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                  Kdysi se před Velikonocemi klabávalo i na Pančavě. 

 

 



     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, podle kalendáře je už sice jaro, ale za oknem to 
vypadá spíše dušičkově. Počasí, že by ráno ani psa nevyhnal, nás vypro-
vokovalo k vydání letošních prvních Příluckých ozvěn. Moje sobotní aktivi-
ty sledoval pozorně starší syn, který je momentálně v komplikovaném 
věku a po chvíli prohlásil:“ Proč to děláš, vždyť to stejně nikdo nečte.“ Tož 
ho neposlouchejte a čtěte. Přinášíme Vám povídání o knihovně, o našich 
akcích a malý výlet do historie firmy Rudolfa Jelínka. Hezké a spokojené 
Velikonoce, radost a dobrou náladu Vám přeje za celou redakci           
Jožka Novák.   

KNIHOVNA PŘÍLUKY 

  Knihovna v Přílukách sídlí na adrese Dolní dědina č.26, což je  
hned pod kapličkou. Byla slavnostně otevřena dne 11. květ-

na 2010 jako pobočka Krajské knihovny Františka Bartoše 
ve Zlíně. 

Provozní doba knihovny je vždy v úterý od 10 do 12 
hodin a  ve čtvrtek  od 15 do 17 hodin. 

Omezeně zde jezdí trolejbusová linka 11 g. Návštěvníci knihovny jsou 
překvapeni příjemným a velmi pěkným prostředím. V měsíci březnu jsme 
přivítali čtenáře s pořadovým číslem 80. 

K 1.1.2012 měla knihovna 
3532 knih. Není zde a 
z kapacitních důvodů taky 
nemůže být, úplný výběr knih 
jako v krajské knihovně, ale 
návštěvníci oceňují komorní 
prostředí, klid při výběru a 
snadnou dostupnost knížek. 
Je zde také možnost přístupu 
na internet zdarma.  



Krajská knihovna ve Zlíně 
pravidelně čtvrtletně doplňu-
je kapacitu knihovny o kniž-
ní novinky. Knihovna 
v Přílukách odebírá měsíčně 
časopis Zahrádkář a čtvrt-
letně společenský časopis 
Krásná z nakladatelství 
Krásná paní.  

 

 

Výhodou je také možnost prodloužení vypůjčených knih na mailové adrese 
knihovny: knihovna.priluky@centrum.cz V knihovně je mnoho zajímavých 
knih různých žánrů, jak pro dospělé, tak pro děti a každý čtenář má mož-
nost výběru podle svých zálib. Rodiče zde najdou klasické pohádky a říka-
dla pro nejmenší děti a pro větší děti je zde spoustu čtivých knížek jak 
z beletrie, tak z naučné literatury pro mládež.  

Knihovna má své stálé 
čtenáře a ten, kdo se 
sem naučil chodit, chodí 
stále. Máme také čtenáře 
i z jiných částí Zlína. 
V poslední době si našli 
do knihovny cestu i oby-
vatelé nové zástavby a 
co je potěšující – vodí 
s sebou i své děti. 

 

knihovnice Dana Perničková 



PRO TY, CO NEBYLI S NÁMI – HISTORIE FIRMY 
RUDOLF JELÍNEK  1.část – 1880 až 1921 

Společnost RUDOLF JELÍNEK navazuje na více než 
400letou tradici výroby destilátů na Valašsku. První 
písemný doklad o existenci palírny se nachází v urbáři 
vizovického panství z roku 1585, byť se vztahuje k 

pozdější době (polovina 17. století). V tehdejší době se pálilo z pivních 
odpadků, později se k nim přidalo obilí, z něhož se vyráběla žitná.  

Kolem poloviny 18. století se ve výrobním sortimentu 
objevila později tak slavná slivovice. Od počátku 19. 
století výroba slivovice díky státním prémiím nabývala 
na významu. A vlivem příhodných klimatických 
podmínek se právě na Vizovicku mimořádně daří 
ovocným stromům, především švestkám.Řízení palír-
ny navazovalo na tradici z doby feudální, takže někdy 
majitel podnik přímo neprovozoval. Už před rokem 
1880 se tak v Eichenově palírně objevuje předek 
slavného rodu Jakub Jelínek, který měl na starosti 
výrobu, a nedlouho po něm také jeho syn Zikmund 

