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Úvodník
Milé malíﬁky a malíﬁi kraslic.
Tak tu máme zase konec roku, kter˘ byl opût
pln˘ tvÛrãí práce, u nás a jistû i u vás v‰ech.
Pro asociaci to byl rok vyjímeãn˘, pln˘ v˘roãí. Slavili jsme 20 let v˘roãí zaloÏení na‰eho
spolku. Nejdﬁíve nás bylo pár, které oslovil ná‰
zakladatel pan Miroslav Kubi‰ta.
K leto‰nímu roku se poãet ãlenÛ vy‰plhal
k ãíslu 199 a stále se nám hlásí noví zájemci
o pﬁijetí. Do na‰ich ﬁad pﬁijímáme pouze ty, kteﬁí
malují kraslice tradiãním zpÛsobem.
V dubnu bylo jiÏ 15. v˘roãí , co jsme zahájili
provoz v galerii kraslic, s my‰lenkou umoÏnit
prohlídku kraslic v‰em i bûhem celého roku.
V roce 2003 nám Obecní úﬁad dal do uÏívání budovu b˘valé hájenky, abychom mûli prostor, pro
rozvíjení své ãinnosti.
JiÏ od poãátku, od roku 1998, poﬁádáme
v místním Kulturním domû, kaÏd˘ sud˘ rok,
t˘den pﬁed Velikonocemi, v˘stavu kraslic. Letos
to bylo 10. v˘roãí v˘stavy. Kromû toho, se

mnoho v˘stav poﬁádalo po celé na‰í republice.
Celou dobu se snaÏíme udrÏovat a zachovávat
tradice, ve zdobení kraslic, za coÏ jsme byli
a jsme chváleni nûkter˘mi institucemi. Na na‰ich v˘stavách si náv‰tûvníci vÏdy vyberou kvalitní dárky pro sebe, ãi známé.
A protoÏe se pﬁi v˘roãích oslavencÛm pﬁeje
i nûco pûkného do budoucna, tak si popﬁejeme
sami sobû, aby nám to spolu (s vámi) vydrÏelo
je‰tû mnoho dal‰ích let.
AÈ se potkáváme na úãasti pﬁedvádûní na v˘stavách,nebo zde v Libotenicích v galerii. Pﬁejeme v‰em hodnû inspirace a nápadÛ pﬁi zdobení
kraslic, hlavnû aby vás to stále bavilo. Také si
pﬁejeme, abyste více pﬁispívali na stránky Zpravodaje, kde se mÛÏete svûﬁit, nebo pomoci
sv˘mi radami ostatním.
A hlavním na‰im pﬁáním je, abychom získali
mladé nástupce do vedení organizace.
Za cel˘ v˘bor
Ludmila Kubálková

Ocenûní ZLAT¯ DÎBÁNEK
Za Asociaci malíﬁek a malíﬁÛ kraslic, jsme dne
8. prosince 2018 ve skanzenu v Zubrnicích,
v místním kostele, pﬁevzali ocenûní „Zlat˘ dÏbánek“, za udrÏování lidov˘ch tradic. Toto ocenûní
udûluje Muzeum Teplice, za Ústeck˘ kraj. Pﬁevzetí se zúãastnily pﬁedsedkynû Olga Hovorková, Ludmila Kubálková, Irena Kindlová a starostka obce Libotenice Lada Rej‰ková.
Velice si toho váÏíme!

Volba nového vedení Asociace
malíﬁek a malíﬁÛ kraslic âR
Já, Olga Hovorková a Ludmila Kubálková,
jsme se rozhodly, v roce 2020 jiÏ nekandidovat
do v˘boru Asociace. A proto pﬁijímáme návrhy
na nové kandidáty do v˘boru i do kontrolní komise, i kdyby to mûlo znamenat pﬁesun sídla
Asociace na jiné místo. Budovu galerie budeme
mít i nadále zapÛjãenou k uÏívání.

