Ceny a laureáti v letech 1983 - 1999
1999
Cena MFF
PhDr. Pavel Popelka, CSc. a Mgr. Juraj Hamar, autoři pořadu „Do roka a do dna" - za
promyšlenou dramaturgickou přípravu pořadu
Laureát MFF
skupina z Mysločovic - za přesvědčivé a spontánní předvedení tradičního hanáckého
práva
CM Danaj a tanečníci ze Strážnice - za důstojné a působivé zahájení festivalu
CM ZUŠ Uherské Hradiště - za kultivovaný muzikantský projev
soubor Skejušan z Chomutova - za citlivé udržování obřadní kultury Rusínů
soubor Kunovjan z Uherského Hradiště
1998
Cena MFF
Nebyla udělena
Laureát MFF
Muzika souboru Mladina z Plzně - za interpretaci hudební kompozice v pořadu „…a
pány ať čert vezme!"
soubor z Jižní Koreje - za působivé přiblížení kultury své země (z pořadu Z krajin za
obzorem)
Mužský pěvecký sbor F - studia Buchlovice - za všestranné zvládnutí role průvodce
pořadem
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. - za popularizaci folkloristického díla Leoše Janáčka a
jeho uvedení v evropském kulturním kontextu
soubor Sluníčko z Rokycan - za přesvědčivé ztvárnění tématu ve všech složkách
1997
Cena MFF
Mgr. Jan Čumpelík, autor pořadu Z Vrchlabí do Polabí - za zdařilou scénickou
kompozici českého folkloru

Laureát MFF
Portugalský soubor Grupo Folclórico dá Universidade de Coimbra - za přesvědčivou a
přirozenou interpretaci hudebního a tanečního folkloru své země
Jiří Pospíšil - za osobitý a všestranný umělecký projev
Vladislav Zogata - za příkladné udržování rodové hudební tradice
Zdenka Jelínková - za scénickou prezentaci dlouhodobého výzkumu tanečního
materiálu
Hannah Laudová - za scénickou prezentaci dlouhodobého výzkumu tanečního
materiálu
1996
Cena MFF
Autoři trojdílného cyklu pořadu Folklór pěti kontinentů za působivou sestavu a
scénickou realizaci
Laureát MFF
Jaromír Nečas - za námět k cyklu pořadu Třpytky strážnických pódií a jeho
fundovanou realizaci
Petr Vacek - za osobitý a bezprostřední moderátorský projev v pořadu Domovina II
Táňa a Jitka Málkovy - za přesvědčivou a citlivou interpretaci lidových písní z
Uherskobrodská
Zuzana Lapčíková - za dramaturgický, autorský a interpretační vklad do pořadu
Balada o Veruně
František Okénka - za celoživotní osobní přínos strážnickému festivalu
1995
Cena MFF
(Z)malovaní zbojníci - za výraznou tvůrčí autorskou práci při zpracování zvoleného
tématu
Před písničkou smekni - za vysokou uměleckou úroveň všech složek programu
Laureát MFF
soubor Hradišťánek - za ušlechtilou a trvalou prezentaci ryze dětského materiálu s
výrazným didaktickým posláním

soubor Pálava z Mikulova - za příkladnou péči o krojové vybavení svých členů PhDr.
Zdeněk Mišurec - za tvůrčí vklad do pořadu „ Pomněnky", kterým vhodně oživil
prostory strážnického skanzenu a umělecky připomenul jednu z našich výrazných
folklorních tradic - 100. výročí NVČ v Praze
spojené řecké soubory z Prahy a Brna - za vynikající a umělecky jednotné vystoupení
v pořadu „ Domovina"
sólistka běloruského souboru Paleshuki Olga Kucharčuk
- za strhující a po všech stránkách muzikální (pěvecký) výkon v pořadu „Vítejte u nás“
1994
Cena MFF
Cyril Zálesák, autor pořadu "Mužské tance karpatského regionu" - za vynikající
dramaturgickou i koncepční přípravu a realizaci
Laureát MFF
Mgr. Jan Miroslav Krist, PhDr. Karel Pavlištík a PhDr. Vlasta Ondrušová, autorský tým
pořadu "Finále soutěže ve verbuňku" - za perfektní přípravu a realizaci
přesvědčivého a živého soutěžního programu
Soubor Kunovjan z Uherského Hradiště - za výjimečně vysokou výtvarnou úroveň
jevištního projevu v pořadu "Strážnice a Slovácko vás vítají"
Trojčlenná lidová hudba "Pántlika Zenekar" z Dunajské Středy - za vynikající ryze
muzikantský a stylově čistý výkon v pořadu "Nositelé tradice"
Jiří Pavlica - za výrazný osobní přínos do dramaturgie strážnického festivalu v
programu "Kdo se vejde do houslí"
František Gallik - sólový tanečník souboru "Magura" z Kežmarku - za technicky i
výrazově dokonalý interpretační výkon v pořadu "Bez hranic"
Jan Rokyta, mladší - za niterný a hudebně přesvědčivý interpretační výkon ve hře na
cimbál a zobcovou flétnu v pořadu "Kdo se vejde do houslí"
1993
Cena MFF
PhDr. F. Synek, PhDr. E. Rejšková a doc. dr. R. Rejšek, CSc., autorský kolektiv pořadu
zahraničních souborů "Bez hranic" - za vynikající výběr souborů a pestrý i umělecky
působivý program
J. Polášková a L. Košíková, autorky dětského pořadu "Vodo, vodičko, vodo" - za
promyšlenou kompozici programu a jeho působivě živé ztvárnění

