Představuje se Vám znalec a sběratel staročeských lidových krojů, člen
Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích
Bc. David Blažek – doplnění filmu uvedného v pořadu ČT 1 Toulavá kamera dne
29. 6. 2014:
Od druhé třídy jsem začal chodit tancovat a zpívat do folklórního souboru Malý furiant v Českých
Budějovicích. Právě zde se zrodila má láska k tradicím, folkóru, národopisu a hlavně k lidovým
krojům.
V 15 letech jsem dostal od kamaráda starou
malovanou truhlu a protože jsem věděl, že se do ní
dříve ukládaly kroje, začal jsem patrát po nějakém
kousku kroje do truhly. Já pocházím z Českých
Budějovic, tak první kroj byl doudlebský, který se
u nás v regionu nosil. Oba rodiče pocházejí
z Veselska a tak druhý kroj byl blatský. Truhla byla
ale pořád skoro prázdná a tak jsem ve sběru krojů
pokračoval.
Samozřejmě, že se mi scházely i kroje neúplné
a tak s pomocí mé babičky jsme je dávali
dohromady. Později mi babička řekla, že jsem dost
šikovný nato, abych se naučil šít sám na mašině.
Nějaké základy v šití mi ukázala, ale hodně věcí
jsem se učil jak se říká „ pokus a omyl“.
„Když se chce, tak všechno jde“, se u nás v rodině
říkávalo. Tak jsem postupně začal zhotovovat střihy,
koukal na staré součásti krojů, které mi byly
předlohou pro nové. Pomalu jsem se začal
zdokonalovat a krojové součásti z mé ruky byly
pěknější a zdařilejší.
Také jsem se v 15 letech stal členem
Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích. Zde jsem poznal řadu
osobností, kteří mi byli dobrými učiteli a rádci,
právě ve věcech týkajících se krojů.
Před několika lety jsem se seznámil s baráčníky v Týně nad Vltavou. Zde byl zájem o ušití krojů
a tak začala naše spolupráce. Jsem velice rád, když kroj danému člověku „sedne“ a cítí se v něm
dobře. Snažím se šít kroje tak, aby se co nejvíce podobaly těm původním starým, ale hlavně aby
člověku slušely a cítil se v nich dobře.
Jsem velice potěšen, že jsem v této oblasti už známým odborníkem. Proto mě velice těší, pokud mě
někdo kontaktuje. Ať se to týká výroby kroje, jeho opravy, nebo jakékoli rady ohledně kroje.
Bc. David Blažek

Kontakt: Bc. David Blažek
Bzí 29
373 65 Dolní Bukovsko
E-mail: dejv.blazek@seznam.cz
Tel.:
774 218 935

Ukázky mé práce a aktivit:

Společná návštěva Prahy v krojích s procházkou po Karlově mostě
Blatský kroj – detail čepce vdané paní

Blatský kroj doplněný sváteční plenou

Tanečníci v blatském kroji

Ze soukromé sbírky krojů

Setkání se spolkem Orlů - Příbram

Ukázka pánského a dámského doudlebského kroje.

U šicího stroje...

S tetičkami na baráčnické rychtě

Přehlídka krojů v
Homolích

...i s komentářem

