
Péče o kroj 

Souborový kroj musí být vždy čistý, vyžehlený a naškrobený!  

Dívky si oblékají silonové punčocháče bílé barvy - nevzorované  

Chlapci mají bílé podkolenky (nadkolenky)  

Chlapci i dívky mají černé boty  

Chlapci mají košili do kalhot, je zapotřebí kontrolovat, aby neměli podolek.  

 

Péče o kroj:  
Aby kroj vypadal hezky na pohled a aby vydržel delší dobu nezmačkaný, je třeba některé části kroje 
vždy naškrobit. Škrobí se bílé části kroje, tzn:  
 
Dívky:   halenky  
   spodničky  
   zástěry  
Chlapci:  košile (dodané souborem)  
  
Protože se v dnešní době již tolik neškrobí, jako za časů našich maminek, máme pro Vás několik 
užitečných rad jak správně škrobit:  
 
Praní a škrobení:  

 Existuje mnoho přípravků na škrobení (škrob určený k přidání do pračky, škrob po vyprání v 

umyvadle), záleží na Vás, který zvolíte.   

 Plátěné věci se perou na 60°C.  

 Aby bílá látka praním nezašedla, je nejlepší používat prací prášek s modrou optikou (modré 

kuličky v prášku). Nepoužívejte prací prášky s červenými nebo žlutými kuličkami, nebo gel.  

 Při praní v žádném případě nepoužívejte aviváž (snižuje se tak schopnost látky absorbovat 

škrob).  

  
Sušení a žehlení:  

 Naškrobené věci se nesmí sušit na slunci, jinak látka zežloutne!  

 Je třeba žehlit naškrobenou část kroje, dokud je zavlhlá, nebo je třeba ji nakropit, ale nesmí 

být mokrá, jinak se škrob začne lepit na žehličku a žmolkovatí.  

 Vlhký díl se žehlí obyčejnou elektrickou žehličkou (nebo napařovačkou s vypnutým 

napařováním) na střední stupeň, až je díl úplně suchý. Při vyšší nebo naopak nižší teplotě se škrob 

lepí na žehličku - tvoří jemné šupinky, které se připečou na žehlicí plochu, zhnědnou a zanechávají 

na prádle tmavé skvrny, nebo také celá plocha prádla zežloutne a zhnědne.   

 Na přežehlení kroje (např. při vícedenních zájezdech) lze použít škrob ve spreji.  

 
Na cesty je třeba mít celý kroj pečlivě vyžehlený, pověšený na ramínkách a vložený do cestovního 
LÁTKOVÉHO obalu tak, aby se neumazal a nezmačkal!   
Velcí mají obaly skládací – při cestě na vystoupení nebude mít nikdo obal srolovaný! Můžete ho 
složit pouze při zpáteční cestě z vystoupení. Pokud to uděláte již doma, veškerá Vaše práce přijde 
vniveč a kroj bude pomačkaný.  
 
Vícedenní zájezdy:  
Je samozřejmostí, že na vícedenní zájezdy berou velké dívky s sebou žehličky. Po skončení 
vystoupení je nutností všechny části kroje řádně pověsit na ramínka a zmačkané části kroje vyžehlit 
tak, abyste je měli připravené na druhý den. Je třeba s sebou brát na přežehlení škrob ve spreji.   
 
Závěr:  
Vzhledem k tomu, že občas přijde někdo na vystoupení neupraven, byli jsme bohužel nuceni 
rozhodnout, že pokud jakýkoliv člen souboru (i dospělý) přijde na vystoupení řádně nepřipraven – tj. 
bez vyžehleného a naškrobeného kroje, nebo nebude mít řádně učesané vlasy, nebude vystupovat. 
Chápeme, že toto může velmi negativně zasáhnout do připraveného vystoupení, ale je třeba si 
uvědomit, že každý člen reprezentuje soubor nejen svým vystupováním, ale také oblečením.   
  
Předem děkujeme za Vaši spolupráci. 


