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Úvod 

 

Rok 2012 by se mohl v o. p. s. Lidové tradice a řemesla nazývat rokem změn. 
Především jde o změny ve financování a podpoře folklorních souborů a kroužků 
z různých dotačních titulů, které se odrazily na nízkém počtu objemnějších zakázek.  
Obavy z let minulých se bohužel naplnily.  
I přestože na trhu působí naše společnosti již více let a ve svém oboru je zavedená, 
tento ukazatel se ukázal pro chod o.p.s. jako klíčový. Snažili jsme se tedy podchytit 
zakázky z řad jednotlivých drobných zákazníků, ale i zakázky mimo naší hlavní 
činnost,  zde se jedná především o oblast liturgickou a služby provozovatele 
restaurací a ubytovacích zařízení.  Jako v minulých letech musíme hledat neustále 
nové možnosti a příležitosti uplatnění se na trhu, oslovovat nové zákazníky, rozvíjet 
nové aktivity nejenom v našem regionu.  
Takovou aktivitou bylo i otevření naší nové prodejny na Masarykově náměstí 
v Uherském Hradišti. Úspěšnost tohoto kroku prověří až čas. 
Dobrým základem pro další rozvoj firmy může být známka spolehlivosti, rychlosti a 
hlavně kvality dosud odváděné práce. Upevnila se spolupráce s odbornými 
institucemi, a to nejen z oblasti Slovácka, ale máme podporu odborníků z Čech i 
Moravy.  
Je třeba zde vyzvednout profesionální přístup vlastních zaměstnanců i externích 
spolupracovníků, jež někteří z nich  se vypracovali ve vyhledávané specialisty. 
Oceňujeme nápady a invenci, s jakou se snaží vyrovnat starým výrobním  postupům, 
které již není možné realizovat v původní podobě. Nezanedbatelný je i fakt, že po 
celou dobu trvání společnosti zde pracuje kolektiv žen v téměř nezměněné podobě. 
To vypovídá o jejich vztahu a lásce k této profesi.  
Hodnotíme-li rok 2012 z hlediska proběhlých změn, a to nejen vně společnosti, 
berme ho jako odrazový můstek do dalších let, kdy potvrdíme nejen naše postavení 
na trhu, ale i smysluplnost naší práce. 
  
Děkujeme tedy všem našim spolupracovníkům a zákazníkům, se kterými jsme 
v uplynulém roce spolupracovali. Poděkování patří i zřizovateli – městu Uherský 
Ostroh za finanční příspěvek na pokrytí provozních nákladů. 
 
 
 
        Ing. Hana Příleská 
        předseda správní rady 

 

 

 

        ing. Dagmar Raušová 
        ředitelka společnosti 
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Základní údaje o společnosti: 

 
Společnost Lidové tradice řemesla, o. p. s., je obecně prospěšnou společností, jejíž 
zakladatelem je město Uherský Ostroh. Organizace byla založena 8. prosince 2008 
zápisem do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném na Krajském úřadě 
v Brně, oddíl O, vložka 371. 
 

Název: Lidové tradice a řemesla, o. p. s. 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Sídlo: Zámecká č. p. 196, 687 24 Uherský Ostroh 
Tel.: +420 / 572 503 697 
E-mail: remesla@ostrozsko.cz 
Web: www.lidove-kroje.cz 
E-shop: www.siti-kroju.cz 
IČ: 283 09 146 
DIČ: CZ 283 09 146 

Bankovní účet: 43-3469140207/0100 
Statutární zástupce: Dagmar Štěrbová, ředitelka společnosti  do 29. 11. 2012 
                                    Ing. Dagmar Raušová, ředitelka společnosti od 29. 11. 2012 
Počet pracovníků: 7, tj. 6 plných pracovních úvazků, 1 zkrácený 
Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl O, vložka 371 
Datum vzniku: 8. prosince 2008 
Datum založení: 10. září 2008 
Zakladatel: Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh  
 
 
 
 
 
