… Richarda Klaudy
Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné
kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život
venkovského lidu se vším všudy. Všemu, co jsem tehdy prožil, jsem dnes rád.
Folklorní počátky. Počátečním „muzicírováním“ na různé strunné nástroje jsem na vojně přilnul ke kontrabasu v malé cimbálce. Tomuto nástroji
jsem zůstal věrný po mnoho dalších let. Po vojně jsem na krátký čas hrál
v brněnském souboru Polana, ale i v jiných hudebních tělesech.
Lidová řemesla. Můj zájem o lidovou řemeslnou tvorbu posílilo studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně (bývalá ŠUŘka), kterou
tehdy na oddělení drobného umění vedl prof. Langr a prof. Svoboda.
Profesní zaměření… Pozdějším univerzitním studiem na UJEPu v Brně
v oboru psychologie a pedagogika jsem na nové Psychiatrické klinice
v Brně – Bohunicích vybudoval arteterapeutický ateliér.
Výtvarná tvorba. Souběžně s mojí profesí jsem se věnoval různým
výtvarným technikám, které nakonec vyústily v tradiční textilní techniky.
Zde jsem využil získané zkušenosti původní profese chemika a tak jsem se
až do konce výtvarné činnosti věnoval barvení textilních tkanin v podobě
batiky a modrotisku.
Lidová řemesla. S možností samostatného podnikání jsem v roce 1992
inicioval založení Sdružení lidových řemeslníků a výrobců s původním
záměrem na uchování tradiční lidové řemeslné výroby. Po mnoha letech
jsem však toto sdružení opustil, neboť se začaly projevovat komerční
zájmy, které v mnoha případech začaly překrývat jeho původní poslání.
Vysočina. Můj zdravotní stav vedl k tomu, že jsem zaměnil život v městském prostředí za pobyt na Vysočině. Ve svých aktivitách jsem pokračoval
založením Horáckého sdružení lidových řemesel kraje Vysočina s cílem
uchovat a prezentovat tradiční lidová řemesla Horácka. Ve spolupráci
s Horáckým muzeem a Horáckým folklorním sdružením, vedeném graduovanou folkloristkou Evou Pejchalovou, usilujeme o naplňování volnočasových aktivit horáckého regionu, o kterém se traduje, že je „chudým
krajem, kde končí chleba a začíná kamení.“
Přesto má tento kraj své bohatství v lidových písních a tancích, stejně
jako v lidových řemeslech, které tu byly vytvořeny dávnými předky a jsou
uchovávány až po dnešní časy.
Díky celé této rozmanitosti zůstávám v mém pokročilém věku „mlád“.
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Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti
od VIII. valné hromady ve Velké Bystřici
a dalších úkolech sdružení na IX. valné hromadě FoS ČR ve Žďáru nad Sázavou 2005
Vážené delegátky a delegáti,
vážení hosté.
Více než rok uplynul od VIII. řádné
valné hromady Folklorního sdružení
ČR ve Velké Bystřici. V souladu se
stanovami Folklorního sdružení ČR
předkládá výbor zprávu o své činnosti v uplynulém roce, o tom, jak se mu
dařilo naplňovat usnesení této valné
hromady a o některých výsledcích práce celé organizace.
Výbor se za uplynulý rok sešel na
7 jednáních. Na nich se postupně
věnoval vyhodnocení návrhů, námětů
a připomínek z valné hromady, rozpracování usnesení, rozdělení kompetencí členů výboru a jejich odpovědnosti
za jednotlivé úseky práce, ale samozřejmě také přípravě a zhodnocení
významných akcí, rozvoji spolupráce
s našimi partnery, hodnocení problémů ekonomiky a zahraničních vztahů,
edičním záměrům a časopisu Folklor,
členským otázkám, činnosti sekretariátu a krajských kanceláří a dalším
aktuálním problémům. Jsme toho
názoru, že se nám částečně podařilo
zlepšit styl práce a konkrétnost úkolování jednotlivých členů výboru, jak
nám to uložilo usnesení valné hromady. Na druhé straně si však uvědomujeme skutečnost, že většina členů
výboru a předsedové regionálních
folklorních sdružení vykonávají svěře / 

né funkce dobrovolně ve svém volném čase a jejich možnosti jsou limitovány těmito podmínkami. Na základě připomínek z minulé valné hromady výbor rozhodl o obsazení
funkce tajemníka sdružení a do této funkce byl jmenován
Jiří Pokorný a výbor to jmenování předkládá dnešní VH ke
schválení.

Značná pozornost výboru byla věnována novelizaci stanov.
Tato skutečnost vyplynula z neobvykle bouřlivé diskuse
o stanovách na našem minulém jednání. Výbor se rozhodl vzhledem k závažnosti tohoto dokumentu neponechat
zpracování novely na práci navrhované komise, ale zabýval
se návrhy přímo na svých jednáních. Tím také došlo k částečnému zpoždění zveřejnění návrhu. Zásluhu na zpracování předkládaného návrhu má především člen výboru Josef
Langer. Poděkování patří také JUDr. Martinu Houskovi, který se zabýval zejména právními vazbami stanov, a všem dalším, kteří svými náměty a připomínkami pomohli současné
aktuální znění dopracovat.
Program, přijatý minulou valnou hromadou do roku 2008
byl na základě vašich připomínek dopracován a v současné
době byl již konkretizován na rok 2006. Návrhy výboru

předkládal místopředseda František Synek. Ten byl také
autorem návrhu na oslavy Dne folkloru, který výbor projednal a zveřejnil, jak nám to valná hromada uložila. Členové
výboru Vlastimil Fabišik a Jaroslav Novák zpracovali statistiku vývoje členské základny za posledních deset let. Je pro
nás velice potěšující skutečnost, že patříme (vedle Sdružení
hasičů ČMS) mezi dvě organizace dětí a mládeže, jejichž
členská základna v posledních letech neklesá. Vývoj členské
základny však musíme i nadále trvale sledovat a posuzovat
změny, ke kterým dochází. Právě tyto změny jsou do jisté
míry zrcadlem práce organizace a jejích perspektiv.
Doplnění webových stránek o adresy výrobců krojových
součástek a obchodů s krojovými doplňky jsme původně
zamýšleli realizovat v návaznosti na projekt „Tradiční lidová
kultura ČR – významný objekt cestovního ruchu“. Poté, co
projekt nebyl národní výběrovou komisí doporučen MMR
k realizaci, jsme přijali opatření ke zveřejnění těchto informací jiným způsobem.
Můžeme tedy prohlásit, že výbor úkoly, které mu byly
uloženy v usnesení minulé valné hromady, splnil s připomínkami, uvedenými v některých bodech.
Naše sdružení dosáhlo v uplynulém roce některých pozoruhodných úspěchů. Dařilo se nám úspěšně pokračovat v rozvíjení spolupráce se Senátem a Poslaneckou sněmovnou
Parlamentu ČR, s většinou ministerstev ČR, významných
celostátních i regionálních institucí, krajů a dalších našich
významných partnerů. Asi by bylo zbytečné a příliš zdlouhavé vyjmenovávat všechny partnery, kterých je dnes více než
125. Z ministerstev ČR mi dovolte připomenout alespoň ty,
bez kterých by naše činnost byla výrazně oslabena – MŠMT
ČR, MK ČR a jeho ORNK, MV ČR, MMR ČR, MZV ČR a MO
ČR. Z dalších přirozených partnerů bych chtěl poděkovat
za spolupráci alespoň NÚLK ve Strážnici, VMP v Rožnově
pod Radhoštěm a partnerským organizacím dětí a mládeže. Oceňujeme pomoc a spolupráci společností, které
nám výrazně pomáhají s propagací naší činnosti – TG Tisk
Lanškroun, Vemori a Agentuře Beskydy – Valašsko.
Když hovoříme o propagaci, musíme připomenout také
pomoc našich celoplošných smluvních mediálních partnerů – Českého rozhlasu, Rádia Proglas, Mediatelu – Zlaté
stránky a Dětské tiskové agentuře. Rovněž spolupráci
s Hospodářskými novinami, Halo novinami, časopisem
Moderní venkov atd. Tato pomoc se možná některým z nás

