TISKOVÁ ZPRÁVA
Hustopečská Chasa zve na krojový ples
Hustopeče 8. 1. 2013 – Přes stovku krojovaných bude moci shlédnout účastník již čtrnáctého
Krojového plesu pořádaného Hustopečskou chasou. Sdružení na sobotu 12. ledna od 20:00,
kdy se ples ve zdejším Společenském domě koná, láká na dechovou i cimbálovou muziku,
bohatou tombolu, dobré víno a lidové vstupné.
XIV. Krojovým plesem započne plesová sezóna i v Hustopečích a to hned jedním z jejích vrcholů. Na
úplný úvod plesu bude ke zhlédnutí Moravská beseda, při níž parket naráz zaplní sedm koleček s
celkovými 56 pestrobarevnými krojovanými. Vedle sebe budou k vidění hanácko-slovácký kroj oblasti
severní, i zdejší jižní, dále vracovská forma kyjovského kroje nošená ve Starovicích, anebo teenagery
protáčející vdané tetičky.
Reálný počet těch, kteří se plánují v sobotu vystrojit a ukázat v kroji, je ale nejméně dvakrát vyšší.
„Vždyť jen z Hustopečí se plesu účastní bezmála 50 krojovaných a doposud svou návštěvu přislíbily
přespolní chasy namátkově ze Zaječí, Vrbice a dokonce slovenských Kút“, říká Jan Blažek, předseda
a první stárek v jedné osobě.
Dveře sálu, v němž budou vrcholit přípravy, budou otevřeny již před 20. hodinou.
„U vstupu na Vás dýchnou tóny léty zkušené CM Veronica hrající pod křídly známého stejnojmenného
ekologického institutu. Po dalších pár krocích Vám u kasy nabídnou koláčků a přihnou si s Vámi ze
sklenky bílého. Navíc, pokud jste krojovanými přespolními, máte vstup volný a budete uvítáni jednou
dvěma sedmičkami jako poděkování za přijetí pozvání. A poté, co se protáhnete kolem hloučku
bavícího se u cimbálu a otevřete dveře do sálu, rozprostře se před Vámi parket plný tanečníků a
pódium, z něhož DH Zlaťulka z Hrušek vyhrává jeden kus za druhým“, vychází se svých zkušeností
první stárka, Klára Tomešová.
Postaráno je i o občerstvení příchozích.
„Na baru v prostorách sálu po celý večer čepujeme kofolu a pivo Březňák 10°, které vyhrálo v soutěži
Pivo České republiky 2012. K dispozici budou samozřejmě pochutiny, dále kvalitní uzeniny a míchané
nápoje. Víno, které na pravé znalce dosud čeká ve sklepě, je loňský ročník Chardonnay z místních
viničných tratí“, uvádí Miloš Konečný, první sklepník a přední zástupce místního vinařského řemesla.
Máte takřka zaručenou cenu, že si něco odnesete i domů.
„Cen v tombole bude letos opravdu spousta, setkali jsme se s krajně pozitivním přístupem sponzorů.
Pokud náhodou budete v ranních hodinách domů odcházet s prázdnou, věříme, že Vám chybějící
štěstí vynahradí čerstvé zážitky a poštěstí se třeba napřesrok. A co bude hlavní cenou? To se nechte
překvapit“, dodává Jan Blažek.
Shrnutím, za symbolických 80 Kč se máte opravdu na co těšit, a na to se s Vámi chystá těšit celá
Hustopečská chasa.

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.
Kontakty:
Jan Blažek, tel.: 776 678 403, e-mail: blazekhust@gmail.com, předseda sdružení

