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13. Mezinárodní dětský folklorní festival
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Mezinárodní dětský folklorní festival
Kunovice
Uherské Hradiště
Staré Město
International children's folk festival
Czech Republic

Mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“, Kunovice
okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, souměstí Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město

International children folk festival „Kunovské léto“, Kunovice
the Municipality of Uherské Hradiště, the District of Zlín, the conurbation of Uherské Hradiště-Kunovice-Staré Město

Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru
Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice prezentace dětského folkloru v regionu s živým folklorním hnutím, jež tvoří souměstí Uherské Hradiště - Kunovice - Staré Město. Koná se každoročně třetí týden v červnu, vždy týden před našim nejvýznamnějším festivalem - MFF Strážnice.
Organizátorem je občanské sdružení „Kunovjan“. Od počátku se festival nezaměřil jen na přehlídku dětských folklorních souborů ze Slovácka, z Moravy, Slezska a Čech, ale po úspěšném prvním
regionálním ročníku, kterého se účastnily místní soubory Handrláček I, II, III, Handrlačky a Děcka
z Kunovic, Hradišťánek III a IV z Uh. Hradiště, Štěpnička z Veselí nad Moravou, Šohajek z Vlčnova,
Valášek ze Zlína a jako hosté Olšinka z Orlové a Jičiňáček z Jičína, nesl podtitul festival s mezinárodní účastí, od roku 2000 je mezinárodním festivalem.
Za 12 let existence se ho zúčastnilo 180 dětských kolektivů z ČR, Slovenska, Polska, Litvy,
Lotyšska, Ruska, Maďarska, Makedonie, Srbska, Armenie, Řecka, Chorvatska, Itálie, Bulharska,
Mexika, Turecka, Konga a řada neprofesionálních i profesionálních souborů, muzik a umělců.
Festival získal mezinárodní uznání. Světové valné shromáždění CIOFF přijalo v říjnu roku 2004 jednomyslným rozhodnutím
MDFF „Kunovské léto“ mezi členy festivalů CIOFF. Přiznání členství v této organizaci je velkým oceněním odborné, umělecké
a organizační úrovně dětského folklorního festivalu „Kunovské léto“ a jeho přínosu k uchovávání lokálních tradic lidové kultury
a k obohacení všech účastníků o poznání tradiční lidové kultury zemí, z nich přijíždějí na festival zahraniční účastníci. Je to nejen velké
ocenění, ale také závazek pro pořadatele udržet jeho vysokou úroveň do budoucnosti.
Skladba festivalu je tvořena společensko-propagační, sociální, reprezentační částí, soutěžemi (v choreograﬁích, ve zpěvu, v chlapeckém speciﬁckém projevu – ve verbuňku, sportovní vyspělosti a intelektu). Verbíři a talentovaní zpěváci se představují každoročně
v těchto pořadech na MFF Strážnice. V rámci doprovodných aktivit se zaměřuje na popularizaci lidového řemesla a tradiční lidové
výroby s představením výjimečných nositelů tradice a jejich pokračovatelů, k čemuž se přihlásilo i město Uherské Hradiště udělováním
ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby v rámci sobotního svatojánského jarmarku. V roce 2005 ocenění
získal krojový krejčíř František Mikulec. Festival provází řada speciﬁckých programů – koncerty, výstavy, komponované programy,
soutěže, dílny, sympozia s vlastními výstupy jako je vydávání sborníků, publikací, DVD, videozáznamů, MC a CD.
Pořadatelem a garantem festivalu je vedle sdružení Město Kunovice, spolupořadatelem a podporovatelem je město Uherské
Hradiště, město Staré Město, Ministerstvo kultury ČR, Zlínský kraj, Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Evropské fondy, Program obnovy
venkova a Škola vesnice v Modré, FoS ČR, nadace a sponzoři.

The children folk festival arose in 1994 from the iniciative of the former members of the folk group Kunovjan together with their
endeavour to create a new tradition in the presentation of children folk in the region which has rich folk movements. It is held every
year in June, the week before our most prominent annual festival – the International Folk Festival in Strážnice. The organiser is
the civil association „Kunovjan“, represented by the major initiator and the author of the conception and programme of the festival
Romana Habartová. The festival is not aimed only to the presentation of the children folk groups from the region of Slovácko, Moravia,
Silesia and Bohemia., The festival is known as an international festival after its ﬁrst regional parade. The ﬁrst show was attended by
local groups of Handrláček, Handrlačky and Děcka of Kunovice, Hradišťánek and from Uherské Hradiště, Štěpnička from Veselí nad
Moravou, Šohajek from Vlčnov, Valášek from Zlín and both Olšinka from Orlová and Jičiňáček from Jičín as the guests. The festival
has been known as an international festival since the year of 2000.
It has been attended by at least 180 children groups from the Czech Republic, Slovakia, Poland, Lithuania, Latvia, Russia, Hungary,
Macedonia, Serbia, Armenia, Greece, Croatia, Italy, Bulgaria, Mexico, Turkey, Congo and the number of professional or non-professional dancers, musics and artists. The festival has gained an international appreciation. The international plenary session of CIOFF
accepted “Kunovské léto“ as its member in October 2004. The membership in this organization is the great acknowledgement of
the professional, artistic and organizational level of the children folk festival „Kunovské léto“. It is
not only the appreciation, but also a great deal for the organisers to keep the high standards for
the future.
The composition of the festival is designed to provide the social-promotive and the representative
aspects as well as some competitions (in choreography, in singing, in the speciﬁc displays of boys
– verbuňk, sport skills and intellect).The dancers of verbuňk and talented singers perform also in
the International Folk Festival in Strážnice. As concerned to the accompanying activities we focus
on the drawing of the attention to common crafts and traditional handmade products. We also try
to introduce particular representatives of the tradition and its followers. The example is the price of
Vladimír Bouček for the preservation and development of common artistic manufacture. The price
is awarded by the representatives of Uherské Hradiště. The festival is accompanied by a number
of various programmes – concerts, exhibitions, competitions, workshops, symposiums with own
entries such as publishing of collections, publications, DVD, videos, MC and CD.
The organiser and guarantor of the festival is the community of the town of Kunovice, coorganiser
and supporter is the town of Uherské Hradiště, Staré Město, the Ministry of Culture, the District of
Zlín, Slovak Museum in Uherské Hradiště, European funds, Programme of the recovery of the country and the School of the village in Modra, FoS ČR, foundations and sponsors.