zdá jako automatická a stabilní. Představuje však veliký kus práce a má
také svoji dynamiku. Například Český
rozhlas zahájil v září vysílání nového
pořadu pod názvem „Putování za
folklorem“ na stanici ČRo 2 – Praha,
který je vysílán ve spolupráci s FoS ČR
ve všední dny vždy od 16,45 hodin
a vedle hudby v něm zaznívají také
informace o připravovaných folklorních akcích. Volnější dramaturgie
tohoto pořadu umožňuje mimo jiné
výrazněji propagovat také práci jednotlivých souborů. Je možné odvysílat
pozvání na zajímavý koncert, případně vystoupení k výročí vzniku souboru
včetně vlastní muziky z dodaného CD,
jak jste již byli informováni na našich
webových stránkách. Na nedávném
jednání ředitelů folklorních slavností
a festivalů, které se letos uskutečnilo
opět jako zasedání Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice Senátu Parlamentu ČR, oznámil generální ředitel Českého rozhlasu
Václav Kasík, že dal pokyn k obnovení
činnosti legendárního BROLNu a toto
rozhodnutí uvedl jako vánoční dárek
Folklornímu sdružení ČR. Anebo jiný
příklad: otevřete-li si Zlaté stránky na
kterémkoli místě naší republiky, všude v nich najdete informace o folklorním dění v celostátním i regionálním
měřítku.
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Po několikaletých jednáních se zdá, že
se podařilo dosáhnout pokroku také
ve spolupráci s Českou televizí. V současnosti v ČT běží vám známý pořad
Folklorika, který připravuje studio
Brno. Na příští rok se podařilo zařadit
do vysílání ČT magazín lidové kultury,
který zatím nemá název. Bude připravován ve spolupráci s FoS ČR a MK ČR
a vysílán na 2. programu ČT vždy ve
středu od 18 hodin v rozsahu cca 20
minut a bude mít 3 části: 1) část publicistická + tradice lidové kultury, 2)
servis – ohlášení všech připravovaných
akcí, výstav, vydávaných CD apod., 3)
osobnosti, které žijí lidovou kulturou.
Magazín bude připravovat redaktorka
Marta Svozilová, začíná se vysílat 4.
ledna 2006 a už v současnosti se tvoří
první díly. Magazín se natáčí ČT studiem Ostrava a velkou zásluhu na jeho
vzniku má pan ředitel Ilja Racek a emeritní předseda Rady ČT Jan Mrzena.
Mezi našimi celostátními partnery
je na plakátech festivalů a dalších akcí
uváděn OSA – Ochranný svaz autorský. Všichni dobře víte, že spolupráce
s tímto partnerem není jednoduchá
a několikrát ročně musíme řešit různá
nedorozumění v regionech. Také s tímto partnerem se spolupráce dostala
o krůček dále a letos byla po několikaletém jednání uzavřena smlouva, která umožňuje nabízet k prodeji nosiče
zvukově obrazových záznamů. O dobré úrovni naší propagace – a také kvality práce TG Tisk Lanškroun – svědčí
skutečnost, že nám bylo prezidentem
mezinárodní organizace IGF svěřeno
vydání ročenky této organizace, ve
které se významného místa dostalo
také našemu sdružení.
Jsme rádi, že propagaci českého,
moravského a slezského folkloru
 / 

pomáhají také dva hlavní informační zdroje Folklorního
sdružení ČR: časopis Folklor a naše internetové stránky.
Náš časopis již více než 15 let informuje veřejnost o všem
podstatném, co se ve folkloru děje. Zásluhu na tom mají
především jeho šéfredaktor a dlouhá řada dlouhodobých
i dalších dopisovatelů, jejichž seznam jsme si mohli přečíst v letos vydaném mimořádném čísle. Jsme rádi, že
mimořádné číslo mohlo, i když se zpožděním vyjít, protože
dokumentuje velké úsilí o propagaci naší tradiční lidové
kultury. Současně výbor v letošním roce věnoval dalšímu
vývoji časopisu značnou pozornost, byl vytvořen jeho statut a jmenována redakční rada, která bude usilovat o jeho
další formování v souladu s potřebami naší organizace.
Nezapomínáme ani na zásluhy TG Tisk Lanškroun o vydávání a distribuci tohoto významného periodika.

Svoji úlohu v informování naší členské základny i veřejnosti stále lépe naplňuje také naše adresa www.fos.cz. Jsme
si vědomi některých problémů, zejména doplnění stránek
o cizojazyčné verze, které naše stránky mají. Stále aktuálnější se jeví také zásadní změna jejich struktury, kterou zatím
odkládáme především z finančních důvodů. Na druhé straně však oceňujeme zejména jejich aktuálnost a komplexnost, kterým napomáhají Hana Wernerová, Milan Zelinka,
Agentura Beskydy – Valašsko a řada dalších, kteří na stránky přispívají. V této souvislosti mi dovolte krátce zmínit
jednu epizodu z diskusí o charakteru stránek. Výbor letos
po dlouhé diskusi rozhodl většinou hlasů zrušit veřejný přístup na naše internetové stránky. K tomuto kroku nás vedly
reakce některých čtenářů na zveřejněné články, které podle
našeho názoru byly málo objektivní a málo informované.
My nemáme dost času, a někdy ani vůle, na všechny tyto

názory reagovat a diskutovat s jejich autory o tom, v čem
mají nebo nemají pravdu. Od minulé valné hromady bylo
na těchto stránkách zveřejněno více než tři stovky článků.
Přitom ale přirozeně neseme odpovědnost za obsah toho,
co si čtenáři mohou na těchto stránkách přečíst. Konečně přenesení kritické diskuse na stránky www.folklorweb.
cz poměrně brzy ukázalo ne příliš velkou ochotu čtenářů
tyto názory sledovat. Nechceme klást umělé překážky mezi
výbor a členskou základnu a ani si nemyslíme, že všechno
děláme dobře. Každý náš člen má stanovami dané možnosti, jak své kritické názory a postřehy k naší práci uplatnit.
Máme však také odpovědnost za vytváření obrazu našeho
sdružení před našimi členy i před veřejností a nechceme,
aby tento obraz byl ať už v dobré víře, z neinformovanosti,
anebo úmyslně, poškozován.
Propagaci činnosti našeho sdružení napomáhá také účast
na významných výstavách a veletrzích cestovního ruchu,
jakými byly v tomto roce např. Holiday World na výstavišti
v Praze nebo nedávný veletrh cestovního ruchu v Plzni. Ve
spolupráci s MMR ČR, Českou centrálou cestovního ruchu
CzechTourism a s jednotlivými kraji bychom v těchto prezentacích folkloru chtěli pokračovat a v současné době jednáme o naší účasti na veletrhu RegionTour – Go v Brně. Je
třeba říci, že výstavní prostory a služby na těchto veletrzích
platí naši partneři.
Když jsme připomenuli některé z těch, kteří nám v propagaci folkloru pomáhají, měli bychom si připomenout také
skutečnost, že někteří nám dělají službu opačnou. „Je třeba
přestat vysílat hlavně obrázky krojů a tanců“, prohlásila nad
výsledky jednoho průzkumu ředitelka odboru komunikační
strategie ministerstva zahraničí Jana Adamcová. I když pan
ministr zahraničí tento názor nesdílí, takováto prohlášení,
navíc pokud vychází z takovýchto zdrojů, naši práci velice poškozují. Úcta k tradicím a úroveň jejich uchovávání,
které podle našeho názoru svědčí o kulturní vyspělosti
společnosti, jsou dávány za protiklad moderní společnosti, což svědčí o zásadním nepochopení této problematiky.
Svědčí také o tom, že ne všemi skupinami naší společnosti
je folklor vnímán pozitivně. Konec konců není to tak dávno, co své likvidaci jen těsně uniklo, a je to i zásluhou nás
všech, Národopisné oddělení Národního muzea v Praze.
Proto máme radost, že expozice národopisu v Letohrádku
Kinských byla 29. září opět otevřena a rádi doporučujeme
našim členům její návštěvu.

Jestliže se nám částečně daří, podle
našich možností, zlepšovat propagaci
činnosti Folklorního sdružení, je třeba
současně říci, že by naše úsilí bylo
zbytečné, kdyby nebylo co propagovat. A je toho opravdu hodně, o čem
by se dalo v této části zprávy hovořit.
O tom, že se našim členským souborům daří, svědčí každoročně stovky pozvánek na koncerty, prezentace
výročních lidových zvyků, folklorní
bály, fašanky, oslavy výročí a další
zajímavé akce, které velká část našich
souborů každoročně pořádá. Prostřednictvím žádostí o dotace se dovídáme
o soustředěních souborů, víkendových
školeních a letních táborech, které
přispívají ke zkvalitnění práce v souborech jako základního předpokladu
úspěšné práce naší organizace. Dostáváme zprávy, někdy i pohlednice ze
zájezdů souborů na festivaly v zahraničí. Bylo by možná zajímavé pokusit
se některé tyto aktivity sumarizovat,
ale žádný dotazník není schopný
postihnout skutečnou pestrost a mnohotvárnost života v souborech, stejně
jako jejich problémy a těžkosti.
Významnou příležitostí pro uplatnění práce folklorních souborů jsou
lidové slavnosti a mezinárodní folklorní festivaly. K dnes už velmi početné skupině 55 členských festivalů se
každým rokem připojují další, ať už
typu Goralského Swieto, významné
regionální slavnosti s bohatou historií,
MDFF Tradice Evropy ve Východních
Čechách anebo začínajícího festivalu
Mariánský podzim v regionu, který
nemá tak významné folklorní tradice.
O přijetí mezi členské folklorní festivaly žádají FF Č. Krumlov, FF seniorů
v Petrově. Jsme rádi, že se postupně
více prostoru dostává také lidovým
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zpěvákům a muzikantům. Jejich setkání se pravidelně opakují na „Zpěváčcích“ ve Velkých Losinách (i na dalším
pravidelném programu v Luhačovicích
a na koncertech v Praze a v Bratislavě), na Setkání cimbálových muzik
Valašského království ve Frenštátě
pod Radhoštěm, na Setkání muzikantů v Bílých Karpatech (pod vedením předsedy podvýboru pro mládež
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Josefa Smýkala), na Setkání lidových
muzik (od letošního roku také dětských) v Praze a na Hudeckých dnech
v Břeclavi. U těchto hudebních akcí je
pro nás mimo jiné zajímavá možnost
spolupráce s některými významnými
a mediálně známými osobnostmi.
Tak nám již řadu let pomáhá Peter
Dvorský, letos nám nabídnul pomoc
Jaroslav Svěcený a Stanislav Hložek.
Zvyšující se počet folklorních festivalů
je nesporně zajímavým jevem a bylo
by zajímavé pokusit se odhalit jeho
příčiny. Příklon společnosti k lidové
kultuře, který je možné dokumentovat
počtem festivalů i jejich návštěvníků, bychom měli racionálně uchopit
a využít jej pro realizaci našich dlouhodobých záměrů, a to nejen pro formování festivalů, o což se pravidelně
snažíme na tradičních jarních a podzimních poradách.

