
Program 61. ročníku MFF "Strážnice 2006 

 

Čtvrtek 22. 6. 2006: 

 9.30 – 11.30 hod. amfiteátr Bludník Pořad zahraničních souborů pro školy  (J. Hamar) 

 

Pátek 23. 6.  2006: 

16.00 - 19.30 hod. skanzen-areál   Tancem ovíněni  (F. Hrňa, M. Hrdý) 
20.00 - 20.30 hod. amfiteátr Bludník Slavnostní  zahájení festivalu  (V. Hořák)                                                      

Předání Ceny Ministerstva kultury ČR 
20.30 - 22.00 hod. amfiteátr Bludník Okolo Moravy chodníček krvavý (L. Uhlíková)                                                    
22.30 - 24.00 hod. amfiteátr Bludník Z krajin za obzorem. Pořad zahraničních souborů  

 (J. Hamar)  
23.00 - 00.30 hod. amfiteátr Zahrada Promítání filmů s národopisnou tematikou 
19.00 - 02.00 hod. zámecký park  Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových  

hudbách ve festivalovém areálu –  zahájení u busty                                
Sl. Volavého  (J. Blahůšek, V. Ducháček) 

 

Sobota 24. 6. 2006:
 9.00 - 10.00 hod.  kostel sv. Martina Bože, miłý Bože. Návraty ke zbožnosti v horňácké písni  

(K. Mičková)  
 9.00 - 12.00 hod. amfiteátr Zahrada Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku                  
      (D. Pavlíček, J. M. Krist, K. Pavlištík)  
10.00 - 11.00 hod. zámek-rytířský sál Folklorní klub. Kdo tu knihu ukradne, tomu ruka upadne aneb  

Psané slovo zůstává (J. Jilík) 
10.00 - 11.00 hod. skanzen-areál  Folklorní škola - mravů stodola. Uvážu si šátek… Vázání  

šátků na Uherskohradišťsku (M. Kondrová) 
10.30 - 12.00 hod. skanzen-amfiteátr Špity, špity, šupity, brabec… Fantazie v dětském folkloru 

 (Z. Vejvoda) 
11.00 - 19.00 hod. skanzen-areál   Přehlídka tradičních řemesel  (M. Šimša) 
11.00 - 19.00 hod. skanzen-areál   Museum vivum (M. Šimša)    
11.00 - 19.00 hod. skanzen-areál  Dětský dvůr. Příběhy za tkalcovským stavem  

(B. Petráková, M. Pavlištíková) 
11.00 - 12.00 hod. zámecká expozice Hudba na zámku. Cestami Františka Bartoše  

( M. Pavlicová) (omezená kapacita sálu)  
11.30 - 12.30 hod. zámek-rytířský sál Taneční paralely (E. Kröschlová) 
13.00 - 15.00 hod. skanzen-areál  Promítání dokumentů České televize  
14.00 - 15.00 hod. zámecká expozice Hudba na zámku  -  repríza  (omezená kapacita sálu)                
14.00 - 16.00 hod. amfiteátr Zámek  Strážnické doteky.  Na pomezí žánrů –  pozvánka na  
      Starobrno–Festival slunce (P. Kopřiva) 
14.30 - 15.30 hod. zámek-rytířský sál Rudolfinské tance (E. Kröschlová) 



14.30 - 17.00 hod. amiteátr Zahrada  Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku 
      (D. Pavlíček, J. M. Krist, K. Pavlištík) 
14.30 - 16.30 hod. skanzen-amfiteátr Zahrajte nám, muzikanti vesele!  Premiéra dětských  

cimbálových muzik z Moravy  a soutěž jejich zpěváků 
 (A. Maděričová)  

15.00 - 17.00 hod. město   Slavnostní průvod (V. Jaroš) 
16.00 - 17.00 hod. zámek-expozice  Hudba na zámku - repríza (omezená kapacita sálu) 
16.30 - 17.30 hod. zámek-rytířský sál Rudolfinské tance - repríza 
16.30 - 18.00 hod. skanzen-areál  Hody, milé hody. Hody s právem na Uherskohradišťsku   

(L. Tarcalová)  
17.30 - 19.00 hod. amfiteátr Zahrada Zazpívejme sobě a pospolu…  Místopis v písních naší země 

(M. Vršecký) 
18.00 - 19.30 hod. amfiteátr Zámek   Spojení - spojeni.  Pořad připravený  FoS ČR  

