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V Dřevohosticích se představily folklorní soubory a obce, které 

získaly nové kroje z projektu spolupráce Kroje našich krajů  
 

V sobotu 27. července se v zámeckém parku v Dřevohosticích konalo vystoupení 
folklorních souborů a obcí, které díky podpoře z projektu spolupráce Kroje našich krajů 
získaly pro prezentaci moravského folkloru nové kroje. Návštěvníci mohli také shlédnout 
výstavu krojovaných panenek a roll up bannerů s popisky krojů, která byla zpřístupněna 
v 2. patře dřevohostického zámku. 

Vystoupení, které připravila MAS – Partnerství Moštěnka ve spolupráci se 
zúčastněnými soubory a městysem Dřevohostice, začalo v 16 hodin a doplnilo program 
jubilejního XX. Setkání dechových hudeb. Téměř hodinu a půl dlouhý program zahájil 
hanácký národopisný soubor Cholinka s pásmem Zpivání na pivo, které bylo pro tento 
horký den více než příhodné.  Následoval dětský soubor Malá Cholinka s pásmem 
Hanácka beseda, jehož malí tanečníci se opravdu líbili a jejich šikovnost byla odměněna 

zaslouženým potleskem. Kyselovický smíšený pěvecký sbor Občanská beseda zazpíval 
úpravy hanáckých a dalších lidových písní z regionu a jeho členové zaplnili nejen celé 
pódium, ale zpěvem i celý areál. A na závěr byly představeny pořízené kroje. Obec Vlkoš 
předvedla slavnostní hanácké kroje a návštěvníci se mohli dozvědět, z jakých částí se 
skládají. Nechybělo ani poděkování za 23 nových krojů v hodnotě 320 tisíc korun, které 
obec díky projektu získala. Městys Dřevohostice pak předvedl ženský kroj záhorský. 

Projekt Kroje našich krajů byl zaměřen na podporu folkloru na území partnerských 
MAS. Bylo zakoupeno 80 nových krojů hanáckých, valašských, záhorských či 
z národopisné oblasti Gemer – Malohont a dokoupeno chybějící vybavení krojů starších. 
Uskutečnily se návštěvy folklorních souborů na akcích na území partnerských MAS, před 
rokem také zde v Dřevohosticích, a byly pořízeny propagačních materiály – letáky, 
pohlednice, roll up bannery, krojované panenky, hudební CD s lidovými písněmi 
moravských a slovenských souborů.  

Výstava krojovaných panenek a roll up bannerů s popisky krojů byla po celou dobu 
dřevohostického setkání přístupna v místním zámku a na její přípravě se podílely všechny 
v projektu partnerské místní akční skupiny: MAS – Partnerství Moštěnka, MAS 
Podhostýnska, Moravská cesta a slovenská MAS – Malohont. 

Akce se konala ve spolupráci všech zapojených MAS v rámci udržitelnosti projektu 
spolupráce Kroje našich krajů, který získal podporu z Programu rozvoje venkova / 
LEADER.  

 
Kontakt pro další informace:  
Ing. Miloslava Hrušková, manažerka projektu Kroje našich krajů 
Tel: 777 562 205; E-mail: mila.hruskova@smarv.cz, Web: www.moravska-cesta.cz 
Bc. Marie Tesařová, koordinátorka informování a propagace, MAS – Partnerství Moštěnka 

Tel: 734 435 217; E-mail: marie.tesarova@smarv.cz; Web: www.mas-mostenka.cz  
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 

Poznámky pro média:  
MAS – místní akční skupina, tj. sdružení obcí, spolků a podnikatelů z regionu (veřejné, 
neziskové a podnikatelské sféry), která naplňuje rozvojovou strategii svého území  
a koordinuje partnerství členů 

 

 
 
 
 


