
Celkový popis realizace projektu Spolupráce  
(Body 1. – 4. maximální rozsah 1 A4, další body dle potřeby) 

 
1. Žádost 
 
1.1 Registrační číslo (opište z Formuláře Žádosti):  

11/013/4210b/671/000045 

 
1.2 Časové rozložení:  

Datum zahájení přípravy 14. 5. 2010 

Datum zaregistrování Žádosti o Dotaci 27. 6. 2011 

Datum podání Žádosti o proplacení 28.2.2013 

 
2. Spolupracující MAS 

 Název IČ Kontaktní osoba 

KMAS MAS – Partnerství Moštěnka, o. s. 27017010 Ing. Aneta Hučínová 

PMAS1 Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 27042979 Mgr. Eva Kubíčková 

PMAS2 Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o. s. 27037932 Ing. Miloslava Hrušková 

PMAS3 Miestna akčná skupina MALOHONT 45016585 Milada Kochanová 

 
3. Projekt 
3.1 Název  

Kroje našich krajů 

 
3.2 Popis a cíl (stručný účel projektu – musí souhlasit s Hlavním předmětem projektu spolupráce – viz 

Osnova projektu) 

Projekt spolupráce spočívá především ve společné přípravě a realizaci výstupů projektu, kterými jsou 
organizace folklórních a společenských akcí, nákup krojů a výroba propagačních materiálů. 
Realizace projektu přispěje k rozšíření znalostí o historii, oživí místní folklór a podpoří místní spolky a 
organizace, které se místním folklórem zabývají a snaží se ho rozšiřovat mezi širokou veřejnost. 
 
Hlavním cílem je zlepšení spolupráce mezi partnery projektu spolupráce prostřednictvím společného 
marketingu s využitím tradiční lidové kultury. Realizací projektu chceme docílit k lepší atraktivitě 
svěřeného území a zvýšit zájem o poznání regionu a jeho místního folklóru. Taktéž je našim cílem 
zvýšit zájem u návštěvníků a turistů. Dalším důležitým cílem je podpora venkovských kulturních a 
společenských akcí. 

  
4. Výstupy (Vytvořené hodnoty, zrealizované akce, pořízené vybavení apod.): 
 

Výstupy projektu naplnily cíle projektu. 
 
Výstupy a propagační materiály: (výrobu a tisk veškerých propagačních materiálů projektu 
zajišťoval zahraniční partner) 
Byly nakoupeny kroje pro folklórní soubory. Náklady na tento výstup byly stanoveny ve spolupráci se 
zapojenými partnery z jednotlivých MAS, kteří budou kroje využívat.  
Výstup propagace zajišťoval zahraniční partner. Byl vytvořen informační leták, který je určen široké 
veřejnosti a představuje jednotlivé aktivity a výstupy projektu a také seznamuje čtenáře s jednotlivými 
rozdíly partnerských folklórů. Leták byl vydán v nákladu 1500 ks pro české partnery a 500 ks pro 
zahraničního partnera.  
Každá partnerská MAS si vytvořila soubor bannerů (celkem 14ks) s popisem jednotlivých druhů 
národopisných krojů. Při prezentacích a akcích tak budou mít návštěvníci možnost prostudovat si 
zajímavosti o kroji. Pro účely propagace má každá MAS k dispozici soubor 3 bannerů (MAS – 
Partnerství Moštěnka 3ks, Moravská cesta 3ks, MAS Podhostýnska 3ks, MAS MALOHONT 3ks). 
Dále byl vytvořen 1 banner pro Českou republiku a 1 banner pro Slovensko. Na obou bannerech jsou 
základní informace o projektu spolupráce Kroje našich krajů. 
Současně byly vytvořeny panenky na podstavcích, které jsou oděny do krojů. Při výstavách a 
prezentačních akcích MAS je to vhodný předmět k názorné ukázce krojů v daných regionech. 
Pohlednice, jejichž cílem je poutavou formou propagovat území všech partnerů projektu spolupráce. 
Bylo vytištěno 2000ks, pro každou MAS 500ks. 



Bylo vytvořeno CD lidových písní pod názvem Piesne našich krajov, Ludové piesne v podaní 
folklórnych súborov zo Slovenska a Moravy // Písně našich krajů, Lidové písně v podání folklorních 
souborů ze Slovenska a Moravy. V obalu CD je vložena několikastránková brožurka s informace o 
projektu a o všech zapojených MAS. Je zde také zmínka o folklorních kolektivech, které se nahrávání 
účastnily. V závěru brožury je ukázka textu písně a fotografie ukázky kroje z Moravy a ukázky kroje 
ze Slovenska. 
 