Laureát MFF
Taneční páry skupiny z Brodského - za věrnou interpretaci místních tanců
Soubor Vsacan ze Vsetína - za stylovou čistotu a uměleckou kvalitu vystoupení
Dětský soubor Pilsko z Oravského Veselého - za muzikálnost a působivé zpracování
dětských her a tanců
Rodinná cimbálová muzika Jožky Varmuži ze Svatobořic-Mistřína - za hudebně
vyspělý projev
Zdenka Jelínková - za obětavou badatelskou práci
Ředitel ÚLK na návrh hodnotící komise udělil zvláštní cenu 48. ročníku MFF
"Strážnice 1993":
J. Rokytoví, autorovi hudebního pořadu "Ohýbaj mňa, mamko" - za hlubokou
filozofickou myšlenku sdělenou vynikající uměleckou formou
1992
Cena MFF
PhDr. J. Langhammerová, autorka pořadu "Kroj a prostředí"- za umělecky
přesvědčivou scénickou prezentaci lidového oděvu
PhDr. P. Popelka a PhDr. D. Luther, CSc., autoři pořadu "Všichni tam musíme" - za
tvůrčí odvahu a umělecky přesvědčivou aktuální prezentaci folkloru
Laureát MFF
Cimbálová muzika Burčáci z Míkovic - za významný tvůrčí přínos strážnickému
festivalu, zejména pořadu "Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku"
Souboru Josefa Vycpálka z Prahy - za dlouholetou cílevědomou činnost v oblasti
českého folkloru
Základní umělecká škola ve Strážnici - za významný podíl na zachování folklorní
tradice v městě Strážnici
Luboš Oravec z Karolinky - za celoživotní uchovávání a rozvíjení tradice sólového
mužského tanečního projevu na Valašsku
Zdena Kyselá z Ostravy - za objevnou prezentaci folkloru Opavského Slezska
PhDr. A. Schauerová z Brna - za přirozené a citlivé uplatnění odkazu J. A.
Komenského v pořadu "Škola hrou"

1991
Cena MFF
PhDr. Z. Mišurec a ing. J. Šíma, tvůrčí kolektiv pořadu "Věk dětský" - za přípravu a
nápaditou realizaci Z. Jelínková, Mgr. J. M. Krist a PhDr. K.Pavlištík, CSc., tvůrčí
kolektiv pořadu "Nositelé tradice" - za přesvědčivé a umělecky pravdivé ztvárnění
tématu
Laureát MFF
František Studénka - za znovuoživení tradice bohatýrského mužského zpěvu na
Podluží
Folklorní skupina Kýčer z Turé Lúky - za uchování folklorních tanečních tradic
Myjavska
Dětský soubor Lučinka z Prahy - za přesvědčivou interpretaci českého folklorního
materiálu
Lubomír Svatoš - za vynikající hudebnost a celoživotní folklorní přínos souboru
Hradišťan
Soubor Včelaran z Bílovic - za dynamický a strhující folklorní projev
Soubor Bondeungdomslaget z města Sarpsborg - za přitažlivou prezentaci norského
folkloru
Ředitel ÚLU na návrh hodnotící komise udělil tato zvláštní ocenění:
Manželé Bradáčovi - za stylově dokonalou interpretaci tance "rožnovský valaský"
PhDr. Danuše Adamcová a PhDr. Jiří Pajer, CSc. - za umělecky hodnotnou a odborně
fundovanou prezentaci tradičních hodnot lidové kultury

