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... výroba mužských
lidových krojů
... men´s folk costumes

M

arkéta Maláníková se zabývá šitím krojových součástek podlužáckého kroje a jejich vyšíváním.
Pochází z Dolních Bojanovic, z rodiny s dlouhou krejčovskou tradicí. Její pradědeček byl uznávaným krojovým krejčím, babička vynikající vyšívačkou krojových součástek. Tato tradice pak ovlivnila
a nasměrovala její životní dráhu. Vystudovala Střední odborné učiliště uměleckořemeslné výroby v Praze, po ukončení školy pracovala s prarodiči pro ÚLUV. Šije a vyšívá zejména mužské nohavice, lajbly
a šátečky, vedle toho však zhotovuje i součástky ženského podlužáckého kroje. Tradiční nohavice se zhotovují z červeného sukna a bohatě zdobí šňůrováním a výšivkou. Markéta Maláníková je šije na základě
individuální objednávky na míru budoucího majitele. Výzdoba je vždy jedinečná, objednatel si vybírá
z velkého množství vzorů, z nichž některé jsou i více než sto let staré. Výrobky Markéty Maláníkové prezentují především majitelé a nositelé těchto oděvních součástí, kteří je oblékají k různým příležitostem.

M

arkéta Maláníková comes from the village of Dolní Bojanovice. She makes and embroiders folk
garments from the ethnographic area of Podluží. She comes from a family with long tailor´s tradition. Her great-grandfather was a renowned tailor making folk costumes, while her grandmother embroidered them. This tradition influenced and directed her career. She graduated from the Vocational School
of Arts and Crafts in Prague and after her study, she worked with her grandparents for the Centre of Folk
Art Production. Now she makes and embroiders men´s trousers, vests and decorative scarves, but she
also makes folk garments for women. The traditional trousers are made from red cloth and they are richly
embellished with decorative cords and embroideries. Markéta Maláníková makes the garments to order
and to the individual measurements of the future owner. The decoration is always unique; the customer
can choose among a plethora of patterns, some of which are more than one hundred years old. Markéta
Malaníková´s products are presented mainly by their owners who wear them on different occasions.
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