
n

Krnlochvllim liMorhv' M M" - iw-n- y

? niAji pian prM" IIPI #

Iřuvoni
i'Žen

Jt i I t řMaM #tl'') iefrl'll

fttmbht hioi iír#kra( tt"i n filMwaM HmhU latlnl'
Iťiff lállMf taatlítl Jjl t4 n Mel h Jf MbI N#ff Al#t# rfwlitl#

abf Hvíhl h f H Jm( fífilofm Jifl tfnl flf Hkim

4 hMmMt h fříítb(jKři a tMH ma(ianl ehod řtll nfml

i'iřini#rn rm unav iukí Mirif m ptiiu Jt jim

pln hni f řiblelí jf' )fhy řf'a Jib přl4ffi# lrf Na

m titán wUbf mtj(itvjtn f rk'iťli't l4řalfrf'i n}M§ 9tnt%
ftil#-bí- i rřbrvÍ!iffMí laíwíř Itlmí f túnUf ln tUrlf v inť

ehf $ ktitkfmt i1%f li m N (Utí fř4nc# j vřrfuk Mitfc I

ftí Jwin líky m lmhf ti w N4íř íl J" kř (ikilfImrlfivařtťřb Wor!! Mrak tU hl Jton Hit iv oUif r bo

fbf ji n Kl#ř!(f i ií-b- %h má lřtáboo
l4tla i fifl í(t!#ay fyrt J#r gřf iff r jt rlotM flíif II dobf
araianl (ldl tylo vyliv af N#if uf lř v i J#il by fnoM
řb#fc takurfio rtrnbn rlávaMlak Jk# mjf Mtlif to vl

fl# 0 Ihli úhih Jíl nim #nti)f JmI Ml'ttlitMi ťfilna
abyrhrtna Jl +] ?nf t i hUt uU iIřiiij( a prU

1'ffxlťri tfc fllkii jm leby Sofi a níil Idikdiv Jhif

tuh Farmim a 15 ullrc Omalui

S

Nni4llttf i tHlfH ItMd

i#a ft Utni?

Mtní " hoiho j# Uni-nikov- j

VU" fkyM mlfcoj
lljfírnf fdy

h-h- tiho liřplr
I' línik "lh j r ri4
řkím tUÍ U-t- ř hrdInl UA
k hi 'nn lrrli i áll A til
a díl rr h m tm r4ll It 1 1 r al
"i klk tUll f h pfífáf thUit'
thUtnif"
Nají li Ifjttiák "tnthtť la

ínt ři4ptfi(i d ťlim bUnickím a

ilitifd pín lfU i
ápj--

:

Na 1 hřM H4
liím lrhi
m ♦pffřtt

7 p'Hffírlit i Hanák fttr r
d'li l a j hř ti t vniuií t
htm iel iUn porít hr Jolí fa prý

a Haoák j ml na kaMý tn jak

fl pfinirka:
Ni1 h'lrltJn
řiil'1 II an4r #
I l t ni Uj

V

ti rh"iřmi
Jak rbl lak lUkciani

JnOi na! laiDivn bani
rb'tliiii 4? anf

a rm'tfant
llaník mlfrtimj g%t

li a fim (

n máh vrrot sall

Jrnr4J Jii h laky maj

'f ilmlf jf Jn

ltnar lt a4 ra I

J I t(l!J'J
Pii lom %UU jak viděli neza- -

pornene Hanák na povinnou iktu
která mu káJe o osobách vy Uích
mluvítí v množném ÍUIc

Kl- - rá Hanačka neumí "dobréth
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O flegmatické povaze Hanákově
vypravuje se hojně anekdot

V noci strhla se strašná bouř
ka Vítr burácel bleskv len ki-S-

j t
ly a hrom bil až se všecko otřá
salo Zena budí muže ienž si
ěkně pochrupuje: "Staré pro
ÍJoha staré deť je sódné deíi"
lanák si protře oči nadzdvihne
hlavu a ptá se: "A jož tróbile?"
'oněvadž ještě "netróbile" na

soudný den spí si pěkně dále
Tři Hanáci vyptali si kdesi "ve

světě" nocleha i ustlali i trn ví
stodole V noci vypukne oheři a

chytne se i stodola První jenž
se probudil burcuje své kamará-

dy: "Stávémekamarádi deť ho- -

í" Druhý: "Deť řás to snad1

nenechajó zhořet?" Třetí: "Že
se vám chce pořád tó paščekó
mlátit!"

