech, využití elektronické pošty a webového prostoru, informačních center,
regionálního tisku a regionálních rozhlasových stanic.
- Průběžně byly aktualizovány a upravovány údaje o NÚLK a jeho akcích
v brožurách a propagačních materiálech jiných institucí a vydavatelství, např.
Česká kultura, Veřejná správa, Cestujeme po Moravě, Místní kultura, KULT,
Muzikus, Česká centrála cestovního ruchu, agentura Czech Tourism, oddělení
cestovního ruchu Jihomoravského kraje, mikroregion Strážnicko, Učitelské listy,
Malovaný kraj, Kabrňák. Prezentace zámku a MVJVM byla obsažena v katalogu
Relax 2008, v mapovém průvodci Jižní Moravou a Baťovým kanálem, časopise
Silva Bohemica, informačním katalogu Dovolená pro Vás, v místním zpravodaji
Strážničan.
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Rozsáhlejší propagace NÚLK a akcí, které NÚLK pořádá se uskutečnila na
www.jizni-morava.cz,
internetových
stránkách:
www.branapamatek.cz,
www.czechtourism.cz, www.folklorweb.cz, v internetovém katalogu firem
www.arelax.sk, (s působností i v SR), www.turistik.cz, www.fos.cz,
www.pampeliska.cz, www.zkola.cz, www.pruvodce.com, www.akcevcesku.cz,
www.proglas.cz, www.straznicko.cz, www.straznice.cz, www.tipynavylet.cz,
www.straznice-mesto.cz, www.halonoviny.cz, www.ratolest.cz, www.radio.cz,
www.j-morava.cz, www.folklornet.com, www.folklorika.cz, www.vyletnik.cz,
www.cestujeme.cz, www.kdykde.cz.
- V roce 2008 realizoval NÚLK prostřednictvím firmy DARUMA zveřejnění a
aktualizaci své reklamy na navigačních tabulích v centru města Hodonín.
Z předchozích let provozuje tuto reklamu v Kyjově a v Uherském Hradišti.
- Uskutečněné veletrhy cestovního ruchu s propagací NÚLK:
Regiontour 2008 Brno (10. - 13. 1. 2008, společný stánek s Valašským muzeem
v přírodě), prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy:
Slovakiatour Bratislava (17. – 20. 1. 2008), Holliday World Praha (14. - 17. 2.
2008), Hradec Králové (14. – 15. 3. 2008), Dovolená 2008 Ostrava (4. – 6. 4.
2008).
- Ve spolupráci s firmou Turistické známky s. r. o. byly v dubnu 2008 vyrobeny
turistické známky pro zámek Strážnice. Ve spolupráci s firmou Tausig servis
byly vyrobeny sběratelské, prezentační karty turistických objektů pro zámek
Strážnice a MVJVM.

A. VI. SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI A DOMÁCÍMI INSTITUCEMI
NÚLK 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, Úmluvy o zachování nemateriálního
kulturního dědictví a 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.

27

UNESCO
Spolupráce s UNESCO byla v roce 2008 zaměřena zejména na problematiku
Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví, další průběh její
implementace a na procedurální otázky týkající se znění Úmluvy, kritérií pro
Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.
- PhDr. Vlasta Ondrušová ve dnech 17. – 23. 2. 2008 zastupovala ČR v Sofii,
Bulharsko na 2. mimořádném zasedání Mezivládního výboru pro zachování
nemateriálního kulturního dědictví spolu s Petrem Janyškou (velvyslanec a stálý
delegát ČR při UNESCO). Cílem jednání bylo věcné projednání dokumentů
z minulých zasedání a příprava závěrů pro Valné shromáždění členských států
Úmluvy. Byly projednány stěžejní body důležité pro ČR k přistoupení
k Úmluvě: operační směrnice pro účast společenství, skupin, expertů při
implementaci Úmluvy, formální a procedurální podmínky pro převedení
Mistrovských děl do Reprezentativního seznamu, akreditace nevládních
organizací a návrh rozpočtu pro využití Fondu Úmluvy. Cestovní náklady byly
hrazeny z rozpočtu MK.
- Ve dnech 15. – 20. 6. 2008 se PhDr. Vlasta Ondrušová v Paříži, Francie
zúčastnila spolu s Mgr. Michalem Benešem, CSc. (MK) a Petrem Janyškou
(velvyslanec a stálý delegát ČR při UNESCO) Valného shromáždění smluvních
stran Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Hlavním účelem
Valného shromáždění bylo přijmout Prováděcí pravidla k Úmluvě, která
připravil Mezivládní výbor a několik expertních zasedání. Projednání textu
pravidel bylo věnováno téměř celé zasedání, podařilo se dosáhnout plného
souhlasu smluvních stran a Úmluva byla učiněna plně operativní. Cestovní
náklady byly hrazeny z rozpočtu MK.
- Ve dnech 16. – 21. 7. 2008 se PhDr. Vlasta Ondrušová spolu se starostou
Vlčnova Janem Pijáčkem zúčastnila folklorního festivalu ve městě Gannat ve
Francii, který je jedním z nejvýznamnějších festivalů Francie. Pořadatelé
festivalu vyzvali Českou národní sekci CIOFF, aby na festivalu zajistila
představení Jízdy králů jako fenoménu, který je připravován k zápisu do
Reprezentativního seznamu UNESCO. Díky podpoře MK byla zabezpečena
účast souboru Vlčnovjan s Jízdou králů. Starosta Vlčnova a představitel CIOFF
byli pozváni k účasti na zahájení festivalu, jehož součástí byla Jízda králů
ulicemi města.
Cestovní náklady hradil Obecní úřad Vlčnov, ubytování pořadatelé, diety pro
PhDr. Vlastu Ondrušovou NÚLK.
- PhDr. Vlasta Ondrušová se ve dnech 3. – 9. 11. 2008 spolu s Mgr. Michalem
Benešem, CSc. (MK) a Petrem Janyškou (velvyslanec a stálý delegát ČR při
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UNESCO) v Istanbulu, Turecko zúčastnila 3. zasedání Mezivládního výboru
Úmluvy o ochraně nemateriálního kulturního dědictví. Výbor projednával
schválenou agendu (pro ČR bylo významné zejména rozhodnutí o zařazení všech
Mistrovských děl na Reprezentativní seznam), dále materiál týkající se práva
užívání loga Úmluvy, pravidla pro příjem darů do Fondu nemateriálního
kulturního dědictví zřízeného Úmluvou. Výbor se zabýval velmi důležitou
otázkou akreditovaných organizací, které budou plnit úlohu konzultantů – je
mezi nimi např. ICOM, ICOMOS, bulharský CIOFF. Vzhledem k postavení ČR
jako pozorovatele nebylo možné nominovat některou organizaci již v prvním
kole bez problémů a přísné selekce. Cestovní náklady byly hrazeny z rozpočtu
MK.
IOV
NÚLK je členem národní sekce International Organization für Folkskunst
(Mezinárodní organizace lidového umění) v ČR. 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
roku 1999. 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.
ICOM
NÚLK se stal řádným členem organizace International Council of Museums
(Mezinárodní organizace muzeí) v roce 2006. ICOM patří mezi nejvýznamnější
světové nevládní organizace UNESCO sdružující muzea všech typů a zaměření.
NÚLK spravuje Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, 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. Členský příspěvek v roce 2008
činil 19. 300,- Kč.
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CIOFF
NÚLK je řádným členem CIOFF (Conseil International des Organizations de
Festivals de Folklore et d´Arts Traditionels – Mezinárodní rady pořadatelů
festivalů a lidového umění) a je sídlem České národní sekce CIOFF (ČNS). ČR
je členem této nevládní organizace působící v oblasti neprofesionálních aktivit a
jedním z hlavních cílů je sdružovat renomované folklorní festivaly z naší země,
které mají zájem zařadit se do sítě prestižních festivalů v celosvětovém měřítku.
Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici je členem od roku 1980, Česká
národní sekce CIOFF vznikla v roce 1993 po rozdělení Československé národní
sekce CIOFF. Členský poplatek v roce 2008 činil 10.168,- Kč, z příspěvků členů
ČNS bylo získáno 63.400,- Kč.
Dne 26. 2. 2008 proběhlo v Brně jednání Výboru ČNS CIOFF a dne 10. 4.
2008 se v Brně uskutečnilo Valné shromáždění ČNS CIOFF. Průběžně probíhala
komunikace s jednotlivými členy, zároveň také dokumentace českých festivalů
CIOFF (řádných i přidružených). NÚLK je provozovatelem www prezentace
www.cioff.cz, kterou pravidelně aktualizuje. Podle potřeby byla zpracovávána
doporučení ČNS CIOFF souborům k jejich výjezdu do zahraničí. V termínu byly
zpracovány podklady pro kalendárium CIOFF a zaslány odpovědným
redaktorům. Po ukončení MFF Strážnice 2008 bylo vypracováno hlášení o účasti
zahraničních souborů pro potřeby CIOFF. Sekretariát ČNS CIOFF
shromažďoval dokumentační materiály z jednotlivých členských festivalů, které
byly pro organizační i badatelské účely uloženy v archivu NÚLK. Tyto
dokumenty jsou podkladem pro zpracování výroční zprávy, která je odesílána do
ústředí CIOFF.
Zahraniční cesty a festivaly v rámci spolupráce s CIOFF:
- PhDr. Vlasta Ondrušová se ve dnech 9. – 16. 11. 2008 zúčastnila jako
delegátka ČNS Světového kongresu CIOFF v Istanbulu, Turecko. Součástí
kongresu bylo jednání celosvětového výboru CIOFF, v rámci kongresu se
uskutečnilo zasedání Středoevropského sektoru CIOFF, na němž reprezentovala
ČNS jako delegátka. Uskutečnilo se rovněž Valné shromáždění CIOFF a
zasedání pracovních skupin. PhDr. Vlasta Ondrušová se jako členka zúčastnila
jednání Pracovní skupiny pro děti a Legislativní komise. Významnou součástí
kongresu byla Kulturní konference věnovaná spolupráci s UNESCO a koordinaci
spolupráce národních sekcí CIOFF s národními komisemi UNESCO
v souvislosti s implementací UNESCO Úmluvy o zachování nemateriálního
kulturního dědictví. Cestovní náklady byly hrazeny z rozpočtu MK.
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- NÚLK je partnerem při pořádání MFF v Myjavě, Slovenská republika, zvláště
jeho části „Festival tradiční evropské kultury“, kde je přímo spolupořadatelem
této části festivalu, což umožňuje získání finančních prostředků z evropských
fondů. PhDr. Jan Krist je členem Předsednictva Programové rady festivalu a
zúčastňuje se všech potřebných přípravných a hodnotících zasedání i samotného
festivalu. Jednání se uskutečnila ve dnech 14. 5. 2008 a 26. 11. 2008, samotný
festival ve dnech 20. – 22. 6. 2008. Všechny materiály byly předány do
dokumentačních fondů ústavu. Cestovní náklady na Programové rady i samotný
festival hradil NÚLK.
- Mgr. Jan Blahůšek se jako pozorovatel zúčastnil ve dnech 4. – 6. 7. 2008 již
54. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Východné, Slovensko.
Dokumentační materiály jsou uloženy v archivních fondech NÚLK. Cestovní
náklady hradil NÚLK.
- Ve dnech 22. – 26. 8. 2008 se Mgr. Jan Blahůšek zúčastnil 40. ročníku
Mezinárodního festivalu „Folkloru ziem Górskich“ v Zakopaném, Polsko. Na
tomto polském festivalu byl v rámci doprovodné odborné konference Mgr.
Janem Blahůškem přednesen referát o Mezinárodním folklorním festivalu
Strážnice.
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 Národního osvětového centra, které je ústředním metodickým a
poradenským pracovištěm na Slovensku.
- PhDr. Jan Krist a Mgr. Jan Blahůšek se dne 16. 6. 2008 v Bratislavě, Slovensko
zúčastnili zasedání Mezinárodního výkonného výboru „Dnů tradiční kultury“
(dále jen DTK), ve dnech 20. 2. a 22. 10. 2008 se uskutečnila jednání v Praze.
Projednávány byly organizační otázky týkající se jednotlivých programů a akcí
DTK v roce 2008. Za finanční pomoci Ministerstva kultury se podařilo realizovat
v NÚLK mezinárodní tvůrčí dílnu dětských folklorních muzik s názvem
Muzičky 2008, která se uskutečnila 8. – 12. 10. 2008 ve Strážnici.
Zahraniční cesta do Bratislavy se uskutečnila na náklady NÚLK.
- Dne 4. 2. 2008 se PhDr. Jan Krist zúčastnil v Bratislavě, Slovensko premiéry
pořadu Slovenského lidového uměleckého kolektivu „Obrázky zo Slovenska. To
najlepšie čo doma máme“. Všechny materiály byly předány do archivních fondů.
Zahraniční cesta se uskutečnila na náklady NÚLK.
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- PhDr. Jan Krist se dne 11. 12. 2008 spolu s Mgr. Janem Blahůškem zúčastnili
na pozvání Národního osvětového centra v Bratislavě, Slovensko informačního
semináře „Postup implementace Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu“.
Zahraniční cesta se uskutečnila na náklady NÚLK.
- Mgr. Martin Šimša se dne 16. 4. 2008 zúčastnil jako člen zasedání Vědecké
rady Slovenského národního muzea – Etnografického muzea v Martině,
Slovensko. Na programu jednání bylo hodnocení dosavadní stavební činnosti
v areálu Muzea slovenské dědiny a výhled na další léta. Zástupce SNM – EM
v Martině je naopak členem Ředitelské rady NÚLK. Zahraniční cesta se
uskutečnila na náklady NÚLK.

