
Národopisnou slavnost pořádají:
Národopisné muzeum Národního muzea - Musaion, Národní informační a poradenské středisko 
pro kulturu - útvar Artama Praha, Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z. s. / Slavnost se koná 

pod záštitou náměstkyně primátorky hlavního města Prahy prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc. / 
Pořadatelé děkují Ministerstvu kultury, hlavnímu městu Praha a OSA za finanční podporu. / 

Program se koná v rámci Mezinárodního dne muzeí. / Akce se připojuje k Týdnu uměleckého 
vzdělávání a amatérské tvorby. / V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v Musaionu.

26.—27. května 2018 / Musaion
Kinského zahrada 98, Praha 5 Smíchov

Národopisné muzeum Národního muzea

V roce 2018 si česká společnost připomíná dvě významná výročí, od nichž se odvíjí 

nejen politické, ale i kulturní zázemí našeho života: sté výročí vzniku Československé 

republiky a dvousté výročí založení Národního muzea. Tyto dva fenomény hrají 

podstatnou roli ve formování odkazu národních tradic, dnes pojímaného na 

moderní bázi umění a vědy. Nezapomínáme však na vklady, které přinesla doba 

první československé republiky, formovaná významnou osobností prvního 

československého prezidenta Tomáše G. Masaryka, osobnosti, dodnes naplňující obraz 

nejčistších hodnot naší národní kultury. Národopisná slavnost v Kinského zahradě 

proto letos zvolila mimořádný program spojující naši současnost s masarykovským 

odkazem. Věnujeme je rodnému kraji TGM – Slovácku - národopisné oblasti 

jihovýchodní Moravy, kde dodnes zůstal živý odkaz múzické i umělecké tradice.
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PROGRAM NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI

Sobota 26. 5. 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.00 
Slavnostní zahájení 

Prezident Masaryk a regiony 
Vzpomínkový pořad na cesty TGM po českých a moravských regionech 

s fotodokumentací a přehlídkou krojů daných oblastí
Hala Musaionu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.00 

Pocta Slovácku 
Slavnostní program věnovaný tradicím Slovácka, rodišti TGM.  

V programu vystoupí přední folklorní skupiny z hlavních regionů  
Slovácka a sousedního Myjavska. 

Účinkují: Břeclavan z Břeclavi, Cimbálová muzika  
Petra Galečky z Horňácka, Danaj ze Strážnice a Folklorní soubor Kopa z Myjavy

Terasa za Musaionem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.00 
Roztančená zahrada – nokturno 

Beseda u cimbálu s účastí pozvaných muzik a volnou zábavou návštěvníků  
se zpěvem a tancem
Terasa za Musaionem

Neděle 27. 5. 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.30 
Nedělní dostaveníčko v Kinské 

Reprezentační pořad věnovaný folklornímu odkazu jihovýchodní Moravy 
a moravsko-slovenského pomezí – Slovácku a Myjavsku. 

Účinkují: Břeclavan z Břeclavi, Cimbálová muzika Petra Galečky z Horňácka
a Folklorní soubor Kopa z Myjavy

Terasa za Musaionem

Režie programu a průvodní slovo k pořadům Jiřina Langhammerová
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