Společné akce: (společné akce probíhaly na území všech zapojených MAS) 
Uskutečnilo se celkem pět společenských a kulturních akcí, tři v České republice a 2 na Slovensku. 
V květnu 2012 proběhla první akce pod názvem Kácání mája. Vystoupili zde soubory z území 
zapojených MAS v ČR a jeden soubor ze SR – Folklórny súbor Vepor z Klenovca. Soubory se 
zúčastnili workshopu, na kterém vzájemně poznávali a učili se své lidové písně. Druhá akce proběhla 
na Slovensku pod názvem Klenovská rontouka. Zde se představily soubory z České republiky – 
VSPT Rusava, Hanačka Litovel, OB Kyselovice. VSPT Rusava z Bystřice pod Hostýnem učil 
moravské tance a slovenský soubor učil tance z oblasti Gemer. Další akce proběhla v Dřevohosticích 
pod názvem Den MAS. Vystoupily zde soubory z území zapojených MAS a slovenský folklorní 
soubor Kokavan z Kokavy. České i Slovenské soubory se na workshopu učily lidové tance. V září 
proběhl Den MAS v Hanáckém skanzenu v Přkazích. Své zkušenosti si zde vyměnily a vystoupily zde 
soubory z ČR i SR – FS Sinec z Hnúště. Poslední akce proběhla v říjnu na Slovensku pod názvem 
Slovenské mitrovanie. Ve středisku Salaš pod Maginhradom proběhla výstava k projektu Kroje našich 
krajů a bylo slavnostně uvedeno CD Písně našich krajů. Workshopu se zúčastnil Valašský krúžek 
Rusavjan z Rusavy, FS Vepor a FS Kokavan. Celá tato akce byla doprovázena scénickým 
programem všech zúčastněných folklorních souborů.  

 
5. Změny oproti Zaregistrovanému projektu (změny schválené na základě předloženého Hlášení) 
 
Ke dni 27.2.2012 byly schváleny následující změny: 
 

Změněná oblast Plánovaný stav Zrealizovaný stav 

str.3, ř.7 - kulturní dům Slavkov pod 
Hostýnem 

str. 7, místo r. Datum - 25.5.2012, od 13.00 do 
19:00 
Komentář: Kokavský Šuchon 

Datum - 25.5.2012, od 16.00 do 
22:00 
komentář:  Klenovskú rontouku 

str. 7, místo r. Datum: 20.7.2012 13:00 - 19:00 
Workshop bude určený členům 
slovenských souborů a členům 
souborů na území MAS - 
Partnerství Moštěnka. Slováci 
naučí české tanečníky jeden ze 
svých folklorních tanců - 
Klenovskú rontouku. Tento 
tanec společně předvedou 
druhý den na akci Den MAS v 
Dřevohosticích. 

Datum: 27.7.2012 16:00 - 22:00 
Workshop bude určený členům 
slovenských souborů a členům 
souborů na území MAS - 
Partnerství Moštěnka. Slováci 
naučí české tanečníky jeden ze 
svých folklorních tanců -  
Kokavský Šuchon. Tento tanec 
společně předvedou druhý den 
na akci Den MAS v 
Dřevohosticích. 

str. 7, místo r. 6.9.2011 od 1300 do 19:00 hod 14.9.2011 od 16:00 - 22:00 hod 

str.8, místo r. Komentář: Kokavský Šuchon komentář:  Klenovskú rontouku 

 21.7.2012 od 14:00 do 20:00 
 
Komentář: Klenovskú rontouku 

28.7.2012 od 14:00 do 20:00 
Komentář: Kokavský Šuchon 

str.8, místo r. - Nové místo realizace akce 
Kácání mája na Rusavě, v 
případě nepříznivého počasí 
bude akce přesunuta do 
kulturního domu ve Slavkově 
pod Hostýnem 

str.9 Manažer projektu spolupráce 
nebude zaměstnancem KMAS, 
ale bude s ním uzavřena 
smlouva o dílo. Manažer bude 

Manažer projektu spolupráce 
bude u PMAS 1 fakturovat 
služby na základě smlouvy o 
dílo, u PMAS 2 bude uzavřena 



zajišťovat řízení projektu i pro 
PMAS 1 a PMAS 2 na základě 
smlouvy o dílo. 

