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1. Name, venue, date and organizer of the activity:
A touring exhibition about the Ride of the Kings in Slovácko "Na krála, matičko , na
krála!"; 1 May 2014-31 December 2015; The Nationallnstitute of Folk Culture, Strážnice.

2. What is the particular relevance of the activity to purposes and objectives the 2003
Convention and its compliance with the principles of the Convention?
The exhibition was proposed as one of the safeguarding measures to be implemented
after the inscription of the Ride of the Kings on the UNESCO Representative List of the
lntangible Cultural Heritage of Humanity (inscribed in 2011 ). The main aim of the exhibition
was to spread knowledge about intangible cultural heritage, especially about the Ride of the
Kings, among wide public. The exhibition enhanced the sense of belonging and pride in local
communities of bearers who have also actively participated in its preparations and contributed
to better communication among particular local communities (Hluk, Kunovice, Skoronice,
Vlčnov). The exhibition also strengthened the public awareness about local traditions on
regional, national and international level. By means of that it stressed the importance of
safeguarding and transmission of intangible cultural heritage and the Convention itself. The
exhibition is a part of non-formal education that will continue during the exhibiting in other
national and international cultural institutions.
3. Who were the audiences of the activity? (Piease tick the five most relevant)

D

UNESCO network (e.g. commissions, chairs, associated schools, clubs, national
committees)

D

Development agent (e.g. lntergovernmental Organizations, UN system)

~ Policy maker (e.g. ministries, parliamentarians, local authorities)
~Civil Society (e.g. private persons, NGOs, companies)

D

Scientists I researchers I academia

~ Educators I teachers I trainers
~ Youth I students

~ Mass media

D Specialized media
D Other (please specify) _ _ _ _ __
4. Was there any media coverage for your activity? (Piease specify the number of
features)

I Type

I Local

I National

I Regional

I lnternational
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Print
2
3
Radio
1
1
Te/evision
1
1
Internet
5
5
1
5. How many people have been reached approximately through the communication
about the activity?
28000 _ _

6. What was the effect of your activity for the Convention's visibility? (Piease tick the
two most relevant)

[2] The name and linked logo of UNESCO and the 2003 Convention were made visible to
new audiences
The purposes and objectives of the 2003 Convention were made known to new
audiences
D The achievements of the 2003 Convention were promoted to new audiences
[2] UNESCO's publications (www.unesco.org/publishing) were promoted to new audiences

D

Please send this questionnaire to the Secretariat of the 2003 Convention, together with,
if relevant, the following materials:
lnformation materials (especially those featuring the name or logo of the Convention for the
Safeguarding of the lntangible Cultural Heritage), press clippings, radio recordings, television
and video footage, statistics.
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Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním
tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

(+420) 572 432 720

kunovice@mesto-kunovice.cz
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Aktuality z města

Oficiální
Facebook

Buďte první mezi

Rizika a
nebezpečí

Od středy 17. do neděle 21. června 2015 probíhal XXII. ročník
Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.
V jeho rámci se uskutečnila celá řada akcí, včetně vernisáže
putovní výstavy Na krála, matičko, na krála!, mapující historii a
význam jízdy králů v jejích dochovaných podobách. Výstava bude
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k vidění až do 18. září 2015 v jednací síni Městského úřadu Kunovice.
Tradiční přijetí účastníků festivalu vedením města Kunovice se
uskutečnilo v pátek v podvečerních hodinách. Kromě starostky Ivany
Majíčkové a místostarosty Pavla Vardana byla jednání přítomna řada
osobností veřejného i kulturního života.
Jedním z programových vrcholů celého festivalu bylo vystoupení
slovenského folklorního souboru Železiar z Košic. Skvělé dynamické
vystoupení nabité

energií postavené na

folklorních tématech

východního Slovenska diváky doslova uchvátilo.
V sobotu odpoledne v Kunovicích proběhl pod názvem Naše děti
soutěžní pořad choreografií dětských souborů. Diváci v průběhu

RIZIKA A NEB
výstrahy, pomoc, ra

VÝSTRAHA - N
nebezpečí - Sn

Prostřed
individuá
Znáte pro
individuá
Prevenc
Každý de
záchraná
případům
někdo za
Nebo se
pokusí!
Rizika to
VÍCE RAD A INFO

odpoledne tleskali všem účastníkům festivalu, vystoupení byla
tradičně přijímána s velkým potěšením. Programem provázela
oblíbená moderátorská dvojice „Barča s Kačů“.
Festival byl první velkou kulturní akcí, která se uskutečnila v nově

Virtuální
prohlídka města
Kunovice

otevřeném Areálu jízdy králů Kunovice a tato první zatěžkávací
zkouška nepochybně dopadla na výbornou.

