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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

Uveďte, kdo je žadatelem o podporu projektu: 

□ fyzická osoba 

□ skupina fyzických osob 

x právnická osoba, organizace 

 

Uveďte jméno/název: KULTURNÍ SPOLEK PODOLÁK o. s. 

Příjmení/Zastoupený: Miroslav Pražák 

Adresu trvalého bydliště/sídla: Podolí 360, 664 03 Podolí 

IČO: 22757996 

Zástupce pro smluvní jednání: Miroslav Pražák  

Ć. účtu: 250 420 585/0300 

Autor projektu: Mgr. Zdeňka Párová 

 

2. NÁZEV PROJEKTU 

 

 OBNOVA KULTURNÍ TRADICE KONÁNÍ BABSKÝCH HODŮ V OBCI PODOLÍ 

 

3. CÍL PROJEKTU 

 

Cílem projektu je obnovení kulturní tradice konání babských hodů, která byla v obci 

Podolí naposledy realizována v roce 1967 – tedy před 45-ti lety. Projekt je zaměřen na 

rozvoj kulturních tradic v obci Podolí a podporu lokální komunity a na znovuoživení 

souvisejících zvyklostí jako je například využití tradičního podolského lidového kroje 

či lidových tanců a písní. 

 

4. POPIS PROJEKTU 

 

Občané Podolí chtějí navázat na dnes již zapomenutou a nerozvíjenou kulturní tradici, 

které se věnovaly předchozí generace do konce šedesátých let minulého století – 

Babské hody. Jedná se o obnovení nejen tradice samotné, ale i o znovuoživení 

souvisejících zvyklostí jako je například využití tradičního podolského lidového kroje 

POPIS PROJEKTU 
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či lidových tanců a zvyklostí, které byly časem téměř zapomenuty a jsou úzce spojeny 

s regionem obce. 

 

V současné době je v obci úspěšně obnovena tradice konání tzv. Václavských a 

Mužáckých hodů. Chceme přispět k rozvoji pravidelně konaných akcí, které budou 

zaměřeny na další cílovou skupinu účastníků – v tomto případě se jedná o ženy napříč 

dvěma generacemi. Rozvinout komunitní setkávání, zapojit nové občany přistěhované 

do Podolí a pokusit se stmelit generaci starousedlíků s tzv. náplavou v nově 

vystavěných satelitních uličkách. Předpokládáme aktivní účast cca 30-ti žen na 

samotném krojovaném průvodu. 

 

Kromě konání akce samotné je cílem projektu také znovuzavedení a obnova používání 

tradičního lidového kroje, který se při současných akcích nepoužívá a oživení 

regionálních lidových tanců. V tomto směru plánujeme úzkou spolupráci s nejstarší 

generací občanů, s pamětníky a také odborníkem na etnografii. 

 

Spolupráce s okolními obcemi – plánujeme spolupráci s okolními obcemi, odkud 

budou pozvány místní ženy a dívky k aktivní účasti na babských hodech. Ostatní 

občané budou zváni na doprovodné akce jako diváci průvodu a večerní hodové zábavy 

a to formou vylepení plakátů, umístěním pozvánky na webové stránky dotčených obcí 

a vyhlášením informací v místních rozhlasech. Osloveny budou obce – Velatice, 

Tvarožná, Sivice, Horákov, Mokrá, Šlapanice, Líšeň, Jiříkovice. 

 

HARMONOGRAM REALIZACE 

 

Projekt probíhá od měsíce března s vyvrcholením samotnými Babskými hody, které 

proběhnou během jednoho dne s následující návazností jednotlivých kroků:  

 

 Pravidelné schůzky účastníků babských hodů – 1x za měsíc od data 9. března 2012, 1x 

za 14 dní v měsících květen až srpen - nácvik lidových tanců a písní, plánování 

organizace akce, postupné zajišťování jednotlivých položek nutných k hladkému 

průběhu babských hodů – objednání zapůjčení krojů, domluva kapely, příprava 

rozmarýnů, pozvánek, plakátů atd. 

 Pozvání na babské hody – 1 týden před samotnou akcí formou roznášení pozvánek a 

rozmarýnů do jednotlivých domácností v obci Podolí. Pozvání prostřednictvím 

webové prezentace Podolí, místním rozhlasem. Rozmístění plakátů k akci v klíčových 

uzlech obce a v obcích okolních. 

 31. 8. 2012, příprava hodového dne – zdobení a stavění máje, chystání posezení pro 

večerní hodovou zábavu, příprava krojů. 

 1. 9. 2012, 15.00 – 17.00 hod. Krojovaný průvod obcí s doprovodem lidové kapely, 

zastávky na stěžejních místech v obci s ukázkou tradičních lidových párových i 

kolových tanců a zpěvem lidových písní a ochutnávkou místních moravských koláčů. 