Slovo starostky obce Libotenice
Za obec Libotenice jsme velice hrdí a je nám ctí, Ïe asociace má jediné
sídlo z celé âeské republiky právû v Libotenicích. KdyÏ zavzpomínám do
historie, tak k duchovním zakladatelÛm galerie kraslic patﬁil pan Miroslav
Kubi‰ta. Asociace vznikla oficiálnû v roce 1998 a hlavní my‰lenkou bylo
roz‰íﬁit tyto tradice nejen na Moravû, ale i v âechách. CoÏ se povedlo, a tak
jako jediní se mÛÏeme chlubit na‰í galerí kraslic, kde svá díla vystavují
umûlci z celé âeské republiky.
V˘stavu si nenechal ujít ani pan hejtman Oldﬁich Bubeníãek, dále pan
senátor Hassan Mezian, místostarosta Litomûﬁic Pavel Grund, faráﬁ Adrian Pavel Zemek a dále starostové z Mikroregionu Porta Bohemica a pár

starostÛ z Podﬁipska. Ke shlédnutí bylo 1583 kraslic a v˘stavu nav‰tívilo
pﬁes 600 lidí.
Vysoké uznání patﬁí hlavnû pﬁedsedkyni Olze Hovorkové, dále paní Ludmile Kubálkové, paní Jiﬁinû Nové a v‰em dal‰ím, kteﬁí pro vás v˘stavu pﬁipravili a podílejí se na plynulém chodu organizace. MÛÏe se zdát, Ïe „‰rum“
má galerie pouze o Velikonocích, ale není to pravda.
Po cel˘ rok jsou poﬁádány rÛzné v˘stavy a soutûÏe po celé âeské republice, kam asociace zapÛjãuje své exponáty a navíc probíhají celoroãní kurzy
a prohlídky.
Starostka obce, Ladislava Rej‰ková

• Pﬁijetí nov˘ch ãlenÛ:

• Dal‰í akce

Hálová Vûra - âeské Budûjovice Lejsková Jindra - Praha
Josífkovoá Blanka - Cheb
Holezsová Eva - Bohumín
Plicková BoÏena - Lovosice
Po‰epná Jarmila - Víchová nad Jizerou

Dne 30. ãervna jsme se zúãastnili oslav na poãest nûkolika v˘znamn˘ch
v˘roãí:

• Plánované v˘stavy v roce 2019
Muzeum MimoÀ
Zámek Koleã
Muzeum Klatovy

Vodní hrad Budynû nad Ohﬁí
DÛm seniorÛ Krábãice
Kulturní dÛm Kraslice

• Vzpomínka na pana Miroslava Kubi‰tu
Je to jiÏ 15 let , co ode‰el zakladatel Asociace, Galerie kraslic a b˘val˘ starosta obce Libotenice. Doufáme, Ïe by mûl ze sv˘ch pokraãovatelÛ radost.

• âlenské pﬁíspûvky

100 let od konce první svûtové války,
100 let od vzniku âeskoslovenské republiky
Pﬁi této pﬁíleÏitosti jsme vysázeli tﬁe‰Àov˘ sad, kde i Asociace má svÛj
strom. Slavnosti se zúãastnili i dûti z na‰eho krouÏku malování kraslic, v
krojích.
V mûsící záﬁí, jsme se podíleli na v˘stavû v místním kostele Sv. Kateﬁiny, kde byly vystaveny obrazy star˘ch Libotenic a v˘stava byla doplnûna
„ Kufﬁíky vzpomínek“. V kaÏdém kufﬁíku byly v˘tvarnû zobrazeny dÛleÏité okamÏiky v Ïivotû jednoho lidského osudu.
V leto‰ním roce jsme také vydali propagaãní broÏury v anglickém a nûmeckém jazyce.

PﬁiloÏená sloÏenka je na pﬁíspûvek roku 2019. Základní ãástka je
100,- Kã/ rok. Dûkujeme Vám v‰em.

• Adventví vûneãky.

• Dárek
Letos od nás dostáváte jako dárek, tuÏku propisku, s logem Asociace.

Dne 5. prosince se opût v Galerii zdobily adventní vûnce. Zúãastnilo se
mnoho místních Ïen. Materiál na zdobení zaplatil Obecní úﬁad, tímto mu
dûkujeme!

• Masopust v Libotenicích

• Podûkování

Jako kaÏdoroãnû procházel obcí masopustní prÛvod, kter˘ poﬁádá Základní a Mateﬁská ‰kola Libotenice. Dûti v pestr˘ch maskách , za doprovodu kytary pana ﬁeditele, pro‰ly vesnící a v‰ichni se zastavili u Galerie kraslic, na tradiãní poho‰tûní. Letos se podával hork˘ ãaj a povidlové buchty.

