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Hustopečská Chasa dává tradici do pohybu
Hustopeče 16. 2. 2012- Hustopečská chasa, která sdružuje mladé lidi z Hustopečí s cílem
udržovat a rozvíjet lidovou kulturu a tradice, uspěla s dalším ze svých projektových záměrů a
podařilo se jí v konkurenci dalších 150 projektů získat finanční podporu pro projektové aktivity
z prostředků Nadace Vodafone Česká republika.
Úspěšný projekt „Hustopeče v pohybu“ má aktivizovat komunitní potenciál občanů města Hustopečí
rozvíjet jejich vztah k lokální lidové kultuře a místní příslušnosti k tradicím.
„Prostřednictvím klíčových aktivit projektu chceme reagovat na ohrožení udržení původních lidových
tradic, nabídnout skupinám místní komunity z řad dětí a mládeže, mladým dospělým, dospělým a
seniorům aktivity a prostřednictvím jejich zapojení, využití jednotlivých schopností jedinců a celého
komunitního kapitálu k budování komunity hrdé na svoji příslušnost, lidové tradice“ říká Jan Blažek,
předseda a vedoucí projektu v jedné osobě.
Tento projekt je už druhým, který Hustopečská Chasa realizuje a dokazuje tak, že i skupina mladých a
nadšených lidí může dosáhnout na různé dotační tituly.
„Receptem na úspěch projektu bylo, že se Hustopečská Chasa nezaměřuje pouze na sebe, ale na
rozvoj komunity a lidových tradic přípravou aktivit pro věkové skupiny od dětí a mládeže, dospělé a
také seniory. Vše však teprve začíná a od projektového týmu je vyžadována zodpovědnost za plnění
aktivit“ dodává Blažek.
Díky projektu Chasa nabídne veřejnosti semináře na témata lidové kultury „Hanácké Slovácko“,
„Oblékání hustopečského kroje“, „Škrobení a údržba hustopečského kroje“, „Párové tance jižní
Moravy“ a „Obřadní tanec Zavádka na Hanáckém Slovácku“. Mládež a mladí dospělí se mohou
účastnit tanečního kroužku, který již probíhá zpravidla každou neděli odpoledne a je možné se do něj
přihlásit.
„Plánujeme také úzkou spolupráci s místními vinaři a rozvoj tzv. vinařských tradic jako je např.
Zarážení hory. V rámci seminářů také přemýšlíme o tom, že bychom se podělili i s jinými sdruženími a
spolky, zabývající se ochranou a udržováním místních tradic, o naše zkušenosti se získáváním financí
z dotačních titulů“ nabízí Miroslav Prchal, odborný garant projektu.
V nejbližší době se mohou zájemci zúčastnit semináře na téma

„Hanácké Slovácko“
který se koná 26. února v 15. hodin v klubovně kostela v Hustopečích (vchod pod věží).

Posláním občanského sdružení Hustopečská chasa je udržovat a rozvíjet lidové tradice, kulturu, kroje
a řemesla. Sdružení zahájilo svou činnost v roce 2003 kdy skupina mladých lidí ve věku 15 – 22 let
prostřednictví komunitního rozvoje a rozsáhlých aktivit směřovaných k zapojení místní komunity
pomohla k návratu hustopečského kroje a postupnému obnovování zapomenutých tradic. V současné
době má Hustopečská chasa 48 členů ve věku od 15 do 35 let.
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