Změny v rejstříku OPS: V roce 2012 byly změny zapsány ke dni 31. březnu 2013. 
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Statutární orgán 
– ředitel – Dagmar Štěrbová, Uherský Ostroh, Ostrožské Předměstí, Blatnická 501, 

PSČ 687 24 od 29. 11. 2012 
– ředitel – ing. Dagmar Raušová, Uherský Ostroh, Ostrožské Předměstí, Drahová 

760, PSČ 687 24 do 29. 11. 2012 
 
Změna v roce 2012: Správní rada o. p. s. Lidové tradice a řemesla odvolala ke dni 29. 
11. 2012 dle § 9, odst. 1 paní Dagmar Štěrbovou z funkce ředitelky společnosti a 
následně jmenovala do funkce ředitelky ing. Dagmar Raušovou. 
 
 
Předmět činnosti 

Druh obecně prospěšných služeb: 
- poskytování ucelené nabídky v oblasti výroby a údržby lidového kroje, 
- doplňování a sběr informací v oblasti historie, vzniku a vývoje lidových krojů, 
- zachování a obnova lidových krojů v oblasti Slovácka, 
- zachování a rozvoj tradičních řemeslných technik, 
- propagace, prezentace a osvěta lidových krojů a tradičních technik , 
- vydávání informačních materiálů ve vztahu k lidovým krojům a tradičním 

technikám, 
- výroba, prodej a půjčování lidových krojů a doplňků ke krojům, 
- výuka tradičních a řemeslných technik, 
- výroba ručně tkané metráže. 

 
Doplňková činnost: 

- výroba textilních vláken a tkanin, 
- výroba oděvů a oděvních doplňků (kromě kožešinových), 
- výroba pletených a háčkovaných výrobků, řemeslné zpracování textilií, 
- výroba brašnářského a sedlářského zboží (kromě prostředků ortopedické 

povahy), 
- výroba obuvi (kromě ortopedické), 
- opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží, 
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží, 
- specializovaný maloobchod a obchod se smíšeným zbožím, 
- zprostředkování obchodu a služeb, 
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí. 

 

 
Poslání 

Posláním společnosti Lidové tradice a řemesla, o. p. s., je zachovat výrobu lidového 
kroje a tradičních lidových technik. Jako jedni z mála se zabýváme kompletní 
výrobou krojů a jejich součástí (klobouků, čepení, voniček a dalších) tradičním 
způsobem a zručné švadleny a vyšívačky dokáží zhotovit kompletní kroj nejen 
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z oblasti Moravského Slovácka, ale i z různých jiných regionů. Spolupracujeme 
s institucemi, které se odborně zabývají lidovou kulturou a ušité kroje proto 
odpovídají lidovým tradicím v originálních vzorech výšivek, zdobení a střihu. 
 
Kromě výroby krojů nabízíme zájemcům i opravy, praní a žehlení krojů a krojových 
součástí. Kroje si u nás můžete nejen nechat ušít, opravit či vyprat, ale pro různé 
příležitosti je rovněž půjčujeme. Další činností, jíž se zabýváme, je ruční tkaní, 
kterým vyrábíme vlastní tradiční materiály. Z nich šijeme nejen součásti krojů, ale i 
konfekci (často podle požadavků zájemců) a vyrábíme bytové doplňky a různé 
dárkové předměty.  
 
Cíle 

Lidové tradice a řemesla, o. p. s., si kladou za cíl: 
- Zachovat tradiční řemeslné techniky, a proto je součástí našeho areálu také školicí 

středisko se speciálně uzpůsobenými pracovišti pro výuku tradičních lidových 
technik (krosienka, pletení z proutí, ruční tkaní, paličkování, vyšívání, malba na 
hedvábí atd.), pro konání přednášek a workshopů.  