1990
Cena MFF
PhDr. Karel Pavlištík, CSc., autor pořadu "Čarovné květy paprádky" - za vynikající
koncepci, scénář a režii pořadu
Laureát MFF
Viliam Grega s manželkou z Bystran z pořadu "Spiš" -za vynikající taneční projev
Soubor Ostravička, Frýdek-Místek z pořadu "Jiskérky" -za výbornou choreografii a
provedení tanečního obrazu "Prepiurečka"

Folklorní skupina Rozmarýn, Ličartovce z pořadu "Svátky jara" - za umělecky
působivý projev
Cimbálová muzika Jaroslava Čecha s taneční skupinou z Uherského Hradiště - za
mimořádně působivé scénické zpracování lidové balady
Michal Stránský z Uherského Hradiště - za poetické texty v programu "Leť, písničko,
do světa"
1989
Cena MFF
Z. Jelínková a PhDr. K. Pavlištík, autorský kolektiv pořadu "Dřevěný oheň" - za
vynikající autorské a režijní ztvárnění pořadu valašského folkloru
Laureát MFF
Rudolf Tuček - za vynikající stylovou interpretaci mužského tance verbuňku
Ženská spevácka skupina súboru Stavbař Žilina - za stylový a umělecky působivý
přednes lidových písní v pořadu "Folklór v lidovém obřadu"
Libuše a Jiří Perůtkovi - za stylovou a bezprostřední interpretaci valašského lidového
tance
Folklorní skupina Gemenc z Oscénye, Maďarsko - za přesvědčivý hudební, taneční a
pěvecký projev v zahraničním pořadu
Dětská ludová hudba súboru Kopaničiarik Myjava -za vynikající hudební projev v
dětském hudebním pořadu
1988
Cena MFF
PhDr. Hannah Laudová, CSc. a Zdeněk Bláha, autoři pořadu "Brána Čech" - za
objevný výběr folklorního materiálu ze západních Čech, jeho dramaturgické a režijní
zpracování
PhDr. M. Hübschmannová, JUDr. E. Ščuka a E. Magálová, tvůrci pořadu "Nane oda
lavutaris" - za umělecky přesvědčivou prezentaci kulturních tradic a folklóru Rómů
Laureát MFF
Folklorní soubor Lange Wapper, Antverpy (Belgie) - za originální ztvárnění
řemeslnických tanců a zvyků v pořadu "Písně a tance přátelství"
Dětský folklorní soubor Jadlovček MKS Margecany -za spontánní a stylově
přesvědčivou interpretaci tanečního a hudebního projevu v pořadu "Naše děti"
(scénických obrázků "Vyháňanie zimy", "Zahrajem si" a "Svatba")

Valašský soubor Kašava JZD Podbořan Fryšták -za přirozenou a scénicky působivou
prezentaci masopustních obyčejů v pořadu "Fašanky, ostatky, končiny"
Zpěváci rodiny Múčkových (František, Jan, Jaroslav, Josef a Pavel) - za přesvědčivou a
stylově čistou interpretaci strážnických písní v pořadu "Strážnica městečko"
Soubor lidových písní a tanců Dyleň ZO SSM Odborné učiliště Městský stavební
podnik Karlovy Vary - za prezentaci objevného folklorního materiálu ze sběrů
manželů Balounových z oblasti Karlovarska, uvedených v pořadu "Brána Čech"
1987
Cena MFF
PhDr. Danuše Adamcová a PhDr. Jiří Pajer - za přípravu a realizaci tematického
pořadu "Podvečerní nálady"
Laureát MFF
Cimbálová muzika Hradišťan Uherské Hradiště - za aktivní hledání nových cest při
zpracování lidové písně v pořadu "Zpívání na pátek i na svátek"
Jaroslav Kovařík st. - za vynikající stylovou interpretaci lidové písně v pořadu "Od
Ždánských hor k Pálavě"
Soubor Rossijanočka z Moskvy - za přirozenou a scénicky působivou prezentaci
karnevalových obyčejů v pořadu "Písně a tance přátelství"
Folklorní skupina z Kojšova - za výraznou stylovost projevu v pořadu "Zelené
pérečko, červený dolomán"
Jiřina Králová - za příkladnou péči věnovanou prezentaci lašského kroje v pořadu
"Hej, kolem Těšína"
1986
Cena MFF
PhDr. Alena Schauerová, autorka pořadu "My jsme malí koledníci" - za objevný výběr
dětských obchůzkových her a jejich režijní zpracování v tomto pořadu
Laureát MFF
Soubor Metkovi z Metkovie, SFRJ - za scénicky nejpůsobivější zobrazení svatebního
obřadu v pořadu "Písně a tance přátelství" - Slovanská svatba
Milada Veselková - za pozoruhodný přednes hanáckých lidových písní v pořadu "Aj,
ta naša Haná"
Cimbálová muzika Jaroslava Čecha - za citlivou a přesvědčivou interpretaci lidových
balad v pořadu "Písně vyprávějí příběhy"

