Dětský krojoý ples je zpět
folk]omího kŤqužku Pavel

ANETA BERÁNKOVÁ

áU§roped. - PopWé od loku
2006 §e v Hwtopečíchusku,

tečnídět§ký krojo\.Ť

ple§.

Košu.lič,RoiŤěž připomněI, že
pri,Ťti détský ples byl před je.
denácti lety,

cha6a 6e na podzim roku

oproti minulo§ti s výŤaznou 2013 Ťozhodla, žeje načase vy,
změnou. vystoupí na ném dě. chovávat 3vé mladé nástupce
tí, kteŤé navštěvujl hustopeč. a obnovif tradici dětských
ský dětský foikiorni kroužek klojovýchplesú,
I(Iqjcfuek, který obnovir svou
tfadici před neceiými dvěma Příprava do
lety. ol8énizátoři se ale obávaji, zda nedě]ni alrci nepře- ,Každépátéčníodpoledne s€
kazi chřipka, ktelá postil a i tak sál společenskéhodomu v

chasy

mnoho matých

fotkloístu.

Podpom dětského fo]klonr
fungovala v Hustopečích i v

minu]osti, Předevšim pod
záštitou základnich a mateř-

ských škol. ,,To byla nejvěiší
zména. Dřive naše chasa je_
nom vlTomáhala, Nacvičo"
vání tancú na vystoupení §e
ujaly panl učitelky, My .i8me
len zařlzovali kroje á dalšípo.
tlebné věci," řék] vedouci

Hustopečíchplni malými

ta_

néčníky,,,Zájém je velký. Teď
tám máme kolém třiceti dětí
ve věku od ót],Ť do dvanácti let
a stále se hlá§í nové"' pochva_
lovat 3i Ko§rlič,
společně s lektorkou §abi_

všechno, Často se totiž stává,
že se k chase připoji patnácti.
letá íilád6ž, která nezná vů.
b6c základní kroky, Takžď si
chcerne dětl v K!4cárku už od

mela Wchovat. Až pak při.

Jdou do che6y, budou už všech.
no umět," nechál se slyšet ve,

doucí,

Iřajcárek vystupuje nejen
na domácích kultuŤnich akcich, ale zavítal iaké napři
klad na sta,i,nosti dožinek v

Habovce, ,Časem bychom
chtěli vyjet i někam do §věia.

zatím nechci

prozraaollat,
kam přesně, Abychom to ne
zakřik]i." uveall HustorÉčan,
Co všechno se naučili, pŤed

nou Novotnou učíděti ruzná

vedou v neděli od pul třétí od
poledne v sále §Doiečenského
domu v Hu§topečich. Pozvali i

vŤtěnou, verbuňk ťi skočnou,

,,UIčitě by měli dojet

pásma, moravskou bés6du,

8oubory

z okolních ve§nic,
2

Popic.

výuku proklád4jí i itlznými snad nám to chřipka neple.
hrami, ,,chceme Je náučit kazí"' zadouíal rnuž.