Oficiální
YouTube kanál

Podnikatelský
inkubátor
Kunovice

Policie České
republiky – KŘP
Zlínského kraje
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PLES MĚSTA – 16.01.2016

Sportovní hala v Kunovicích omládla

Silvestr pro děti – 31.12.2015

Beseda s hasiči – 29.12.2015

Nauč se královskou hru

Fotogalerie
stromem

–

Zpívání

pod

vánočním
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Městský úřad Strážnice
náměstí Svobody 503
696 62 Strážnice
Tel: +420 518 306 011
E-mail: podatelna@straznice-mesto.cz

Neděle 27. dubna, strážnický zámek, vernisáž k výstavě o jízdě králů - Na krála,
matičko, na krála.
Nedělní odpoledne bylo plné zajímavých kulturních akcí. jednou z nich byla i vernisáž k putovní výstavě o
jízdě králů na Slovácku - Na krála, matičko, na krála, kterou pořádal NÚLK v prostorách strážnického
zámku. Netradičně pojatá výstava prezentuje jízdu králů na Slovácku z obcí Kunovice, Hluk, Vlčnov a
Skoronic, tak, jak se během celého roku připravuje.

Vernisáž k výstavě Na krála, matičko, na krála
Foto: Zdeněk Bobčík
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Výstava Jízdy králů
Foto: Lenka Gronská
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podrobné hledání

Můj Tip!
vytvořte si průvodce

Kunovice [UH]

Výstava "Na krála, matičko, na krála"
vložit na můjTIP

Uherské Hradiště
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI
KULTURA
VÍNO, FOLKLOR A TRADICE
SPORT A RELAXACE
VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE

Uherskohradišťsko
TURISTICKÉ ZAJÍMAVOSTI

typ: Ostatní akce

Adresa

Termíny

Kunovice [UH]
686 04 Kunovice

19. 6. 2015 - 18. 9. 2015
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 19. června 2015 v
17.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí Městského
úřadu v Kunovicích. Výstavu mapující Jízdu králù v
Kunovicích, Hluku, Vlčnově a Skoronicích pořádá město
Kunovice ve spolupráci s Národním ústavem lidové
kultury ve Strážnici a můžete ji navštívit do 18. září
2015.

kontakt

telefon: 572 549 999
www: www.mesto-kunovice.cz
kontaktní osoba

MIC Kunovice
mapa

TRADICE A FOLKLOR
VÍNO A VINAŘSTVÍ
AKTIVNÍ DOVOLENÁ A
RELAXACE
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ AKCE

Vyhledat
Akce
Turistické cíle
Trasy a programy
Ubytování
Stravování
Ostatní služby
Aktivity
Osobnosti

Další akce na tomto místě

Městské informační
centrum

Nauč se královskou hru
16. 12. 2015 - 27. 1. 2016

Kde a kdo jsme?

Tvoření
14. 1. 2016 • 09:00 - 10:00

Nabízíme vám

XIX. Ples Města
16. 1. 2016 • 19:30

Certifikace/ocenění
Naše akce/projekty
Ze zápisníku našich
zpravodajů
Užitečné odkazy
E-shop
Napište nám
Webkamera

Naši partneři

Like Sign Up to see what your friends like.