Spolupráce s domácími institucemi
- V roce 2008 NÚLK nadále prohluboval spolupráci s Národním informačním a
poradenským 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 členem Českého svazu muzeí v přírodě, PhDr. Jan Krist je členem
správní rady.
- NÚLK je společně s NIPOS a Folklorním sdružením ČR členem Koordinační
rady pro folklor. Oficiální vzájemná jednání těchto tří subjektů, která se zabývají
především zajištěním bezproblémového průběhu Školy folklorních tradic,
přehlídek choreografií dětských i dospělých folklorních souborů a koordinace
termínů významných folklorních událostí, festivalů a slavností, se konala 2. 9.
2008 v Brně a 29. 9. 2008 v Praze. Jednání se za NÚLK účastnili PhDr. Jan
Krist, PhDr. Vlasta Ondrušová a Mgr. Jan Blahůšek.
- Mgr. Jan Blahůšek se 29. 10. 2008 účastnil jednání Odborné rady pro folklor,
která je poradním orgánem ředitelky NIPOS.
- Mgr. Jarmila Vrtalová a Mgr. Markéta Mikulčíková se ve dnech 22. – 23. 11.
2008 v Novém Bydžově zúčastnily jako pozorovatelky Celostátní přehlídky
choreografií folklorních souborů.
- Dne 24. 11. 2008 se v Praze konalo setkání ředitelů folklorních festivalů. Za
MFF Strážnice a Dětskou Strážnici se zúčastnil PhDr. Jan Krist.
- 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. V nákupní komisi pro
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sbírkotvornou činnost ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti působili Mgr.
Martin Šimša a PhDr. Vlasta Ondrušová, PhDr. Vlasta Ondrušová je členkou
nákupní komise pro sbírkovou činnost 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 (Praha, Brno). Ve spolupráci s NÚLK je každoročně
realizováno slavnostní předávání cen ČNS v rámci MFF Strážnice. Pracovníci
NÚLK - členové ČNS – se zúčastnili Valného zasedání společnosti, které se
uskutečnilo v Jindřichově Hradci. Součástí zasedání byla konference „Na pomezí
oborů“, jejímž ústředním tématem byla spolupráce etnografie a příbuzných
oborů. Mgr. Martin Šimša zde přednesl referát na téma „Etnografie a historie“.
- Mgr. Martin Šimša pracoval v hodnotící komisi pro udělování ochranné
známky Tradice Bílých Karpat.
- Ve dnech 13. - 14. 5. 2008 se uskutečnil seminář Mezinárodní komise pro
studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně, obyčejová subkomise na téma
„Duch a tělo“, na kterém přednesl Mgr. Martin Šimša základní teze svého
referátu „Dívčí dospělostní obřady v českých zemích“.
- Mgr. Markéta Mikulčíková a Mgr. Jarmila Vrtalová se ve dnech 11. – 12. 12.
2008 v Brně zúčastnily V. celorepublikového kolokvia Muzeum a vzdělávací
systém v České republice, které uspořádala Asociace muzeí a galerií ČR.
Kolokvium bylo zaměřeno na aktuální témata, vztah muzea a školy, moderní
edukační programy pro školy, získávání nových návštěvníků, přiblížení
muzejních exponátů dětem.
- Ve spolupráci se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska bylo ve
dnech 12. – 13. 9. 2008 zajištěno slavnostní předávání titulu Nositel tradice
lidového řemesla v rámci zahájení Národních dnů evropského kulturního
dědictví v Českých Budějovicích.
- PhDr. Jan Krist vykonával činnost vyplývající z členství v České komisi pro
UNESCO, grantových komisích MK: Komise pro integraci cizinců, Komise pro
integraci romské komunity, Komise pro kulturu národnostních menšin, Komise
pro udělování příspěvků na tvůrčí a studijní účely v oblasti neprofesionálního
umění a tradiční lidové kultury, Komise na podporu regionálních tradic, Komise
pro kategorii B programu podpory tradiční lidové kultury a Komise pro
udělování Ceny ministerstva kultury.
- PhDr. Vlasta Ondrušová, PhDr. Jan Krist a Mgr. Jan Blahůšek jsou také členy
grantových a konkurzních komisí MK pro oblast lidové kultury.
- PhDr. Jan Krist je rovněž členem redakční rady Malovaného kraje.
- Mgr. Jan Blahůšek je členem redakční rady časopisu OPUS MUSICUM.
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- Na jednání kulturní komise Města Strážnice zastupuje NÚLK Ludmila
Horehleďová.
- Ve spolupráci s ČT proběhlo natáčení pořadu Ta naše povaha česká, pro pořad
Náš venkov bylo realizováno natáčení o Kopanicích a gajdách, v prosinci 2008
byl realizován přímý přenos televizního pořadu Sama doma.
A. VII. POŘADATELSKÁ ČINNOST
63. ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2008"
Ve dnech 26. - 29. června 2008 se uskutečnil za finanční podpory MK již 63.
ročník Mezinárodního folklorního festivalu "Strážnice 2008" (dále jen MFF).
Uměleckou a odbornou úroveň pořadů jednotlivých amfiteátrů zajišťovala
Dramaturgicko-produkční rada složená ze šesti dramaturgů (schůzky 17. 1. 2008,
17. 4. 2008 a 12. 6. 2008.). Členové této rady se zúčastňovali všech společných
jednání Programové rady MFF a Senátu programové rady MFF. Programová
rada MFF byla složena ze dvaceti členů a dvaceti čtyř autorů a konzultantů
(předseda PhDr. Ivo Frolec, místopředsedové PhDr. Vlasta Ondrušová a PhDr.
Karel Pavlištík, CSc.). Programová rada se scházela spolu se Senátem
programové rady MFF podle harmonogramu (22. 11. 2007, 17. 4. 2008 a 27. 6.
2008). Senát programové rady MFF tvoří jedenáct členů (předseda PhDr. Karel
Pavlištík, CSc.).
Festivalové pořady proběhly ve všech prostorách festivalového areálu, včetně
Muzea vesnice a zámecké expozice lidových hudebních nástrojů. Skladbu
festivalu tvořilo celkem 35 pořadů, ve kterých vystoupilo 1 800 účinkujících
z ČR a 150 účinkujících ze zahraničí. Z ČR na festivalu účinkovalo 76 souborů a
skupin, 60 soutěžících ve verbuňku a 36 lidových řemeslníků. V zábavních
střediscích festivalového areálu se vystřídalo 19 cimbálových a dechových
hudeb. Festivalu se zúčastnilo 5 zahraničních souborů – z Beninu, Estonska,
Kolumbie, Slovinska a Švýcarska. Slovensko zastupovali: Ľudová hudba
Jaroslava Hazlingera ze Zvolena, soutěžící zpěváčci z Podpoľaní, muzika bratrů
Molotových a sólisté, Teatro carnevalo z Bratislavy a Loutkové divadlo Anny
Herichové z Čierneho Balogu.
Propagace festivalu byla prováděna průběžně prostřednictvím programového
vícejazyčného letáku, grafického a textového plakátu, pomocí elektronických
médií a programového sborníku. Propagaci výrazně napomáhá zapojení
veřejnoprávních médií: České televize, Českého rozhlasu, Rádia Proglas i
regionálních televizních kanálů. Festivalu se zúčastnilo celkem 17 000
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návštěvníků. Po dobu všech tří festivalových dnů proběhla v prostorách
amfiteátru Zámek prodejní výstava materiálů s folklorní tematikou "Folklorica"knihy - audio - video.
ČTVRTEK
Amfiteátr Bludník
Prvním festivalovým programem byl v 9,30 hod. Pořad zahraničních souborů
pro školy. V pořadu vystoupily zahraniční soubory z Beninu, Estonska,
Kolumbie, Slovinska a Švýcarska.
PÁTEK
Amfiteátr Bludník
Slavnostní zahájení festivalu proběhlo ve 20.00 hod. v amfiteátru Bludník
pod vedením autorky Mgr. Zlaty Potykové. Součástí zahájení bylo předání Ceny
ministerstva kultury PhDr. Josefu Jančářovi, CSc. za rozvoj tradiční lidové
kultury a folkloru. V zahajovacím pořadu se představily všechny strážnické
soubory a některé vybrané soubory a sólisté z jiných pořadů festivalu. Na
zahájení navázal ve 20.45 hod. regionální pořad hanáckého Slovácka Rok na vsi
autorů Jana Zaviačiče a Mgr. Jany Trávníčkové. V pořadu vystoupilo 280
účinkujících s ukázkami zvykoslovných obřadů uvedeného regionu. Od 22.45
hod. navázal pořad zahraničních souborů Z krajin za obzorem. Mistrovská díla
UNESCO autorů Mgr. Juraje Hamara, CSc. a doc. PhDr. Martiny Pavlicové,
CSc. Autoři i přes potíže se zajištěním skupin prezentujících mistrovská díla
daného státu sestavili kvalitní pořad doplněný video produkcí ukázek příslušného
obyčeje v domácím prostředí a představením celého státu. Do pořadu byl zařazen
vstup verbířů - zástupců všech generací za uplynulých dvacet let Soutěže o
nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku.
Amfiteátr Zahrada
K připomenutí 120. výročí narození prof. Vladimíra Úlehly byl ve 24.00 hod.
promítán archivní film Mizející svět, který měl premiéru v r. 1933.
Muzeum vesnice
Odpolední pořad Tančící víno autorů Františka Hrni a Ing. Miloslava Hrdého
začal v 17.00 hod. Přítomní diváci se aktivně zapojili do přednášek o víně, jeho
ochutnávání, výuky lidových tanců, nabídky krajových specialit. V pořadu se
představily skupiny a muziky ze Slovácka, z Čech, Slovinska a Švýcarska.
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Zámecký park
Páteční, sobotní a nedělní zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve
festivalovém areálu s názvem Noc s hudci a Zábavy připravili Mgr. Jan Blahůšek
a Vojtěch Ducháček. Během tří festivalových dní a nocí se mohli návštěvníci
pobavit v zábavních střediscích celkem u třinácti cimbálových a šesti dechových
kapel.
SOBOTA
Amfiteátr Bludník
Ceny České národopisné společnosti za rok 2007 byly předány ve 20.00 hod.
v amfiteátru Bludník před začátkem hlavního pořadu. Ve 20.30 hod. začal pořad
autorky PhDr. Ilony Vojancové s názvem Masopust držíme, nic se nevadíme….
Masopustní tradice a současnost, ve kterém byla divákům představena současná
podoba masopustních obchůzek a masek z několika vybraných regionů České
republiky (tradiční formy, novodobé prvky, stylizace obyčeje). Tento fenomén se
uchází o zápis do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Amfiteátr Zahrada
V 9.00 hod. byly zahájeny sobotní pořady Soutěží o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku pod vedením autorského kolektivu: PhDr. Karel Pavlištík,
CSc., Ing. Rudolf Tuček a Mgr. Jan Blahůšek. Finále soutěže o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku začalo ve 14.30 hod. Pořad autora Mgr. Miloše
Vršeckého Zazpívejme sobě a pospolu… - zapojil v 17.30 hod. přítomné diváky
do zpěvu písní s tématikou Místopis v lidové písni II. V pořadu Písňovou
zahradou autorky Magdaleny Múčkové bylo od 22.30 hod. vzpomenuto 120.
výročí narození prof. Vladimíra Úlehly. V pořadu zazněly vybrané textové a
nápěvové varianty písní, obsažené v monografii Živá píseň, která je významným
pramenem o hudebním folkloru Strážnice a jeho nositelích. Při příležitosti tohoto
výročí byla po skončení pořadu uvedena do života nově vydaná Úlehlova Živá
píseň s multimediálním CD Písňovou zahradou.
Amfiteátr Zámek
Ve 14.00 hod. patřil amfiteátr folkovým kapelám a zpěvákům v pořadu
Strážnické doteky - na pomezí žánrů - pozvánka na Černohorský festival Slunce.
Pořad Folklorního sdružení ČR V roztančené hospodě autorsky připravil
Miroslav Ekart, od 18. 00 hod. představil vybrané soubory z různých regionů. Ve
22.30 hod. se v repríze pořadu Z krajin za obzorem, věnovanému mistrovským
dílům, představily všechny zahraniční soubory.
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Budova zámku
V expozici hudebních nástrojů byl v premiéře ve 12.00 hod. a v repríze ve
14.00 hod. uveden komorní hudební pořad Hudba na zámku. PhDr. Jiří Traxler
pobavil návštěvníky zpěvem a slovem vybraným z vlastní edice Rozpustilých
písní a humorek rytíře Jeníka z Bratřic.
Muzeum vesnice
Prvním pořadem v Muzeu vesnice byl v 10.00 hod. v objektu stodoly
z Hrušek Folklorní klub s podtitulem Kdo tu knihu ukradne…, který připravil
PaedDr. Jiří Jilík a představil v něm několik nových knižních titulů. Součástí
pořadu byla beseda s autory a hudebními ukázkami cimbálových muzik.
V amfiteátru Muzea vesnice v pořadu dětských souborů s názvem Až já budu
velký, až já budu velká autorky Kateřiny Macečkové, měli diváci v 10.30 hod.
možnost prostřednictvím písniček, říkadel, her a tanců, vstoupit do světa
dětských představ, přání, očekávání a možná i obav, jaké to bude až budou
„velcí“. Dětský dvůr. Loutkovadlo autorek PhDr. Blanky Petrákové a Mgr.
Markéty Pavlištíkové představil od 12.00 hod. nejrůznější formy tradičních
loutek a lidového loutkového divadla, jeho tradici i současné možnosti. Součástí
programu byly výtvarné dílny zaměřené na výrobu jednoduchých loutek
z různých materiálů - brambor, textilu, papíru a přírodnin. Od 11.00 hod. do
19.00 hod. byl realizován další pořad z cyklu Přehlídka tradičních řemesel
autora Mgr. Martina Šimši, ve kterém se prezentují především držitelé ocenění
ministra kultury ČR Nositel tradice lidových řemesel. Souběžně s přehlídkou
řemeslníků byl uveden pořad Mgr. Martina Šimši a PaedDr. Jiřího Jilíka Museum
vivum - živé muzeum, v němž byl představen region moravských Kopanic.
Tanečníci, hudci, zpěváci a lidoví výrobci oživili objekty a jejich okolí v areálu
moravských Kopanic Muzea vesnice. Pořad Folklorní škola - mravů stodola.
Túženíčko a zubiska - lidová poezie očima spisovatele Pavla Eisnera ve 12.30
hod. v prostorách stodoly z Hrušek autorsky připravil prof. Antonín Přidal. Pro
přednášku se inspiroval knihou esejů o textech lidových písní Pavla Eisnera
Malované děti. Ve 14.00 hod. byly v objektu E 12 promítány dokumenty České
televize, zaměřené na festivalové dění z minulých let a na lidovou kulturu
obecně. Od 14.30 hod. v amfiteátru připravily autorky Anna Maděričová a
Emília Sekerešová soutěžní pořad dětských zpěváků z Horňácka a Podpoľania
Zpívánky a spievanky
Kostel sv. Martina
V 9.00 hod. byl autorem MgA. Petrem Varmužou připraven pořad Ke
společným kořenům, sledující společné cesty lidové a duchovní písně. Propojení
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obou směrů dokládá množství společných prvků - lidové nápěvy často stojí na
základě církevních tónin a naopak.
Město
Od 15.00 do 17.00 hod. prošel městem slavnostní průvod účinkujících, jehož
uspořádáním byl pověřen Vladimír Jaroš. Na průvod na Náměstí Svobody
navázal pořad strážnických souborů Okolo Strážnice, který sestavili vedoucí
všech tří strážnických souborů Ing. Zbyněk Kristoň, Ing. Vítězslav Hořák a Jiří
Rybecký.
NEDĚLE
V neděli v 9.00 hod. se účinkující i návštěvníci festivalu měli možnost zúčastnit
slavnostní bohoslužby v kostele Nanebevzetí P. Marie.
Amfiteátr Bludník
V 13.30 hod. byl reprízován pořad Rok na vsi, od 15.30 hod. následoval
zahraniční pořad Z krajin za obzorem, který byl volným vystoupením
jednotlivých souborů. V závěru pořadu se ředitel NÚLK oficiálně rozloučil se
zahraničními soubory, následoval ceremoniál Slavnostního ukončení festivalu a
předání Ceny MFF a titulů Laureát MFF.
Amfiteátr Zahrada
V 10.00 hod. byl vysílán přímým přenosem Českého rozhlasu hudební pořad
Karpatský snář, který jeho autor Jan Rokyta ml., věnoval jubilantu - svému otci Janu Rokytovi st. Zahrát a zazpívat přišli jeho karpatští předchůdci, souputníci i
následovníci, muziky z Valašska, Horňácka, Podpoľaní i z druhé strany
Vysokých Tater, zazněly rovněž melodie rumunských Karpat.
Amfiteátr Zámek
V 11.30 hod. patřil amfiteátr pořadu Tance s přáteli - škola tradičních tanců
světa pro začátečníky a mírně pokročilé strážnické diváky autorky Mgr. Ľubici
Herzánové. V pořadu se setkali jak členové našich a zahraničních souborů, tak i