Paní Jiﬁinû Nové, za vedení krouÏku malování kraslic pro dûti.
Paní Marcele Tománkové, za vedení krouÏku paliãkování.
Paní Tereze Kulhavé, za krásnou prezentaci svého koníãku vãelaﬁství, kter˘m byla leto‰ní na‰e v˘stava v Libotenicích obohacena.

Já, malereãka SoÀa ·tossová
Dovolte mi, abych se pﬁedstavila. Jmenuji se
SoÀa ·tossová a bydlím se svojí rodinou v Tetãicích u Brna. Do asociace jsem byla pﬁijata v roce
2012 a mám poﬁadové ãíslo 180. Kraslice maluji tradiãní reliéfní voskovou technikou. Intenzivnû se vûnuji této tvorbû 11 let, tûmto ov‰em
pﬁedcházelo nûkolikaleté koketování a více ãi
ménû zdaﬁilé pokusy.Z ãasov˘ch dÛvodÛ není
moÏné malovat celoroãnû, je to pro mne spí‰e
sezónní záleÏitost. Roãnû namaluji prÛmûrnû
300 kraslic od slepiãích po p‰trosí. Tû‰í mne, Ïe
tradiãní kraslice jsou stále Ïádané, a to dokonce
i za hranicemi. Aã své mezinárodní úspûchy
mohu poãítat na prstech, jsem za nû nesmírnû
vdûãná. Letos jsem malovala 4 p‰trosí kraslice

do Nûmecka, jedna z nich putovala dokonce do
USA. Py‰ná jsem také na svou vínovou kolekci
slepiãích kraslic, která putovala na Maledivy.
UÏ teì se samozﬁejmû tû‰ím na dal‰í sezónu,
v diáﬁi na rok 2019 mám za‰krtnuté datum Velikonoc a jako ﬁádná maléreãka schovávám po
cel˘ rok v˘fuky a sháním nové barvy, rady, vzorky. M˘m cílem navíc je mít vlastní vitrínu
v muzeu v Libotenicích. Doufám, Ïe slibu, kter˘
jsem si dala, koneãnû dostojím!
Pﬁeji v‰em maléreãkám, malíﬁkám a malíﬁÛm
krásn˘ nov˘ rok, mnoho úspûchÛ a vydaﬁen˘ch
akcí, mnoho obdivovatelÛ a spokojen˘ch zákazníkÛ, a muzeu mnoho náv‰tûvníkÛ :)
SoÀa ·tossová

Pozvánka na Rosické
kum‰tování
KaÏd˘ rok pﬁedvádím reliéfní voskovou techniku na velikonoãních jarmarcích v mém okolí.
Pﬁed devíti lety jsme takov˘ jarmark zorganizovali v Rosicích spoleãnû s paní Helsnerovou,
která pracuje v místním Kulturnû informaãním
centru. Spoleãnû jsme nesmûl˘mi krÛãky
v malém prostoru foyeru kina uspoﬁádaly první
v˘stavu a pﬁí‰tí rok budeme slavit 10. roãník ve
velk˘ch a krásn˘ch prostorách Zámeckého kulturního centra na zámku v Rosicích! Posledních
pût let je jarmark s krásn˘m názvem Velikonoãní kum‰tování spojen s farmáﬁsk˘mi trhy a je velice oblíben˘ a hojnû nav‰tûvovan˘. 10. roãník
probûhne v sobotu 13. dubna 2019, ãímÏ vás samozﬁejmû co nejsrdeãnûji zveme. Potkáte se tam

