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V krojích na míru se učítance i tradice
Dětský foIklorní soubor |(rajcárek z Hustopečí osIaví na podzim své dvouIeté působení Navštěvuje jej třicet dětí

s

vEDoUcÍM[ Děti t hustopéčskéhofolkloíniho koužlol lcajcáíék vedé sábina Novotná, Pavěl KošUliča Ján Blážék Fotoj (Éjcárek

reho byl začIeněný, Eusto_
pečská chasa se na jaře o rok
pozdéji neúspěšně pokusila
podat pmjekt na obnoÝéní děl
ského souboru Pfusto napod,
ANETA BERÁNKOVÁ

zim pod svou hlavičkou z310,
žila dětský soubor, ktery si

ul,§íoP€čs Podpoladětské

Krajcárek," zavzpomínal

ho folkloru fungovala v Hus
topečich dřive př€devším pod

záštitou základních a matei_
ských škol Pak to vzala do

svých Nkou

hustopačská
chasa. Necelé dva roky už dí-

ky tomu funguie

dětský

forkbrní soubol Klaj cáŤek
Jeho vzni}u Vša]{ předchá
zelo hnéd několik kŤoků ,,Do
roku 2012 flmgoval Krajcárek

jako hustopefuká část soubo
ru Hanýsek ze Šakvic,do kte

pxopujČil nev},uŽÍvaný název

or_

ganjračnívedoucí a člen cha_

Mladé folklolisty z Husto_
pečídoplnily i děti z oko]ních

vesnic, ,,Jezdi z Kurdějova,
Homích Bojanovic či Popic,
a tojak předškohiho věku, ták
z prvniho stupně záklailní

školy. Věkové rozmeži je tedy
tak od tří do dvanácti let," \ryjmenovala Novotná.

sy Jan BIaž€k,

Příprava do chasy

tak sál spotečenského domu
v HlBiopečich phí malými ta_

zaměřují se především na

Káždépátečni odpoledne se

nečníky.

dětí byl hned

'Z4iem
od počátku,
KŤoužek naÝštěvovalo árubá dvacet dětí, Ny
ní už tam máme kolem třiceti

dětí, z toho šest ve]ni ši}ovných chtapců," pochvatovala
si blavní ]ektorká sábiňá No_

li

dovou kulturu Hanáckého
slovácka. ,,Nejen na tance, já
ko jsou skočná, vltěná, ver
buň}, polka, Ýalčft a mnoho
dalšich, ale i na zvyky a tradi-

ce v našem regronu. společně

strávený čas si také zpřiiem-

ňujehe a zpe§tfujeme nlznými hŤalDi, InspiŤujeme

se dáÝ_

nou tŤadrcí. Čerpáme z ruz-

z Droiektu pi€shŤaniční

Největši opoi.ou je Ján Blažek,
který danou problematiku dokonce stlrduje na vy§oké ško-

kŤoužek jezdi r na rurná Wstoupeni, ,,Zlovna v sobotu

ných na}rávek a záznamú.

uvedla HustopečanlG
Především chtějí žrá-lry při.
pravit na pozdější nástup do
chasy,,,Často se totiž sává, že
se k chase připoji patnáctileá
mLádež, kteŤá nezná ulb€c á
kladní kŤoky, Takže 3i chcele, "

me děti v
ta

lcajcárku

už od rna-

vychovat Až pak přijdou do

chasy, budou

sDo

lupráce," doplnila lektorka,

Hustopečský folkloŤní

jsme se áčastniii dětských
hodův Popicích a v neděli jsme

Wstlrpovali na Májovém

no_

továnl v Hustopečlch. Zá loň_
ský rok zminim Wstoupení na
slovensku v Habovce a účast
na pokwu o r€koŤd v tanci Moravské besedy v Milrulově Do
budoucna plánuJ€me i účást

už všechno na

soutěžich, napřiklad v

umět"' nechal se styš€t dalši Krumviři"'zmin aNovotilá
z vedouclch Pavel Košulič,
v nejbližši době budou v do,
ČlenovéKrajcárku rnají movském městě k viděni tři
vlastní kroje šiténa mínr, Ďáctého čeJrma na mši při při
,,I(roje jsme nechali ušít za rl_ ]ežitostiBožíhotě]á, v srpnu na
nánčni podDory hu§iop€éské krojolÝch hoddch a Ý zálí na
chasy, Část kŤoiů ie Dořizéná

dětských kŤojorrých hodech

