
PROGRAM 

 
pátek 25. června 2021  

 
16:30 iFolklorní Strážnice  
(online iFolklor.cz) 
Vítejte u sledování iFolklorní Strážnice 2021 
Naši / osobnosti lidové kultury: Zdeněk Bláha (2021) 
Píseň – jiná forma vína aneb Mužské sbory a víno (2021) 
Strážnická svajba – pořad z archivu NÚLK (2009) 
Půlhodinka s CM Mladí Burčáci z Míkovic (2021) 
Online degustace: Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž (2021) 
 
20:05 Strážnice žije!  
(Tv Noe a online iFolklor.cz) 
Prostřednictvím pátečního programu bychom chtěli připomenout divákům atmosféru 
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a festivalu Dětská Strážnice. V 
programu vystoupí soubory, sbory, muziky, sólisté i osobnosti, jež jsou se "Strážnicí" 
neodmyslitelně spjaty. 
 

sobota 26. června 2021 
 
9:30 iFolklorní Strážnice  
(online iFolklor.cz) 
Folk it – lidová rozcvička pro páry (2021) 
Naši / osobnosti lidové kultury: Marie Pachtová (2021) 
Hebrejské písně a klezmerová hudba – pořad z archivu NÚLK (2016)   
Půlhodinka s CM Lašár z Velkých Pavlovic (2021)  
 
10:00 Cimbál hraje prim 
(vysílání Radia Proglas) 
Záznam pořadu z MFF Strážnice 2018. Setkání mladých cimbálových muzik z Moravy. 
 
14:00 iFolklorní Strážnice  
(online iFolklor.cz) 
Ocenění a Laureáti MFF Strážnice (výběr z let 1983–2019) 
Půlhodinka s CM Bruštíci a jejich hosty (2021) 
Z Vrchlabí do Polabí – pořad z archivu NÚLK (1997) 
Rok na Hané (2021) 
Půlhodinka s VSPT Vsacan ze Vsetína (2021) – online na FB Folklorní vysílání na Radiu 
Proglas 
Poklady z malované truhly – pořad z archivu NÚLK (2014) 
 
19:00 O Zdence Jelínkové a lidovém tanci  
(přímý přenos Tv Noe a online iFolklor.cz) 
Pořad propojující archivní materiály s živými ukázkami tance bude doplněn o zajímavé 
rozhovory a vzpomínky na osobnost Z. Jelínkové. 

https://www.facebook.com/iFolklor.cz
https://www.tvnoe.cz/live
https://www.facebook.com/iFolklor.cz
https://www.facebook.com/iFolklor.cz
https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/prijem-vysilani/internet/prehravac/#content
https://www.facebook.com/iFolklor.cz
https://www.tvnoe.cz/live
https://www.facebook.com/iFolklor.cz


 
20:15 Finále Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku  
(přímý přenos ČT art) 
Nejlepší letošní verbíři ze Slovácka. Finále bude předcházet předkolo soutěže ve 
verbuňku. 
V pořadu rovněž zazní důležité informace o verbuňku týkající se zápisu na seznam 
UNESCO, komentář experta či ukázka generačního předávání tance. 
 
21:30 iFolklorní Strážnice  
(online iFolklor.cz) 
Pozdrav z Vinotéky Botur (živě) 
Online degustace – Tři Vinaři ze Strážnicka (2021) 
Z krajin za obzorem – pořad z archivu NÚLK (2007) 
 

neděle 27. června 2021  
 
9:30 iFolklorní Strážnice  
(online iFolklor.cz) 
Folk it – lidová rozcvička pro páry (2021) 
Naši / osobnosti lidové kultury: Jan Miroslav Krist (2021) 
Folklorní kvíz s Ondrášem (živě) 
Hudba pravdy – pořad z archivu NÚLK (2012) 
 
10:00 Desatero 
(vysílání Radia Proglas) 
Záznam pořadu z MFF Strážnice 2018. CM Danaj Strážnice a hosté. 
 
11:00 Cimbálová muzika Lašár 
(online na FB Folklorní vysílání na Radiu Proglas) 
 
14:00 iFolklorní Strážnice  
(online iFolklor.cz) 
Lužické písně s Lidovou muzikou z Chrástu (2021) 
Vyhlášení Folklorního kvízu s Ondrášem (živě) 
iFolklorní hnízda a Online degustace (2021) 
 
15:00 Jak ji znáte?!  
(přímý přenos Tv Noe a online iFolklor.cz) 
Program na ukončení festivalu bude interaktivním pořadem se zapojením diváků a 
bude obohacen o soutěžní prvek. Přímý přenos z areálu zámeckého parku a Muzea 
vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice. 
 
18:00 Marie Pachtová z Vyškova 
(online na FB Folklorní vysílání na Radiu Proglas) 

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/zive
https://www.facebook.com/iFolklor.cz
https://www.facebook.com/iFolklor.cz
https://www.proglas.cz/kontakty-a-info/prijem-vysilani/internet/prehravac/#content
https://www.facebook.com/folklorProglas
https://www.facebook.com/iFolklor.cz
https://www.tvnoe.cz/live
https://www.facebook.com/iFolklor.cz
https://www.facebook.com/folklorProglas
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