2

nejen se mnou, ale i s dal‰ími maléreãkami.
Svojí úãastí zdobí tento jarmark také paní Eva
Doãkalová z Moravského Krumlova, která je
mistrem ve v˘robû slámov˘ch kraslic. I mnû se
doma úspû‰nû roz‰iﬁuje sbírka kraslic z její
dílny!
Jubilejní 10. roãník bychom s paní Helsnerovou rády ozvlá‰tnily. Velikonoce jsou velice oblíben˘m svátkem, spojen˘m s bohatou tradicí
a my bychom se rády o tradicích na Rosicku
(Brno - venkov) toho dozvûdûly co nejvíce.
Nejen kvÛli nám, ale také kvÛli na‰im obãanÛm,
pro které bychom chtûly získané informace zpracovat. BohuÏel zatím nic nenaznaãuje tomu, Ïe
by na‰e okolí opl˘valo jakoukoliv historií v tra-

diãních technikách. Pﬁesto dál pátráme po informacích z místních kronik a od pÛvodních obyvatel a doufáme... Touto cestou bychom rády poÏádaly vás, ãleny asociace, zda byste nám nepomohli najít stopy k historii zdobení kraslic u nás
na Moravû kolem Brna. Pokud víte o zdrojích písemn˘ch ãi znáte osoby znalé této ãásti na‰í historie, budeme vám nesmírnû vdûãné!
Pﬁedem dûkují
SoÀa ·tossová a Jarmila Helsnerová
sonia@galerie-stossova.cz
J.Helsnerova@seznam.cz

Lidové tradice v âerveném Kostelci Anna Rusová
V âerveném Kostelci a v jeho okolí Ïije hodnû ﬁemeslníkÛ, kteﬁí ke
svému v˘tvarnému vyjádﬁení pouÏívají lidové ﬁemeslné techniky. V moderní podobû i tradiãní, které navazují na lidové tradice v âechách. Nûkteﬁí jsou svou tvorbou známí, nûkteﬁí tvoﬁí jenom doma, pro radost sv˘ch
blízk˘ch.
Jednou z tûch, kteﬁí jiÏ dlouhá léta lidovou tvorbu propagují a udrÏují ji
stále Ïivou, je paní Anna Rusová.
Je známá po celé âeské republice, jako jedna z nejlep‰ích, kteﬁí zdobí
velikonoãní kraslice slámou. V mládí mûla velké plány stát se uãitelkou,
nebo hrát divadlo. Ale jak to tak v Ïivotû nûkdy b˘vá, pﬁi‰la nemoc a ona
musela své moÏnosti pﬁehodnotit. V té dobû, kdy se rozhodovala ãím naplnit voln˘ ãas, potkala uãitelku z Hané - paní Vlatu Horákovou, která jí
ukázala, jak se dûlají „Hanácké kraslice“ zdobené slámou. Anna se do této
techniky okakmÏitû zamilovala. Zkusila své první vajíãko s tradiãním hanáck˘m vzorem. Tak pﬁi‰la tato moravská tradice do âerveného Kostelce.
Od té doby uplynulo jiÏ mnoho let, kdy Anna Rusová své v˘robky - slámové kraslice, pﬁáníãka vlepovaná do rámeãkÛ i obrázky - stále zdokonalovala. Oblepování kraslic slámou je v âechách známé, ale tak jemné
vzory, jaké dûlá ona vidíme zﬁídka. Snad moÏná u jejích ÏákyÀ, které nûkteré z jejích vzorÛ opakují.
Tradiãní slámové hvûzdice spojované do dal‰ích a dal‰ích jemn˘ch linií
a ornamentÛ protkané jemn˘mi vysekávan˘m tvary, jsou pro její práci nezamûnitelné. Men‰í a men‰í kousíãky slámy nalepené na vajíãku. U nikoho jiného nejsou k vidûní. Jsou totiÏ ãasovû velice nároãné.
Ale Anna Rusová si své umûní nenechává pro sebe, snaÏí se tuto techniku pﬁedávat dál dal‰ím generacím. JiÏ v sedmdesát˘ch letech vedla první
krouÏky pro dûti, kde se pod jejím vedením dûti postupnû uãily tradiãní
vzory. Jejími krouÏky pro‰lo mnoho dûtí, byla to dûvãata, ale i kluci a
v‰ichni vzpomínají na ty krásné chvíle kdy to nebylo jenom uãení, ale také
povídání o tradicích, o v‰ech krásn˘ch zajímav˘ch vûcech kolem nás i o
jejím vlastním Ïivotû. To v‰echno ale patﬁí k tradicím. V‰e znûlo jako pohádky ze star˘ch dob a proto to bylo pro dûti tolik pﬁitaÏlivé. ProtoÏe ráda
vyprávûla cel˘ Ïivot, vznikla dal‰í její záliba. Má ráda poezii, sama napsala mnoho básní, které jsou ãásteãnû jejími vzpomínkami, radostmi a Ïaly.
Byly uveﬁejnûny v rÛzn˘ch publikacích.
Její kraslice jsou jako malé filigránské ‰perky, líbí se nejen v âechách,
ale mnoho jich „vycestovalo“ i do zahraniãí. nûkteré spolu s ní na rÛzné
v˘stavy, nûkteré samotné, do sbírek muzeí. ZÛãastnila se v˘stav v Nûmec-