 (R. Ehrenbergerová)  
20.10 - 20.30 hod. amfiteátr Bludník Předání Cen Národopisné společnosti za rok 2005 
20.30 - 22.00 hod. amfiteátr Bludník …z dávných věků až i dnes… Putování nezarostlými  

chodníčky hor, údolí a břehů našeho Lašska (K. Macečková)               
22.30 - 24.00 hod. amfiteátr Zámek  Z krajin za obzorem. Pořad zahraničních souborů - repríza 
24.00 - 01.30 hod.  amfiteátr Zahrada Folklor s hvězdičkou  aneb láska a erotika ve folkloru 
      (D. Pavlíček, L. Šimeček) 
12.00 - 03.00 hod. zámecký park  Zábavy a Noc s hudci.  Zábavy při cimbálových a dechových 
      hudbách ve  festivalovém areálu (J. Blahůšek, V. Ducháček) 
 

Neděle 25. 6. 2006:
10.00 - 12.00 hod. amfiteátr Zahrada Bezejmenní básníci. Poetika v lidové písni očima zpěváckých a  

písničkářských osobností (B. Rychlík, J. Plocek) 
10.00 - 12.00 hod. amfiteátr Zámek  Volná vystoupení (M. Zelinka)  
12.00 - 13.00 hod. amfiteátr Zámek  Tance s přáteli.  Škola tradičních tanců světa pro začátečníky a 
      mírně pokročilé strážnické diváky (Ľ. Herzánová) 
13.30 - 15.00 hod. amfiteátr Bludník … z dávných věků až i dnes… - repríza  
13.30 - 16.30 hod. skanzen-areál  Tancem ovíněni - repríza            
14.30 - 16.30 hod.  amfiteátr Zámek  Odpoledne s dechovkou (V. Ducháček)   
15.30 - 17.00 hod. amfiteátr Bludník Z krajin  za obzorem. Pořad zahraničních souborů - repríza 
17.00 - 17.30 hod. amfiteátr Bludník Slavnostní ukončení festivalu  (V. Hořák) 
10.00 - 17.00 hod. zámecký park  Zábavy  při cimbálových  a dechových hudbách   
      ve festivalovém areálu (J. Blahůšek, V. Ducháček)    
 
V neděli v 9.00 hod. slavnostní bohoslužba v kostele Nanebevzetí P. Marie za účasti domácích a zahraničních 
souborů. 
 
Ve dnech 23. - 25. 6. proběhne v budově zámku prodejní výstava materiálů s folklorní tematikou "Folklorica" - 
knihy - audio – video 
 



Výstavy a expozice v roce 2006  
Nástroje lidové hudby v České republice - Historická zámecká knihovna - 50. výročí Národního ústavu lidové 
kultury - Česká výtvarná kultura od Národopisné výstavy českoslovanské 1895 po Světovou výstavu dekorativních 
umění r. 1925 v Paříži  
 
Kulturní akce Národního ústavu lidové kultury  v roce 2006 - 22. - 25. 6. - 61. ročník Mezinárodního folklorního 
festivalu „Strážnice 2006“ - 2. - 3. 6. 24. ročník festivalu „Dětská Strážnice 2006“ - Akce v Muzeu vesnice 
jihovýchodní Moravy - 30. 4.- zahájení sezony NÚLK, stavění máje - 25. - 27. 5.  Abeceda řemesel  - 23. 7. - 
folklorní odpoledne   - 13. 8. - folklorní odpoledne - 3. 9. - 9. ročník Folklorolympiády, „Strážnice 2006“, 21. - 22. 9.  
Podzim na dědině - 2. - 6. 12. Radujme se, veselme se…  
 
 
Vstupné na festival 
Pátek 150,- Kč, sobota 190,- Kč, neděle 130,- Kč 
Permanentní vstupenka na celý festival 300,- Kč 
Permanentní vstupenka pro členy FoS a studenty (ISIC - karta)  250,- Kč 
Vstupenky platí do celého festivalového areálu a na všechny pořady včetně pořadů v budově zámku.  
Jednodenní vstupné do areálu parku 70,- Kč (tato vstupenka neopravňuje k návštěvě pořadů na amfiteátrech)  
Děti do 12 let, důchodci nad 70 let a invalidní důchodci (po předložení průkazu)  vstup zdarma. 
 
NÚLK nezajišťuje ubytování pro návštěvníky festivalu 
Informace (Information) 
Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice 
Tel. 518306611, 518306631,  fax:518306615 
E:mail: info@nulk.cz 
www.nulk.cz 

   
   
 
       

  
   
   

 