/

Významným momentem folklorních festivalů a slavností je
účast zahraničních souborů. Nejenže zde máme možnost
srovnání lidových kultur celého světa, ale máme i možnost prezentace společenské, technické a kulturní úrovně
naší země, našich předků, ale i současnosti. Pro náš stát
je to jedna z nejméně nákladných prezentací před cizinou,
ať už evropskou či ostatním světem. V letošním roce navštívilo slavnosti a festivaly 235 zahraničních souborů z 38
zemí mimo Slovensko, které mělo na festivalech více než 80
folklorních skupin. Pro tzv. kolečka se nám bohužel podařilo
zajistit pouze dva soubory z Číny a Peru. Naopak český folklór
reprezentovalo v cizině 218 souborů v 52 zemích. Dovolte mi
připomenout alespoň reprezentaci naší země, tradiční lidové
kultury a našeho sdružení na letošní světové výstavě v Aitchi,
které se velmi dobře zhostil soubor Valašský vojvoda.
Na 4. jednání zahraniční sekce Folklorního sdružení České republiky dne 23.září 2005 byl dohodnut počet souborů
na kolečka v příštím roce 2006. FoS by měl pozvat 2 soubory na jarní kolečka a minimálně 3 soubory na kolečka
podzimní. Celkový počet zaoceánských souborů pozvaných
FoS ČR v roce 2006 by však neměl přesáhnout 7 kolektivů.
V současné době jsou v jednání skupiny z Kolumbie, Brazílie, Mexika, Peru, Austrálie, Tichomoří a Koreje. Dovolte
mně poděkovat 1. místopředsedovi Ladislavu Michálkovi,
pod kterého tento úsek činnosti spadá a rovněž zahraničním tajemníkům, kteří vedou prvotní rozhovory se zahraničím a v nejednom případě i tyto u nás provází: Zuzaně
Zemanové, Zdeně Kubíčkové, Viere Zemanové, Jarce Zorbičové, Janu Kučovi, Františku Kovářovi, Nicol Bartlové,
Jiřímu Sloupenskému mladšímu a Vlastě Ondrušové.
Na velmi dobrou úroveň se letos vypracovaly naše hlavní majoritní akce. Máme radost z úspěchu letošního VIII.
Národního krojového plesu Folklorního sdružení ČR, který
byl v tomto roce věnován Valašsku a těšíme se na ten další, který se bude konat zde ve Žďáru nad Sázavou 4. února
příštího roku a na kterém bude prezentován především folklor jižních Čech. S loňským X. ročníkem si v kvalitě nezadal
ani letošní ročník Celostátní soutěže dětských zpěváků lidových písní „Zpěváčci“ ve Velkých Losinách. Máme radost, že
se po letech začínají v soutěži na předních místech prosazovat zpěváčci z českých regionů. Svátkem dětského folkloru se letos stal také XIII. ročník festivalu „Písní a tancem“
v Luhačovicích. Výbor oceňuje snahu autorských týmů těchto akcí o uplatňování nových programových přístupů i jejich

stabilní vysokou organizační úroveň. Svědčí o tom, že ani
v dalších letech nemusíme mít z jejich výsledků obavy.
Na základě požadavků vedoucích souborů a dohody
v rámci Koordinační rady pro folklor byl letos poprvé vyzkoušen nový model zemských dětských přehlídek. Uskutečnily
se obě v jednom roce – přehlídka moravských a slezských
souborů v Liptále ve spolupráci s festivalem Dětský Liptál
a přehlídka českých souborů v Praze na závěr MFF Pražský
jarmark. Výbor je toho názoru, že toto nové řešení se osvědčilo a ukázalo se jako životaschopné. Samozřejmě na obou
těchto akcích je co zlepšovat a hledat vhodná řešení některých problémů. Podruhé se letos uskutečnil MFF Pražský
jarmark. I tato akce je životaschopná a poutá v historickém
centru Prahy zájem tisíců turistů i sdělovacích prostředků.
Po zkušenostech z obou uplynulých ročníků však musíme
hledat cesty ke zkvalitnění spolupráce s našimi partnery.
Nezbytným předpokladem růstu kvality naší práce je
vzdělávání vedoucích souborů, jejich choreografů a vedoucích lidových muzik. Velmi dobrou službu v této oblasti plní
zejména Škola folklorních tradic, jejíž třetí běh v letošním
roce pokračuje ve spolupráci s NÚLK Strážnici a NIPOS –
Artama Praha v Brně a příští rok bude ukončen. V současné
době pokračuje ve studiu 76 frekventantů tohoto kursu.
Rádi přijímáme a předáváme dál informace o odborných
školeních, pořádaných v regionech, zejména na Horácku
a na Valašsku. Škoda, že těchto možností nevyužívají ve větší míře také další. Významnou úlohu ve vzdělávání našich
členů v regionech plní svými rozborovými semináři cyklus
přehlídek Prameny. Výbor za účasti předsedů regionálních
folklorních sdružení letos projednal návrh koncepce těchto
přehlídek, připravený Vlastimilem Fabišikem, a doufá, že
se stane novým impulsem ke zkvalitnění této formy práce. Rádi bychom se vrátili k praxi vzdělávacích seminářů
na našich výročních setkáních. To byl také jeden z důvodů,
proč jsme v novém návrhu stanov ustoupili od požadavku
organizování valné hromady FoS ČR každým rokem.

Čas od času je ve výboru vedena diskuse – a je to tak jistě správné – co vlastně pro naše členské soubory děláme.
Jaké výhody mají z toho, že jsou členy
Folklorního sdružení ČR. Samozřejmě
se stále zamýšlíme také nad tím, jak
bychom mohli vedoucím souborů
a souborům celým v jejich práci více
pomáhat. Členským souborům, které
řádně plní své povinnosti, poskytuje
Folklorní sdružení ČR tyto výhody:
–	úrazové pojištění pro všechny členy
souboru
–	pojištění zákonné odpovědnosti
vedoucího za svěřené nezletilé osoby
–	zdarma 6 – 7 čísel časopisu Folklor,
slevy na kalendář akcí a další vydávané publikace, CD, DVD a další
materiály
–	výhodné provozování autorsky chráněných hudebních děl, které je pro
dětské soubory bezplatné
–	možnost získat finanční příspěvek
na dětský tábor, krátkodobou akci,
soustředění, kroje a zahraniční
výměny
–	možnost zúčastňovat se za zvýhodněných podmínek, ať už jako aktivní
účastník, nebo jako divák, naprosté
většiny folklorních akcí v ČR, včetně
vzdělávacích kursů a seminářů, slevy na vstupném do některých zařízení
–	možnost bezplatně využívat informační sítě FoS ČR, od propagace
vlastního koncertu nebo souboru
na webových stránkách až po přístup do adresářů mezinárodních
folklorních organizací
–	možnost využívat propagace v Českém rozhlase, ve Zlatých stránkách,
v radiu Proglas, v DTA a v práci dalších mediálních partnerů
Zprávy a informace z valné hromady