Jelínek, o němž víme, že byl v letech 1882 - 1886 jako velmi mladý (na-
rodil se roku 1859 v Luhačovicích) ředitelem palírny. Roku 1891 se 
přistěhoval z Hranic jiný mladý muž sedmadvacetiletý Karel Singer a 
velice rychle se prosadil. Nejdříve si na přelomu let 1892 - 1893 pronajal 
od Šimona Frische jeho palírnu a záhy podnik rovnou koupil. To se stalo 
roku 1895. Příchod Zikmunda Jelínka a Karla Singra do Vizovic se kryje s 
významným zlomem.. Doposud byly švestky zpracovávány sušením. Na 
trh vstoupily konkurenční bosenské švestky a tak zaměřili propagaci 
pálení slivovice. Na přelomu 80. a 90. let 19. století se objevuje Zikmund 
Jelínek jako hostinský v hospodě Františka Pravdíka ve Slušovské ulici čp. 
425 a nepochybně již tehdy promýšlel otevření vlastní palírny. V roce 
1891 si pronajal pozemek za Chrastěšovskou ulicí a i přes nepříznivý 
postoj  vizovické radnice na něm nechal vystavět "výrobnu lihových 
nápojů" a skladiště. Přes veškeré úspěchy však Jelínkův podnik nemohl 
zatím konkurovat palírně 



ve Štěpské ulici. Karel Singer úspěšně 
rozšiřoval výrobu, takže již roku 1902 
bylo v závodě přistavěno patro, v roce 
1913 došlo ke zřízení nové destilace. 
Značka "První vizovická pálenice Karla 
Singra" brzy šířila věhlas valašské sli-
vovice a borovičky daleko za hranice 
Moravy.  

Úroda ovoce v 90. letech 19. století překračovala potřebu obou palíren a 
tak se zdejší rolníci rozhodli vzít osud do vlastních rukou a zřídit vlastní 
palírenskou firmu. Sdružili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův 
mlýn u silnice k Zádveřicím a zřídili u něj roku 1894 palírnu. "Rolnický 
akciový závod ovocnářský Vizovice" neměl dlouhého trvání, už v roce 
1898 pro nedostatek kapitálu a patrně také nedbalé vedení zanikl, ale 
zkratka společnosti RAZOV se stala ceněnou značkou, které užívalinoví 
majitelé.   

V roce 1902 zahájil výrobu destilátů Mořic Weiss a to na pozemku vedle 
Jelínkovy pálenice za Chrastěšovskou ulicí. Z. Jelínek, který postupně 
přesouval výrobu ke svému domu ve Slušovské ulici, nakonec kolem roku 
1910 M. Weissovi tento provoz prodal. V roce 1912 založil svou palírnu 
Jan Hába, v roce 1923 František Kalenda a téhož roku vznikla i palírna 
Hospodářského spolku. Ještě v roce 1927 vznikla palírna Josefa Bajera a 
roku 1931 Antonína Kalendy. 

Zajímavým vývojem procházel ve 20. letech podnik Zikmunda Jelínka. 
Dvaašedesátiletý zakladatel firmy odešel roku 1921 na odpočinek a 
přenechal řízení svým synům Rudolfovi a Vladimírovi. Ti na počest otci 
nechali registrovat firemní název "Zikmunda Jelínka synové". Ještě v roce 
1921 koupili od Emila Kopeckého nepříliš prosperující Razov, aby tu 
přenesli část výroby.  Záhy také bratři Jelínkové přikročili k budování 
vlečky do závodu, v dalších letech vyrostla na Razově nová palírna, desti-
latura, kvasírna, čtyři skladiště a ostatní provozy.V roce 1926 se bratři 
rozešli.  



PŘÍLUCKÁ TRNKA 2012 

18 vzorků čekalo letos na účastníky tradiční Přílucké trnky. Obavy organi-
zátorů byly rozptýleny velmi slušnou účastí milovníků tradičního valašské-
ho nápoje – slivovice. V útulném sálu hospůdky U potoka se degustovalo  
jako obvykle dvoukolově. Podávané dávky slivovice byly proti minulým 
letům o něco menší, ale to nic neměnilo na dobré náladě všech přítom-
ných.  Po prvním kole byl podáván guláš paní hospodské, který je vyhlá-
šený na obou březích řeky Dřevnice. Druhé kolo bylo ve znamení zvýše-
ných aktivit některých účastníků a vtipné hlášky se množily jako houby po 
dešti. Ochutnal se poslední vzorek a došlo na lámání chleba v podobě sčí-
tání bodů. Letos se neprováděly žádné čáry máry s vrháním kostek, či 
šipek , ale každý, kdo chtěl svojí slivovici přilepšit, tak jí jednoduše přidal 
5 bodů. Sečteno a uzavřeno. Výsledky byly pro někoho překvapující. 