Hanák vracel se z hodů Stavil
se u kmocháčka a vypravoval jak
se dobře měl a jak se najedl U

kmocháčkC právě sedali k večeři
a pobízeli milého kmotra aby šel
s nimi "Nepudo debe ste mně
bažanta dávale"— "No trocho ké--

ške se zemákama přece běste mo-hl- e

s nama pochlpatl" pobízela
kmotra ''Eno čert be dobryho
nežral" na to kmocháček přisedl
a jedl za čtyry Najednou tabule
v okně břink iakobv ii kulkou

prorazil Kmocháčkovi přílišným

napjetím břicha utrhl se knoflík
na vestě a takovou silou do okna
vletěl jakoby jej vystřelil — Gu- -

rážnost hanácká: "Nésó-l- e tam
zhorta na ně só-l- e cóřnem"
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Maňjí na !r-Ja- ko

voják maže si hráli na pá
na: Wenkne ostrohama jako Miko-lá- J

a poručí lenkířoví: "&enk
ain trufik vain co nélep&i mál:"

potom
nelwido J4 vir nu břm ho lihat
al jako prinl tUem wt%l

k jfl'tam
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Že Hanáci mají zvláštní svoje
podřečí jest vůbec námá věc a z

ukázek svrchu položeních patrná
vždyť i kozy tam mekají po lu- -

nácku LeŽÍ-l-i taková mlsná ko-

za pod višní a řvěŽÍ vonná větvič
ka se nad ní sklání jen jen jí do-
sáhnout: myslíte že koza vstane
a po ní se natáhne? I chraniž
Bfih! Toužebně poSilhávaiíc na
horu ale jsouc příliš pohodlná
aby vstala zasteskne si jen: "Dt--
:e bel hák!" A vedle ní leží její
an manžel kozel má také na

Šťavnatou větvičku laskominy ale
též nechce se mu vstáli pročež
dává velice vážnou a víznarnnou
odpověď: "Debe bel — bel be!"
Inu hanácká flegmatická to krev!
Skoro podobně choval se ten ta- -

tík co byl se svým synkem v lese
na dříví Vida hromadu dříví
před sebou starý Hanák zadrbal
se za ušima a povídá: "lářko
7raacko: já staré te slabé — pu
dem doni!" Svnek nedal se dva
krát pobízet a £Ii Přišli domů a

spatřili na stole plnou mísu bu- -

chet To najednou viela do Ha- -

náka kuráž a síla i zvolal srdna-
tě: "Francko! iá chlao te chlan

# r -

me te bochte sníme!"

Touha po buchtách vviádřena
také v následujícím žalmu:

Z hlubokosti své třJkotl
volám nu váa tetko:

upcíto ml velko" bochto

trnek do prostředko

Hanáci též rádi jídají "šeške"
(knedlíky) Jeden Hanák snědl
jich na posezení obyčejně jede
náct Jednou však pravil k ženě
své: "Te matko poslechni: já
so celé nemocné a nemám drobka
chótke na jidlo vař tech Sešek o

jedno miň ale možó bét třeba ka-pin-

věčí " A včel je chodák ce-

lé smotné že ledi (lidé) nalhale
jak be bel řekl: "ať só jednó tol-ky- "