 1. 9. 2012, 20.00 – 24.00 hod. Tradiční hodová zábava, ukázka obnovených lidových 

tanců – „Mysliveček“, tanců typických pro Brněnsko a zapomenutých hodových tradic 

– „Babské právo“. 

 2. 9. 2012, průběžný úklid po akci, stěhování materiálu. 
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FINANČNÍ NÁKLADY 

Popis položky Cena 

Dechová kapela Sivičanka 20 000 Kč 

Tisk plakátů k akci, A2 -  18 ks, 65 Kč/1 kus 1 170 Kč 

Tisk pozvánek k akci sponzorsky 

Rozmarýny k pozvánkám 400 ks, 5 Kč/1 kus 2 000 Kč 

Zapůjčení lidových krojů, 15 ks, 750 Kč/1 kus 11 250 Kč – vlastní zdroje 

Mája – nákup, odvoz 1 500 Kč 

Pronájem podia 1 500 Kč 

OSA 1 000 Kč 

Vařečky malé stárkám (součást kroje), 30 ks, 12 Kč/1 kus 360 Kč – vlastní zdroje 

Krepové papíry, zdobení máje 1 500 Kč 

Občerstvení a večeře - Sivičanka 1 000 Kč 

Víno na průvod 1 500 Kč 

CELKEM 42 580 Kč 

 

SPOLUFINANCOVÁNÍ Z JINÝCH ZDROJŮ 

Název položky Výše příspěvku 

Obec Podolí - program Podpora kulturních a společ. akcí 10 000 Kč 

Příjem ze vstupného - předpoklad 8 000 Kč 

Příspěvky od občanů z pozvánek – předpoklad 4 000 Kč 

Příjem z prodeje občerstvení  - předpoklad 2 000 Kč 

Vlastní zdroje stárek 12 000 Kč 

CELKEM 34 000 Kč 

 

ČÁSTKA POŽADOVANÁ OD PNF 

Celková požadovaná částka pro realizaci projektu je 6 000 Kč. 

 

 

 

 



Podolský nadační fond 

5. ZÁVĚR   
Cílovou skupinou projektu jsou zejména ženy a dívky napříč dvěma generacemi 

(studentky, ženy v produktivním i důchodovém věku), které se budou aktivně podílet 

na realizaci samotné akce a dále všichni obyvatelé obce Podolí, popřípadě obcí 

okolních, kteří se zúčastní hodového průvodu a večerní zábavy. Přínosem pro cílovou 

skupinu i pro obec samotnou je obnovení, udržení a obohacení kulturních tradic, 

stmelení místní komunity formou aktivní a pravidelné spolupráce a komunikace a 

oživení původních zvyklostí – podolský lidový kroj, tradiční regionální tance.  

 

Informace o konání Babských hodů proběhnou směrem k občanům formou roznosu 

tištěných pozvánek a rozmarýnů do jednotlivých domácností v obci, dále vylepením 

plakátů na stěžejních místech obce – obchod paní Žitné, obchod paní Jelínkové, 

Obecní úřad, autobusové zastávky u kostela a zastávka Líšeňská a také v nejbližších 

okolních obcí, vyhlášením obecním rozhlasem týden před konáním akce a na webové 

prezentaci obce i kulturního spolku Podolák v sekci Aktuality. Po ukončení akce 

předpokládáme zpracování článku v obecním zpravodaji o průběhu Babských hodů 

s poděkováním všem zúčastněným a sponzorům a s přiložením fotodokumentace, 

totéž pak na webových stránkách obce a prezentaci kulturního spolku Podolák. 

 

Loga a jména případných přispěvatelů a sponzorů budou uvedena na plakátech 

k projektu. 

 

Doufáme v návaznost dalším ročníkem babských hodů v roce 2013 a v letech dalších. 

 

 

 

 

 

V Podolí dne 16. 7. 2012 Mgr. Zdeňka Párová 

 Podolí 200, 664 03 

 Mob.: 604 259 558 

 E-mail: netik@mxi.cz 

 

 

 

 

 

 
Posouzení přihlášených projektů provádí tříčlenná správní rada nadačního fondu.   

 

Tato rozhodne do 90  dnů, zda bude dotace přidělena v plném rozsahu, v omezeném rozsahu, nebude přidělena, 

popř. požádá autora projektu o doplnění.  

 

Vzor  vyplněné žádosti  najdete na adrese …………………. Doplnit  dle domeny  

 

Rozhodnutí bude následně oznámeno žadateli a uveřejněno na internetových stránkách fondu.  

HODNOCENÍ PROJEKTU 