–	možnost přístupu do archivů sdruže
ní
–	využívání výhod u našich smluvních
partnerů
–	ve spolupráci s naším významným
partnerem TG Tisk Lanškroun možnost využívání slev při tisku propagačních materiálů, což vlastně znamená tisk za výrobní náklady.
–	pomoc při zahraniční spolupráci
–	zvýhodněné podmínky na majoritních akcích a členských festivalech
FoS ČR
Většina výhod je samozřejmě v rovině
možností a záleží na vedení souboru,
jak jich dokáže využít.
O možnostech naší práce rozhodují
v podstatné míře nejen nadšení, zaujetí pro věc a kvalita naší práce, ale
také kolik finančních prostředků se
nám podaří pro činnost sdružení získat. Můžeme vydat jen tolik prostředků, kolik pro sdružení získáme. Proto
jsme také váhali například s vydáním
letošního mimořádného čísla časopisu
Folklor. Tradičně největší objem peněz
nám přinesl projekt podaný na MŠMT
ČR na pravidelnou činnost sdružení
dětí a mládeže. I když se náklady na
činnost každoročně zvyšují, dotace
MŠMT na letošní rok byla o řádově
200.000 Kč nižší, než v roce 2004.
Přestože se situace částečně vysvětlila
a strukturu dotace se podařilo částečně upravit, celkový objem peněz
se nezvýšil. Věříme, že toto snížení
se nebude opakovat v dalších letech
a požádali jsme mimo jiné také premiéra ČR Jiřího Paroubka, aby nám i dalším sdružením dětí a mládeže pomohl
tuto situaci řešit. Významné podpory
se nám v tomto roce dostalo od ORNK
MK ČR. K významným donátorům
našeho sdružení patřili i letos Nadační
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fond Most naděje a Nadace Vltava. Poprvé se nám podařilo
získat finanční prostředky od dalšího významného perspektivního partnera – Nadace Duhová energie.
Nebylo však každý den posvícení. Již na naší první
významné akci v tomto roce – Národním krojovém plese – nám citelně chyběla podpora dlouholetého sponzora, Pojišťovny Generali. Ucházeli jsme se o podporu Úřadu
vlády ČR v propagaci Ústavy EU. Vzhledem k vývoji situace
a pro nás nepřijatelným podmínkám vypsaného grantu
však tato naše aktivita nevyšla.
Již několik let se zamýšlíme nad možnostmi užšího napojení některých našich činností na stále významnější odvětví
cestovního ruchu. Letos jsme využili výzvy MMR k podání projektů v programu SROP 4.1.1. (Rozvoj služeb pro
cestovní ruch) a podali jsme žádost na podporu projektu
„Tradiční lidová kultura ČR – významný objekt cestovního
ruchu“ v objemu 12,3 mil. Kč. Zpracování tohoto projektu
nás stálo nemálo sil, ale také finančních prostředků. I když
byl podle našich informací projekt zpracován dobře a získal
velmi dobré bodové ohodnocení, národní výběrová komise
jej nedoporučila MMR pro přidělení dotace. Toto rozhodnutí má pro nás velice negativní důsledky. Na druhé straně
jsme získali nové zkušenosti a partnerské vazby a ověřili
jsme si, že jsme schopni zpracovávat projekty na úrovni
strukturálních fondů Evropské unie. Podíleli jsme se na přípravě dalšího projektu, podaného jiným žadatelem, jehož
přijetí by nám mělo pomoci částečně financovat příští ročník MFF Pražský jarmark. Děláme ještě některá opatření,
která by umožnila alespoň částečnou realizaci některých
záměrů projektu.
Zkušenost s nepřijatým projektem neznamená, že se
nebudeme pokoušet získávat podporu z těchto zdrojů
v dalších letech. Je vám známo, že se připravuje rozpočet
EU na léta 2007 – 2013, ve kterém bude rozvoj cestovního ruchu na národní i regionální úrovni zřejmě i nadále
podporován. Budeme se snažit získávat všechny dostupné
informace, abychom byli na využití dalších možností grantových pobídek připraveni. Měli bychom také zvážit možnosti častějšího podání žádostí na úrovni krajů a euroregionů v programu Interreg 3a, případně i dalších.
Rovněž jsme zpracovali (spolupráce NÚLK, VM, NOC,
FÚS) projekt na Visegrádský fond, předkládán na podporu
Dnů tradiční lidové kultury. Tento projekt byl sice úspěšný,
avšak nebyly akceptovány finance v požadované výši.

Vážené delegátky, vážení delegáti, vážení hosté,
programová východiska pro naši další práci jste dostali předložená k projednání v písemné podobě. Vychází ze
čtyřletého programu, přijatého na minulé valné hromadě,
konkretizovaného na rok 2006.
Co z hlediska příštího roku považujeme za podstatné a aktuální, je především stabilizace našeho sdružení.
Neznamená to, že bychom se chtěli bránit dalším impulsům, námětům a novým přístupům k řešení našich společných problémů. Konec konců život bude i nadále přinášet
změny, na které budeme muset reagovat. Na druhé straně
zhodnocení současného postavení našeho sdružení a jeho
další perspektiv vyžaduje zdokonalení fungování mechanismů naší práce, posílení její cílevědomosti a efektivnosti.
První kroky k této stabilizaci už byly vykonány. Čtyřletá
doba, na kterou získal mandát stávající výbor na minulé
valné hromadě, dává lepší předpoklady dlouhodobější perspektivy práce, stejně jako na čtyři roky přijatý program
činnosti. Relativně stabilní je také naše postavení ve společnosti a vztahy k našim partnerům, i když i tyto kvality
bude nutné nadále obhajovat a rozvíjet.
Potřebovali bychom dále stabilizovat sekretariát sdružení
a stávající krajské kanceláře. Stabilizací přitom nemáme
v tomto případě na mysli ani tak stabilitu personální – ta se
bude vždy odvíjet od naší aktuální situace – ale především
stabilizaci činností, přístupů k řešení problémů. Tak, aby
se sekretariát a krajské kanceláře staly účinným a efektivním nástrojem výboru při realizaci jeho záměrů, požadavků
a potřeb členské základny.
Potřeba větší stability se nám jeví také v práci regionálních folklorních sdružení. Ve spolupráci s jejich předsedy
budeme usilovat o posílení jejich vlivu v regionech, zpra-

videlnění a zkvalitnění jejich činností
při naplňování požadavků a řešení
problémů souborů a posilování vnitřní
soudržnosti regionů.
V neposlední řadě je aktuálním
požadavkem také posílení ekonomické
stability sdružení. Letos jsme si ověřili,
že nezbytnou podmínkou řešení některých problémů a navazování nových
vztahů je právě ekonomická stabilita, „ekonomické zdraví“ organizace.
V tomto směru budeme muset více
hledat a získávat nové finanční zdroje pro naši činnost a současně více
zvažovat efektivnost našich opatření
a možnosti úspor. V současné době
nepovažujeme za správnou a možnou
cestu řešení problémů zvýšení členských příspěvků.
Bylo by samozřejmě možné hovořit také o dalších oblastech práce
a o našich dalších úspěších i o dalších
problémech. Možná se k některým
z nich v průběhu diskuse vrátíme,
možná že z vašeho hlediska se jeví
jako podstatné jiné oblasti práce
a problémy, než které výbor zařadil
do této zprávy. Nechceme však ubírat
čas pro další jednání a věříme, že další
informace získáváte z našeho časopisu
a internetových stránek.
Je nám velice líto, že tu s námi dnes
nemohou být někteří naši přátelé, kteří
nás v poslední době opustili: Zdenka
Jelínková, Jaroslav Jurášek, Zdena
Kyselá, Hannah Laudová, Jan Čumpelík, František Roun a někteří další. Často na ně vzpomínáme a zůstanou navždy zapsáni v paměti našeho sdružení.
Dovolte mi, abych v závěru tradičně
poděkoval:
–	výboru Folklorního sdružení ČR,
který v uplynulém období pracoval
Zprávy a informace z valné hromady