diváci při vzájemné výuce tanců. Ve 14.30 hod. začal pořad autora Mgr. Artura
Kubici S dechovkou na zločince. Autor se snažil s humorem a nadsázkou spojit
dobrou dechovku s problémy současné kriminality, která číhá hlavně na starší
občany v podobě různých fint podvodníků a zlodějů.
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Muzeum vesnice
Repríza pátečního vinařsko-tanečního pořadu Tančící víno byla realizována
od 13.30 hod.
Cena MFF „Strážnice 2008“ byla udělena Magdaleně Múčkové, autorce pořadu
„Písňovou zahradou. Ke 120. výročí narození prof. Vladimíra Úlehly“ za
nápadité a působivé ztvárnění díla Vladimíra Úlehly.
Čestné uznání ředitele NÚLK bylo uděleno:
PhDr. Iloně Vojancové, autorce pořadu „Masopust držíme, nic se nevadíme…
Masopustní tradice a současnost.“ za ztvárnění masopustních zvyků v pořadu.
Titul Laureát MFF „Strážnice 2008“ byl udělen:
- Jaroslavu Kováříkovi za osobitý pěvecký projev v pořadu „Rok na vsi.
Regionální pořad hanáckého Slovácka“.
- Účinkujícím v pořadu „Museum vivum. Moravské Kopanice“ za skvělou
autentickou interpretaci nehmotného a hmotného kulturního dědictví regionu.
- Skupině valašských odzemkářů za vynikající taneční projev v pořadu
„V roztančené hospodě“.
- MgA. Petru Varmužovi za objevnou dramaturgii a zdařilou interpretaci
lidových a duchovních písní v pořadu „Ke společným kořenům. Lidová a
duchovní píseň.“
- Souboru Malá Jasénka ze Vsetína za tvůrčí přístup a působivou interpretaci
dětského folkloru v pořadu „Až já budu velký, až já budu velká. Pořad dětského
folkloru.“
Výsledky Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
1. Martin Jelínek, Kyjov
2. Stanislav Popela, Perná
3. Štěpán Melichar, Velké Pavlovice
Martin Baláž, Staré Město
Anketa diváků: Petr Pěcha, Kunovice
Cena poroty seniorů: Martin Kšica, Moravské Knínice
Čestné uznání ředitele NÚLK bylo uděleno Doc. Ladislavu Vaškovi.
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26. ročník festivalu Dětská Strážnice 2008
26. ročník festivalu Dětská Strážnice se konal ve dnech 30. a 31. 5. 2008.
Festivalu se zúčastnilo 16 dětských souborů, skupin a cimbálových muzik
z Čech, Moravy a Slezska, v pořadech vystoupilo celkem 450 dětí. Pořadateli
festivalu jsou Národní ústav lidové kultury a Město Strážnice.
Festival byl zahájen v pátek 30. 5. 2008 v 15.30 hod. Slavnostním průvodem
(autorka Eva Vajčnerová), po něm následovalo oficiální zahájení a pořad Hej,
hej, povím vám (autorka Hana Vašulková). V pořadu vystoupily soubory
Archlebjánek z Archlebova, Danájek ze Strážnice, Dyjavánek ze Znojma,
Kyjovánek z Kyjova, Májíček z Brna a Malá Vonica ze Zlína, které předvedly
řemeslnické tance a hry. V zámeckém parku na Ostrůvku byl připraven zábavný
večer pro děti s názvem Hudba nás spojuje (kolektiv pracovníků Domu dětí a
mládeže ve Strážnici). Sobotní dopoledne ve skanzenu bylo věnováno tvůrčím
dílnám, hrám a soutěžím v pořadu Bez práce nejsou koláče (autorky Marie
Knitlová a Marie Flašarová). Ve dvaceti stanovištích děti poznávaly různá
řemesla a zkoušely zhotovit drobné výrobky. V 10.30 hod. byl v amfiteátru
připraven hudební pořad Muzikanti, hrajte! Kudy, kudy cestička... (autorka PhDr.
Romana Habartová), ve kterém vystoupily dětské kapely a soubory: cimbálová
muzika Pramének při ZUŠ Uherský Ostroh, ZUŠ Uherské Hradiště, cimbálová
muzička folklorního souboru Rosénka Praha, kapela souboru Prácheňáček
Strakonice a soubory Kyjovánek Kyjov, Žerotínek Strážnice. Závěr festivalu
patřil v amfiteátru od 14.30 hod. celostátnímu pořadu Ptáček z hnízda vylétá
aneb Od kolébky k muzice (autoři Sylva Němejcová a Jaroslav Bašta). Záměrem
pořadu bylo ukázat, jak plyne život od narození do dospělosti dítěte s ukázkami
říkadel, her a písniček. V pořadu se divákům předvedly soubory Děcka
z Kunovic, Jiskřička Plzeň, Kyjovánek Kyjov, Prácheňáček Strakonice, Radost
Pardubice, Rosénka Praha a Žerotínek Strážnice.
Propagace festivalu byla zajišťována programovými skládačkami a plakátem
souběžně s propagací MFF i elektronickými médii. Akce byla propagována také
prostřednictvím ředitelství škol. Další ročník Dětské Strážnice bude součástí
MFF Strážnice.
Aktivity v areálech NÚLK
Objekty byly návštěvníkům otevřeny v období od 27. 4. do 31. 10. 2008.
V Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy byl druhým rokem realizován speciální
prohlídkový okruh pro školy, který byl v areálu moravských Kopanic a
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luhačovického Zálesí zaměřen na užší kontakt s dětmi, rozšířené vjemové
poznávání, hry, poznávací prvky a interaktivní dílnu v prostoru objektu B11.
V měsících červenec a srpen byly návštěvníkům umožněny volné prohlídky bez
průvodce, objekty B6, B9, C14, D4, E12, E13, E20 byly opatřeny brankou,
umožňující pohled do interiéru objektů při volné prohlídce. V budově zámku
byly veřejnosti zpřístupněny stálé expozice (zámecká knihovna, kaple, expozice
Nástrojů lidové hudby v ČR, z historie NÚLK a MFF) a výstavy „Ze zámeckých
salonů“ (obrazy, porcelán, sklo) a „Joža Uprka“(obrazy ze sbírek Národní galerie
v Praze). Návštěvnost zámku přesáhla 4 300 návštěvníků, Muzeum vesnice
navštívilo více než 31 000 návštěvníků.
V rámci návštěvní sezóny NÚLK byly v areálu MVJVM připraveny a
realizovány následující pořady:
Zahájení výstavní sezóny s pořadem „Stavění máje“ (27. 4. 2008)
Zahájení výstavní sezóny se uskutečnilo ve vinohradnickém areálu Muzea
vesnice jihovýchodní Moravy kulturním programem spojeným se stavěním máje.
V první polovině programu se představily strážnické soubory Danaj, Demižón a
Žerotín, v druhé polovině vystoupil soubor Detva ze Slovenska.
Abeceda řemesel (22. - 24. 5. 2008)
Naučný pořad Abeceda řemesel byl v pracovní dny určen především pro děti
základních škol, v sobotu pro širokou veřejnost. Byl zaměřen na zpracování
dřeva, proutí a keramickou výrobu. Teoretický výklad doprovodily praktické
ukázky řemeslníků, pořad byl doplněn ukázkami přípravy některých lidových
pokrmů. V sobotu se v doprovodném programu představilo loutkové divadlo
z Plzně.
26. ročník festivalu „Dětská Strážnice 2008“ (30 . - 31. 5. 2008) a 63. ročník
MFF „Strážnice 2008“ (26. - 29. 6. 2008 ) jsou uvedeny samostatně.
Folklorní odpoledne s dětským souborem z Ratíškovic (20. 7. 2008)
Vystoupení dětského folklorního souboru z Ratíškovic doplnili jeho
ratíškovičtí hosté: Slovácký krúžek, Ratíškovská dolina, mužský pěvecký sbor,
Robky ze Séčky a dechová hudba Veselá muzika. Repertoár všech zúčastněných
souborů a skupin byl zaměřen na písně, tance a zvykoslovné ukázky
charakteristické pro tuto lokalitu.
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Folklorní odpoledne se souborem Dolina ze Starého Města (17. 8. 2008)
Folklorní odpoledne bylo věnováno profilovému vystoupení souboru Dolina
ze Starého Města u Uherského Hradiště. Soubor čerpá materiál hlavně
z Uherskohradišťska, ale nevyhýbá se ani repertoáru z dalších oblastí.
11. ročník Folklorolympiády „Strážnice 2008“ ( 7. 9. 2008)
Recesistický pořad je připravován v závěru letní sezóny především pro
zábavu členů souborů a cimbálových muzik. Akce se zúčastnilo devět soutěžních
družstev ze Strážnicka, hanáckého Slovácka, Podluží, Uherskohradišťska a
Uherskobrodska. Přípravou soutěžních disciplín byl pověřen vítěz minulého
ročníku soubor Cifra z Uherského Hradiště na téma „účastníci folklorního
zájezdu“. O hudební doprovod soutěže a dobrou zábavu diváků se postarala
cimbálová muzika souboru Cifra.
Soutěže se zúčastnily soubory: Dolina ze Starého Města, Demižón ze Strážnice,
Hradišťan z Uherského Hradiště, Hrozen z Velkých Bílovic, Jarošovjánek z
Jarošova, Old Stars z Břeclavi, Světlovan z Bojkovic, Vlčnovjan z Vlčnova a
Žerotín ze Strážnice. Vítězem se stalo družstvo souboru Jarošovjánek
z Jarošova, které bude připravovat další ročník Folklorolympiády.
Podzim na dědině (18. - 20. 9. 2008)
Naučný pořad Podzim na dědině byl v pracovní dny určen především pro děti
základních škol, v sobotu v rámci Dnů muzeí i pro širokou veřejnost. Tématem
pořadu bylo konopí a brambory, podzimní práce na moravské vesnici na přelomu
19. a 20. století. Návštěvníci se seznámili s pěstováním a sklizní plodin,
s přípravou jednoduchých pokrmů a teoreticky i s výrobky, které je z nich možno
průmyslově vyrábět. Děti si mohly kromě soutěží a her vyzkoušet lámání a
hachlování konopí.
Radujme se, veselme se…. (6. - 10. 12. 2008)
V pátek 5. 12. 2008 využila Česká televize Brno připraveného areálu
k přímému přenosu pořadu Sama doma zaměřeného na adventní období.
Televizní přenos výrazně přispěl nejen k propagaci předvánočního pořadu
v Muzeu vesnice, ale k celkové propagaci činnosti NÚLK.
Předvánoční pořad byl v sobotu a neděli určen veřejnosti, v pondělí až středu
především pro objednané školní výpravy. Základním tématem pořadu byly
zvonky, jejich původ a historie, využití v lidovém prostředí jako symbolu Vánoc,
používané výrobní materiály. V pořadu se představilo 14 řemeslníků (draní peří,
loupání fazole a kukuřice, výroba vánočních ozdob z kukuřičného šustí, slámy,
vyřezávání figurek, výroba dřevěných hraček, výroba svíček ze včelího vosku,
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vizovické pečivo aj.), dále obchůzky Lucek, Tří králů, koledníků s pastýřem a
mikulášská obchůzka. Sobotní obchůzka byla rozšířena o štěpánské koledování
v podání souboru Omladina z Vacenovic, nedělní odpoledne obohatili
obchůzkami a koledováním členové souboru Pentla z Boršic u Buchlovic.
V objektech nechyběly ostatní zvyky a činnosti: věštebné praktiky, výuka koled,
výroba vánočních ozdob z různých přírodních a jiných materiálů, ukázky lidové
stravy, pečení z kynutého těsta, pečení oplatek a vánočního cukroví apod.
Součástí programu byly tvůrčí dílny pro děti s možností zpracování těsta,
ozdobení perníčků nebo zhotovení vánočních ozdob.
Další akce, na kterých se NÚLK podílel jako spolupořadatel:
- Ceny FOSKAR – ocenění výrazných počinů v aktivním hudebním a tanečním
folkloru a folklorismu v ČR - byly předány v Divadle Bolka Polívky dne 5. 4.
2008. Na projektu se podílí Nadační fond FOSKAR a NÚLK.
- NÚLK se 15. 4. 2008 organizačně podílel v Praze v Divadle U Hasičů na
přípravě a realizaci pořadu Slovácký verbuňk - mistrovské dílo UNESCO.
- S Domem dětí a mládeže ve Strážnici spolupracoval NÚLK na přípravě akcí,
které byly realizovány v areálu parku (Den Země - 20. 4. 2008, O makové
panence – 21. 9. 2008, Slavnost padajícího listí – 5. 10. 2008), s Farním
společenstvím NÚLK spolupracoval na přípravě pořadu Pohádkový les (24. 8.
2008).
- NÚLK se dále organizačně podílel na přípravě a realizaci XIII. Jihočeského
folklorního festivalu „Kovářov“ (29. 5. – 1. 6. 2008), VII. Jihočeské lidové
slavnosti 2008 v Českých Budějovicích (2. 8. 2008), Jihočeského zpěváčka (29.
3. 2008), Medzinárodneho folklórneho festivalu „Myjava“ (20. – 22. 6. 2008).
- V rámci Národního festivalu neprofesionálních orchestrů se 1. 6. 2008
uskutečnil v Rytířském sálu strážnického zámku koncert, který byl uspořádán ve
spolupráci s Kyjovským komorním orchestrem.
- Ve spolupráci s Klubem kultury v Uherském Hradišti se dne 12. 10. 2008
v zámecké expozici Nástroje lidové hudby v ČR uskutečnil koncert v rámci
Mezinárodního festivalu hudebních nástrojů lidových hudeb.
- NÚLK spolupracoval s NIPOS na přípravě a realizaci Celostátní přehlídky
choreografií folklorních souborů v Novém Bydžově (29. 11. 2008).
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A. VIII. PÉČE O SBÍRKY A VÝSTAVNÍ ČINNOST
Sbírkové fondy a jejich evidence
- Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost NÚLK při jednání dne 3. 6. 2008
doporučil k zařazení do sbírek vybrané předměty, které byly následně
zaevidovány (1/2008 – 115/2008) a zařazeny do elektronické databáze Bach.
Tyto přírůstky byly 13. 10. 2008 nahlášeny do CES na odboru Muzeí a galerií
MK. Dne 23. 1. 2008 byly v CES aktualizovány změny zaslané z CES za rok
2007. Nově získané předměty do „podsbírky etnografické“ představují zejména
doklady lidového oděvu a vybavení domácnosti z Horňácka a strážnického
Dolňácka.
- Do „podsbírky další – současná řemeslná výroba“ byly v roce 2008 zařazeny
předměty získané od nových držitelů titulu Nositel tradice lidového řemesla:
Pavel Číp, Zubří - výroba hudebních nástrojů, Ludmila Dominová, Zliv u Hluboké nad Vltavou - výšivka z rybích šupin, Eva Minksová, Velká nad Veličkou horňácká výšivka, František Pavlica, Hroznová Lhota - výroba a hotovení
doškové krytiny, Marie Skrežinová, Zlechov - výroba textilních květin, vonic a
věnců. Do sbírky byly zakoupeny výrobky současných řemeslníků: dlabané
nádoby, formy na perník a máslo, darována byla kolekce kraslic.
- Studijní fond byl rozšířen o textilní a oděvní doplňky (SF 1/2008- 23/2008).
- V roce 2008 pokračovaly práce v evidenci a dokumentaci sbírek a byly zaměřeny na tvorbu databází sbírkových předmětů, na fotodokumentaci trojrozměrných
sbírkových předmětů (1 863 ks z fondů oděv, textil, zámecký mobiliář, modlitební knížky a sbírkové předměty uložené v objektech H12, E13, E21),
digitalizaci svitkových negativů (3 659 ks) a fotografických pozitivů (320 ks).
Digitalizace skleněných negativů byla ukončena, probíhá jejich zpracování a
popis v systému BACH.
- Souběžně s doplňováním informací k jednotlivým předmětům pokračovala
jejich systematizace - členění na tematické podskupiny, v navigačním systému
BACH byly zpracovány a doplněny skupiny ikonografické prameny (sbírka
Heřmana Landsfelda, zemědělství, oděv, živnosti, stavitelství, festivity,
regionální malíři, město Strážnice, rodinné obyčeje a další).
- Archiv událostí byl doplněn o další karty z výzkumu (folklorní materiál dr.
Pavelčíka, vlastivědný materiál okresu Hodonín, výzkumy odborných
pracovníků), k 31. 12. 2008 bylo převedeno 18 067 ks evidenčních jednotek.
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Uložení a ochrana sbírkových předmětů
- Pokračovalo ukládání textilních sbírkových předmětů (především soukenné
oděvní součástky) do regálového systému v depozitáři A2 a přepis uložení
v databázi BACH. Průběžně byly tříděny, revidovány, převáženy a ukládány
soubory sbírkových předmětů řemeslných dílen do depozitáře A1.
- Ve dnech 10. 4. 2008 a 12. 11. 2008 bylo provedeno preventivní plynování
v depozitáři D2, ve vstupní budově do areálu MVJVM a v depozitářích G11,
G12 a G13.
- Po celý rok probíhalo průběžné konzervování sbírkových předmětů. Ošetřeno
bylo celkem 530 ks sbírkových předmětů, textil, výšivky a oděvní doplňky,
konzervovány byly dřevěné i kovové předměty pro domácnost, řemeslné dílny a
zemědělství.
- Z historického mobiliáře byly restaurovány: stolek, obrazy ze zámeckého
mobiliáře, historická kuše a hever, plátová rytířská zbroj německé provenience
z 16. století.
- Byl vypracován projekt pojezdového systému do centrálního depozitáře sbírky
keramiky a kamnářství v objektu H4, žádost o dotaci z programu ISO bude
podána v r. 2009.