ku, Dánsku, ·v˘carsku a jinde. V‰ude se jí dostalo obdivu a ocenûní.
Ocenûní dostala i od Královéhradckého hejtmana - byla to cena „Zlat˘
kolovrat“, kterou jsou oceƒováni tvÛrci v oblasti tradiãních lidov˘ch ﬁemesel, pﬁípadnû ti, kteﬁí se o jejich udrÏování a rozvoj zaslouÏili. Anna byla
jednou z prvních vybran˘ch, kteﬁí tuto cenu obdrÏeli.
Mnoho dál‰ích úspûchÛ na soutûÏích a v˘stavách pﬁi‰lo pﬁedtím i potom.
Jejich v˘ãet by byl dlouh˘ na tento ãlánek. A zbyteãn˘, protoÏe její umûní
nepotﬁebuje diplomy...Mluví samo za sebe.
Anna Rusová se letos doÏila v˘znamného Ïivotního jubilea. Stále vyzaﬁuje optimismem, má dal‰í nové nápady, plánuje a organizuje v˘stavy
nejen sv˘ch prací, ale i v˘stavy své sbírky kraslic, nebo krojovan˘ch panenek. A v neposlední ﬁadû stále dohlíÏí na v˘uku dal‰ích ÏáãkÛ.
Její kladn˘ pﬁístup k Ïivotu a její pokora mÛÏe b˘t pﬁíkladem pro kaÏdého z nás.
Patﬁí jí podûkování za celoÏivotní ãinnost v oblasti lidové tvorby a pﬁání,
aby je‰tû dlouho mohla v této ãinnosti pokraãovat. K jejímu Ïiotnímu jubileu tedy „V‰e nejlep‰í“!
Marcela Hovadová

