
strana 2  PROSTĚJOVSKÉ HODY 19. září 2007

Prostějovské hanácké slavnosti byly jubilejní pětadvacáté 

Nedělní poledne bylo mimo jiné ve znamení tradičního přijetí zástupců národopisných souborů 
a hudeb, které na Prostějovských hanáckých slavnostech vystoupily, starostou města Janem 
Tesařem, který nad celou akcí společně s hejtmanem Olomouckého kraje Ivanem Kosatíkem 
převzal záštitu. Zasedací místnost starosty tak ožila mimo jiné vystoupením  muziky folklorního 
souboru Klas Kralice na Hané.  (pud), foto: Y. Pudilová 

Lidovou vypravěčku Marii Pachtovou z Vyškova, jejíž vystoupení k Prostějovským hanáckým slavnostem již neodmyslitelně pat-
ří, vyzvali do kola starosta města Jan Tesař i místostarosta Alois Mačák. „Paní Pachtová je milá, stále usměvavá žena a skvělá 
tanečnice. To, co jsme spolu tančili, bylo něco mezi dupákem a vesnickým kvapíkem. Paní Pachtové jsem se omluvil za svoje 
netradiční pojetí folklorního tance a slíbil jsem jí, že do příštích prostějovských hodů jej vypiluji,“ uvedl místostarosta Mačák.  
 (pud), foto: Y. Pudilová

Stylově oblečená Alice Gregušová, ředitelka Kulturního klubu u hradeb DUHA, předala všem 
účastníkům setkání perníkové srdce s Hanačkou.  „Letos jsem byla požádána, abych vzhledem 
k tomu, že Prostějovské hanácké slavnosti jsou jubilejní pětadvacáté, připravila něco speciální-
ho. Tak vznikla Hanačka na perníkovém srdci,“ uvedla perníkářka Marie Melšová. Perníky peče 
a zdobí přes 30 let, zhruba polovinu této doby i pro Prostějovské hanácké slavnosti.
A v čem tkví tajemství jejích sladkých výtvorů? „Je to o trpělivosti. Pokud chcete hezké perníky, 
nesmíte nic uspěchat a hlavně - musíte je dělat s láskou,“ dodala perníkářka, která na závěr 
prozradila recept na perníkové těsto, který roky používá: 65 dkg hladké mouky, ¼ kg cukru, 10 
dkg medu, 5 dkg Hery, 4 lžíce, lžíce sody, perníkové koření. Těsto uhnětete, necháte dva až tři dny 
odpočinout a před vložením do trouby vyhřáté na 200 oC potřete celým vejcem.  (pud), foto: Y. Pudilová 

„Nikdy bych nevěřila, že vztahy mezi Čechy a Slováky 
zůstanou i po rozdělení republiky tak vřelé,“ vyznala se 
Hanka Kleinová, vedoucí souboru Folkmarčanka z Velkého 
Folkmaru na východním Slovensku. Jeho členové projevili 
zájem zúčastnit se některého z folklorních festivalů v České 
republice a to, že nakonec zavítali do Prostějova, si nemohli 
vynachválit. Při této příležitosti také předali starostovi měs-
ta upomínku na svůj pobyt u nás. (pud), foto: Y. Pudilová 

Prostějovské hanácké slavnosti zpestřilo více než 200 stánků, ve kterých 
převažovaly výrobky lidových řemeslníků.  Foto: Y. Pudilová 


