
Profesní životopis pana Josefa Janulíka z Josefova

Josef Janulík se narodil 7. 2. 1926 v obci Kostice na Podluží. Otec se živil remeslem a

provozoval nevelkou kolárskou dílnu v níž opravoval a vyrábel kola, príležitostne také stavel

vozy. Vedle dílny se rodina, jako ostatne mnohé jiné, živila z nevelkého zemedelského

hospodárství. Dílnu a hospodárství mel po otci prevzít starší bratr, takže se Josef mohl

rozhodnout pro budoucí povolání podle své vule. Lákaly ho tehdy automobily a zámecnická

práce pri jejich opravách, kterou provozoval kterýsi zrucný soused. Ovšem válecné léta

provozu aut príliš neprála a tak se otec rozhodl, že syna pošle do ucení na ševce.

Pocátek 40. let dvacátého století byly na Podluží stále ješte dobou plného rozkvetu

lidových kroju. Prestože se z hlediska zdobnosti, materiálu a barev dostávaly za svuj zenit a

smerovaly k prebujelosti a zjednodušeným formám, z hlediska zastoupení jednotlivých

soucástek se nic nezmenilo. Nadále se témer výhradne chodilo ve remeslne rucne šitých

botách. Do práce byly pevnejší a hrubší, na svátek zjemné kuže, peclive vypracované,

zdobené vyšíváním barevnou nití a vyrážením mosaznými cvocky, na podpatcích opatrené

mosaznými podkuvkami. Patrilo k životnímu standardu a osobní reprezentaci mít alespon dva

páry bot (do práce a na svátek), casto doplnené o mestské strevíce.

Svoje tri ucnovská léta si Josef Janulík odbýval v dílne Františka Bartoše v sousedních

Tvrdonicích, v prostredí prosyceném tradicí. Nošení krojové obuvi zde patrilo k záležitostem

zcela bežným, což sebou neslo nejen výrobu nových kusu, ale stejne tak jejich opravy, jako

bylo podrážení, okuvání a také prešívání straších kusu. Zcela kuriosní byly opravy po druhé

svetové válce, kdy krajem prošla ruská fronta a po ní zustala spousta ženských bot bez svých

jemne skládaných varhánkových holení. Vojáci je totiž urezávali z oduvodnením, že se jim

budou hodit jako mechy k harmonice.

Za léta ucení v tvrdonické dílne se pan Janulík naucil všechno potrebné k výrobe
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krojové obuvi a také neco navíc. Predevším trpelivosti a citu pro detail, jak sám podotýká, to

když ho mistr hned po nástupu nechal celý den rovnat staré hrebíky. Postupne se však

dostával i k nárocnejší práci a pres opravy podrážek a pribijení floku a kramflíku se dostal

k vykrajování jednotlivých dílu, podlepování holení. Zde ceká každého ucne tvrdá fyzická

zkouška pri jejich otácení vnitrní stranou ven. Následovalo vyšívání, ozdobné vrapení a

sesazování svršku a podrážky. Vše se delalo rucne, dokonce i šití, ke strojum se dostal teprve

v dospelosti. Z ucnovské školy, kterou navštevoval jednou týdne v Hodoníne, prinášel do

dílny nové poznatky, dotýkající se predevším moderních mestských bot, jejich strihu



ozdobného vyrážení a prošívání. Po skoncení ucení již znal a ovládal všechny postupy

potrebnými k ušití mužské a ženské krojové cižmy a také krojových a módních strevícu.

Válecná léta mu zabránila založit si vlastní živnost a tak zustal v mistrove dílne a

vydržel zde až do sklonku roku 1945, kdy byl písemne vyzván k nástupu do správkárny firmy

Bata v Tvrdonicích. Zde se venoval prevážne opravám a po konsolidaci pomeru a prevzetí

provozovny Okresní prumyslovým podnikem Breclav (OBNOVA), také samostatné výrobe

obuvi. V padesátých letech využil možnosti navštevovat Strední školu pro pracující

v Breclavi, kterou také úspešne zakoncil maturitní zkouškou.

Dalším významným pusobištem pana Janulíka byl Lanžhot. Zdejší dílna se pod

patronací ÚLUV zamerovala na výrobu krojové obuvi jednak z Podluží, ale také dalších

regionu Slovácka a Ceské republiky. Za 25. let pusobení v dílne obul bezpocet souboru,

dechových kapel i jednotlivcu. Práve zde se seznámil a osvojil si výrobu dalších typu krojové

obuvi ze sousedního Dolnácka, Hanáckého Slovácka, Hornácka a jiných. Kjeho znalostem

patrí volba a úprava strihu boty, vhodného kopyta a druhu vrapení u ženských cižem,

vypracování ruzných zpusobu a vzoru ozdobného vyšívání a zdobení vybíjením. Dále barvení

podrážek, osazení ozdobných podkuvek a strapcu.

Behem svého pusobení v ÚLUV se pravidelne úcastnil souteží a prehlídek v nichž

obsazoval prední místa. Jeho zkušenosti a zrucnost byly v roce 1983 ohodnoceny udelením

titulu Mistr lidové umelecké výroby v oboru krojový obuvník.

Po zmene politického režimu v roce 1989 zapocal s budováním vlastní dílny

v Josefove, kde v práci pokracuje dodnes. Zde také nastala jeho nová práce se zaucením a

vyškolením svých nástupcu, kterými se staly jeho dva vnuci David Janulík a Martim

Tomaštík. Oba jsou absolventi Stredního odborného obuvnického ucilište ve Zlíne a soucasne

odchovanci svého dedecka. Díky nemu si osvojl1ivšechny techniky a finesy rukodelné výroby

a mohou se stát dalšími nositeli tradice. David ve vlastní dílne a Martin spolecne se svým
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dedou a soucastne ucitelem.