Franti‰ka Poláãková
je v˘znamnou lokální osobností
Cel˘ Ïivot vûnuje podpoﬁe folklorních aktivit
a zachování lidov˘ch tradic v severní ãásti Hanáckého Slovácka, konkrétnû na Îdánicku. ZaslouÏila se o pﬁedávání techniky zdobení velikonoãních kraslic vy‰krabováním (tzv. résováním)
s pouÏitím tradiãních vzorÛ celé ﬁadû následovnic.
Zab˘vá se v˘robou krojov˘ch souãástek a vy‰íváním krojÛ. Pro dal‰í generace zachovala
fragment vzácné úvodní plachty. Podle vzpomínek pamûtníkÛ obnovila za‰lou tradici peãení
perníkového v˘sluÏkového a svatebního koláãe.
V neposlední ﬁadû dlouhodobû spolupracuje s etnology i folkloristy, publikuje popularizaãní
ãlánky o folklorních tradicích a o sv˘ch ãinnostech dokáÏe skromnû, ale zároveÀ velmi poutavû
hovoﬁit.
Pﬁevzato z webov˘ch stránek
www.festivalstraznice.cz
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Velikonoce v Jílovém u Prahy
Chtûla bych Vám pﬁiblíÏit velikonoãní pﬁedvádûní v regionálním muzeu v Jílovém
u Prahy. V dobû, kdy jsem je‰tû nebyla ãlenkou na‰í asociace, mû oslovilo regionální
muzeum v Jílovém u Prahy, zda bych se nechtûla zúãastnit jejich „Velikonoãního pﬁedvádûní“.
Muzeum má celoroãnû velmi bohat˘ program a poﬁádání rÛzn˘ch akcí b˘vá opravdu
velmi pestré a hlavnû zajímavé.
Do té doby jsem mûla malé zku‰enosti s pﬁedvádûním malování kraslic pﬁed veﬁejností a navíc jsem si ani moc nevûﬁila, Ïe bych zvládla malovat kraslice, kdyÏ se mi
nûkdo dívá do ruky. Do té doby to pﬁeci jen byla taková má soukromá radost.Pár velikonoãních jarmarkÛ jsem sice absolvovala, ale cítila jsem, Ïe tato akce je jiná. Pracovnice z muzea byla na mû velmi milá a vstﬁícná a dodala mi odvahu.
Moje první velikonoãní pﬁedvádûní v muzeu v Jílovém dopadlo velmi dobﬁe. Dnes
povaÏuji úãast na této akci jako mou srdeãní záleÏitost, kam jezdím opravdu velmi ráda.
A mám radost, kdyÏ se lidé ke mû rádi vracejí.
Vzhledem k tomu, Ïe tato akce se koná v budovû muzea, náv‰tûvníci jsou lidé, kteﬁí
mají cit pro ãeské tradice. V budovû muzea mezi stálou expozicí se vÏdy sejde pestrá
sestava lidí, kteﬁí tvoﬁí pomocí své fantazie a dovedn˘ch rukou rÛzné v˘robky. Uvidíte
zde perníkáﬁky, ﬁezbáﬁe, skláﬁe, dráteníky i malíﬁe. Pekaﬁi, pekaﬁky i cukráﬁi z uãÀovského stﬁediska zde peãou tradiãní velikonoãní peãivo, o které je mezi náv‰tûvníky vÏdy
velk˘ zájem. VÛnû skoﬁice, vanilky a ãokolády je pak cítit v celé budovû muzea. A samozﬁejmû ve vût‰ím poãtu jsme tu my, malíﬁky kraslic, a dokreslujeme sv˘mi v˘robky
pohodovou velikonoãní atmosféru.,
Na velikonoãním pﬁedvádûní se sejde vÏdy dobrá parta ‰ikovn˘ch lidiãek, kteﬁí sv˘mi
ruãními v˘robky potû‰í oko kaÏdého náv‰tûvníka. Velmi mû tû‰í, Ïe jsem se i já mohla
zaﬁadit mezi stálé úãastníky a pravidelnû kaÏd˘m rokem pﬁijíÏdím velmi ráda na toto
velikonoãního pﬁedvádûní jiÏ nûkolik let.
A dneska jiÏ jako ãlenka na‰í asociace. Náv‰tûvníky, kteﬁí se zastaví u mého stoleãku, kde pﬁedvádím malování kraslic technikou voskov˘ reliéf, seznamuji s na‰í asociací. Ukazuji jim fotky na‰í galerie kraslic v Libotenicích a ﬁada z nich mi podûkuje za dobr˘ tip na v˘let. Velikonoãní pﬁedvádûní je zdej‰í dlouholetou tradicí
a náv‰tûvu muzea v dobû konání velikonoãního pﬁedvádûní Vám vﬁele doporuãuji
nav‰tívit.
Jana Sottlová, Praha

V pﬁedvelikonoãním ãase 17. bﬁezna jsme zavítali
do malebné vesniãky Koleã ve stﬁedoãeském kraji
Velikonoãní v˘stava se konala v ãásteãnû zrekonstruovaném zámeãku.
K vidûní byla ukázka malování kraslic od maléﬁek a moÏnost zakoupení
kraslic rÛzn˘ch technik od na‰ich
ãlenÛ. Náv‰tûvníci si mohli vyzkou‰et
namalovat vlastní kraslici reliéfním
vzorem nebo si ozdobit perníãek bílkovou polevou.
V zámku byla k vidûní také stálá expozice vãelaﬁství. Velice nás potû‰ilo,
Ïe i pﬁes nepﬁízeÀ poãasí byl o v˘stavu
velk˘ zájem.
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Zdravotní sestﬁiãky z USA
V minulém ãísle Zpravodaje jsme vás informovali o náv‰tûvû obdivovatele a umûlce Marka Schaeferinga z USA, kter˘ pﬁi objevování krás âeské
republiky, také zavítal do na‰í Asociace, kde byl naprosto v úÏasu a do
Ameriky si tak odvezl mnoho krásn˘ch záÏitkÛ i kraslic. S Markem spolupracujeme i nadále a tak mnoho kraslic na‰ich ãlenÛ putuje do zámoﬁí, kde
se jimi Mark py‰ní a ukazuje i daruje mnoha dal‰ím sv˘m kamarádÛm
a pﬁátelÛm.
Jak moÏná nûkteﬁí víte, mnohé z nás pobavil a zaujal internetov˘ ãlánek
z leto‰ní v˘stavy kraslic v Krasli-cích, kter˘ mÛÏete najít na internetovém
portálu IDNES.cz. To jsme je‰tû netu‰ili, Ïe nás poctí náv‰tûvou dal‰í
ameriãan. Na základû ãlánku : „ Babky vymﬁely, dcery nechtûjí. V Kraslicích batikují vejce muÏi „, nás kontaktoval pan profesor Petr Ruda, pÛvodem z âech z Jablonce n/Nisou, kter˘ uÏ dlouhodobû Ïije v USA a uãí tam