- Vytvářet fotoarchiv všech krojových součástí, které naší dílnou projdou. Ať jsou 
to kusy již historické nebo nově ušité, zaznamenané s přesnými rozměry a 
důležitými detaily. Fotodokumentace je posléze využívána při šití nových 
součástí, ale nejen pro naši vlastní činnost. Možnost využít naší dokumentace má 
i veřejnost.  

- Důležitou úlohu pro uchování přesných krojových součástí hrají také dobré 
střihy, které se opět v naší společnosti pečlivě archivují. 

- Dalším cílem je seznamovat veřejnost s oblastí Moravského Slovácka, především 
prezentovat  jeho folklor, krásu lidového kroje, jeho odlišnosti a výjimečnosti. 
Toto vše se děje při pravidelných exkurzích domácích i zahraničních turistů.  

- V rámci našich stále nových propagačních materiálů se snažíme zpopularizovat a 
podpořit uchování, případně rozšíření lidového kroje mezi více zájemců. 

-    Úzká spolupráce s odborníky z institucí zabývajících se lidovou kulturou  
      a její historií je pro naši společnost základ profesionality v oboru 
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Organizační struktura: 
 

Správní rada 

Předseda:  Mgr. Vlastimil Vaněk, Hradišťská 566, 687 24 Uherský Ostroh 
  Funkční období: od 26. 10. 2009 do 26. 10. 2012 , odvolán 19. 11. 2012 
                        Ing. Hana Příleská, Blatnická 172, 687 24 Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 28. 11. 2012 
Členové:  Věra Hendrychová, Sídliště 842, 687 24 Uherský Ostroh 
  Funkční období: od 8.12.2010 do 30. 11. 2012 
  Lenka Buráňová, Blatnická 434, 687  24 Uherský Ostroh 
  Funkční období: od 9. 12. 2011 
 
Změna v roce 2012: Rozhodnutím Rady města Uherský Ostroh č. 22/2012 ze dne 19. 
11. 2012 byl odvolán z funkce předsedy správní rady o.p.s. Lidové tradice a řemesla 
Mgr. Vlastimil Vaněk z důvodu ukončení funkčního období. S platností od 19. 11. 
2012 jmenovala rada města členem správní rady o.p.s. ing. Hanu Příleskou, která 
byla následně správní radou o.p.s. Lidové tradice a řemesla dne 28. 11. 2012 zvolena 
předsedkyní správní rady. Paní Věra Hendrychová ukončila členství ve správní radě 
na vlastní žádost. 
 
 

Dozorčí rada 

Členové:         Eva  Zajícová, 687 23 Ostrožská Lhota č. p. 266 
  Funkční období: od 8.12.2008 do 16 11. 2012 
                        Bohumila Straková, Studená 579, 687 24 Uherský Ostroh 
  Funkční období: od 15. 12. 2010 
                        Ing. Jiřina Galušková, Drahová 799, 687 24 Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 23. 5. 2011 
                        Ivan Klauda, Mašovy 333, 687 24 Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 20. 11. 2012 
 
V roce 2012 nastala změna ve složení dozorčí rady. Ukončení činnosti v dozorčí radě  
paní Evy Zajícové bylo na vlastní žádost, zvolen byl pan Ivan Klauda. 
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Zpráva o činnosti za rok 2012 
 

Hlavní (obecně prospěšná) činnost 
 
 

Společnost Lidové tradice a řemesla se v roce 2012 zúčastnila pouze jednoho většího 
výběrového řízení na krojové vybavení Mužského sboru v Rohatci. Toto úspěšně 
vyhrála, a proto v posledních měsících roku bylo vyráběno v dílně 13 kompletních 
mužských krojů v odlehčené variantě a 13 vyšívaných krojových košil. Rohatecký 
kroj, patřící do strážnického Dolňácka je jedinečný a nosí se pouze v Rohatci. 
Umožnil nám tak rozšířit nabídku dalšího krojového okrsku. 
Vzhledem k velkému omezení možnosti čerpání finančních prostředků na krojové 
vybavení z dotací a různých fondů, byl i během celého roku znatelný úbytek 
zákazníků z řad folklorních souborů. I přes tyto nepříjemné skutečnosti, se folklorní 
soubory snaží i s omezenými prostředky svoje krojové vybavení obnovovat  
 
Během posledního roku jsme však zaznamenali větší nárůst jednotlivců, kteří si pro 
svou vlastní potřebu nechávají kroje šít, prát či jinak upravovat. 
Pravidelně je i využívaná naše služba půjčování krojů a krojových součástek, 
zejména ke svatému přijímání nebo hodům. 
 