1. místo - Antonín 
Chmela  - 214 
bodů 

2. místo - Vlastimil 
Vlček   - 212   
bodů 

3. místo - Mira 
Rumíšek  - 209 
bodů 

 

V soutěži "Poznej si svoju" slivovicu si tři soutěžící opravdu poznali svůj 
destilát. Muselo dojít na nespravedlivý hod šipkou, který určil vítězku, paní 
Šerou z Louk, které patří i velké díky za napečené vdolečky. Přišly velmi 
vhod. Poděkování patří taky všem, kteří se podíleli na organizaci, děvča-
tům za roznášení vzorků a Laďovi Plevovi za hudební doprovod.  Ten  si 
odnesl i krásné 5. místo za tradiční vzorek slévané z vodění berana. Se 
svým vzorkem, ovšem dopadl hůře a musí příště lepší čistit bečky…     



EXRURZE K JELÍNKOVI 

 Bydlíme sice všichni co by 
kamenem dohodil, ale podí-
vat se ve výrobním závodu 
RUDOLF JELÍNEK byl z nás 
asi málokdo.  Slovo dalo 
slovo a 24. března jsme 
vyrazili směr Vizovice. 
Všichni jsme se těšili na 
jízdu vlakem, ale ouha byla 
výluka a jezdila náhradní 
doprava v podobě autobusů. 
Smutný byl hlavně pan 

Hrůza, který si dokonce už koupil i lístek, neboť nejel vlakem 30 let. Cesta 
rychle uběhla a my se ocitli po pěší túře kolem plotu vizovické firmy před 
hlavním vstupem do objektu. Za chvíli nás přivítala mladá průvodkyně a 
začala exkurze, která obsahovala: videoprojekci, představení destilační 
kolony firmy Arnold Holstein, muzeum R. Jelínka, expozici Whisky, egali-
zaci (obří sudy),  degustační místnost  a ochutnávku 3 druhů. 

U destilačního zařízení, které je osazeno technologií německé společnosti 
Arnold Holstein byla první zastávka. Všechny pobavila Lidka Bařinková, 
která se na dvoře u starého nákladního auta ptala, kolik takové zařízení 
stojí. A tvářila se u toho jako bohatá Přílučanka, která na to má. A ta 
samá paní se na začátku u placení vstupného ptala, kolik dostane jako 
seniorka slevu. V muzeu byly vystaveny rozličné exponáty, mimo jiné i 
model celého areálu, starý destilační přístroj a taky různé bylinky a koření, 
které se přidávájí do výrobku. Zajímavé to bylo i ve whiskárně. Je tam 
spousta skříněk a členové klubu v nich mají schovány láhve s alkoholem. 
Skříně jsou opatřeny železnou petlicí se zámkem. Průvodkyně byla velmi 
sečtělá a dokonce věděla, které trnky jsou nejlepší na buchty. 
Samozřejmě ty velké. Povídání jsme zakončili ochutnávkou. Podávala se 
luhačovická bylinná, meruňka a likér švestka. 



VELIKONOČNÍ OKÉNKO                                                                            

Ke starým jarním obřadům náleží obchůzky mládeže s velikonočními 
řehtačkami. Zvláště v jižní části Valašska se ještě do nedávné doby za-
chovávala organizace chlapců, kteří hrkání provozovali. Chlapci školního 
věku se k této slavnosti připravovali již po celé postní období. Celou orga-
nizaci "klepáčníků" vedli dva "páni", stávali se jimi nejstarší chlapci, kteří 
se v minulých letech obyčeje účastnili. "Tragáčníci" začínali obchůzku s 
řehtačkami na Zelený čtvrtek a končili na Bílou sobotu.                 
Obchůzky začínaly časně ráno, proto chlapci po celý čas spávali společně u 
svého vedoucího. Používali několik typů zvukových nástrojů; nejobvyklejší 
byly pojízdné "tragače", ruční "valchy" a kladívkové "klepáče".                                   
Na Bílou sobotu vesnici obcházeli s kabelami a vybírali odměny. 
 
Získané dary si chlapci rozdělili mezi sebe. Dělení bylo výsadou "pánů", 
kteří si ponechali větší část pro sebe. Kromě vajec dostávali "tragáčníci" 
sušené ovoce, pečivo a poměrně vysoké peněžní dary. 

LEGENDA O TRADICI MALOVÁNÍ VAJEC                                                                            

Když Ježíš se sv. Petrem chodili po světě, 
přišli jednoho dne do statku a poprosili hos-
podyni o kousek chleba. Ta však neměla ani 
skývu. V tom uslyšela kdákání slepice, 
seběhla do kurníku a našla vejce. Upekla ho v 
teplém popelu a nakrmila jím pocestné. Když 
odešli, chtěla smést ze stolu koštětem 
skořápky. Jaké bylo překvapení, když uviděla, 

že se proměnily ve zlato. Selka potom každého pocestného častovala vej-
ci, ale žádná skořápka se ve zlato již neproměnila. Časem začala vejce 
rozdávat na výroční den návštěvy oněch obou pocestných.  
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