odpovědně a spolehlivě a má hlavní
podíl na dosažených výsledcích,
–	revizní komisi, která odvedla velký
kus práce zejména v revizích hospodaření v ústředí organizace,
–	předsedům a výborům regionálních
folklorních sdružení,
–	vedoucím souborů, jejich choreografům a vedoucím lidových muzik,
bez jejichž dlouhodobé, náročné
a obětavé práce si nelze naši činnost představit,
–	ředitelům a dalším organizátorům
lidových slavností a mezinárodních
folklorních festivalů, kteří udělali
velice mnoho k propagaci naší tradiční lidové kultury v celé společnosti i v mezinárodním měřítku,
–	všem jednotlivým členům, kteří se na
výsledcích v uplynulém roce podíleli
–	všem našim spolupracovníkům, před
stavitelům zastupitelských sborů,
ministerstev, organizacím dětí a mládeže, všem hejtmanům, starostům a
primátorům
–	všem našim sponzorům, ať už nám
věnovali víceciferné částky anebo
pomohli jiným způsobem
–	všem našim přátelům a spolupracovníkům v zahraničí
–	všem lidem, kteří to s námi v uplynulém období mysleli dobře, sledovali a podporovali naši činnost
a měli nás rádi.
Děkuji za pozornost
Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR
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Zpráva kontrolní komise
V roce 2004 a 2005 pracovala revizní komise Folklorního
sdružení ČR v tomto složení: RNDr. Bohumil Chochola
(předseda), Ing. Bohumil Hrubeš (místopředseda), Ing. Šárka Špačková, Irena Valentová, Petr Ošťádal, Dagmar Valová
a Jiří Semelka. Současná revizní komise je sedmičlenná.
Počet dokladů, položek, ale často i byrokracie velice
roste a kontroly jsou vždy několikadenní záležitostí. Navíc
komise má za úkol kontrolovat zejména „dotační peníze“
poskytované regionům i jednotlivým souborům, a jejich
vyúčtování přímo u těchto subjektů.
V listopadu 2004 došlo ke kontrole hospodaření regionálního sdružení Valašska. Členové revizní komise byli
s vedením účetnictví velmi spokojeni. Při kontrole došlo
k vzájemné výměně zkušeností, které byly předány při
dalších jednáních výboru sdružení dalším představitelům
regionů.
Během roku 2004 a i v roce 2005 členové komise prováděli čtvrtletní kontroly hospodaření a činnosti sekretariátu
FoS ČR. Uskutečnili několik dílčích a namátkových kontrol
v průběhu roku. Navíc se zúčastňovali všech zasedání výboru sdružení.
Komise kontrolovala všechny příjmové i výdajové doklady, bankovní účty, vedení účetnictví a s tím související
písemnosti.
Členové komise konstatují, že všechny doklady a písemnosti jsou řádně vedeny. Drobné nedostatky (zejména v cestovních dokladech) byly odstraněny ještě během kontrol
a zbývající problémy byly vyřešeny do stanoveného termínu.
U dotací z ministerstva kultury nebyly zjištěny žádné
závady, U dotací z MŠMT ČR byly zjištěny nedostatky ve
vyúčtování, které jsou předkládány jednotlivými soubory
a někdy i festivaly.
Revizní komise opět doporučuje věnovat zvýšenou pozornost u všech akcí zejména prezenčním listinám, včetně uvádění dat narození. Často chybí i zhodnocení přehlídky či
festivalu a hlavně přehledná kalkulace, která by usnadnila
práci jak ekonomce, tak kontrolním orgánům. Je zcela nutné, aby vyúčtování bylo předkládáno včas a kvalitně.
Revizní komise znovu apeluje na poctivé uvádění počtu
členů souborů při placení členských příspěvků. Počet členů
značně ovlivňuje i výše dotací, které sdružení požaduje od
státních orgánů.

Dále revizní komise apeluje na včasné placení částky,
týkající se OSA, neboť smlouva mezi OSA a FoS ČR jednoznačně zvýhodňuje soubory se získaným certifikátem.
Revizní komise bere na vědomí kontrolu finančního
úřadu na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
Kontrola nezjistila žádné nedostatky. Komise také bere na
vědomí kontrolu Pražské správy sociálního zabezpečení na

pojistné, provádění nemocenského
pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, která proběhla začátkem listopadu 2005.
Kontrola nezjistila žádné nedostatky.
Bohumil Chochola
předseda revizní komise

Výsledky hospodaření v roce 2004
Vážení přátelé, Folklorní sdružení ČR získalo v roce 2004 ze
státních dotací prostřednictvím MŠMT 6 875 tis. Kč a z MK
562 tis. Kč. Členské příspěvky činily 1 170 tis. Kč. Příspěvky
na činnost od jiných subjektů byly ve výši 2 691 tis. Kč.
Ostatní příjmy činily 30 tis. Kč
Výnosy roku 2004 byly v celkové výši 11 328 tis. Kč.
Naproti tomu náklady roku 2004 byly ve výši 11 325 tis. Kč.
Z toho HSV sdružení byly ve výši 3 770 tis. Kč a to v těchto
položkách:
–	nájmy kanceláří a skladů včetně příspěvků na nájem krajských kanceláří 492 tis. Kč
– poštovné a telefony 544 tis. Kč
– mzdy, včetně odvodů 1 101 tis. Kč
– cestovné 381 tis. Kč
– autoprovoz 258 tis. Kč
–	kancelářské potřeby, včetně nákupu drobného neinvestičního vybavení 287 tis. Kč
– služby technicko-organizační 270 tis. Kč
– služby ekonomické, poradenské a právní 330 tis. Kč
– opravy a údržba 102 tis. Kč
– odpisy 5 tis. Kč
Náklady na přímou práci s dětmi a mládeží činily v roce
2004 7.555 tis. Kč Finanční prostředky byly vloženy do jednotlivých aktivit takto:
– dětská prázdninová soustředění 460 tis. Kč
– dětská a mládežnická víkendová soustředění 250 tis. Kč

–	příspěvky na krojové vybavení souborů 270 tis. Kč
–	zahraniční výjezdy souborů 68 tis.
Kč zde nebyla vyčerpána dotace,
sdružení vracelo 76 tis. Kč MŠMT,
–	HSV regionů, včetně OPP 337 tis. Kč
– příprava vedoucích 357 tis. Kč
– festivaly v počtu 43 1 498 tis. Kč
– prameny 149 tis. Kč
– majoritní akce
–	ples, bez vedl. nákladů 284 tis. Kč
– Zpěváček 886 tis. Kč
– zemská přehlídka 276 tis. Kč
–	Mezinárodní dětský festival Luhačovice 567 tis. Kč
–	koncerty Zpěváček – Slávik, pouze
náklady na DVD a tisky 536 tis. Kč
– ediční činnost 780 tis. Kč
–	časopis Folklor, příprava a redakční
práce 442 tis. Kč tisk 395 tis. Kč
Dále pak sdružení v rámci investic za
koupilo kopírovací stroj za 353 tis. Kč
Rok 2004 tedy skončil ziskem 3 tis. Kč.
Eva Oravcová

Zprávy a informace z valné hromady

Konkrétní program
činnosti sdružení na rok 2006
Schváleno IX. valnou hromadou dne 26. listopadu 2005
1) Rozvoj kontaktů vedení FoS ČR. K tomu zejména:
1.1. spolupracovat se členy zastupitelských sborů a jejich výborů a komisí pro rozvoj práce s mládeží,
vzdělávání a kulturu, pracovníky ministerstev a Úřadu vlády ČR, seznamovat je s výsledky a dalšími
záměry činnosti FoS ČR a získávat je pro všestrannou podporu této práce; dále zkvalitňovat spolupráci zejména s oběma komorami Parlamentu ČR, MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MO ČR a MMR ČR,
1.2. spoluprací s organizacemi dětí a mládeže sdruženými v České radě dětí a mládeže a v dalších
společných organizacích a získávat podporu MŠMT, MK ČR i dalších státních orgánů a organizací pro
rozvoj jejich života, zájmových a volnočasových aktivit,
1.3. prohlubovat spolupráci s krajskými orgány a jejich pracovišti na úsecích kultury, volného času
a péče o děti a mládež v součinnosti s regionálními folklorními sdruženími a prosazovat vnímání
činnosti folklorních souborů jako významné součásti jejich práce a přiměřenou podporu,
1.4. ucházet se o dotace v rámci projektů MŠMT ČR, MK ČR, MZV ČR, MVR ČR, krajských úřadů, Evropské unie, nadací, podnikatelských subjektů, místních zastupitelských orgánů a dalších organizací,
1.5. rozvíjet spolupráci se sdělovacími prostředky (Český rozhlas, Rádio Proglas, Česká televize,
redakce novin a kulturních časopisů) a seznamovat veřejnost s činností sdružení a s folklorními aktivitami členských souborů a festivalů a získávat veřejnost, zejména děti a mládež, pro jejich účast na
aktivitách folklorního hnutí,
1.6. pravidelně vydávat informační a propagační materiály a drobné tisky,
1.7. trvale zvyšovat úroveň informačních stránek FoS ČR na internetu, zejména jejich aktuálnost
a reagovat na požadavky členských souborů a festivalů, spolupracujících partnerů a veřejnosti.
2) Spoluprací s partnery napomáhat rozvoji a folkloru a lidové kultury v ČR. K tomu:
2.1. uskutečnit v oblasti prezentace dětského folkloru
2.1.1. XIII. mezinárodní festival dětských folklorních souborů Písní a tancem (Luhačovice, 8.–10.
9. 2006, účast 6 souborů z ČR a 3 zahraničních, programově komponovaný hlavní pořad festivalu, výchovné koncerty, koncert zpěváčků 2005 a 2006, volná vystoupení a přehlídka dětských
souborů z ČR),
2.1.2. poskytnout koordinaci, podporu a odbornou pomoc (leden–duben 2006) ve spolupráci
s jednotlivými regionálními sdruženími při předkolech soutěže Zpěváček 2006.
2.1.3. uspořádat celostátní soutěžní přehlídku dětských zpěváků lidových písní Zpěváček 2006
(Velké Losiny,12.–14. května 2006),
2.2. v oblasti činnosti dospělých folklorních souborů:
2.2.1. pokračovat ve spolupráci s regionálními sdruženími v pořádání regionálních přehlídek členských souborů FoS ČR cyklu Prameny dle nových podnětů (2006 – Čechy, leden–červenec),
2.2.2. podílet se koncepčně a programově na III. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu
Pražský jarmark (30. 8. – 3. 9. 2006), včetně zařazení pořadu 6 nejúspěšnějších dospělých souborů z cyklu Prameny 2006 (zemská přehlídka českých dospělých souborů)
2.2.3. podílet se iniciativně na přípravě a uspořádání členských folklorních slavností a mezinárodních folklorních festivalů,
14 / 15