Dopoledne s pohádkou
18. 1. 2016 • 09:00 - 10:00
Počítačový kurz
18. 1. 2016 • 17:30 - 18:00
Tvoření
21. 1. 2016 • 09:00 - 10:00
Počítačový kurz
25. 1. 2016 • 17:30 - 18:00
Tvoření
28. 1. 2016 • 09:00 - 10:00
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Naše projekty

Městské informační centrum | Masarykovo náměstí 21 | 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 525 525-6 | fax: 572 525 527 | e-mail: mic@uherske-hradiste.cz
realizace Dat Internet, a.s. • 2011
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« Legrůtská zábava Reflexy original
Stavění máje ročníkem 1995 »

Publikováno Duben 27, 2014 | Autor: admin

Národní ústav lidové kultury Vás zve na zahájení výstavy NA KRÁLA, MATIČKO, NA
KRÁLA! Jedná se o výstavu o jízdě králů na Slovácku konanou pod patronací UNESCO
Koná se v neděli 27. dubna 2014 ve 14. hodin ve výstavních prostorách strážnického zámku.
Výstava je věnována zápisu jízdy králů do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví
lidstva UNESCO.

[Show as slideshow]
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Fotogalerie zde:
Rubriky: Uncategorized

Připojujeme se k Roku lidové architektury
Čech, Moravy a Slezska.

Generální partneři

Hlavní partneři
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ZPRÁVY

SPORT
Volný čas

http://www.idobryden.cz/spolecnost/na-krala-maticko-na-krala/c52236...

KULTURA
Zajímavosti

SPOLEČNOST
Podnikání

PŘEDPLATNÉ
Fotogalerie

INZERCE

Aplikace

KONTAKTY

Soutěže

SOUVISEJÍCÍ

STRÁŽNICE

SPOLEČNOST

14. 7. 2014

STRÁŽNICE

Toto Praha ještě nezažila aneb Na
krála, matičko, na krála!
20. 5. 2015

Jízda králů ve Skoronicích.

Výstava o jízdě králů na Slovácku
Na strážnickém zámku najdete putovní výstavu věnovanou zápisu jízdy králů do světového seznamu UNESCO.
„Na krála, matičko, na krála!“ tak zní pobídka nesoucí se každoročně Slováckem. To jezdci na koních ozdobených
papírovými květy a pentlemi objíždějí vesnice, vyvolávají na obyvatele a prosí o dárek pro krále - postavu, která
byla v lidovém prostředí již od středověku vnímána jako symbol období letnic neboli svatodušních svátků.

STRÁŽNICE

Rod Šobánů kraluje Vlčnovu
potřetí, nikoliv naposledy!
27. 5. 2014

Jízda králů na jihovýchodě České republiky byla 27. listopadu 2011 zapsána do Reprezentativního seznamu
nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Toto ocenění dokládá pevné kořeny obřadu a kulturní odkaz,
který nese již po mnoho generací.
„Výstava byla vytvořena, aby svým návštěvníkům přiblížila jízdu králů v její pestrosti, starobylosti i v duchu
současných hodnot, které stále dokáže předávat dnešnímu člověku,“ říká Zdeněk Bobčík z Národního ústavu
lidové kultury ve Strážnici a pokračuje: "Snaží se postihnout společný základ slavnosti sdílený napříč Moravou i
širším evropským územím. Zároveň vyzdvihuje odlišnosti, kterými se vyznačuje jízda králů v jednotlivých
slováckých obcích, kde se udržela dodnes - v Hluku, Kunovicích, Skoronicích a Vlčnově.“
Výstava bude přístupná ve výstavních prostorách zámku ve Strážnici do 31. října 2014. Poté bude putovat do
obcí, v nichž se jízda králů jezdí, a do muzejních a dalších institucí.
Autor: iva
To se mi líbí

STRÁŽNICE

František dnes převezme vládu
na Vlčnovem
24. 5. 2014

Sdílet

0

VAŠE NÁZORY
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Komentáře (0)

Seřadit podle Nejnovější

Přidat komentář...

Facebook Comments Plugin
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BORŠICE

VČELARY

VELETINY

JALUBÍ

Olympijské Boršice

Po 15 letech vytáhl trumf a
vyhrál Včelarskou baňku!

