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Úvod 

Rokem 2013 se pomyslně uzavírá první „pětiletka“ trvání naší obecně prospěšné 
společnosti. To je již čas na malé bilancování, co vše se povedlo a z jakých chyb je 
třeba se poučit.  
Zpočátku to byla euforie z toho, že o. p. s. Lidové tradice a řemesla jsou samostatnou 
organizací, které její zřizovatel město Uherský Ostroh pomohlo v začátcích. Poté 
následoval rok, kdy bylo nutné se nějakým způsobem etablovat na trhu a nalézt 
zákazníky. Byla to doba, kdy se ještě občas tápalo po odborné stránce, kdy bylo třeba 
vytvořit dobrý vztah s odbornými institucemi a vytvořit jisté portfolio 
fotodokumentace, střihů, nalézt vhodné dodavatele apod. Poté následovalo období 
velkých výběrových řízení a dotačních titulů. Období náročné jednak na veškerou 
organizaci a komunikaci, ale především hektické pro naše švadleny a vyšívačky. Přes 
různé komplikace jsme i toto období zvládli. A pak opět jako na houpačce, změna 
loterijního zákona a tím útlum dotací do folklorní oblasti. I toto jsme překonali za 
pomoci zřizovatele, našich stálých zákazníků, ale především jména které jsme již 
měli vybudované mezi drobnými zákazníky. Mimo krojové výroby, jsme nabídli i šití 
liturgických oděvů, zakázkové šití a výrobu pracovních oděvů do restaurací a 
vináren. Přestáli jsme i změny ve vedení společnosti a neúspěch s naší prodejnou 
v Uherském Hradišti.  
Zatím poslední rok naší činnosti se nese v duchu uklidnění v minulosti napjaté 
situace na dílně,  zlepšení vztahů s našimi zákazníky a také minimalizací reklamací. 
Je potěšitelný stálý nárůst zákazníků z Čech a Slovenska, ale také pracovní kontakt 
s krajanským spolkem v Brazílii. 
Významné se pro nás ukázaly workshopy pořádané během roku nejen v naší dílně, 
zde se mohli i poslední nedůvěřivci přesvědčit o kvalitě naší práce a fundovanosti 
našich pracovnic. Ty  zaslouží pochvalu, jakým způsobem se vyrovnávají s někdy 
téměř neřešitelnými technickými problémy při vlastní výrobě krojů. 
 
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:   Ing. Dagmar Raušová, ředitelka společnosti  
Počet pracovníků: 7, tj. 4  plné pracovní úvazky, 2  zkrácené, 1 mateřská dovolená 
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  
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V roce 2013 nebyly provedeny žádné změny v rejstříku OPS 
 
 
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 
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 
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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:  Ing. Hana Příleská, Blatnická 172, 687 24 Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 28. 11. 2012 
 
Členové:  Lenka Buráňová, Blatnická 434, 687  24 Uherský Ostroh 
  Funkční období: od 9. 12. 2011 
                        Jaroslav Lunda,  Hliníky 95, 687 24  Uherský Ostroh 
                        Funkční období: od 21. ledna 2013 
 
 
 

Dozorčí rada 

 

Členové:         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 
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Zpráva o činnosti za rok 2013 
 

Hlavní (obecně prospěšná) činnost 
 
 

V roce 2013 společnost Lidové tradice a řemesla o.p.s. i nadále pokračovala na 
v nastoupené cestě. Z větších výběrových řízení, které byly v tomto roce vyhlášeny 
jsme se účastnili tří. Jedním bylo výběrové řízení na krojové součástky pro soubor 
Ondáš v Brně a druhým projektem byl Krojovaná Nivnička. Bohužel se nám ani 
v jednom z nich nepodařilo uspět. Nicméně jsme byli osloveni z Nivnice ke 
spolupráci na tomto projektu, vzhledem k jeho rozsahu a náročnosti. Třetí 
z výběrových řízení byl projekt MAS Ostrožsko a Horňácko, který se zabýval 
rekonstrukcemi krojů veselského, ostrožského a louckého z let 1890 a 1930. Zde celý 
projekt nakonec zastřešoval o. s. Kunovjan. Naše společnost se podílela na výrobě 
krojů z Kozojídek, tedy veselského krojového okrsku. Vzhledem ke krátkému času 
na jejich výrobu  jsme byli požádání o výpomoc při výrobě krojů z Louky  i Blatnice. 
Kroje vyrobené v tomto projektu slouží jako vzorové v jednotlivých obcích. Naše 
konkrétní jsou vystaveny v Panském dvoře ve Veselí nad Moravou. Z těchto 
konkrétních akcí je zřejmé, že se již znovu začínají rozbíhat různé dotační tituly, které 
využívají především obce a různá folklorní sdružení.  
 