 Z větších krojových zakázek, které prošly v roce 2012 naší dílnou bychom mohli 
jmenovat dlouhodobou spolupráci s Restaurantem Michal (zde jsme připravovali 
rekonstrukce moravských a slovenských krojů),  fs Komínksá chasa z Brna, fs 
Vracovjan z Vracova, s Městským divadlem Brno, obcí Ostrožská Nová Ves, fs Olšva 
z Uherského Brodu. Nově jsme spolupracovali s o.s. Koštýř z Hluku, DH 
Ořechovjané z Velkého Ořechova, o. s. Brass Kvartet z Chýnova,  restaurací Folklore 
Garden z Prahy, s Veselými muzikanty z Klášterce nad Ohří, Občanskou besedou 
v Žítkové, se ZUŠ Morava Zlín, s obcí Čebín, fs Slováček Brno, městem Kunovice, 
dns Brněnský Valášek nebo fs Leluja z Provodova. Z uvedeného vyplývá, že naše 
působnost se neustále rozšiřuje a v žádné případě se neomezujeme pouze na určité, 
případně místní kroje. Samozřejmě všechny fotomateriály, střihové přílohy a jiné 
podklady k výrobě tak různorodých krojů se pečlivě archivují a slouží nám k další 
činnosti. 
 
Mediální prezentace naší společnosti probíhá jak na úrovni regionálního tisku, 
formou distribuce letáků,  tak i na propagačních materiálech regionu Slovácko. 
Centrálou Regionu Slovácko jsme často vyzýváni ke spolupráci při prezentací našeho 
regionu na celostátní i mezinárodní úrovni. Tato spolupráce je velkým přínosem pro 
obě strany.  
 
Společnost se pravidelně představuje na různých akcích zabývajících se cestovním 
ruchem, jarmarcích, trzích a folklorních slavnostech. Jedním z nejlepších 
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propagačních počinů je vydávání krojových reklamních pohlednic a krojového 
pexesa, které má velký ohlas u tuzemských i zahraničních návštěvníků. 
Již druhým rokem úspěšně běží webové stránky s adresou – www.lidove-kroje.cz.  
Jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o nové informace, proto jsou také ve 
vyhledávačích na předních místech. Do podvědomí uživatelů se zapsal i v loňském 
roce spuštěný e-shop s adresou- www.siti-kroju.cz. Zákazníci ho především 
využívají ke zjištění naší nabídky a cenových relací. Většinu krojových objednávek 
ale i nadále osobně se zákazníkem konzultujeme. Díky internetovému obchodu se 
zvýšil zájem zákazníků ze Slovenska, zejména z příhraničních oblastí. Pomocí 
sociální sítě facebook a našem profilu na něm, informujeme velké množství uživatelů 
o dění nejen v naší o. p. s., ale i v našem městě a okolí. 
 
Důležitým posunem ve zviditelnění naší společnosti bylo otevření prodejny – Lidové 
kroje v Uherském Hradišti. Provozovna se nachází v nově zrekonstruované budově 
jezuitské koleje na Masarykově náměstí č. p. 21 v Uherském Hradišti . Celý objekt je 
nazván  Slovácké centrum kultury a tradice. Slavnostně bylo otevřeno na začátku 
září 2012. Bohužel po prvotním velkém zájmu návštěvníků návštěvnost do konce 
roku klesla na minimum. O dalším pokračováním prodejny se bude jednat 
v následujícím roce. 
 