na Stﬁední farmaceutické ‰kole, budoucí zdravotní sestﬁiãky, z valné ãásti
státÛ USA. Následnû nás tedy poÏádal, zda by bylo moÏné uspoﬁádat soukromou prohlídku a ukázku zdobení kraslic, stejnû jako pro Marka Schaeferinga. Îádal termín, kdy s tûmito studentkami bude na studijní cestû po
nemocnicích âeské republiky. Domluvili jsme tedy termín na 18. kvûtna
2018 a na ukázku se pﬁipravili Tatjana Loví‰ková, Lenka Volková, Ludmila Kubálková a Jakub Poulíãek. Po pﬁíjezdu delegace do sídla Asociace do
Libotenic, jsme se v‰ichni seznámili, poté si v‰ichni pro‰li stálou expozici
a následnû jsme se shromáÏdili okolo stolu, kde jsme pﬁedvádûli zdobení.
Pan profesor Ruda mûl skvûl˘ nápad, Ïe by nám o sobû kaÏdá z dívek
mohla nûco ﬁíci a tak jsme se dozvûdûli, Ïe z té skupiny jsou jiÏ dvû vdané
a jedna má po zásnubách. Dále jsme zjistili, Ïe vût‰ina budoucích sestﬁiãek
pochází minimálnû ze tﬁí sourozencÛ a kaÏdá z nich byla z jiného státu.
Tak jako na minulém setkání s Markem i teì napekla Tatjana Loví‰ková
domácí koláãky, které dûvãatÛm moc chutnaly a dokonce projevily zájem
o recept. Pak jsme se koneãnû vrhli na ukázky zdobení. Nejprve jsme dûvãatÛm ukázali jednotlivé druhy zdobení a oak si postupnû zkou‰ely techniky, které je zajímaly nejvíce. Bylo to zdobení voskov˘m reliéfem a vy‰krabování paní Kubálkové. Z toho byla dûvãata naprosto hotová. Vzhledem k tomu, Ïe mûla náv‰tûva v ten den více zastávek, museli jsme se pomalu a jistû louãit. KaÏdá z dívek neodolala a koupila si nûjaké vajíãko
domÛ na ukázku, coÏ nás velice potû‰ilo. Tak se o nás dozví zase o pár lidí
víc v zámoﬁí. S panem profesorem jsme se pak na závûr dohodli, Ïe aÏ pﬁí‰tí rok pojede opût s dal‰ími studentkami po âeské republice, urãitû si zase
na nás udûlají ãas.
Pavel a Jakub Poulíãkovi
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Nároãná sezóna v Galerii kraslic
Se zaãátkem nového roku nám zaãala velice
nároãná sezóna. UÏ 13. ledna jsme zahájili kurzem malování reliéfních kraslic. Se‰lo se tolik
dûtí, Ïe se nám ani neve‰ly ke stolÛm. Lektorka,
paní Nová, mûla plno práce a obdivujeme její trpûlivost se kterou se dûtem vûnovala. V nedûli
pokraãovaly kurzy ve zdobení kraslic jezerní sítinou. Souãasnû probíhaly kurzy v paliãkování
pod vedením Marcely Tománkové.
V únoru jsme zaãali pﬁipravovat v˘stavy, které
se konaly po celé âeské republice. ZároveÀ jsme
nechali vytisknout propagaãní broÏury o galerii
v anglickém a nûmecké jazyce. Nav‰tívily jsme
i zámek Koleã, abychom se podívali na prostory,
kam bude zapÛjãena na‰e v˘stava. Vzámku je
umístûno muzeum vãelaﬁství.
Od nich jsme mûli na oplátku vypÛjãené exponáty pro na‰i v˘stavu kraslic v místním kulturním domû. V Kolãi na‰i galerii prezentovala
Ema Hervertová, která pﬁedvádûla co se nauãilana v kurzu malování kraslic. Nav‰tívily jsme
pana Purnocha z Budynû nad Ohﬁí, vãelaﬁe, kter˘
nám zapÛjãil na v˘stavu modely vãelínÛ.
T˘m Galerie kraslic
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V˘stava kraslic ve Vacenovicích JiÏní Morava
Po ãtyﬁech letech jsme byli opût poÏádáni Obecním úﬁadem Vacenovice,
abychom uspoﬁádali v˘stavu v místním Kulturním domû. VyjíÏdûly jsme
14.3.2018 jedním autem rovnou s kraslicemi, pﬁedsedkynû Olga Hovorková a Ludmila Kubálková. Na místû jsme se hned ujaly instalace v˘stavy.
Kraslice byly doplnûny i krojovan˘mi panenkami, které máme také ve sbírkách. Kulturní dÛm má dva sály, v tom vût‰ím je jevi‰tû, na kterém probíhal kulturní program, vystoupení krojovan˘ch skupin, jak dûtsk˘ch souborÛ, tak i dospûl˘ch.
V tomto sále bylo také hlavnû pﬁedvádûní malování kraslic a dal‰ích ﬁemesel.
Potkaly jsme se s mnoh˘mi na‰imi ãlenkami asociace, pﬁedev‰ím s paní
Marií Jakubíãkovou, která se mnoho let vûnuje místním dûvãatÛm, kter˘m
pﬁedává své zku‰enosti ve zdobení kraslic, vy‰krabováním. Dal‰í úÏasnou
malíﬁkou, se kterou jsme se potkaly, byla paní Ludmila Vlasáková, NadûÏda Kubisová, Marie Vlãková a paní NadûÏda Parmová.
V˘stavy mûla velkou náv‰tûvnost a myslíme, Ïe paﬁadatelé mohli b˘t
spokojeni. Ve Vacenovicích jsme byly ãtyﬁi dny a celou dobu bylo o nás
dobﬁe postaráno. Velké podûkování patﬁí paní starostce Vacenovic, Ing. Janû
Baãíkové
Ludmila Kubálková