Samozřejmě tak jako v minulém roce tvoří podstatnou část naší práce drobné, na 
míru šité zakázky. To se však na druhou stranu projevuje i tím,  že jsou pro  nás 
náročnější jak po stránce výrobní, tak i finanční. Zde tedy musíme vybalancovat 
poměr mezi cenou a vlastní výrobou. Zvyšováním cen bychom ztratili velkou část 
našich zákazníků. 
Velký zájem ze strany našich odběratelů jsme zaznamenali při výrobě klobouků, kdy 
se na nás obracejí jednotlivci i soubory s žádostmi o různé rekonstrukce dobových 
kusů a to nejen z Čech, ale v hojném zastoupení i ze Slovenska Z tohoto důvodu jsme 
i do trvalého pracovního poměru zaměstnali vyučenou kloboučnici. 
Zajímavá služba nejen pro místní obyvatele je půjčování krojů nebo pouze jejich 
součástí. Vzhledem k nárůstů požadavků jsme rozšířili nabídku a našili nové kusy, 
ale bohužel i ty se do konce roku vyprodali . 
 
Je potěšitelné, že jsme si již vytvořili okruh stálých zákazníků, kteří se s pravidelností 
na naší společnost obracejí.. Patří mezi ně např. Veselí muzikanti z Klášterce nad 
Ohří, ZUŠ Morava Zlín,  obec Čebín, město Kunovice,  fs Leluja z Provodova,  ZUŠ 
Praha Smíchov,  město Otrokovice, fs Javorník Brno,  SPT Javořina z Rožnova p. 
Radhoštěm,  Handrlák Kunovice, ze Slovenska Trnafčan z Trnavy.  Nově jsme velmi 
zajímavé zakázky vyhotovovali např. pro soubor Bystřica z Bystřice p. Hostýnem,  
Vonička Praha, Dolňácko z Hluku,  Bartošův soubor Zlín,  pro obce Lesonice, 
Ketkovice, Košíky, Mistřice, pro Muzejní spolek Velká Bíteš, Brněnský Valášek Brno,  
ZUŠ Králíky a ze slovenských souborů používají naše krojové součástky SĽUK 
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Bratislava a Lidovec ze Solčan. Při výrobě posledně jmenovaného souboru jsme 
spolupracovali s ÚLUVem z Bratislavy. Zajímavostí je navázaná spolupráce 
s krajanským spolkem v Brazílii, kde jsme během roku několikrát připravovali nejen 
nové krojové součástky, ale zajišťovali i dle jejich přáni staré kusy.  Z výčtu je patrné, 
že se nezaměřujeme jen na osvědčené a vyzkoušené, ale neustále rozšiřujeme naši 
působnost. Hledání a zjišťování dostupných informací je stále složitější, vzhledem 
k věku pamětníků a časové zaneprázdněnosti odborných institucí. Všechny nově 
zjištěné informace ohledně střihů, vzorů, staré fotodokumentace jsou i nadále v naší 
společnosti dostupné pro veřejnost.  
Mnoho nových poznatků máme z několika workshopů, které se v rámci projektu 
MAS Ostrožsko Horňácko uskutečnily v jarních měsících nejen v naší společnosti, ale 
i v okolních obcích. Na těchto zajímavých přednáškách se účastnili všechny 
pracovnice , protože snad poprvé byl organizováno tak komplexní program nejen o 
šití lidových krojů, ale i o jejich historii, údržbě. Hlavním bonusem byly však 
zkušenosti žen starší generace, které se krojovou výrobou zabývaly celý život.  
 
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 a opakovaně představuje na různých akcích zabývajících se 
cestovním ruchem, jarmarcích, trzích a folklorních slavnostech  Úspěšně běží naše 
webové stránky s adresou – www.lidove-kroje.cz.  Jsou pravidelně aktualizovány a 
doplňovány o nové informace, nejnavštěvovanější je pochopitelně fotogalerie, kde 
představujeme naši kompletní nabídku. Do podvědomí uživatelů se zapsal i 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. Během celého roku jsme registrovali stoupající zájem o 
naší společnost na sociální síti facebook, přes kterou pravidelně s potenciálními 
zákazníky komunikujeme. I zde uveřejňujeme naše výrobky a představujeme naši 
firmu, ale také informujeme o dění v našem městě a okolí. 
  
