
   

 

 

STANOVENÝ POPLATEK NA ÚDRŽBU ZA VÝPÚJ ČKU JEDNOHO KROJE:  

Pro slavnostní a kulturní akce pořádané obcí, farností a místními organizacemi, dle domluvy – ZDARMA  

Pro občany Vlachovic a okolních obcí (Křekov, Vlachova Lhota a Haluzice) – 100 Kč (či dle domluvy) 

Poplatek zahrnuje část nákladů spojených s přípravou a údržbou krojových součástek a administrativou 
týkající se vypůjčení. Částka v sobě nezahrnuje opotřebení krojů a v žádném případě neslouží jako 
dodatečný zdroj financování. 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD VLACHOVSKÝCH KROJ Ů 

• Vypůjčit kroj lze na všechny akce, události, různé oslavy apd., kromě těch, na nichž by hrozilo velké 
nebezpečí jejich poškození, nebo na těch akcích, které by vlachovský kroj svou náplní schválně urážely. 

• Kroje musí být vráceny v původním stavu, tedy nepoškozené a čisté. Pokud se stane a kroje se zašpiní, 
musí být Vámi vyčištěny či oprány jen to tyto součástky: šátek, pančuchy, ponožky, valašské papuče, 
súkenné střevíce, rubáč, leknica, fěrtoch,( kromě modrotiskového!), vysoké kožené holínky. Obecně platí 
zásada, že se perou jen bílé části kroje - rukávce, spodnice, třaslavice, košile, rubáč, zástěry, bílé kordulky. Plátěné 
bílé součásti kroje, se mohou prát v pračce maximálně na 60°. Vše ostatní je zakázáno si čistit „svépomocí“ a to 
kvůli tomu, aby nedošlo k případnému poškození nevhodným čištěním a praním, (hrozí zabarvení apd.) 
Případné náklady na opravy či čištění, praní, žehlení musí být uhrazeny. 

• Za škodu se nepovažuje běžné poškození vzniklé nošením (např. přiměřeně ošlapaná obuv). 

• Za škodu se považují potrhání, propálení, zašpinění oděvu více než běžným nošením (např. polití 
červeným vínem, zašpinění od trávy, krve, šmíru, ušpinění od make-upu a jiné skvrny, které nelze vyprat), 
zaprání/zmoknutí výšivek, natržení bot či odření bot, apod. 

• Částka za vypůjčení se rozumí za 1 den (+ 1 den pro vypůjčení a 1 den pro vrácení), či  jeden víkend – a 
to od čtvrtku před víkendem, do pondělí po víkendu. Nejzazší datum vrácení kroje bude uvedeno na 
předávacím protokolu. 

• V případě pozdního vrácení kroje,bez případné domluvy, se může účtovat pokuta ve výši 100 Kč a to za 
každý den prodlení. 

• V případě nevrácení krojové součásti bude požadována pokuta ve výši plné pořizovací ceny + 30% 
z pořizovací ceny. 

• Při rezervacích krojů mají přednost obyvatelé s trvalým bydlištěm ve Vlachovicích a Vrběticích, dále pak 
v Křekově, Vlachově Lhotě a Haluzicích, před ostatními. 

• V případě ostatních, mají přednost ti, co se budou podílet na reprezentaci místního regionu či celkově 
Valašska.   

• Přednostně bude vyhověno žádosti o zapůjčení kompletního kroje před žádostí o půjčení pouze některé 
krojové součásti (která by blokovala možnost zapůjčit jinému zájemci kompletní vlachovský kroj. 

Tož, ať Vám pěkňučko posl ůžíja, dělajů Vám, aj ostatním okolo rados ť  a starajte sa o n ě 

,prosíme, s lásk ů, ať sa nezašpiníja t řeba nejakú tú klobásk ů ☺☺☺☺ 

   Občanské sdružení Dokopy, Vlachovice 326, 763 24,  www.dokopy.cz  

Zrekonstruované vlachovské kroje jsou uloženy v K.D. Vlachovice a mohou sloužit pro všechny občany.  

Kroje má na starosti Radek Fryzelka, tel.: 775 345 646, v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vypůjčení,  

se ,prosím, obracejte na něj.   

 