Ludmila Vlasáková

NadûÏda Parmová

Marie Jakubíãková

Malování kraslic v Praze Na Kampû
O Velikonocích jsem dostala pﬁes Asociaci
pﬁíleÏitost pﬁedvádût malování kraslic ve Werichovû vile v Praze na Kampû. Moc jsem tomu
nevûﬁila, na takovém místû, Ïe by mûli zájem o
lidovou kulturu? Ale byla jsem mile pﬁekvapena. Paní provozní byla velmi vstﬁícná, nejen, Ïe
mû provedla expozicí, ale starala se o v‰echno
kolem.

Byla jsem ráda, Ïe mohu pﬁedvádût venku,
protoÏe ve vstupní místnosti, kde to mûlo pÛvodnû probíhat, moc místa nebylo. Bylo chladno, ale oni mû tam dali ohﬁívaã s otevﬁen˘m
ohnûm.
Chtûli, aby to malování bylo pﬁedev‰ím pro
dûti, tak jsem si nachystala krabici vajec,
barvy,fixy, pastelky a mohli jsme zaãít. Ve chvil-

ce tam bylo plno dûtí a malovaly osto‰est.
Bûhem dvou hodin do‰ly vejce a v‰ichni
litovali, Ïe nemají na co malovat. Tak si
alespoÀ kupovali kraslice na velikonoãní v˘zdobu.
Myslím, Ïe to bylo velmi vydaﬁené odpoledne,
s hezkou velikonoãní náladou.
Josefa Jordánová

7

Olga Hovorková
tel. ã.: 777 653 203

Kontakt:
Galerie kraslic
Libotenice 40
412 01 Litomûﬁice

webové stránky:
www.galeriekraslic.cz
e-mail: galeriekraslic@seznam.cz

Ludmila Kubálková
tel. ã.: 416 830 274