Dětský folklorní soubor Vretienko MOS a ZŠ Kozárovce - za mimořádnou úroveň
interpretace hudebně dramatického obrázku "Koledička, koleda" v pořadu "My jsme
malí koledníci"
Soubor písní a tanců Čtyřlístek při ZV ROH gymnázia Nové Strašecí za objevné a
scénicky působivé zpracování scény o chmelu v pořadu "Uzrálé na slunci"
1985
Cena MFF
Zdenka Jelínková, autorka pořadu "Pomezními chodníčky" - za umělecké, ideové a
kulturně výchovné ztvárnění tohoto pořadu
Laureát MFF
Folklórní skupina Javorinka při MOS Lubina-Miškech Dedinka – za stylovost projevu a
dodržení jednoty obsahu a formy folklorního materiálu
Folklorní skupina při MOS v Terchové - za přínosnost vlastní dramaturgie k pořadu
"Jaro na dědině" a za dodržení jednoty obsahu a formy folklorního materiálu
Strážnická cimbálová muzika Slávka Volavého s primášem Milošem Slováčkem při
ÚLU Strážnice se sólisty - za mimořádnou úroveň interpretace lidové hudby
Taneční pár Souboru písní a tanců Hlubina při ZK ROH dolu Hlubina v Ostravě - za
mimořádnou úroveň interpretace lidového tance
Soubor lidových písní a tanců Břeclavan při DK ROH Břeclav - za stylovost projevu a
přínosnost vlastní dramaturgie k pořadu "Krása naší země"
1984
Cena MFF
PhDr. Pavel Popelka a prom. hist. Daniel Luther, CSc., autoři hlavního pořadu
festivalu "Plody země" - za postižení obecně lidských hodnot obsažených v tradicích
lidové kultury a ztvárněných v tomto pořadu
Laureát MFF
Dětský folklorní soubor Tátika při ZŠ v Okoličné na Ostrove - za citlivý výběr lidových
písní a tanců maďarského obyvatelstva na jižním Slovensku a jejich kvalitní
interpretaci přiměřenou dětskému věku
Jihočeský soubor lidových písní a tanců Úsvit při PKO České Budějovice - za scénicky
působivé zpracování výjevů ze života jihočeských rybářů

Eva Porubová ze souboru Polajka při Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm - za citlivý a kultivovaný přednes lidových balad v pořadu "Písně
vyprávějí příběhy"
Folklorní soubor Ponitran při Pedagogické fakultě v Nitře - za objevný přístup k
folklornímu materiálu a jeho interpretaciSoubor národních písní a zvyků Kremikovci
z Bulharska - za vysokou uměleckou úroveň pěvecko-tanečního projevu
1983
Cena MFF
doc. PhDr. Dušan Holý, CSc., autor pořadu „Muzikantská večera“
Laureát MFF
Soubor Hořeňák z Lázní Bělohradu - za výběr, vynikající taneční ztvárnění a
příkladnou a nenásilnou inscenaci podkrkonošského folkloru
Národopisný soubor OB z Postřekova - za bezprostřední, dynamicky pojaté
ztvárnění lidových obyčejů z Chodska
Soubor Světlovan z Bojkovic - za zdařilou rekonstrukci historického záznamu
letnicového obyčeje z jihovýchodní Moravy a jeho uvedení v moderní scénické
podobě
Soubor z Kelčova - za poetické vyznění a působivé podání lidových písní a hudby z
Kysuc
Soubor Mchedruli z Tbilisi (Gruzínská S SR)