Dohoda o provedení práce. U 
KMAS bude zaměstnaná 
asistentka manažera projektu 
spolupráce Ing. Aneta 
Hučínová. Celkové náklady na 
manažera projektu a asistentku 
budou maximálně 19 000 
Kč/měsíc. 

str.10 PMAS 2: Na předfinancování 
projektu bude MAS čerpat úvěr. 

PMAS 2: Projekt bude 
předfinancován z vlastních 
zdrojů. 

B1, str. 8, č.ř.8 28.7.2012 od 14:00 do 20:00 28.7.2012 od 13:00 do 17:00 

B1, str. 7, č.ř.2 27.7.2012 16:00 - 22:00 27.7.2012 18:00 - 22:00 

B1,str.7,rozp.č.ř.14 - exkurze - Muzeum Rymice - 
občerstvení 3000, vstupné 
3000, doprava 2000, 
organizační zajištění 2000 Kč 

B1, str.8,č.ř.11 - Zástupci slovenského souboru 
Kokavan a zástupci jednoho 
moravského souboru se 
zúčastní exkurze do muzea v 
Rymicích - jedná se o areál 
památek lidového stavitelství 
východní Hané. Na závěr 
exkurze proběhne vystoupení 
pro obyvatele obce Rymice a 
návštěvníky akce - ukázka 
společného tance z workshopu 
ze dne 27.7.2012 a ukázky 
tanců jednotlivých souborů. 

B1, str. 8, č.ř.3 Příkazy skanzen 
14.9.2011 od 16:00 - 22:00 hod 

Hotel Záložna 
14.9.2011 od 16:00 - 22:00 hod 

B1, str. 8, č.ř.3 Náklady akce: - organizační 
zajištění, pronájem, občerstvení 

Náklady akce: - organizační 
zajištění, pronájem, 
občerstvení, ozvučení 

str.9,č.ř.6 29.10.2012 od 13:00 do 19:00 
hod 
 
Výstup zahrnuje prezentaci 
partnerských MAS v zařízeních 
cestovního ruchu. Na 
prezentaci se navzájem MAS 
poznají a podpoří své území, 
vystoupí zde folklorní soubory v 
nových krojích, budou 
prezentovány výstupy 
workshopů - soubory zatancují 
tance, které se naučily na 
workshopech. Budou zde 
vystaveny všechny propagační 
materály (bannery, infoletáky, 
pohlednice,panenky). Akce se 
zúčastní minimálně 5 zástupců 
z každé MAS ČR.  
Náklady akce pro MAS ČR: 
organizační zajištění, cestovné, 
ubytování, občerstvení 

26.10. 13:00 -20:00 hod, 27.10. 
10:00-18:00 
 
Výstup zahrnuje prezentaci 
partnerských MAS v zařízení 
cestovního ruchu. Na 
prezentaci se navzájem MAS 
poznají a podpoří své území, 
vystoupí zde folklorní soubory v 
nových krojích, budou 
prezentovány výstupy 
workshopů - některé soubory 
zatancují tance, které se naučily 
na workshopech. Budou zde 
vystaveny propagační materiály 
a kroje. Akce se zúčastní 
minimálně 5 zástupců z každé 
MAS ČR.  
Náklady akce pro MAS ČR: 
organizační zajištění, cestovné, 
ubytování, občerstvení 

str.13,č.ř.12 29.10.2012 - 29.10.2012 26.10.2012 - 27.10.2012 

46 – termín ŽoP 31.1.2013 28.2.2013 

 



 
6. Harmonogram (po jednotlivých měsících) 
 
6.1 PPS 

Časové rozmezí Výstup (akce, nákup vybavení) Realizátor (KMAS/PMAS) Místo 

14.05.2010 Setkání partnerů  PMAS 2 Olomouc 

27.05.2010 Setkání partnerů PMAS 1 Bystřice pod 
Hostýnem 

10.06.2010 Setkání partnerů PMAS 2 Červenka 

28.06.2010 Setkání partnerů KMAS Kostelec u 
Holešova 

01.02.2010 Setkání partnerů PMAS 3 Hnúšťa 

01.12.2010 Setkání partnerů PMAS 3 Senec 

18.02.2011 Setkání partnerů PMAS 3 Hrachovo 

11.03.2011 Setkání partnerů PMAS 3 Hrachovo 

17.05.2011 Setkání partnerů KMAS Štramberk 

 
6.2 KPS 

Časové rozmezí Výstup (akce, nákup vybavení) Realizátor 
(KMAS/PMAS) 