(Aby byly ještě jednou tak
velké)
Známo jest Že Hanačky zvlá-St- ě

"držijó na parádo" Mívají
kordulky i zlatem protkávané Ale
ani Hanák není prost vší marni-
vosti Neboť když měl jiti na

rajchsrát s velkým sebevědomím
si zadeklamoval:
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Jako ri4 mnoha jinoch tnNbrri
na Morav luk i t )iioimmi
gvonívajf podn proti mralnftm
lacVl ivoník dodává vždy po ano- -

pl lita A chytrák ívotifk aby
rtCNiné mnoho anoprt nabral ivonl
laké kdykoliv nikdo v lírokm
klobouku jrmnl fikají mu' fja
ko v črthich fntkt} k Dukova

nftrri MíH K!o therl hílí
lavné uvfUn vímí na hlivu
klobouk lírokoij atfihon a

kfiíj jvolna k I)kovanftni --

ihned uilylíi xvony hlaholili

Kdo pot liAf t VntsUitv toho

poznil o JIuhm trku Iřt tm ani

legitimace ntmíi
vi diví c Miitían5

I dávají koAftm "yna" Voli-vá- ť

tam hospodif na iiltdína:
"Valinto daj kufíovi syna (i'-na- )

pojechuniy na kurnidíu"
Na tito kratochvilné pouti ne-

lze nám nezastavili sena požehna-
né Hasí oplývající mlékem a

atrdí kypící vtipem a humorem
Na Hané soustředěno jádro Mo-

ravy a bodří IIasXu jsou jejím m

A jakž by nebyli? Pše-

nice se jim rodí tolik Že by se z
ní mohlo napéct "bochet s ma-

kem" pro celou Evropu a jeSte by

zbylo a když Hanák v hrdém vč-do-

o sobě řekne: "Mtimt me"
—pak vari svétel neboť tak blaŽe-n- ř

nežije se nikde jako na Hané:

Ve Veíkové v Prootijo6
také v KromlMo
1'od boriíce a Haniícc
med a mlíko H2ó

neb je Hanapocbnanil
celá Pelcstyna
nechto křt-k- schoii jazekc
oalt-t- nám vlnal

Dovede si vykračovali Hanák

když se hodí do parády červené

koženky (plondre nebo baně) až

po kolena po obou stranách střap-
ce klobouk s pestrými pentlcmi
vyšívaný" kožich— toť jeho chlou-- j
ba Ostatně vizme jak jej líčí

písnička:
Uanák se laklo poznává

Seiokygatft mi
a koióAek vedrané
a dfdma ocátk&ma
klobfJk jak na plní mfatc
bote na koUke-n- lc víc—

pái na břocbo decke
náifiriíto obryse

To je pravda: opasek musí mít

jednak aby měl kde ukládat svoje
stříbrfláky kterých mívá na man-cár- y

jednak aby ho mohl staho-

vat a popouStět dle toho jak so-

bě velí žaludek
Musíme ovšem s politováním

připomenout! že za našich prosa-ickýc- h

dob i malebných krojů ha-

náckých stále ubývá tak že nali
potomci budou je znáti bezpochy-

by jenom z doslechu

Vizme též jak nezapomenutel
ný náS K Havlíček vylíčil flegma
tickou povahu Hanákovu:

IlantSk velká panik
itřžka vekrtfoje
Jedno nobo droh?
k předo puitrkoje

Jadrný vtip a humor jsou Ha-

nákovi vždycky na snadě O pří-
klad není zle: "Debe nebelo re-b- e

nebelo be máčke" pravil Ha-

nák vida opilce se váleti v bláti-

vém příkopě

Ačkoliv Hanáci jsou takto do-

bráci od kosti a ani kfiřeti neublf--
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HambursKo-Amo- r akciová paropl spol

Přeplavní reny:

Po parolodích expresních nejrychlejSí jízda přes moře za 5 dní ar h

Po parolodích expresních
pravidelných
Union Unie

Haltlmoraké linie
Ilaltlcké linie do

7 Npw Yorku % llftmhnrbn
do Hamburku do Npw Yoram

'I2U0 #3800
10000 tj8fj0
f'J7U0 I3U60
tlttoo

Slitina 12700 te Štětina $34 m
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