A. IX. PÉČE O PAMÁTKY A ÚDRŽBA AREÁLŮ
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
- V areálu MVJVM byla prováděna běžná údržba zeleně (sečení porostů, klestění
stromů, sestřihávání keřového porostu, údržba vinice, postřiky). V rámci obnovy
vinice byla provedena část nové výsadby včetně opěrných konstrukcí a
provedeno vyklučení další části poškozené vinice spojené s rekultivací půdy.
V závěru roku byla provedena výsadba krycí zeleně - odclonění sportovního
areálu.
- Při běžné údržbě byly prováděny drobné opravy objektů, malířské a natěračcké
práce, opravy cest a plotů (zejména v areálu H).
- Před zahájením návštěvnické sezóny proběhla reinstalace a doplnění expozic.
Do vybraných expozic byly nainstalovány krojové figuríny, které přibližují
vybrané typy krojů dotvářející charakteristickou podobu interiéru.
- Na objektech E2 a E1 byla provedena výměna doškové krytiny, dále byly
provedeny opravy doškových střech a střech s tvrdou krytinou v celém areálu
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poškozené vichřicí. V objektech H13, H14, E13 byla zhotovena elektroinstalace,
v depozitáři H byla vyměněna akumulační kamna a v objektu C14 byla
provedena úprava vytápění.
- Do areálu MVJVM byly transportovány a usazeny krmíky z obce Petrov.
- V areálu C byla vybudována ohrada pro ovce s přístřeškem a napáječkou.
- V areálu MVJVM bylo vybudováno nové oplocení od Baťova kanálu
z kovových dílců NILOFOR v délce 900 m, instalována byla posuvná brána na
elektronický pohon vstupu a zhotovena nová brána do „letní zahrádky
restraurace".
- V jarních měsících byly nově vypleteny chybějící části proutěného výpletu
seníku F14.
Budova Zámek
- Na budově zámku byla provedena rozsáhlá oprava střechy a oplechování
jihozápadního křídla. Byly opraveny poškozené konstrukce krovů, vikýřů,
provedena výměna laťování a krytiny v plném rozsahu, kompletní výměna
oplechování z mědi a vyčištění půdního prostoru jihozápadního křídla od
nevhodných materiálů. Zakázka byla rozšířena o opravu dřevěného záklopu
stropu, dodávku měděných svodů a opravu nároží.
- Bylo dokončeno stěhování pracoven a prováděna běžná údržba objektu.
Areál zámeckého parku
- Běžná údržba stávající zeleně byla prováděna v průběhu celého roku: prořez a
sbírání suchých větví, údržba živých plotů, sečení zelených ploch několikrát
v průběhu sezóny, údržba vysázených keřových porostů. Byl zakoupen
mulčovač Agrimaster KP 1750. Dodavatelsky byla provedena údržba nově
vysázených keřových záhonů a stromů v části „C“.
- V rámci údržby objektů v památkově chráněném parku byly prováděny
průběžně drobné opravy, v amfiteátrech byly provedeny nezbytné opravy
laviček, pódií, fasád objektů, potřebné revize a opravy elektroinstalací.
- V areálu parku proběhla celková rekonstrukce sociálního zařízení v amfiteátru
Bludník, byly zhotoveny nové příčky, rozvody elektroinstalace, zdravotechnika,
zařizovací předměty, omítky, obklady, dlažby, stropy, klempířské prvky, fasáda,
terénní úpravy a přístupový chodník. V amfiteátru Zámek bylo vybudováno
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bezbariérové sociální zařízení a v amfiteátru Bludník byla provedena oprava
plotu v délce 250 m. V objektu Černá brána byla provedena oprava kamenného
dláždění.
- NÚLK uzavřel dne 4. 9. 2008 smlouvu s Pozemkovým fondem ČR o
bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do práva
hospodařit s majetkem státu č. 1002H08/24. Jedná se o 2 pozemky v obci
Strážnice, v katastrálním území Strážnice na Moravě, a to:
p. č. 1938 – trvalý travní porost – výměra 2 494 m2
p. č. 1940 – trvalý travní porost – výměra 4 061 m2.
Oba pozemky jsou v bezprostřední blízkosti památkově chráněného areálu
zámeckého parku, který spravuje NÚLK a jsou zapsány na LV č. 1049.
A. X. SPRÁVA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Ve vazbě na personální změny a dispoziční přesuny proběhly na počátku
roku 2008 úpravy síťových rozvodů, postupně byla oživována a dolaďována
počítačová síť. V rámci dlouhodobého záměru konsolidace tiskových služeb a
nákladů bylo na základě výběrového řízení pořízeno nové multifunkční tiskové
zařízení. V centrálním úložišti dat byla rozšířena kapacita druhého diskového
pole na plnou výši, došlo tak k navýšení kapacity pro ukládání dat a datovou
archivaci. V průběhu roku 2008 proběhl preventivní servisní zásah formou
výměny celého šasi diskového pole bez jakéhokoliv ohrožení dat. Z důvodu
zvýšených nároků na ukládání a ochranu dat byla rozšířena licence programů
firmy Symantec na další servery NÚLK.
V roce 2008 opět probíhala průběžná obměna pracovních stanic, upgrady
uživatelských programů, centrálního antivirového řešení, průběžná kontrola
počtu a stavu uživatelských licencí běžného softwaru (operační systém,
kancelářský balík, klientské programy). V roce 2008 probíhalo průběžné
vyřazování starších položek inventáře. Ze specializovaných programů byly
pořízeny další licence informačních systému BACH, jednoduchý systém pro
střih video pro pomocné operace a licenci programů pro vytváření výstupů ve
formátu PDF. Průběžně byla zabezpečována technická stránka provozu
webových prezentací a tzv. elektronické knihovny ve spolupráci s externím
dodavatelem. V druhé polovině roku 2008 bylo započato s přípravou migrace
přihlašovacího serveru a doménového řadiče NÚLK na nový systém Windows
Server 2008, byl zahájen testovací provoz.
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B. ÚKOLY VÝZKUMU A VÝVOJE
Úkoly výzkumného záměru byly v roce 2008 plněny v souladu
s Rozhodnutím MK o poskytnutí institucionální podpory na výzkumný záměr ze
dne 29. 2. 2008. Zpráva o průběhu a výsledcích řešení výzkumného záměru
NÚLK v roce 2008 byla projednána a schválena Ředitelskou radou NÚLK na
zasedání ve Strážnici dne 3. 12. 2008 a interní oponentskou komisí na zasedání,
které se uskutečnilo v Brně dne 10. 12. 2008.
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:
Řešitelé:

I. A. a)
I. A. b)
I. A. c)
I. A. d)
I. A. e)
I. A. f)
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Mgr. J. Blahůšek, Mgr. M. Šimša
Mgr. J. Blahůšek, Mgr. M. Šimša, Mgr. M. Škopík,
PhDr. J. Jančář, CSc., PhDr. V. Ondrušová, PhDr. J.
Krist, Mgr. M. Maňáková, Mgr. P. Číhal, Mgr. J.
Vrtalová
2004 – 2010
Dokumentace výročních obyčejů (garant Mgr. J. Blahůšek).
2004 - 2010
Řemeslná výroba (garant Mgr. M. Šimša).
2004 - 2010
Dokumentace lidového stavitelství na JV Moravě
(garant Mgr. M. Šimša).
2004 - 2010
Sídelní, ekonomická a sociální struktura strážnického panství
(garant Mgr. M. Šimša).
2004 - 2006
Katalog Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
(garant Mgr. M. Šimša).
2004 - 2006
Ikonografické doklady nástrojové hudby na Moravě
(garant Mgr. J. Blahůšek).

I. A. g)

I. B.

2004 – 2007 (prodlouženo do r. 2010)
Tradiční lidová kultura a filmová tvorba
(garanti Mgr. J. Blahůšek, PhDr. V. Ondrušová).
Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury

Garanti projektu:
Řešitelé:

I. B. a)
I. B. b)

Mgr. M. Šimša, Mgr. J. Blahůšek
PhDr. J. Krist, PhDr. J. Jančář, CSc., PhDr. V.
Ondrušová, Mgr. J. Blahůšek, Mgr. J. M. Krist, M.
Zelinka, Mgr. M. Maňáková
2004 - 2010
Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska
(garant Mgr. J. Blahůšek).
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

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.
Hrbáčová, L. Horehleďová, Mgr. M. Máňáková,
dokumentační technik NÚLK
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II. A. a)
II. A. b)
II. A. c)

II. B.

2004 – 2010
Dokumentace folklorních festivalů a slavností v ČR
(garant Mgr. J. Blahůšek).
2004 – 2007
Zpracování publikace Folklorní slavnosti a festivaly v České
republice (garant PhDr. J. Krist, PhDr. J. Jančář, CSc.).
2006
Sympozium „Současný folklorismus a prezentace folkloru“
(garant Mgr. J. Blahůšek).
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)

II. B. b)
II. B. c)

II. B. d)
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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).
2006
Tradiční lidová kultura a výchova - publikace především pro
potřebu školy folklorních tradic (garant PhDr. V. Ondrušová).
2006 – 2007
Videodokumentace práce vybraných vedoucích dětských,
případně dospělých folklorních souborů a dětských muzik
(garant PhDr. V. Ondrušová).
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 2008
I.
I. A.

Identifikace, dokumentace a prezentace projevů lidové kultury
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 2008 pokračoval v systematické dokumentaci výročních
obyčejů podle předem stanovených cílů obsažených ve schváleném návrhu
celého výzkumného záměru.
Etnokulturní tradice v současné společnosti
Výzkum a dokumentace Jízdy králů
V roce 2008 pokračoval výzkum Jízdy králů k připravované nominaci tohoto
kulturního statku na Seznam světového nehmotného kulturního dědictví. Ve
spolupráci s agenturou Chudoba byla doplňována profesionální audiovizuální
dokumentace:
20. 2. 2008 – Kunovice – zdobení pro Jízdu králů
11. 3. 2008 – Vlčnov – zdobení pro Jízdu králů
4. 5. 2008 – Hluk – zdobení pro Jízdu králů
6. 7. 2008 – Doloplazy u Olomouce – Jízda králů
V průběhu roku byla dokončena první fáze terénního výzkumu u pamětníků
ve Vlčnově (ve spolupráci s ing. A. Pavelčíkem) a v Kunovicích (ve spolupráci
s Mgr. M. Staškem). Byl zahájen výzkum Jízdy králů ve Skoronicích za účasti
JUDr. Josefa Holcmana, rodáka ze Skoronic a dlouholetého aktivního účastníka
Jízdy králů. Výzkum byl prováděn formou dotazníků u vybraných pamětníků.
Prostřednictvím J. Holcmana byly získány materiály pro archiv NÚLK –
fotografie, tištěné dokumenty zachycující vyvolávání a scénáře k Jízdě králů
v rámci Slováckého roku v Kyjově. V roce 2008 byla zpracována bibliografie
k Jízdě králů ve Skoronicích.
Hody na Slovácku
V souladu s výzkumným záměrem NÚLK na léta 2004 – 2010 a na základě
akčního plánu, který obsahovala nominace verbuňku na prohlášení za Mistrovské
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dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva UNESCO, navázal NÚLK na
předchozí dokumentaci akcí obyčejového cyklu, při nichž se verbuňk na
Slovácku uplatňuje, což jsou především hody. V roce 2008 se tato dokumentace
v rámci výzkumného záměru částečně propojila s kapitolou I. B. Audiovizuální
encyklopedie vybraných jevů lidové kultury, ve které jsme se zabývali tanečními
medailony vybraných obcí Slovácka. Přehled akcí, při nichž byla pořízena
videodokumentace:
8. 6. 2008
– Velké Bílovice – dětské hody
24. 8. 2008
– Archlebov – hody
14. 9. 2008
– Lanžhot – hody
15. 9. 2008
– Velké Bílovice – hody
15. 11. 2008
– Huštěnovice - hody
Výzkum velikonočního hrkání a klepání na Uherskohradišťsku
Ve dnech 20. – 22. 3. 2008 proběhl výzkum velikonočního hrkání na
Uherskohradišťsku v obcích Břestek, Modrá a Polešovice. Výzkum se uskutečnil
u hlavních aktérů hrkání, součástí výzkumu byly dotazníky a videodokumentace
pro potřeby NÚLK. Výstupem je též publikovaný článek: Číhal, P.: Velikonoční
hrkání na Uherskohradišťsku. Národopisná revue 18, 2008, č. 3, s. 164 – 166.
I. A. b)
Řemeslná výroba (2004 – 2010)
- Mgr. Martin Šimša, PhDr. Josef Jančář, CSc.
Úkol se zaměřuje na shromažďování trojrozměrných dokladů současné lidové
výroby. Důraz je kladen na dokumentaci tradiční výroby a její produkce. Při
výzkumu byl zachycen také přesah lidové výroby do současnosti, která je často
nesena nikoli samouky, případně poučenými výrobci, ale právě naopak
absolventy středních a vysokých škol. Výběr je plánován s ohledem na
zastoupení všech hlavních oborů a užitých materiálů lidové tvorby - zpracování
dřeva, slámy, proutí, lýka, hlíny, kovu, skla, rohoviny, kůže, vlny, textilu a jejich
kombinací.
Byla pořízena dokumentace výrobců oceněných titulem Nositel tradice. Vedle
fotodokumentace jsou to především předměty prezentující příslušného výrobce:
Pavel Číp, Zubří - výroba hudebních nástrojů,
Ludmila Dominová, Zliv u Hluboké nad Vltavou - výšivka z rybích šupin,
Eva Minksová, Velká nad Veličkou - horňácká výšivka,
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František Pavlica, Hroznová Lhota - výroba a hotovení doškové krytiny,
Marie Skrežinová, Zlechov - výroba textilních květin, vonic a věnců.
Celkem bylo v roce 2008 pořízeno 44 ks sbírkových předmětů, které jsou
zapsány v CES pod přírůstkovými čísly NT 1/2008 – 44/2008.
Šimša, M.: Nositelé tradice 2008. Národopisná revue 18, 2008, s. 258-260.
Výstavy:
Mgr. Martin Šimša, Nositelé tradice 2008, České Budějovice, 5. 9. – 20. 6. 2008
Mgr. Martin Šimša, Velikonoce na Moravě, mezi lidovou tradicí a církevním
svátkem, Telč, 13. 3. – 31. 5. 2008
I. A. c)
Dokumentace lidového stavitelství na JV Moravě (2004 – 2010)
Stavební vývoj vesnice jihovýchodní Moravy
- Mgr. Martin Šimša, Mgr. Petra Hrbáčová
Součástí úkolu je rovněž archivní výzkum, zaměřený na dokumentaci staveb,
jejichž realizace byla plánována pro Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy.
V roce 2008 byly práce na úkolu omezeny z důvodu odchodu řešitelky na
mateřskou dovolenou. Pokračovala externí spolupráce s Mgr. Petrem Bobčíkem
na historických pasportech k vybraným objektům. Byly zaměřeny některé již
dříve vytipované objekty v terénu (dům č. 148 a 307 v Tvrdonicích, dům č. 8
z Doubrav, stodola u domu č. 243 ve Strážnici).
Bobčík, P.: Historická dokumentace domů vytypovaných pro výstavbu v areálu
MVJVM. Dům č. 148 a 307 z Tvrdonic, Dům č. 8 z Doubrav. Uherské Hradiště
2008, 49 s., rkp. v archivu NÚLK.
Stodola u domu čp. 243 ze Strážnice – zaměření a stavební dokumentace,
V ATELIER, Ing. Miloš Kozumplík, Veselí nad Moravou 2008.
I. A. d)
Sídelní, ekonomická a sociální struktura strážnického panství (2004 – 2010)
– Mgr. Martin Šimša, PhDr. Jiří Pajer, CSc., Mgr. Petr Bobčík, Bc. Klára
Brožovičová
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Výzkum je zaměřen na dokumentaci historických forem a struktur fungování
lidové kultury v mikroregionu vrchnostenského panství. Úkol předpokládá
rozsáhlý a detailní archivní výzkum se zapojením širšího kolektivu řešitelů.
V roce 2008 pokračoval ve spolupráci s PhDr. J. Pajerem rozsáhlý a časově
náročný průzkum archivních pramenů.
Pajer, J.: Edice domovní knihy dědiny Javorník. Strážnice 2008, 230 s., rkp.
v archivu NÚLK.
Pajer, J.: Edice sirotčí knihy dědiny Javorník. Strážnice 2008, 190 s., rkp.
v archivu NÚLK.
I. A. e)
Katalog Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici (2004 – 2006)
Úkol byl ukončen v roce 2006.
I. A. f)
Ikonografické doklady nástrojové hudby na Moravě (2004 – 2006)
Úkol byl ukončen v roce 2006.
I. A. g)
Tradiční lidová kultura a filmová tvorba (2004 – 2007, úkol byl prodloužen do
r. 2010)
- Mgr. Jan Blahůšek, PhDr. Vlasta Ondrušová
Spolupráce NÚLK s NFA byla přesně specifikována na společném jednání
statutárních zástupců a odborných pracovníků v roce 2006, na kterém byl
pracovníkům NÚLK představen celoevropský projekt vytváření filmové
databáze, do něhož je zapojen i NFA. Při zpracování podkladů k tomuto projektu
jsou pro NÚLK speciálně vyčleňovány informace a filmy, které souvisejí
s tradiční lidovou kulturou. NÚLK pomáhá při tvorbě anotací pro uvedenou
databázi na základě připomínek odborných pracovníků, kteří mají možnost
sledovat přepsané filmy na DVD nosičích uložených v archivu NÚLK na
základě smlouvy o dlouhodobém pronájmu mezi NÚLK a NFA. V roce 2008
bylo do archivu NÚLK dlouhodobě zapůjčeno:

54

DVD I.
(celkem 2.270 m)
Hanácké banderium (1898) (Obsaženo ve střihovém filmu J. Kříženecký), 20 m
Průvod královniček na Výstavišti v Praze (1898), 24 m
Hanácko-valašská výstava v Holešově na Moravě (1914), 235 m
Nový Jičín (1916), 123 m
O děvčicu (1918), hraný film, 960 m
První máj v Praze (1919), 252 m
Slavnost odhalení pomníku Českých bratří na Růžovém paloučku a J. A.
Komenského v Litomyšli (1921), 656 m (torzo, chybí 3. díl)
DVD II.
(celkem 2.309 m)
Slovácké tance a obyčeje (1922), 1580 m
Slovácký rok v Kyjově (1924), 220 m
Lidová kultura na Slovensku (1925), 223 m
Národopisné svátky Moravy (1925), 286 m
DVD III.
(celkem 2.670 m)
Valašský rok v Rožnově pod Radhoštěm (1925), 1913 m
Slovácký rok (1927), 318 m
Unionistický sjezd ve Velehradě (1927), 219 m
Velikonoční svátky na Moravě (1927), 220 m
I. B.

