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Paní Anna DraÏilová.

Lidová fiemesla a umûní zaujímají v na-
‰í kultufie dÛleÏité místo. AÏ dodnes dispo-
nujeme velkou ‰kálou lidového umûní
a dovedností. Nicménû bychom zachování
a navázání na v˘voj na‰eho kulturního dû-
dictví nemûli pokládat za samozfiejmost.
O lidová fiemesla se dnes zajímají tisíce li-
dí, mnozí z nich je také aktivnû provozují.
Mnozí z nich tak ãiní ve volném ãase a do-
ma, jiní tvofií ve skanzenech pfiímo pfied 
oãima divákÛ.

Mezi tradiãní v˘robky jiÏní Moravy
patfií kraslice aÈ uÏ malované anebo zdo-
bené batikou, voskem, ‰krábané, dûrované
anebo zdobené slámou. Na Hané, kde by-
lo nejen dostatek slámy, ale i ‰ikovn˘ch li-
dí, se zrodily neobyãejnû krásné kraslice
olepované mal˘mi kousky slámy, kter˘m
se fiíká hanácké kraslice.

Neuvûfiiteln˘ch 67 let se vûnuje zdobení
kraslic slámou paní Anna DraÏilová
z Blanska. Do tajÛ zdobení ji zasvûtila v ro-
ce 1945 uãitelka, paní Havránková -
Kozlíãková v jejím rodi‰ti ·araticích. U ní
se nauãila základÛm stfiíhání slámy, poklá-
dání na vyfouklé vajíãko, trpûlivosti a citu
pro vzor. Dále se sama vzdûlávala prostfied-
nictvím kurzÛ probíhajících po celé repub-
lice. V roce 1950 – 1952 úzce spolupraco-

kraslice jsou ve sbírkách brnûnského mu-
zea doplÀovány.

Co v‰echno obná‰ení zdobení kraslic
slámou?

Vyfouknout a obarvit vajíãko. Dnes se
vajíãko barví lakem na kÛÏi, povrch nesmí
b˘t moc leskl˘, aby vynikla barva slámy.
Sláma se pouÏívá mûkká – jeãmen, oves.
Tato se stfiíhá na malinké prouÏky, koleã-
ka, ãtvereãky, obdélníãky, kosoãtvereãky,
trojúhelníãky. Lepí se pomocí tekutého le-
pidla a sláma se ‰pendlíkem naná‰í na 
vajíãko. S mikroskopickou pfiesností se
vytváfií rÛzné ornamenty (kvûtiny, klasy,
sluníãka, atd.).

Anna DraÏilová tuto techniku ovládá
dokonale.  S neuvûfiitelnou pfiesností a tr-
pûlivostí.  Jedno vajíãko zdobí cel˘ den.
Vytváfií originální kfiehké dílko, které je
cenûno na v˘stavách a v prodejnách lido-
vého umûní nejen u nás, ale i v zahraniãí.
Dvacet pût let rozdávala svoje zku‰enosti
jak teoretické, tak praktické zájemcÛm
o tuto techniku zdobení. Vychovala fiadu
lidov˘ch umûlcÛ a zaslouÏila se o pokra-
ãování tradice zdobení a rozvíjení tvorby
hanáck˘ch kraslic.

Pravidelnû se zúãastÀuje ukázek lidové
tvorby pfii velikonoãních v˘stavách a lido-
v˘ch slavnostech. Koníãek v prÛbûhu její-
ho Ïivota pfierostl ve vá‰eÀ. Uspofiádala sa-
mostatnou v˘stavu v Galerii mûsta Blanska
a vystavovala na kolektivních v˘stavách li-
dového umûní v Brnû, Otnici, Zlínû,
Tfiebíãi, Znojmû, Námû‰ti nad Oslavou,
Plzni, RoÏnovû pod Radho‰tûm, Hradci
Králové, Olomouci, Vsetínû. V zahraniãí
zastupovala na‰i republiku v Nûmecku,
Itálii, Rakousku, ·panûlsku.
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vala a konzultovala svÛj rukopis s pracov-
níky etnografického muzea v Brnû. Zde se
nauãila zachovat barevnost kraslic, ãistotu
projevu a dodrÏování tradiãních postupÛ ve
spojitosti s nov˘mi smûry a trendy zdobení.
Za léta tvorby vznikl osobit˘ rukopis a její

ANNA DRAÎILOVÁ: 
KÒLAJ SA VAJÍâKO KÒLAJ

Krásné, originální kraslice p. DraÏilové.