2.2.4. garantovat obsahové zaměření přehlídkového pořadu sdružení na 61. ročníku MFF ve Strážnici (23.–25. 6. 2006) a interpretační úroveň vybraných souborů a sólistů v souladu s výhledovou koncepcí pořadů FoS ČR na tomto festivalu,
2.2.5. napomáhat folklorním souborům v propagaci na internetových stránkách sdružení
3) Rozvoj odborných a metodických znalostí vedoucích a jejich souborů. K tomu:
3.1. uspořádat hodnotící a rozborové semináře při přehlídkách cyklu Prameny,
3.2. rozpracovat a připravit k realizaci systém výchovy dětí v členských folklorních souborech a působení souborů na děti a mládež v okruhu jejich působnosti,
3.3. podporovat regionální sdružení a soubory při pořádání regionálních hudebních a tanečních kursů, seminářů a školení,
3.4. realizovat semináře s taneční a ekonomickou problematikou pro vedoucí souborů při valné hromadě 2006,
3.5. připravit pracovní semináře k problematice vedení účetnictví pro účetní a hospodáře členských
folklorních souborů a festivalů,
3.6. zabývat se koordinací a podporou regionálních soutěží dětských zpěváčků lidových písní a dalších akcí s mladými talenty,
3.7. věnovat pozornost dětských sólových hráčům na hudební nástroje tradičních sestav české,
moravské a slezské lidové hudby a hledat partnery pro realizaci přehlídky dětských interpretů na
hudební nástroje (housle, cimbál, dudy, klarinet ad.)
3.8. podle finančních možností vydávat odborné vzdělávací a repertoárové publikace dle edičního
plánu; vydat aktuální adresář členských souborů a festivalů.
4) Podpora vnitřní souborové činnosti a spolkové aktivity. K tomu:
4.1. vyhlásit Den folkloru (Den Folklorního sdružení ČR) na víkend 13. a 14. května 2006 s cílem
posílit vnitřní spolkovou sounáležitost členských souborů sdružení i povědomí široké veřejnosti
o jeho programu a činnosti,
4.2. podporovat místní a regionální aktivity členských folklorních souborů a získávat pro jejich podporu další zainteresované činitele a organizace s důrazem na obecní, městské a krajské zastupitelské
orgány, krajské úřady, kulturní zařízení a organizace, školy, organizace, jejichž předmětem činnosti
jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, partnerské organizace dětí a mládeže a další,
4.3. věnovat více pozornosti místním aktivitám souborů a dalším významným součástem spolkové
činnosti v časopise Folklor, v propagaci činnosti FoS ČR na www stránkách sdružení a dalších informačních a metodických materiálech,
4.4. hledat a prosazovat osvědčené a další formy setkávání a spolupráce členských souborů a jejich
členů při nejrůznějších volnočasových aktivitách,
4.5. uspořádat IX. národní krojový ples Folklorního sdružení ČR (4. 2. 2006, Žďár nad Sázavou)
s významnou účastí krojovaných souborů nejen z jižních Čech, ale také z ostatních regionů a z řad
ředitelů členských folklorních festivalů,
4.6. podporovat spolkové povědomí členů FoS ČR častějším užíváním symbolů sdružení (logo, znak,
vlajka, znělka ad.).
5) Napomáhat prezentaci lidového kultury doma i v zahraničí. K tomu zejména:
5.1. rozvíjet aktivní činnost v Národní sekci IOV v ČR, České sekci CIOFF a v IGF,
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5.2. spolupracovat s MZV ČR, Správou Českých center, MMR, zastupitelskými úřady jiných zemí v ČR
a zastupitelskými úřady ČR v jiných zemích, kam členské soubory nejčastěji vyjíždějí,
5.3. spolupracovat se sdružením Tradice ČR na propagaci tradiční lidové kultury v zahraničí, na
folklorních festivalech, při prezentaci folkloru ČR v Českých centrech a dalších akcích,
5.4. aktivně spolupracovat s Národním osvětovým centrem v Bratislavě, Folklorní unií na Slovensku
a dalšími institucemi SR se zaměřením na folklor a lidové umění,
5.5. prohlubovat spolupráci se zahraničními partnery, s nimiž má FoS ČR podepsány dohody a smlouvy, a usilovat o uzavření smluvních svazků s institucemi a spolky, působícími v oblasti tradiční lidové
kultury v dalších zemích,
5.6. pokračovat ve společném česko-slovenském projektu Zpěváček-Slávik uskutečněním koncertů
v Praze (7. – 8. 10. 2006),
5.7. pokračovat v realizaci Dnů tradiční kultury ve spolupráci s dalšími partnery a usilovat o výraznější rozšíření tohoto projektu. Více využívat možností příhraniční spolupráce a veřejných fondů pro
jejich podporu,
5.8. zkvalitňovat systém společného pozvání souborů ze vzdálenějších zemí na folklorní slavnosti
a festivaly v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku („kolečka“),
5.9. ve spolupráci s MZV ČR vydávat každoročně reprezentační skládačku Lidové slavnosti a významné folklorní festivaly v ČR,
5.10. pokračovat v budování databáze informací o zahraničních folklorních festivalech a souborech
pro potřeby členů FoS ČR.
6) Posilovat činnost výboru a sekretariátu ve prospěch členských souborů a festivalů.
K tomu:
6.1. v práci výboru a revizní komise:
6.1.1. každý rok uskutečnit čtyři jednání výboru za účasti revizní komise a předsedů regionálních
folklorních sdružení a nejméně 4 samostatná jednání výboru,
6.1.2. přesným rozčleněním okruhů činnosti stanovit úkoly členům výboru, zavést formy pracovní
konzultace navrhovaných řešení a pravidelnou kontrolu jejich provádění,
6.1.3. posilovat vnitřní soudržnost a důvěru členů výboru a jeho kolektivních rozhodovacích pravomocí jako nejvyššího voleného orgánu sdružení, ve sporných případech hledat konsensus
založený na podrobné analýze problémového návrhu z různých aspektů pohledu
6.1.4. uspořádat jarní a podzimní jednání ředitelů folklorních slavností a festivalů (III, X),
6.1.5. připravit a svolat nevolební řádnou valnou hromadu FoS ČR v listopadu 2006 (Čechy),
6.1.6. rozvíjet plánovitou kontrolní činnost revizní komise, zaměřenou na využívání dotací ze státního rozpočtu.
6.2. v práci sekretariátu FoS ČR:
6.2.1. k zabezpečení pravidelné informovanosti o činnosti organizace a folklorním dění v ČR pravidelně vydávat časopis Folklor (6 čísel ročně, podle finančních možností 1 mimořádné číslo)
a kalendáře Folklorní akce v ČR 2006,
6.2.2. rozšiřovat informační a poradenskou činnost pro folklorní soubory a festivaly,
6.2.3. pokračovat v budování archivu z činnosti FoS ČR, folklorního života v ČR a související problematiky (odborná knihovna, tiskoviny, foto, video),
6.2.4
vyhledávat sponzory pro činnost FoS ČR a majoritní akce sdružení, sjednávat slevy vstupného pro členy do kulturních institucí a na zajímavé akce,
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6.2.5
cílevědomě budovat materiální základnu sdružení (vybavení kanceláří, pracovní pomůcky)
a budovat vlastní ekonomické zdroje (pronájem či využití pozemku na nádraží, zájem o vlastní
budovu v centru) ve spolupráci s ČRDM zabezpečovat úrazové pojištění členů souborů a odpovědnostní pojištění vedoucích,
6.2.6
pokračovat ve spolupráci s OSA Praha a napomáhat při řešení autorsko-právních věcí členů
FoS ČR,
6.2.7
ve spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a krajskými orgány vytvářet podmínky
pro postupnou profesionalizaci představitelů regionů,
6.2.8
v zájmu včasné a komplexní informovanosti členské základny a posílení komunikace se
soubory více v práci využívat internetu a jeho komunikačních možností.
7) V ekonomické oblasti:
7.1. provádět pravidelné ekonomické bilancování v rámci jednání výboru,
7.2. trvale usilovat o kladnou bilanci pořádaných akcí a vhodně realizovat vlastní i sponzorské
finanční prostředky.
redakce