Lidové kroje – tak se jmenovala naše prodejna v Uherském Hradišti, na Masarykově 
náměstí v prostorách jezuitské koleje. Ani více než po roce fungování se nepodařilo    
dostat tuto prodejnu do podvědomí široké veřejnosti. Náš předpoklad, že letní 
turistická sezona zlepší finanční obraz se potvrdil S velkou finanční ztrátou a 
rozhodnutím správní rady  jsme na konci roku 2013 prodejnu uzavřeli. S pracovnicí 
zde zaměstnanou jsme ukončili pracovní poměr. Jistě se na celé nepříznivé situaci 
podepsal zákaz jakékoliv reklamy před nebo na budově, ve které jsme sídlili. Veškeré  
naše aktivity jsou tedy pouze v Uherském Ostrohu. 
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Tradičně jsme se v lednu účastnili veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně, 
tentokrát pod záštitou Regionu Slovácko na prezentaci značky Tradiční výrobek 
Slovácka. 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 VI. ročníku 
přehlídky Slovácko v tradici. Ta proběhla v prostorách hradišťské Reduty v listopadu 
2013  a setkala se s velkým ohlasem. 
 
Mezi další tradiční akce v našem okolí, na kterých nám správní rada doporučila se 
účastnit jsou krojové burzy v Ostrožské Nové Vsi a Babicích, tradičně jsme zváni na 
akce skanzenu ve Strážnici, jarmarky v Uherském Hradišti, Horňácké slavnosti ve 
Velké nad Veličkou a nově jsme zahájili tradici účasti na festivalu ve Starém 
Hrozenkově, folklorních slavnostech v Popovicích a trzích v Napajedlech a 
Uherském Brodu. 
 
Navázali jsme i na tradici pořádání kurzů v prostorách naší dílny. S velkým 
úspěchem se setkal kurz práce na cifrovacím stroji a vyšívání. 
 
Dle rozhodnutí správní rady se nebude provádět audit hospodaření společnosti. 
Daňové přiznání bude odevzdáno v řádném termínu. 
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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. 
 
Zahájili jsme spolupráci se Českým svazem včelařů, kdy pro ZO v Uherském 
Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi jsme vzorovali a šili stylové vesty. Kladný ohlas byl i 
v jiných ZO. 
 
Dále spolupracujeme s hotely, restauracemi a vinotékami, 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 jsou 
především opravy, zakázkové šití, praní a žehlení prádla a oděvů, šití textilních 
doplňků. Neustále rozšiřujeme nabídku v prodeji galanterie a metráže,  dárkových a 
upomínkových předmětech. Neustále rozšiřujeme nabídku  výrobků i od jiných 
výrobců. 
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Příloha: 

- Výkaz zisku a ztrát 

- Rozvaha 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 



 11 

Závěr 
Předchozí rok 2012 nebyl tím nejlepším za dobu trvání společnosti, naopak rok 2013 
můžeme nazvat jakýmsi nadechnutím do dalších let a další činnosti. Sice v menším 
kolektivu, zato stabilním, si postupně firma buduje zpět své jméno. Nepodařilo se 
udržet prodejnu v Uherském Hradišti, ale prací kterou jsme za celý rok  odvedli jsme 
vybudovali další okruh spokojených zákazníků, kteří se k nám doufáme budou stále 
vracet. 
Neustálým dovzděláváním pracovnic se snažíme nabízet co nejkvalitnější služby 
zákazníkům, abychom předešli jakýmkoliv reklamacím. 
Okruh našich externích spolupracovníků se neustále rozrůstá což naznačuje jak 
velký rozsah prací a služeb zákazníkům poskytujeme. Ovšem stále je co zlepšovat a 
tak si něco necháme i do dalších let. 
 
 
Děkujeme za přízeň především našim stálým zákazníkům, dodavatelům a 
spřízněným  spolupracujícím společnostem.  
 
 ______________________________________________________________ 
 
 
Výroční zpráva 2013 – 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 26. 5. 2014, 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: 2014 
 
Podklady pro výroční zprávu zpracovali: Ing. Dagmar Raušová, Hana Botková 
 

 
V Uherském Ostrohu 20. 5. 2014 
 
 
 
 
…………………………………    ………………………………. 
      Ing. Dagmar Raušová             Ing. Hana Příleská 
       ředitelka společnosti                 předsedkyně správní rady 
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