Audiovizuální encyklopedie vybraných jevů lidové kultury

Převod masterů z DVCAM na DVD. Reedice videoprojektů NÚLK na
médiu DVD.
V roce 2008 jsme pokračovali v postupné přípravě reedice videoprojektů
NÚLK na médiích DVD. K vydání byly připraveny tituly edice Lidové tance
z Čech, Moravy a Slezska - Haná, Brněnsko, Lašsko, Moravské Horácko a 3 díly
z řady věnované tanci verbuňk. Souběžně byla zahájena reedice projektu Lidová
řemesla a lidová umělecká výroby v ČR -Textilní techniky IV. 3. část, Práce
z kůže VIII. 1. část, Pletiva II. 2. část, Textilní techniky IV. 1. část, Textilní
techniky IV. 4. část, Práce z kovu VII. 2. část.
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Zpracování záložních médií videoprojektů (od R. Chudoby)
V roce 2008 byla od dodavatele profesionálních služeb v oblasti videa
odkoupena sada záložních a pracovních médií k druhotnému využití. Při jejich
zpracování budou nejcennější záznamy zařazeny do fondu video, část bude
ponechána jako záložní média. Videoprojekty NÚLK z dlouhodobého hlediska
představují mimořádnou hodnotu, zaslouží si maximální péči a takovou ochranu,
která zajistí jejich dlouhodobou archivaci.
I. B. a) Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska (2004 – 2010)
Redakční rada: Mgr. Jan Blahůšek, Mgr. Petr Číhal, Rudolf Chudoba, PhDr.
Jan Krist, MgA. Jan Maděrič, Mgr. Magdalena Maňáková, Mgr. Jitka
Matuszková, Dr., PhDr. Vlasta Ondrušová, Mgr. Jarmila Vrtalová, PhDr. Karel
Pavlištík, CSc., Mgr. Marie Vurmová, Ing. Tomáš Jehlička
Od roku 2000 je natáčena druhá řada videoencyklopedie Lidové tance z Čech,
Moravy a Slezska nazvaná Mužské taneční projevy. Dosud je její součástí šest
vydaných titulů slováckého verbuňku včetně doprovodných publikací
dokumentující tento tanec v jeho regionálních podobách. Podle návrhu Zdenky
Jelínkové bylo v roce 2004 zpracováno téma tzv. zpívání na pivo, v roce 2005
lašský a slezský skok, v roce 2006 masopustní (mečové) tance, v roce 2007
mužský sólový tanec odzemek. Tím byla tato druhá řada ukončena.V roce 2008
byly v rámci třetí řady výzkumného projektu zpracovávány medailony obcí,
které se vztahovaly k tanečním projevům jednotlivých podoblastí Slovácka (k
Dolňácku, Podluží, Hanáckému Slovácku, Horňácku). Ve Velké nad Veličkou
byl natočen fašanek včetně obchůzky, pochovávání basy a večerní zábavy (2., 3.,
5. února), v Lanžhotě velikonoční zábava a hody (23. března, 14. září), ve
Velkých Bílovicích dětské hody a hody (8. června, 15. září), ve Velké nad
Veličkou Horňácké slavnosti (19. července), v Archlebově a Huštěnovicích hody
(24. srpna, 15. listopadu). Součástí dokumentace je výzkumná zpráva se
základními údaji o obci, popisem tanců, bibliografií, seznamem informátorů
s fotodokumentace. (autorky J. Matuszková, M. Maňáková a J. Vrtalová).
V rámci příprav tanečních medailonů obcí byla vytvořena pracovní skupina
(K. Pavlištík, M. Maňáková, J. Vrtalová), která bude dokumentovat taneční
projevy jednotlivých podoblastí Valašska. V uvedených regionech byly
vytipovány obce – Rusava, Nedašov, Valašská Bystřice, Frenštát pod
Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Vsetín, Liptál, Valašské Klobouky,
Bystřice pod Hostýnem, Slavičín. Podkladem pro terénní dokumentaci je soupis
materiálů z archivu NÚLK.

56

I. B. b)
Lidová řemeslná výroba (2004 – 2010)
Mgr. Martin Šimša, PhDr. Josef Jančář,CSc.
Redakční rada - Mgr. Petr Číhal, Mgr. Daniel Drápala, Ph.D., PhDr. Ivo
Frolec, Mgr. Petra Hrbáčová, Rudolf Chudoba, PhDr. Jan Krist, PhDr. Vlasta
Ondrušová, Mgr. Martin Šimša, PhDr. Alena Vondrušková
Řada I. Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v České republice
V roce 2008 redakční rada projektu projednala dne 19. 11. 2008 návrhy
scénářů, připomínky k realizaci jednotlivých dílů a přípravu dalších projektů.
Navrhla rozdělit díl Výroba mužského a ženského lidového kroje (autorka PhDr.
Romana Habartová) do dvou částí. První z nich byl realizován v roce 2008 a
druhý pak bude natočen v roce 2009. V roce 2008 byl rovněž natočen plánovaný
díl provaznictví.
Šimša, M.: Textilní techniky IV. 6. část Provaznictví. DVD, Strážnice 2008
Šimša, M.: Textilní techniky IV., 6. část Provaznictví. Doprovodná publikace ke
stejnojmennému filmu. Strážnice 2008, 50 s., ISBN 978-80-87261-08-8
Habartová, R.: Textilní techniky IV. ,7. část Výroba mužského kroje. DVD,
Strážnice 2008
Habartová, R.: Textilní techniky IV. ,7. část Výroba mužského kroje.
Doprovodná publikace ke stejnojmennému filmu. Strážnice 2008, 63 s., ISBN
978-80-87261-09-5
I. C.
Elektronická knihovna Národního ústavu lidové kultury (2004 2010)
- Mgr. J. Blahůšek
Již od roku 2003 pracuje NÚLK na projektu tzv. elektronické knihovny, ve
které chce pomocí www stran a internetu veřejnosti zpřístupňovat dokumenty,
které jsou pro studium lidové kultury zcela zásadní, jejichž vypůjčení a jakákoliv
manipulace v knihovnách je spojena s řadou problémů a někdy je i zcela
nemožná. Pro rok 2008 byla ve výzkumném záměru obhájena digitalizace těchto
publikací:
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•
•

Sušil, F.: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno
1832.
Sušil, F.: Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Brno
1840.

Díky spolupráci s brněnským pracovištěm Etnologického ústavu Akademie
věd ČR, v.v.i., se podařilo v letošním roce rozšířit elektronickou knihovnu navíc
o sbírku
•

Erben, K. J.: Písně národní w Čechách. (S nápěwy.) Praha 1842.

Digitalizované materiály jsou od začátku prosince 2008 dostupny na
internetové doméně NÚLK www.nulk.cz.
I. D.
Digitální archivace a tvorba databází (2004 – 2010)
- Mgr. J. Blahůšek, Mgr. M. Škopík, Mgr. M. Maňáková, Mgr. M. Šimša, Mgr.
P. Hrbáčová, Mgr. Jarmila Vrtalová
a) 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.
Archivace dat
V roce 2008 byl konsolidován systém prodloužených záruk diskových polí
určených pro digitální archivaci. V průběhu roku byla pořízena sada záložních
médií (především formátu LTO3 a DVCAM) pro pokrytí potřeb zálohování a
archivace přírůstků v daném roce.
Údržba a doplňky techniky
Pro zabezpečení bezproblémového provozu profesionálních skenerů,
videorekordérů, analogových magnetofonů a kamer používaných při plnění
úkolů VaV byl zajištěn pravidelný servis (vlastní opravy, kalibrace, adjustace).
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b) Digitalizace audiovizuálních a archivních fondů
Digitalizace filmů – 2. etapa
V roce 2008 pokračovaly práce na dlouhodobém záměru postupné digitalizace
filmů, které jsou uloženy v dokumentačních fondech NÚLK. Byla dokončena
digitalizace 9 filmů z osobního fondu Zdeny Jelínkové. V rámci započaté druhé
etapy digitalizace jsou postupně zpracovávány filmy z fondu NÚLK, aby mohly
sloužit pro badatelské a studijní účely. V roce 2008 bylo digitalizováno 27 filmů.
Digitalizace fotografického fondu
V roce 2008 již probíhala v plném rozsahu digitalizace fotografického fondu.
Digitalizováno bylo přes 12 000 snímků. Největší podíl mají snímky z fondu 35
mm černobílých negativů a zbytek nejstarší část barevných diapozitivů a
negativů formátu 35 mm.
Digitalizace nejstarších kazet VHS z videofondu NÚLK:
V roce 2008 byla dokončena první etapa digitalizace nejstarších videokazet VHS
a S-VHS z videotéky naší instituce. Výběr se týkal především záznamů z vlastní
produkce. V průběhu roku bylo souběžně na kazety DVCAM a pracovní kopie
DVD přepsáno 40 nejstarších médií. Zvolený postup a metodiku pokládáme
v danou chvíli za optimální. Na nově adjustovaných videorekordérech byla
přepsána 4 média s více než 20 hod. zvukového záznamu v režimu záznamu LP.
c) Digitalizace listinných dokumentů, digitalizace výstřižků, fond Z.
Jelínkové
Zpracování listinného materiálu se v roce 2008 soustředilo především na tzv.
osobní fondy (Z. Jelínkové, J. Tomše, V. Volavého). Osobní fondy V. Volavého
a J. Tomše byly analyzovány, setříděny, uloženy do archivních ukládacích
jednotek a byl k nim zpracován detailní inventář a fond připraven k digitalizaci.
d) Digitalizace a dokumentace fondů v ČR (ČRo, ČT a další instituce a
jednotlivci)
V roce 2008 pokračoval NÚLK ve smluvně garantované spolupráci s Českým
rozhlasem pouze v omezeném rozsahu. V rámci spolupráce s ČRo byla pořízena
zvuková dokumentace MFF Strážnice 2008 v profesionální (vysílací) kvalitě.
NÚLK se podílel ve spolupráci s ČRo na přípravě realizace 2 nekomerčních
médií (DVD pro obec Lipov a profilu horňáckého primáše M. Hrbáče pro
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vydavatelství Albert). V průběhu roku jsme pokračovali v průběžné digitalizaci
dokumentace ČRo Brno a Ostrava. Do digitální podoby bylo převedeno 43 pásů.
e) Tvorba databáze sbírkového fondu
Úkol si klade za cíl postupnou digitalizaci rozsáhlých sbírkových fondů
NÚLK. Získané snímky jsou začleněny do stávající databáze sbírkových fondů
BACH. Existující elektronické prostředí umožňuje přístup stávající evidenční
karty jednotlivých sbírkových předmětů, na nichž je zachycen popis, uložení a
další informace, včetně vizuální podoby předmětu. Rychlejší vyhledávání
v databázích umožní další nově zpracovaný navigační systém pro skupiny,
ikonografické prameny a podskupiny. Cílem je zpřístupnit odborné veřejnosti
databázi sbírkového fondu (především skleněných negativů, fotografických
pozitivů a výzkumových karet).
V roce 2008 pokračovala digitalizace:
- Digitalizace dokumentace trojrozměrných sbírkových předmětů z fondů Oděv,
Textil, Zámecký mobiliář, Modlitební knížky. Celkem bylo v roce 2008
digitalizováno 1863 ks sbírkových předmětů.
- Proběhla digitalizace souboru svitkových negativů 17526/1983 (97 ks), 3051/
1983 (994 ks), 1/2007 (1.655 ks), 450/1984 (514 ks), 0-3050 (399 ks).
- Byla ukončena digitalizace skleněných negativů z fotoateliéru Chlud, Navrátil a
Relich, v současnosti probíhá jejich zpracování a popis v systému BACH.
- Digitalizace fotografických pozitivů ze sbírek NÚLK. Bylo zpracováno 320 ks
velkoformátových pozitivů a 500 ks běžných pozitivů. Digitalizované snímky
byly umístěny v systému BACH.
- Pokračovaly práce na zpracovávání databáze výzkumových karet (folklorního
materiálu z jihovýchodní Moravy, vlastivědného materiálu okresu Hodonín z let
1927 a 1928 – dosud zpracováno 18.607 ks evidenčních jednotek).
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II.