Místo 

9. 2. 2012 Jednání koordinační pracovní skupiny KMAS Kostelec u Holešova 

25. 5. 2012 Jednání koordinační pracovní skupiny PMAS1 Rusava 

23. 8. 2012 Jednání koordinační pracovní skupiny PMAS3 Nitra 

14. 9. 2012 Jednání koordinační pracovní skupiny PMAS2 Skrbeň 

17. 9. 2012 Jednání koordinační pracovní skupiny PMAS Blatnička 

26. 10. 2012 Jednání koordinační pracovní skupiny PMAS3 Velké Teriakovce 

 
6.3 RPS 

Časové 
rozmezí 

Výstup (akce, nákup vybavení) Realizátor 
(KMAS/PMAS) 

Místo 

17. 1. 2012 Jednání partnerů projektu PMAS2 Červenka 

8. 3. 2012 Jednání partnerů projektu PMAS1 Rusava 

20. 3. 2012 Jednání partnerů projektu PMAS1 Rusava 

20. 8. 2012 Jednání partnerů projektu PMAS2 Příkazy 

12. 5. 2012 Nahrávání CD  KMAS Horní Moštěnice 

15. 11. 2012 Krojové vybavení PMAS1 Blatnička 

30. 11. 2012 Krojové vybavení PMAS1 Blatnička 

15. 10. 2012 Krojové vybavení KMAS Blatnička 

Březen – 
prosinec 2012 

Krojové vybavení KMAS Blatnička 

3. 12. 2012 Krojové vybavení PMAS2 Blatnička 

Prosinec 2012 Propagační materiály – plecháček 
bílý smaltovaný, kuličkové pero 
MOLLA SILVER, taška, hrnek, 
termoska, blok, klíčenka 

PMAS1 Bystřice pod 
Hostýnem 

Prosinec 2012 Propagační materiály – 
propisovací tužky, deštníky, tašky 

KMAS Kostelec u Holešova 

Prosinec 2012 Propagační materiály – kalendář 
„Kroje našich krajů“, papírové 
tašky, šňůrky s klipem, trička 

PMAS2 Červenka 

27. 12. 2012 Propagační materiály – panenky PMAS3 Hrachov 

27. 12. 2012 Propagační materiály – bannery PMAS3 Hrachov 

27. 10. 2012 Propagační materiály – CD PMAS3 Hrachov 

27. 12. 2012 Propagační materiály – leták PMAS3 Hrachov 

27. 12. 2012 Propagační materiály – pohlednice PMAS3 Hrachov 

25. 5. 2012 Workshop PMAS1 Rusava 

26. 5. 2012 Kácání mája PMAS1 Rusava 

22.- 23. 6. 2012 Klenovská rontouka, workshop PMAS3 Klenovec 

27. 7. 2012 Workshop KMAS Dřevohostice 



28. 7. 2012 Den MAS – Jarmark regionálních 
výrobků a folklorní slavnosti 

KMAS Dřevohostice 

29. 7. 2012 Rymice KMAS Rymice 

14. 9. 2012 Workshop PMAS2 Příkazy 

15. 9. 2012 Den MAS – Jarmark regionálních 
výrobků a folklorní slavnosti 

PMAS2 Příkazy 

26. 10. 2012 Slovenské Mitrovanie PMAS3 Velké Teriakovce 

 
 
7. Následné využití po dobu vázanosti projektu na účel (5 let): 
 

Výstup MAS,která zodpovídá za výstup Kdo bude výstup využívat 

Krojové vybavení - údržba Všechny MAS Všechny MAS  

folklórní festival v době 
udržitelnosti projektu 

Všechny MAS Všechny MAS 

účast MAS ČR na kulturní akci 
MAS SR v době udržitelnosti 
projektu 

Všechny české MAS Všechny MAS 

 
 
 
 
V Kostelci u Holešova dne 27.2.2012 
 

 
 

Podpis statutárního zástupce KMAS/KMAS ČR 
 


