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Sbohem kroje. Tet užje jen pár
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Denní kroj je vidět
v obcich na Břeclavsku
a Hodonínsku méně a
méně. za pár let zmizi
úplně. Lidí, kt€ří dříve
obvyklé odění žen do-
kumentuií, ie málo.

MICHÁL HRABAL
ANETA BERÁNKOVÁ

ližni Motava , Je třeba te-
tičky v křojích zmapovat,
Dokud je co, má jasno Ve-
doucí městského vlastivěd
ného muzea ve velkých Bi
lovicích na Břeclavsku Irena
Dojáčková, Tradice babiček,
jejichž běžným dennlm ob-
lač€ním ie stále kroi, na
Břeclavsku i Hodonín§ku
nenávratně umÍíá. V po-
slednich letech se jejich po

čet radikálně zmenšil, ,v
íoce 2oo8 jich chodilo do
kostela ve velkých Bilovi-
cich každou neděli pade§át,
nyni už pouze šest"' vŠimla
si Dojáčková, Mladší ročníky
úž totiž tradični kroj jako
denni oděv nenosí.

Už v Ťoce 2012 začala s
focením žen. ktelé denně
oblékaji kroj, ]ihomoravská
komunitni nadace §e sídlem
v Hodoníně, Pokíafuje s tim
od loňského Ioku, FotogJaf,
ka Llba Tayior zachy(uje
pozŮstatky této tradice na
Podluži, Napřiklad v Moíav-
ské Nové vsi a Lanžhotě na
Břeclav§ku nebo píušánkách
a Jos€fově na Hodoninsku.
,,za tu dobu žen v kroji asi
třetina až polovina ubyla"'
nabízi srovnánl ř€dit€lka
nadace zlata Maděřičová,

podobné zkušenosti má
i ředitel NáIodního listavu

lidové kultury ve stŤážnici
na Hodonínsku Martin
slmsá. .,l reDa v lvarozne
Lhotě jsou ted přes zimu
jedna dvě tetičky v kojlch.
V lété jejich počet stoupne
nd šest sealm.' sdéIjl simša.

Velkobílovičti muzejnici
chtějí na fotografiÍch za-
chytit, jak se tamní kroj
pŤes rok měni. Ať už šátkem
či jinou drobností. Začali
minulý týd€n v domácnos-
tech- ,,vymysleli jsme tetič-

kám činnost, Foto8raf je
zach},tit pň loupáni ořechů,
pečení buchty nebo při vy-
šlváni," přibllžila Dojáčková.
Výsledk€m jejich práce má
být výstava fotografií v
tamním muzeu, která je
naplánovaná na konec roku,

Národni ú§tav poŤádá
nyni na strážnickém zámku
\,ýstaw Lidový oděv na
Moíavě. V poslednlch letech
!rydal ústav k tomuto té,
matu také několik publikaci.
]edna je věnovaná vázáni
tureckých šátků, druhá tra-
dičním účesúm.

Jihomoravská komunitni
nadace se k fotogíafovánl
babiček také VIací. ,,spolu-
pracujeme s řadou nadŠen,
ců a aktivistů, kteň si uvě,
domují to, co my, Pro mě je
zarážejicí, že velká muzea a
instituce pla.€né z veřej-
ných peněz, jako Moravské

zemské muzeum či břeclav-
§ké a hodoninské muzeum,
tento jev nijak nedoku-
mentujl, přitom nenávratně
mizí,' zlobila se Maděřičová,

Ředitelka s€ snažl i sama
burcovat foto8rafy a doku,
mentaristy, ale zatÍm bez(l-
spěšně, 'směju s€ iim, jak
foti mladé krásné sl€čny,
kteŤé tady budou i za pade-
§át let, ale Iidové oblečeni
ná ulici zmizi. A za deset let
na to budeme j€nom vzpo,
mínat," řekla Maděřičová.

ve městech převažoval
podle histoňčky soni Ne
zhodové hlavně měš{anský
oděV, jako naPřiklad v Hus-
topečich na Břeclavsku. "Pozrušeni feudalismu v řo[e
1848 tam nošeni kroje za
nilJo," uvedla historička, Na
Znojemsku byla siluac€
no.jle ni obdobná u mužů
bennt kroi vymizel úplně,