Proměny folkloru a folklorního hnutí

II. A. Folklorismus a prezentace folkloru
II. A. a) Dokumentace folklorních festivalů a slavností v ČR (2004 – 2010)
a) Dokumentace folklorních festivalů a slavností v ČR
Důležitým okruhem výzkumného záměru NÚLK je dokumentace folklorních
festivalů a slavností v České republice. Jako pozorovatelé se zaměstnanci NÚLK
zúčastnili i vybraných zahraničních festivalů (především festivalů CIOFF –
Myjava, Východná, Zakopane). Zprávy o dokumentaci jsou společně
s fotografiemi a videozáznamy uloženy v archivu NÚLK.
V roce 2008 jsme provedli dokumentaci těchto akcí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mladé Horňácko, Velká nad Veličkou, 11. 4. – 13. 4.
MFF Plzeň, Plzeň, 11. 6. – 15. 6.
Dětské folklorní dny Liptál, Liptál, 13. 6. – 15. 6.
Soutěžní festival folklorních souborů Dambořice 2008, Dambořice, 4. 7.
– 6. 7.
Jízda králů Doloplazy u Olomouce, Doloplazy u Olomouce, 6. 7.
Horňácké slavnosti, Velká nad Veličkou, 18. 7. – 20. 7.
MFF Gorolski Święto, Jablunkov, 1. 8. – 3. 8.
MFSF Jánošíkov dukát, Rožnov pod Radhoštěm, 1. 8. – 3. 8.
Setkání muzikantů v Bílých Karpatech, Valašské Klobouky,
Brumov – Bylnice, 15. 8. – 17. 8.
MFF Setkání s folklórem, Hradec Králové, Hrádek u Nechanic,
22. 8. – 23. 8.
Sochovy národopisné slavnosti, Lhotka pod Ondřejníkem, 23. 8.
Mezinárodní dudácký festival, Strakonice, 21. – 24. 8.
Frenštátské slavnosti, Frenštát pod Radhoštěm, 29. – 30. 8.
Mezinárodní folklorní festival, Karlovy Vary, 5. – 7. 9
Folklorní festival v barvách babího léta - Mariánský podzim, Mariánské
Lázně, 18. – 21. 9.
Mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových muzik,
Uherské Hradiště, 10. 10. – 12. 10.
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Podrobná videodokumentace a fotodokumentace byla také provedena na
festivalech, jejichž pořadatelem je NÚLK. Jednalo se o Dětskou Strážnici (30. 5.
– 31. 5.) a Mezinárodní folklorní festival Strážnice 2008 (26. 6. – 29. 6.).
Získaná fotodokumentace z jednotlivých folklorních festivalů/slavností je
průběžně prezentována na www.lidovakultura.cz v rubrice FESTIVALY.
Dochází tak k propojení činnosti s úkoly vyplývajícími z Koncepce účinnější
péče o tradiční lidovou kulturu v ČR. V rámci akviziční činnosti jsou získávány
dokumentační materiály folklorních festivalů a slavností od videoamatérů a
fotoamatérů.
Projekty:
II. A. b) Folklorní slavnosti a festivaly v České republice,
II. A. c) Sympozium „Současný folklorismus a prezentace folkloru“
II. B. Proměny funkcí dětského folkloru
již byly ukončeny v předešlých obdobích.

Čerpání finančních prostředků
na úkoly výzkumného záměru v roce 2008
Uznané náklady výzkumného záměru

6 590 tis. Kč

z toho institucionální podpora

3 831 tis. Kč

Vyúčtování celkových finančních nákladů výzkumného záměru za r. 2008 bylo
v souladu s Rozhodnutím MK o poskytování institucionální podpory předloženo
poskytovateli do 15. 1. 2009.
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C. PŘÍLOHY
Národní ústav lidové kultury je členem:
CIOFF - Conseil International des Organizations de Festivals de Folklore et
d´Arts Traditionels – Mezinárodní rada pořadatelů festivalů a lidového
umění.
IOV

- národní sekce International Organization für Folkskunst (Mezinárodní
organizace lidového umění) v ČR.

ICOM - International Council of Museums (Mezinárodní organizace muzeí).
Národopisné společnosti ČR
Asociace muzeí a galerií
Českého svazu muzeí v přírodě, o. s.
Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje, o. s.
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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 p. Radhoštěm
PhDr. Hana Kiripolská, Slovenské národní muzeum, Martin, Slovenská republika
Mgr. Lenka Lázňovská, NIPOS Praha
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
PhDr. Jana Pospíšilová, Etnologický ústav AV ČR, Brno
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, Ministerstvo kultury, Praha
63. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2008
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
Mgr. Risto Ljasovský, 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
Ing. Pavlína Čermáková, Praha
Dr. Vlastimil Fabišik, Brno
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
Doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Staré Město
Mgr. Petr Pinkas, Brno
RNDr. Jiří Plocek, Brno
Mgr. Jana Polášková, Uherské Hradiště
Mgr. Zdeněk Tofel, Ostrava
Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Zlín
Přizvaní autoři a konzultanti:
Vojtěch Ducháček, Dolní Bojanovice
Miroslav Ekart, Huslenky
František Hrňa, Buchlovice
Vladimír Jaroš, Strážnice
PaedDr. Jiří Jilík, Uherské Hradiště
Mgr. Artur Kubica, Ostrava
Anna Maděričová, Uherské Hradiště
Ing. Tatiana Pálenská, Strážnice
Mgr. David Pavlíček, Kunovice
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PhDr. Blanka Petráková, Luhačovice
Mgr. Zlata Potyková, Brno
Prof. Antonín Přidal, Brno
Jan Rokyta, ml., Amersfoort, Nizozemí
PhDr. Alena Schauerová, Brno
PhDr. Jan Souček, Brno
Mgr. Martin Šimša, NÚLK
Mgr. Michal Škopík, NÚLK
Ing. Rudolf Tuček, Břeclav
PhDr. Jiří Traxler, Praha
MgA. Petr Varmuža, Svatobořice - Mistřín
PhDr. Ilona Vojancová, Hlinsko
Mgr. Miloš Vršecký, Plzeň
Jan Zaviačič, Brumovice
Milan Zelinka, Brno
Přizvaní:
Mgr. Helena Hájková, Brno
Mgr. Viera Feriancová, Myjava, Slovenská republika
Mgr. Lenka Konečná, Myjava, Slovenská republika
PhDr. Marie Kučerová, Brno
Mgr. Jaromír Ostrý, Brno
Marie Hudečková, NÚLK
Senát programové rady MFF
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, Slovenská republika
Dana Ždímalová, Praha
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Programová rada „DĚTSKÉ STRÁŽNICE 2008“
PhDr. Danuše Adamcová, Strážnice
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK
Jaroslav Bašta, Strakonice
PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště
PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště
Ludmila Horehleďová, NÚLK
Marie Hudečková, NÚLK
PhDr. Jan Krist, NÚLK
Kateřina Macečková, Ostrava
Magdalena Múčková, Hroznová Lhota
Sylva Němejcová, Strakonice
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK
Ing. Tatiana Pálenská, Strážnice
Mgr. Jana Polášková, Uherské Hradiště
PhDr. Alena Schauerová, Brno
Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Zlín
Eva Vajčnerová, Strážnice
Hana Vašulková, Kyjov
Ing. Roman Zemánek, Strážnice
Redakční rada časopisu Národopisná revue
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno
PhDr. Hana Dvořáková, Brno
Mgr. Juraj Hamar, Ph.D., Bratislava, Slovenská republika
PhDr. Eva Krekovičová, Bratislava, Slovenská republika
PhDr. Jan Krist, NÚLK
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK
Doc. PhDr. Martina Pavlicová, CSc., Brno
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín
PhDr. Jana Pospíšilová, Brno
Doc. PhDr. Daniela Stavělová, CSc., Praha
Mgr. Martin Šimša, NÚLK
PhDr. Zdeněk Uherek, Praha
Mgr. Lucie Uhlíková, Ph.D., Zlín
PhDr. Marta Ulrychová, Plzeň
PhDr. Miroslav Válka, Ph.D., Brno
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Redakční rada projektu Lidová řemesla a lidová umělecká výroba v ČR
PhDr. Jan Krist, NÚLK
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno
PhDr. Ivo Frolec, Uherské Hradiště
Rudolf Chudoba, Brno
Mgr. Petra Hrbáčová, NÚLK
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK
Mgr. Martin Šimša, NÚLK
PhDr. Alena Vondrušková, Doksy
Redakční rada projektu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska – Mužské
taneční projevy
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK
Rudolf Chudoba, Brno
Mgr. Petr Číhal, NÚLK
Ing. Tomáš Jehlička, Chrudim
PhDr. Jan Krist, NÚLK
MgA. Jan Maděrič, Uherské Hradiště
Mgr. Magdalena Maňáková, NÚLK
Mgr. Jitka Matuszková, Dr., Brno
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín
Mgr. Jarmila Vrtalová, NÚLK
Mgr. Marie Vurmová, Praha
Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
PhDr. Ludmila Tarcalová, předsedkyně, Uherské Hradiště
PhDr. Daniel Drápala, Ph.D., Brno
Mgr. Petra Hrbáčová, NÚLK
Mgr. Tatiana Martonová, Hodonín
PhDr. Blanka Petráková, Zlín
PhDr. Vlasta Ondrušová, NÚLK
Redakční rada elektronické publikační činnosti
Mgr. Jan Blahůšek, NÚLK
PhDr. Jan Krist, NÚLK
Mgr. Martin Šimša, NÚLK
Mgr. Michal Škopík, NÚLK
David Rájecký, NÚLK
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Sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., předseda, Zlín
Josef Bazala, místopředseda, Staré Město
Ing. Rudolf Tuček, místopředseda, Lednice
Mgr. Jan Blahůšek, tajemník, NÚLK
Zdenek Duroň, Ždánice
Erik Feldvabel, Staré Město
Jan Gajda, Strážnice
PhDr. Romana Habartová, Uherské Hradiště
Ing. Štěpán Hubačka, Lužice
Ladislav Jagoš, Lipov
Martin Jelínek, Kyjov
Martin Kaňa, Dolní Bojanovice
MgA. Jan Maděrič, Uherské Hradiště
Jiří Mach, Charvátská Nová Ves
Josef Machálek, Lipov
Tomáš Machalínek, Kyjov
Rostislav Marada, Svatobořice - Mistřín
Ivan Marčík, Záhorovice
Mgr. Jitka Matuszková, Dr., Brno
Śtěpán Melichar, Velké Pavlovice
Mgr. David Pavlíček, Kunovice
MUDr. Jan Pavlík, Bohuslavice
Ludvík Pavlištík, Zlín
Aleš Popelka, Veselí nad Moravou
Mgr. Milan Stašek, Kunovice
Ing. Vojtěch Studénka, Vnorovy
Josef Šťastný, Petrov
Jaroslav Švach, Břeclav
Vilém Trumpeš, Dambořice
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, DVD, CD
NÚLK v r. 2008
OD FOLKLORU K FOLKLORISMU - Slovník folklorního hnutí na
Moravě a ve Slezsku (Martina Pavlicová - Lucie Uhlíková)
Hesla, která byla do konečného výběru zařazena, podávají informace o
osobnostech, souborech, skupinách a muzikách, festivalech, spolcích, institucích,
výstavách a časopisech, které se věnují otázkám folklorismu.
(Strážnice 1997, cena 250,- Kč)
OD FOLKLORU K FOLKLORISMU – Slovník folklorního hnutí
v Čechách (Alena Vondrušková)
Druhý díl obsahuje hesla, podávající informace o osobnostech, souborech,
muzikách, festivalech, spolcích, institucích, výstavách a časopisech, které se
věnují otázkám folklorismu v Čechách.
(Strážnice 2001, cena 250,- Kč)
LIDOVÁ KULTURA NA MORAVĚ (Josef Jančář a kol.)
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
zaměstnání a obživě obyvatel, bydlení, krojích, o duchovním životě a sociálních
podmínkách i o folklorních projevech.
(Strážnice - Brno 2000, 376 s., 340 fotografií, cena 360,- Kč)
GUBERNIÁLNÍ SBÍRKA lidových písní a instrumentální hudby z Moravy
a Slezska z roku 1819 (Karel Vetterl - Olga Hrabalová)
Po 175 letech vyšla sbírka, která zahrnuje 331 písní s texty a notami, odborný
komentář a mapu Moravy z roku 1790. Kniha vyšla jako příspěvek k oslavám
100. výročí Národopisné výstavy Českoslovanské (angl. a něm. resumé).
(Strážnice 1994, váz., 488 s., cena 200,- Kč)
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SÚCHOVSKÉ LUDOVÉ PJESNIČKY (Josef Hodek – Jan Šumbera)
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, váz.,144 s., cena 200,- Kč)
MUZEUM VESNICE JIHOVÝCHODNÍ MORAVY (Martin Šimša, Petra
Kalábová a kolektiv)
Publikace seznamuje čtenáře nejen s historií jednotlivých objektů (s ohledem na
konkrétní životní prostor) skanzenu ve Strážnici, ale i s historií, způsobem
obživy, bydlením, domácností a stravou, zvyky a obyčeji v životě rodiny na
jihovýchodní Moravě.
(Strážnice 2006, 283 s., cena 150,- Kč)
NÁRODOPISNÁ REVUE
roč. XVIII. 1 - 4/2008 + příloha bibliografie Ivy Heroldové.
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.
OSOBNÍ BIBLIOGRAFIE
Jako samostatnou přílohu Národopisné revue vydává NÚLK osobní bibliografie
českých národopisců, které jsou cennou pomůckou pro všechny zájemce o lidovou kulturu.
Richard Jeřábek
8,- Kč
Josef Jančář
10,- Kč
Josef Tomeš
10,- 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 Satke - příloha XV. roč. NR 2005
Jiří Polívka - příloha XVI. roč. NR 2006
Dagmar Klímová – příloha XVII. roč. NR 2007
Iva Heroldová - příloha XVIII. roč. NR 2008
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Bibliografie Národopisné revue 1990 – 2000, příloha XI. roč. NR 2001
Bibliografie Národopisných aktualit 1964 – 1990, příloha XIII. roč. NR 2003