Usnesení IX. valné hromady
Folklorního sdružení ČR
Valná hromada Folklorního sdružení ČR s účastí100 delegátů zastupující
396 členských souborů, festivalů a fyzických osob s právem zúčastnit se Valné hromady,
přijímá dne 26. listopadu 2005 toto usnesení:
1) Valná hromada schvaluje:
a)		 mandátovou a návrhovou komisi
b)		 pracovní předsednictvo
c)		 jednací řád Valné hromady
d)		zprávu o činnosti FoS ČR v roce 2005
e)		 tajemníka sdružení Jiřího Pokorného
f)		zprávu revizní komise FoS ČR
g)		 zprávu o hospodaření
h)		novelu stanov se zapracovanými připomínkami z pléna 69 hlasy ze 73 přítomných
delegátů
i)		program činnosti na rok 2006–2008 se
zapracovanými připomínkami Jana Krista
j)		 konkrétní program činnosti na rok 2006
2) Valná hromada ukládá výboru:
a)		zabývat se otázkou zkvalitňování www stránek FoS ČR
b)	�����������������������������������������������
	���������������������������������������������
provést aktualizaci programu činnosti FoS ČR
na rok 2006–2008 dle schválených stanov

(vyřešit otázku setkání členů v období mezi
zasedáními valné hromady)
c)	�����������������������������������������������
	���������������������������������������������
upravit a schválit organizační řád a ostatní
dotčené dokumenty dle schválených stanov
d)	���������������������������������
	�������������������������������
zabývat se připomínkami z pléna
3) Valná hromada ukládá kontrolní komisi:
a)	���������������������������������������������
	�������������������������������������������
kontrolovat plnění usnesení této valné hromady
4) Valná hromada doporučuje:
a)		organizovat zasedání valné hromady a pracovní setkání členů FoS ČR v jarních měsících
5) Delegáti valné hromady berou na
vědomí:
a)		zprávu o přípravě Národního krojového plesu 2006
Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:
Josef Langer, Viera Zemanová a Bohumil Hrubeš
Zprávy a informace z valné hromady

Stanovy
Folklorního sdružení České republiky
§1
Základní ustanovení
1) Název organizace je Folklorní sdružení České republiky, zkratka FoS ČR (dále jen FoS ČR nebo
sdružení).
2) Sídlem sdružení je Praha 1, Senovážné nám. 24.
3) Sdružení působí na území České republiky.
4) Sdružení je zájmovou, společenskou, nezávislou a nepolitickou organizací, zejména dětí a mládeže a dalších fyzických a právnických osob.
5) Sdružení je právnickou osobou.
6) Sdružení může spolupracovat nebo se sdružovat s jinými organizacemi v České republice nebo
i v zahraničí.
§2
Poslání a cíle Folklorního sdružení ČR
1) Posláním FoS ČR je:
a) sdružovat své členy, jejichž zaměřením je udržovat tradiční lidovou kulturu a rozvíjet její
scénické a přenesené formy
b) sdružovat fyzické a právnické osoby nebo kolektivy, které mají zájem o činnost a program
FoS ČR.
2) Zaměření FoS ČR:
a) činnost programová, ediční, ekonomická, organizační, koordinační a zastupování zájmů
svých členů,
b) provádění odborné poradenské a konzultační činnosti pro členy FoS ČR,
3) Cílem FoS ČR je:
a) přispívat k vytváření možností a podmínek činnosti svých členů, hájit jejich zájmy vůči
státním a zastupitelským orgánům a jiným organizacím,
b) spolupracovat a koordinovat činnost mezi FoS ČR, regionálními sdruženími, krajskými kancelářemi a členy FoS ČR,
c) spolupracovat s odbornými, společenskými i jinými organizacemi, zabývajícími se obdobnou činností v České republice i v zahraničí a zastupovat zájmy členů na základě oboustranně
prospěšné spolupráce,
d) ve spolupráci s organizacemi cestovního ruchu spoluvytvářet podmínky pro prezentaci
regionálních a místních tradic našeho národa a národností žijících na území České republiky,
e) pořádat samostatně nebo i ve spolupráci s jinými organizacemi besedy, výstavy, festivaly,
přehlídky, koncerty, vzdělávací kurzy a semináře, odborná sympozia, pobyty a stáže, burzy apod.,
f) šířit a poskytovat informace o činnostech FoS ČR a jeho členů,
g) v duchu poslání FoS ČR pečovat o kolektivní práva svých členů a zastupovat je při jednáních,
h) vyhledávat spolupořadatele, sponzory a podporovatele svých činností,
i) podporovat vytváření ekonomického a majetkového zázemí pro svou činnost a činnost
svých členů.
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§3
Členství ve FoS ČR
1) Členství jednotlivců, kolektivů a festivalů ve FoS ČR je dobrovolné a vzniká na základě písemné
přihlášky, doručené na sekretariát FoS ČR, po zaplacení vstupního poplatku.
2) Členy FoS ČR jsou:
a) řádní členové – folklorní kolektivy, festivaly, slavnosti, fyzické a právnické osoby, které řádně platí členské příspěvky a plní své povinnosti,
b) čestní členové,
c) mimořádní členové.
3) Řádní členové FoS ČR mohou ustavovat regionální folklorní sdružení s vlastní právní subjektivitou. Tato pravomoc se nevztahuje na kolektivy bez právní subjektivity. Spolupráce regionálních
folklorních sdružení a FoS ČR se uskutečňuje na principech vzájemné dohody.
4) Zánik členství :
a) vystoupením na základě písemného oznámení sekretariátu FoS ČR,
b) ukončením činnosti kolektivu,
c) zrušením festivalu,
d) úmrtím
e) zánikem právnické osoby
5) O čestném a mimořádném členství rozhoduje výbor FoS ČR a jejich status je definován
organizačním řádem sdružení.
6) Řádný člen, který má v dotčeném volebním období nedoplatek na členských příspěvcích,
ztrácí výhody řádného člena dle § 4 odst. 1.
7) Členství řádného člena, který dva po sobě jdoucí roky neplní své členské povinnosti, může
výbor FoS ČR zrušit. Proti tomuto rozhodnutí se člen může odvolat k Valné hromadě.
§4
Práva a povinnosti řádných členů FoS ČR
1) Práva řádných členů:
a) být informován o činnosti FoS ČR, hlasovat prostřednictvím svých delegovaných zástupců
nebo osobně na shromážděních FoS ČR, podávat návrhy pro jednání shromáždění FoS ČR nebo
návrh na jejich svolání, podávat orgánům FoS ČR návrhy na činnost.
b) být volen do orgánů FoS ČR,
c) mít možnost čerpat dotace prostřednictvím FoS ČR, obdržet časopis Folklor, popřípadě jiné
tiskoviny a obdržet členský průkaz; kolektiv bez právní subjektivity může být příjemcem dotací,
je-li to v souladu s obecně závaznými právními předpisy,
d) delegovaní zástupci řádných členů mají právo volit na shromážděních FoS ČR a být voleni
do orgánů FoS ČR jen v případě, mají-li splněny své členské povinnosti,
e) kdykoliv ukončit své členství písemným oznámením na sekretariátu.
2) Povinnosti řádných členů:
a) platit řádně členské příspěvky,
b) v případě zvolení do orgánů plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá usnesení,
c) aktivně se účastnit života FoS ČR. Sledovat informace o činnosti FoS ČR a pomáhat při
realizaci společně přijatých usnesení,
d) rozvíjet vlastní činnost a spolupracovat s orgány FoS ČR a dle svého uvážení a možností
s regionálními sdruženími a orgány kraje, regionu nebo obce.
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§5
Orgány FoS ČR
1) Valná hromada
a) Je nejvyšším orgánem FoS ČR.
		