Vánoční koledování

Ohnica prodloužila vánoční
atmosféru
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23.4.2014 — Národní ústav lidové kultury
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici zve na putovní výstavu věnovanou zápisu jízdy králů
na jihovýchodní Moravě do světového seznamu UNESCO. Výstava bude slavnostně otevřena v
neděli 27. dubna 2014 na zámku ve Strážnici.
„Na krála, matičko, na krála!“ Tak zní pobídka nesoucí se několikrát do roka Slováckem. To
jezdci na koních ozdobených papírovými květy a pentlemi objíždějí vesnice, vyvolávají na
obyvatele a prosí o dárek pro krále – postavu, která byla v lidovém prostředí již od středověku
vnímána jako symbol období letnic neboli svatodušních svátků. Jízda králů na jihovýchodě
České republiky byla 27. listopadu 2011 zapsána do Reprezentativního seznamu nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO. Toto ocenění dokládá pevné kořeny obřadu a kulturní
odkaz, který nese již po mnoho generací.
Dne 27. dubna ve 14 hodin proběhne v prostorách Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici
vernisáž první instalace putovní výstavy Na krála, matičko, na krála!, konané pod patronací
organizace UNESCO. Výstava byla vytvořena, aby svým návštěvníkům přiblížila jízdu králů v její
pestrosti, starobylosti i v duchu současných hodnot, které stále dokáže předávat dnešnímu
člověku. Snaží se postihnout společný základ slavnosti sdílený napříč Moravou i širším
evropským územím. Zároveň vyzdvihuje odlišnosti, kterými se vyznačuje jízda králů v
jednotlivých slováckých obcích, ke se udržela dodnes: v Hluku, Kunovicích, Skoronicích a
Vlčnově.
Výstava bude přístupná ve výstavních prostorách zámku ve Strážnici od 27. dubna do 31. října
2014. Poté bude putovat do obcí, v nichž se jízda králů jezdí a do muzejních a dalších institucí.
„Hýlom, hýlom! Poslúchajte, horní, dolní, domácí aj přespolní, co vám budu povídati, ve
svatodušní pondělí!“
Bc. Zdeněk Bobčík, propagace a dokumentace Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
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Na krála, matičko, na krála!
Výstava o jízdě králů na Slovácku
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici zve na putovní
výstavu věnovanou zápisu jízdy králů na jihovýchodní Moravě
do světového seznamu UNESCO. Výstava bude slavnostně
otevřena v neděli 27. dubna 2014 na zámku ve Strážnici.
„Na krála, matičko, na krála!" Tak zní pobídka nesoucí se
několikrát do roka Slováckem. To jezdci na koních ozdobených
papírovými květy a pentlemi objíždějí vesnice, vyvolávají na
obyvatele a prosí o dárek pro krále - postavu, která byla
v lidovém prostředí již od středověku vnímána jako symbol
období letnic neboli svatodušních svátků. Jízda králů na
jihovýchodě České republiky byla 27. listopadu 2011 zapsána
do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví
lidstva UNESCO. Toto ocenění dokládá pevné kořeny obřadu a
kulturní odkaz, který nese již po mnoho generací.
Dne 27. dubna ve 14 hodin proběhne v prostorách
Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici vernisáž
první instalace putovní výstavy Na krála, matičko, na
krála!, konané pod patronací organizace UNESCO. Výstava
byla vytvořena, aby svým návštěvníkům přiblížila jízdu králů
v její pestrosti, starobylosti i v duchu současných hodnot, které
stále dokáže předávat dnešnímu člověku. Snaží se postihnout
společný základ slavnosti sdílený napříč Moravou i širším
evropským územím. Zároveň vyzdvihuje odlišnosti, kterými se
vyznačuje jízda králů v jednotlivých slováckých obcích, ke se
udržela dodnes: v Hluku, Kunovicích, Skoronicích a Vlčnově.
Výstava bude přístupná ve výstavních prostorách zámku ve
Strážnici od 27. dubna do 31. října 2014. Poté bude putovat
do obcí, v nichž se jízda králů jezdí a do muzejních a dalších
institucí.

„Hýlom, hýlom! Poslúchajte, horní, dolní, domácí aj přespolní,
co vám budu povídati, ve svatodušní pondělí!"
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