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KROJOVÝ PŘEDPIS

KROJOVÝ PŘEDPIS
Pokud chce jakákoliv JS používat ve své symbolice kroj, musí dodržet pravidla §3 odst. 3 VŘE dle
následující specifikace.

Kroj a jeho součásti
1. Košile s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty – pak je tento kroj definován jako slavnostní.
// Slavnostní – při jeho tvorbě se vycházelo z předpokladu, že košile s dlouhými rukávy je
reprezentativnější než s krátkými rukávy a zároveň se na tento rukáv dá umístit více odborek, odborností
a jiných symbolik, kterými se daný jedinec může pochlubit ostatním a světu. Dlouhé kalhoty byly zvoleny
také z důvodu větší reprezentativnosti, součástí slavnostního kroje je i slušně vyhlížející pevná uzavřená
obuv //.

2. Košile s krátkými rukávy a dlouhé nebo krátké kalhoty – pak je tento kroj definován jako
pracovní.
// Pracovní verze kroje vychází z předpokladu, že je méně reprezentativní a pokud ho například používají
členové Eldoráda na táboře v celodenní službě, tak v něm není takové teplo. Stále ale platí, že i takový
to kroj je reprezentující a propagující Eldorádo, tedy slušně vyhlížející. //

3. Součástí kroje může být i šátek, který se nejčastěji váže okolo krku pod límcem košile. Pokud
se JS bude rozhodovat o barvě šátku, je doporučená bílá barva, pro vázání uzel dobrého skutku.
// Bílá barva byla v minulosti vybrána tak, aby symbolizovala čistotu mysli a jednání člena a zároveň
čistotu a průzračnost diamantu. O diamantu, jako vzácném nerostu a jeho vlastnostech se debatovalo
při prvních náznacích vzniku Eldoráda (zima roku 1989/90), kdy v začátcích Eldorádo existovalo pod
pracovním názvem “Diamantové přátelství”. Pro vázání byl doporučen uzel dobrého skutku, jelikož
dobré skutky by správného Eldoráďáka měly provázet neustále a kromě toho je to uzel značně složitý na
to, aby nejeden Eldoráďák musel vynaložit patřičné úsilí k jeho zvládnutí. A takové Eldorádo chce a
podporuje. //

4. Při jakých příležitostech bude JS používat slavnostní či pracovní kroj je zcela v její kompetenci
s tím, že je vhodné, již podle názvů kroje, přihlédnout k situaci, při které se kroj používá.

Rozčlenění košile
1. Levá strana košile – slouží na znaky, odznaky a jiné symboliky celého spolku a další symboliku
jiných spolků (např. březový lístek), které Eldorádo přijalo jako celek za své.
2. Pravá strana košile – slouží na znaky, odznaky a jiné symboliky vzešlé z tradice dané JS, která
kroj používá.

Kategorizace povinných a doporučených prvků, jejich specifikace a vzhled
1. Košile:
a. Krojová košile musí být jednobarevná a pokud se JS bude rozhodovat o barvě košile,
je doporučena barva zelená.

// Zelená barva vychází z tradic a historie Eldoráda a připomíná jak přírodu, tak
mnoho let strávených v přírodě na dobrodružných a branných táborech. //
b. Povinné prvky s povinným umístěním:
i. Znak Eldoráda – je umístěn na levém rukávu 5–8 cm pod ramenním švem.
Jeho vzhled a velikost je na Stanovách Eldoráda nebo na Vnitřním řádu
Eldoráda.
c. Doporučené prvky s povinným umístěním:
i. Domovenka – čtvrtkruhová výseč mezikruží, na které je uvedeno domovské
sídlo člena a je umístěna na levý rukáv těsně pod ramenní šev nad znak
Eldoráda.
ii. Březový lístek – doporučené umístění je na levé klopě límce a je převzato od
hnutí březového lístku i s umístěním.
// Veškeré informace o hnutí březového lístku lze najít na webové adrese:
https://www.brezovylistek.cz //

iii. Zde mohou postupně přibývat i další symboliky, které se postupně vyvíjí
nebo jsou přijaty od jiných spolků.
d. Doporučené prvky s doporučeným umístěním:
i. Označení kategorie člena – mezi tato označení patří např. NÁČELNÍK
ELDORÁDA, NÁČELNÍK (VEDOUCÍ) TÁBORA, NÁČELNÍK (VEDOUCÍ) VEDOUCÍ
ODDÍLU apod. Nejčastěji je toto označení obdélníkového tvaru s hnědým
podkladem a žlutým písmem. Doporučené umístění je klopa levé kapsy.
Pokud košile kapsy nemá, tak přibližně v místě, kde se kapsy standardně
nacházejí.
2. Kalhoty:
a. Dalšími povinnými prvky jsou kalhoty – u kalhot se předpokládá, že budou čisté a
budou splňovat základní charakteristiku slavnostního kroje.
// Nejedná se tedy o žádné tepláky, pestrobarevné, popřípadě roztrhané kalhoty, krátké
kalhoty apod. Dlouhé kalhoty vycházejí z principu reprezentativnosti a jak jistě víte, tak u
uniformy hradní stráže také nenajdete šortky či tepláky. (Maskáče jsou, vzhledem k
historickým tradicím Eldoráda, povoleny. Jsou spíše vhodné ke slavnostnímu kroji na táborech
či víkendových akcích. Nesmí však být roztrhané, barevné či jinak špinavé). //

b. Pokud jsou u pracovního kroje používány krátké kalhoty, musí být opět kalhoty čisté
a nejlépe jednobarevné.
// Z výše uvedeného plyne, že nejsou povoleny pestrobarevné šortky, plavky různých střihů
apod. //

Závěrečná ustanovení
1. Změna tohoto krojového předpisu byla přijata dne 18. 12. 2020.