I) hodnotí plnění úkolů FoS ČR, výboru a kontrolní komise,
		
II) schvaluje program práce FoS ČR na období do příští valné hromady,
		
III) stanoví úkoly výboru a kontrolní komisi,
		
IV) volí a odvolává členy orgánů sdružení,
		
V) usnáší se o změně stanov a projednává návrhy podané výborem nebo členy sdružení,
		
VI) schvaluje výši vstupních a členských příspěvků,
		
VII) bere na vědomí a schvaluje zprávy dle odstavce 2 a),
b) Valnou hromadu svolává výbor jedenkrát za 4 roky písemnou pozvánkou prokazatelně odeslanou všem členům nejpozději tři týdny před jejím konáním. Pozvánka obsahuje datum, dobu,
místo konání a program valné hromady.
c) Řádný člen obdrží současně s pozvánkou i delegační lístek opravňující k hlasování. Platný
delegační lístek (s výjimkou delegačního lístku fyzické osoby) musí být podepsán pověřeným
představitelem nebo statutárním zástupcem řádného člena a určovat osobu delegáta. Po odevzdání platného delegačního lístku obdrží delegát hlasovací lístek. Čestní členové a mimořádní
členové obdrží pouze pozvánku.
d) Výbor FoS ČR je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu:
		
I) k projednání záležitostí, které přísluší výlučně valné hromadě,
		
II) jestliže to podle jeho názoru vyžadují zájmy sdružení,
		
III) požádá-li o to prokazatelně nejméně jedna třetina řádných členů
		
IV) požádá-li o to kontrolní komise
e) Valná hromada je usnášení schopná za účasti nadpoloviční většiny delegátů. V případě, že
je ve stanovené době zahájení menší účast delegátů, ale větší než 20 % delegátů, začíná s třicetiminutovým zpožděním valná hromada, která je usnášeníschopná dosaženou účastí.
f) Jakékoli hlasování valné hromady, např. o usnesení, změně stanov, zrušení sdružení, volbě
orgánů sdružení, je platné, jestliže je přijato nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Hlasování se provádí aklamací pomocí hlasovacích lístků. Požádá-li o to kterýkoliv delegát, hlasuje se
tajně. Volba orgánů sdružení se provádí v souladu s volebním řádem valné hromady.
g) Čestní členové a mimořádní členové nemohou hlasovat na valné hromadě, ale mohou se jí
zúčastnit pouze s hlasem poradním.
h) Jestliže mimořádná valná hromada odvolá víc než jednu třetinu členů výboru, končí funkční období celého výboru a tato valná hromada provede novou volbu.
2) Výbor FoS ČR
a) Je nejvyšším orgánem sdružení mezi zasedáními valné hromady; rozhoduje o všech činnostech sdružení včetně organizačních, ekonomických a hospodářských věcí a dalších, které mu
přísluší, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě:
		
I) vykonává usnesení valné hromady,
		
II) řídí činnost sdružení a rozhoduje ve věcech, které jsou mu stanovami vyhrazeny,
		
III) předkládá valné hromadě:
			
(1) zprávu o činnosti za uplynulé období,
			
(2) návrhy na činnost FoS ČR na nadcházející období,
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(3) zprávu o hospodaření,
			
(4) návrhy na výši vstupních poplatků a členských příspěvků,
			
(5) návrhy způsobů zajištění a realizování schválené činnosti sdružení,
		
IV) spolupracuje s regionálními folklorními sdruženími.
b) Schvaluje každoročně výroční zprávu, zprávu o hospodaření s účetní závěrkou.
c) Výbor se skládá z 8 členů volených valnou hromadou a tajemníka, který je schválen valnou
hromadou.
d) Výbor sdružení může usnesením rozhodnout o přijetí zaměstnance do prac. poměru, o uzavření dohod o provedení práce, pracovní činnosti nebo o autorské smlouvě k zajištění úkolů FoS ČR.
e) Funkční období členů výboru jsou čtyři roky. Člen výboru může být odvolán mimořádnou
Valnou hromadou, může se také své funkce vzdát. V takovém případě končí jeho funkční období
dnem, kdy odstoupení vezme na vědomí výbor FoS ČR. Za odstupujícího člena může výbor FoS
ČR kooptovat nového člena.
f) Výbor po svém zvolení volí ze svého středu předsedu, dva místopředsedy a případné další funkcionáře. Předseda výboru je nejvyšším představitelem (statut. zástupcem) FoS  ČR, který je odpovědný
za činnost a fungování sdružení v plném rozsahu. Předseda výboru je současně předsedou FoS  ČR.
g) Předseda svolává výbor sdružení nejméně 4x za rok. Na písemnou žádost kteréhokoliv
člena výboru musí být schůze výboru svolána nejpozději do tří týdnů ode dne doručení žádosti.
Jednání výboru s hlasem poradním se účastní předsedové regionálních sdružení nebo jejich
zástupci a členové kontrolní komise. Činnost, rozhodování, pravomoci a odpovědnosti výboru
sdružení jsou upraveny organizačním a jednacím řádem výboru.
h) Schůze výboru řídí předseda nebo pověřený místopředseda.
i) Schůze výboru jsou přístupné pouze členům sdružení a výbor má oznamovací povinnost
vůči regionálním folklorním sdružením a kontrolní komisi o místu, datu a době konání schůze.
j) Výbor schvaluje čestné členství a mimořádné členství.
k) V případě potřeby může výbor ze svého středu k řízení a organizaci běžné činnosti zvolit
předsednictvo výboru, na něž může přenést část svých pravomocí, které jsou upraveny v organizačním a jednacím řádu výboru sdružení.
l) K organizačnímu zabezpečení činnosti výbor zřizuje sekretariát sdružení, krajské kanceláře
a ustavuje komise, jejichž působnost vždy prokazatelným způsobem vymezí.
3) Kontrolní komise
a) Je kontrolním orgánem sdružení a je povinna vykonávat usnesení valné hromady a je za
svou činnost odpovědna valné hromadě, které předkládá zprávu o činnosti za uplynulé období.
b) Je zodpovědná za provádění kontroly hospodaření, inventarizace majetku a činnosti výboru.
c) Provádí kontrolu plnění usnesení valné hromady a plnění plánu činnosti sdružení v souladu
s organizačním a jednacím řádem komise.
d) Má nejméně pět členů.
e) Funkční období členů jsou čtyři roky. Člen komise může být odvolán mimořádnou Valnou
hromadou, může se také své funkce vzdát.V takovém případě končí jeho funkční období dnem,
kdy odstoupení vezme na vědomí předseda kontrolní komise. Za odstupujícího člena je kooptován náhradník, zvolený valnou hromadou.
f) Provádí kontrolu hospodaření FoS ČR nejméně 4x ročně. Podle potřeby provádí kontrolu hospodaření s prostředky FoS ČR (finanční příspěvky nebo majetek) u členů a regionálních
sdružení ve věci čerpání dotací poskytnutých FoS ČR.
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g) Na svém prvním zasedání volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
h) Zápisy ze zasedání kontrolní komise a protokoly o kontrolách se zjištěními a doporučeními,
vyplývajícími z kontrolní činnosti, jsou předávány výboru, který je povinen se jimi odpovědně
zabývat, přijmout potřebná opatření a informovat o nich kontrolní komisi do 60 dnů od předání.
i) Všichni členové a pracovníci sdružení jsou povinni s kontrolní komisí úzce spolupracovat
a poskytovat jim požadované informace, písemné materiály, apod. a na požádání se zúčastnit
jednání kontrolní komise.
j) Členové kontrolní komise mají právo účasti na zasedání orgánů sdružení (výboru) s hlasem
poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být bezprostředně hlasováno.
§6
Hospodaření FoS ČR
1) Hospodaření se řídí Zásadami hospodaření, které schvaluje výbor.
2) Majetek sdružení tvoří hmotný ( tj. movitý a nemovitý) a nehmotný majetek.
3) Zdroje příjmů jsou:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vlastního majetku a činnosti,
c) subvence a dotace,
d) dary, odkazy, dědictví a jiné prostředky.
4) Finanční prostředky jsou vedeny na účtech a v pokladně FoS ČR. Pokladní limit stanoví výbor
sdružení.
5) Dispoziční právo k účtům sdružení má předseda a oba místopředsedové. Platební příkaz musí být
opatřen podpisy dvou osob s dispozičním právem a jeden z podepsaných musí být vždy předseda.
6) V případě zřízení podúčtu s odlišným dispozičním právem musí být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby. Toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden
podúčet. Jednou z těchto osob musí být vždy předseda sdružení.
7) Evidence veškerého movitého i nemovitého majetku je prováděna v souladu s Organizačním
řádem sdružení. Správa majetku a řešení hospodářských otázek přísluší výboru sdružení. Při
změně funkcionářů FoS ČR s dispozičním právem k účtu v peněžním ústavu nebo ekonoma se
prostředky a majetek předávají protokolárně. Za majetek sdružení odpovídá předseda.
§7
Ustanovení závěrečná
1) Folklorní sdružení ČR může zaniknout rozhodnutím valné hromady. Dle usnesení valné hromady
provádí likvidaci majetku a veškerá majetkoprávní vypořádání buď výbor sdružení nebo Valnou
hromadou schválená likvidační komise.
2) V případě, že sdružení zanikne bez rozhodnutí valné hromady, řeší veškeré majetkoprávní úkony
výbor FoS ČR prostřednictvím likvidační komise, kterou sám ustanoví na svém jednání a jejímiž
členy mohou být též zástupci členských subjektů z regionů.
Stanovy sdružení byly schváleny valnou hromadou, konanou dne 26. 11. 2005 ve Žďáru nad Sázavou
a nabyly platnosti 7. 12. 2005 registrací Ministerstvem vnitra ČR.
Ing. Josef Langer, v.r., člen výboru odpovědný za legislativu
Zdeněk Pšenica, v.r., statutární zástupce FoS ČR
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