Tradičně jsme se v lednu účastnili veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, 
tentokrát pod záštitou Regionu Slovácko na prezentaci značky Tradiční výrobek 
Slovácka. Jako v minulých letech jsme byli pozváni do programu Správy Pražského 
hradu na jejich tradičním vinobraní. Polovina září je vždy vyhrazena účasti na 
Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, kde jsem již měli 
otevřenou novou prodejnu mimo našich tradičních dvou míst se stánky. 
 Jako nositelé známky Tradiční výrobek Slovácka jsme se představili na III. ročníku 
přehlídky Slovácko v tradici. Ta proběhla v prostorách hradišťské Reduty v listopadu 
2012  a setkala se s velkým ohlasem. 
 
Mezi další tradiční akce v našem okolí, kterých se rádi účastníme, ale naše účast byla 
rozhodnutím správní rady mírně omezena,  jsou krojové burzy  (letos kvůli uzavřené 
komunikaci) pouze v Babicích,  akce pořádané ve skanzenu ve Strážnici, jarmarky v  
Uherském Hradišti a Horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. 
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Doplňková činnost 

V doplňkové činnosti se nám daří zejména ve výrobě liturgických potřeb – zejména 
ke křtu (roušky, peřinky, oblečení)  a liturgické oblečení (kleriky, rochety, alby), 
oltářní roucha. 
 
Dále spolupracujeme s hotely a restauracemi, kam dodáváme pracovní oblečení, a 
upomínkové předměty . 
 
Dalšími službami, které nabízíme zejména místnímu obyvatelstvu a organizacím 
sídlícím ve městě – ŽPSV, Mikroregion Ostrožsko, Město Uherský Ostroh,  MŠ 
Sídliště jsou zejména opravy, zakázkové šití, praní a žehlení prádla a oděvů, šití 
textilních doplňků. Neustále rozšiřujeme nabídku v prodeji galanterie a metráže, 
 dárkových a upomínkových předmětech. Nabízíme i výrobky jiných výrobců. 
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Příloha: 

- Výkaz zisku a ztrát 

- Rozvaha 

- Příloha k daňovému přiznání 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
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Závěr 
Rok 2012 byl pro celou o. p. s. ne rokem nejlepším. V závěru roku proběhly zásadní 
změny ve vedení společnosti a počtu pracovníků. Během celého roku se společnosti 
potýkala s drobnými problémy, které se přesunuly i do následujícího roku.  Pokles  
tržeb společnosti je zajisté způsoben i vynuceným menším zájmem souborů o 
krojovou výrobu. Kladem je, že máme za dobu trvání společnosti vytvořeno velké 
portfolio krojové dokumentace, naše pracovnice dosáhly velmi dobré zručnosti při 
výrobě krojů a máme  okruh externích spolupracovníků,  kteří jsou schopni s námi 
pružně spolupracovat, abychom mohli splnit zákazníkům téměř všechny přání.  
Do budoucna se musíme zaměřit na zvýšení kvality naší práce a ještě více se dostat 
do podvědomí folklorní veřejnosti. 
 
Děkujeme za přízeň především našim stálým zákazníkům, dodavatelům a 
spřízněným  spolupracujícím společnostem.  
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
Výroční zpráva 2012 – Lidové tradice a řemesla, o.p.s., Uherský Ostroh je přístupná v 
sídle společnosti, zveřejněna v rejstříku obecně prospěšných společností, na webové 
adrese www.lidove-kroje.cz.  
 
K vydání schválena správní radou dne 3. 6. 2013, vydána v souladu se zákonem č. 
248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
© Lidové tradice a řemesla, o.p.s.  
Rok vydání: 2013 
 
Podklady pro výroční zprávu zpracovali: Ing. Dagmar Raušová, Vlasta Motlíková 
 

 
V Uherském Ostrohu 3. 6. 2013 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………. 
      Ing. Dagmar Raušová             Ing. Hana Příleská 
       ředitelka společnosti                 předsedkyně správní rady 
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