LIDOVÁ ŘEMESLA A LIDOVÁ UMĚLECKÁ VÝROBA
V ČESKÉ REPUBLICE
Národní ústav lidové kultury zpracovává videodokumentační projekt Lidová
řemesla a lidová umělecká výroba v ČR. Projekt obsahuje videozáznamy
nejzajímavějších dochovaných technologií výroby. Součástí každé videokazety
(DVD) je doprovodná publikace s popisy technologií, fotografiemi a kresbami.
Cílem projektu je přispět k udržení a rozšíření kvalitní řemeslné práce
v regionech a k výuce pro zájemce o různé obory tradičních řemesel s využitím
materiálů z trvale obnovitelných zdrojů.
Cena VHS nebo DVD včetně doprovodné publikace je 350,- Kč
I. Lidová keramika - VHS - 1 hod. 4 min., publikace 60 s.,
glazovaná hrnčina, zakuřovaná hrnčina, majolika
I. Lidová keramika - VHS - 2. část - 54 min., publikace 72 s.,
výroba kamnových kachlů, stavba kachlových kamen
I. Lidová keramika - VHS - 3. část – 1 hod. 12 min., publikace 36 s.,
přeměna keramické tradice – lidová fajans, formy na pečivo
II. Pletiva - VHS - 1 hod. 33 min., publikace 64 s.,
pletení z lýka, štípaného proutí, ošatky ze slámy
II. Pletiva - 2 .část – VHS, DVD – 1 hod. 34 min., publikace 40 s.,
pletení ze slámy, z orobince, z proutí a loubků, pedig
III. Práce ze dřeva - 1. část - DVD - 1 hod. 36 min., publikace 70 s.,
dlabání nádob, bednářské práce, výroba šindelů, hotovení štípaných holubiček
III. Práce ze dřeva - 2. část - VHS - 51 min., publikace 48 s.,
zdobení dřeva kovem, vylévání kovem, skašovské a šumavské hračky

79

III. Práce ze dřeva – 3. část – DVD – 1 hod. 19 min., publikace 50 s.,
výroba hospodářského nářadí – vidle, hrábě, kosisko, lopata, vějačka
IV. Textilní techniky - 1. část - VHS, DVD - 1 hod. 33 min., publikace 56 s.,
vázání rukavic na modle, tkaní na destičce, tkaní na karetkách, tkaní na rámu,
tkaní na ručním stavu
IV. Textilní techniky - 2. část – VHS - 1 hod. 2 min., publikace 64 s.,
vyvazovaná batika, vosková batika, modrotisk, počítaná výšivka, malovaná
výšivka, bílé vyšívání
IV. Textilní techniky - 3. část – VHS, DVD - 1 hod. 19 min., publikace 72 s.,
tkanicová krajka, pásková krajka, dírková krajka, kovová krajka, vláčková
krajka, valencienská krajka
IV. Textilní techniky – 4. část – VHS, DVD - 1 hod 43 min., publikace 64 s.,
bílá výšivka, výšivka na tylu, výšivka rybími šupinami
IV. Textilní techniky – 5. část – DVD – 54 min., publikace 48 s.,
současné technologie výroby vlněné látky – Strmilov, kanafas – Postřekov
IV. Textilní techniky – 6. Část – DVD – 23 min., publikace 50 s.,
provaznictví
IV. Textilní techniky – 7. Část – DVD – 39 min., publikace 63 s.,
mužský kroj
V. Drobné umění - 1. část - VHS - 1 hod. 9 min., publikace 80 s.,
práce z perleti, figurky z kukuřičného šústí, vizovické pečivo, perník z forem,
perník zdobený polevami
V. Drobné umění - 2. část - VHS - 51 min.
zdobení velikonočních vajíček batikováním, reliéfním voskováním, škrabáním,
polepováním slámou a sítinou
VI. Sklo - 1. část - VHS - 44 min., publikace 44 s.,
foukané sklo, hutně tvarované sklo, malba na sklo, rytí skla, vitráž
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VI. Sklo - 2. část - VHS - 33 min., publikace 28 s.,
figurky z trubiček, skleněné knoflíky, háčkování korálků, navlékání korálků
VII. Kovářství – 1. část - VHS - 52 min., publikace 56 s.,
stavební kování, hospodářské nářadí, podkovářství, výzdoba kovářských výrobků
VII. Kovářství – 2. část – VHS, DVD - 49 min., publikace 32 s.,
kovaný kříž, okutí koně
VII. Práce z kovu - 3. část – DVD, 1 hod. 40 min., publikace 88 s.,
drátenické postupy a technologie, výrobky z drátu, drátěný šperk, oprava
keramického hrnce odrátováním
VIII. Práce z kůže – 1.část – VHS, DVD - 1 hod 33 min., publikace 64 s.,
pastýřský bič a kabela, valašský opasek široký a vybíjený, opasek vyšívaný
pavím brkem
VIII. Práce z kůže – 2.část - VHS - 1 hod. 29 min., publikace 56 s.,
mužská a ženská krojová obuv
II. ŘADA
DÍL I. Obnova roubeného domu - VHS - 44 min., publikace 32 s.,
ukázka technologie lidového stavitelství ve Valašských Kloboukách
Díl II. Hliněný dům – VHS – 1 hod. 25 min., publikace 40 s.,
nabíjení stěn, stavba z válků, z nepálených cihel
Díl III. Kamenný dům – DVD – 1 hod. 7 min., publikace 50 s.,
těžba a zpracování kamene, kamenné zdi, řezání břidlice, břidlicová krytina
Díl IV. Střecha a střešní krytiny – DVD
proces výroby tradičních střešních krytin – šindel, břidlice, pálená taška,
pokrývání střešních konstrukcí
LIDOVÉ TANCE Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Cílem videoprogramu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska bylo vytvořit
komplexní a spolehlivý pramen poznání regionálních typů a stylů tanců, jak je
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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. Videokazety (DVD) jsou
doplněny skripty s notovým materiálem, popisy tanců, studií o nich a
cizojazyčnými resumé.
Cena VHS (DVD) včetně doprovodné publikace je 300,- Kč
I. Západní Čechy - VHS, DVD - 37 záznamů, délka 1 hod. 57 min., publikace
132 s.;
horní a dolní Chodsko, Klatovsko, Plzeňsko, Stříbrsko, Nýřansko, Plassko,
Kralovicko, Chebsko, Mariánskolázeňsko a Karlovarsko
II. Jižní Čechy – DVD - 65 záznamů, délka 1 hod. 44 min., publikace 162 s.;
Prácheňsko, Milevsko, Táborsko, Blata, Doudlebsko a Českokrumlovsko
III. Východní Čechy - VHS - 71 záznamů, 2 hod. 29 min., publikace 176 s.;
Jičínsko, Hořicko, Královéhradecko, Pardubicko, Čáslavsko, Chrudimsko,
Nasavrcko, Vysočina - Pacovsko a Pelhřimovsko, Hlinecko, Poličsko,
Podorlicko a Podkrkonoší
IV. Střední Čechy - VHS - 65 záznamů, délka 1 hod. 35 min., publikace 128 s.;
Rakovnicko, Berounsko, okolí Prahy, Kouřimsko, Benešovsko, Sedlecko,
Sedlčansko, Choceradsko, Vlašimsko, střední Polabí, Podještědí a Pojizeří
V. Moravské Horácko - VHS, DVD - 83 záznamů, délka 2 hod. 34 min.,
publikace 164 s.;
Moravskokrumlovsko, Náměšťsko, Bystřicko, Nedvědicko, Tišnovsko,
Třebíčsko, Velkobítešsko, Velkomeziříčsko, Jimramovsko, Novoměstsko,
Olešnicko, Žďársko, Dačicko, Jemnicko, Jihlavsko, Telečsko a Třešťsko
VI. 1. část: Brněnsko – VHS, DVD - 83 záznamů, délka 2 hod. 41 min.,
publikace 219 s.;
brněnská předměstí a širší Brněnsko
2. část: Haná – DVD - 90 záznamů, délka 3 hod. 3 min., publikace 214 s.;
Tovačovsko, Prostějovsko, Přerovsko, Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko,
Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko a Šumpersko
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3. část: Malá Haná a Záhoří – VHS - 80 záznamů, délka 2 hod. 20 min.,
publikace 167 s.;
Malá Haná nížinná a horská, Drahanská vrchovina, Lipenské a Hostýnské Záhoří
VII. Slovácko:
1. část - Moravské Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí – DVD - 52
záznamů, délka 2 hod. 23 min., publikace 220 s.;
2. část - Dolňácko – DVD - 68 záznamů, délka 2 hod. 56 min., publikace 236 s.;
Uherskobrodsko, Uherskohradišťsko, Veselsko, Strážnicko a Kyjovsko
3. část - Hanácké Slovácko, Podluží a tance Moravských Chorvatů – DVD 31 záznamů, délka 1 hod. 33 min., publikace 112 s.;
VIII. Valašsko – VHS, DVD - 60 záznamů, délka 2 hod. 51 min., publikace 112
s.; severní, střední a jižní Valašsko, valašský odzemek a obuškový
IX. Lašsko – VHS, DVD - 86 záznamů, délka 2 hod. 46 min., publikace 192 s.;
valašskolašské pomezí, Lašsko horské a nížinné, Štrambersko a lašský skok
X. Slezsko – VHS - 88 záznamů, délka 2 hod. 44 min., publikace 188 s.;
goralská oblast, moravsko - slezské pomezí, Třinecko, užší Těšínsko, Orlovsko,
Bohumínsko, Klimkovsko, Opavsko a Hlučínsko

LIDOVÉ TANCE Z ČECH, MORAVY A SLEZSKA
ŘADA II. MUŽSKÉ TANEČNÍ PROJEVY
I. Verbuňk na Kyjovsku - DVD - 60 záznamů, délka 53 min., publikace 60 s.
Obsahuje charakteristiku dvou stylů verbuňku ze severního a jižního Kyjovska
současnosti a do určité míry i jejich dřívějšího vývoje.
II. Verbunk na Podluží - VHS - 90 záznamů v délce 90 min., publikace 114 s.
III. Verbuňk u hanáckých Slováků - VHS - 49 záznamů v délce 52 min.,
publikace 48 s.
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IV. Verbuňk na Strážnicku, Veselsku a Uherskoostrožsku - VHS, DVD - 33
záznamů v délce 62 min., publikace 48 s.
V. Verbuňk na Uherskohradišťsku a Uherskobrodsku
- VHS, DVD - 45 záznamů v délce 68 min., publikace 56 s.
VI. Verbuňk na Horňácku
- VHS - 37 záznamů v délce 46 min., publikace 48 s.
VII. Odzemek - DVD, záznam v délce 55 min., publikace 64 s.
odzemek na Valašsku, Strážnicku a Horňácku
REEDICE TITULŮ EDIČNÍ ŘADY TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY - vydávané
v letech 1969 až 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)
EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY II.
Na CD je přepis nahrávek z let 1975 až 1978.
(Strážnice 2002, cena CD je 240,-Kč)
EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY III.
Na CD je přepis nahrávek z let 1979, 1980, 1981.
(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč)
EDICE TRADIČNÍ LIDOVÉ HUDBY IV.
Na CD je přepis nahrávek z let 1982 - 1986.
(Strážnice 2002, cena CD je 240,- Kč)
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Výroční zpráva Národního ústavu lidové kultury za rok 2008
Připravila: Marie Čadílková
Odpovědný redaktor: PhDr. Jan Krist, ředitel
Vydal Národní ústav lidové kultury, Strážnice 2009
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