
     

     Občasník Sdružení za zdravé Příluky    

                                PPPPPPPPŘŘŘŘŘŘŘŘÍÍÍÍÍÍÍÍLLLLLLLLUUUUUUUUCCCCCCCCKKKKKKKKÉÉÉÉÉÉÉÉ                                

                                                                                                                        OOOOOOOOZZZZZZZZVVVVVVVVĚĚĚĚĚĚĚĚNNNNNNNNYYYYYYYY                                                        
             Číslo 2                                                                           listopad  2012   

                       

  

 

  

 

 

 

                             

                             Minulý rok byl sv. Martin bez svého bílého koně.  

 

 



                   

     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, podzim nastoupil svou vládu a s tím je spojeno 
období, které máme všichni moc rádi. Martinské hody. Nedávno jsme si 
udělali ve Sdružení inventuru a zjistili jsme, že tento rok už vodíme 
berana po páté. U příležitosti tohoto malého jubilea jsme si pro Vás, kdo 
nám otvíráte, nabízíte pohoštění a přispíváte  každý rok do kasičky, 
připravili malý dárek. Co to je Vám neřeknu, ale napovím, že ho můžete  
využívat po celý rok. Co najdete V Příluckých ozvěnách? Přinášíme Vám 
povídání o  našich akcích, pokračování výletu do historie firmy Rudolfa 
Jelínka a něco o Martinských tradicích. Spokojené Martinské hody 
v kruhu Vašich nejbližších Vám přeje za celou redakci Jožka Novák.   

3.ROČNÍK PŘÍLUCKÉ HRANÍ 

V sobotu 23. června jsme se opět přesvědčili, jak je počasí při Příluckém 
hraní nevyzpytatelné.  Ráno bylo zamračeno, ale během dne už sluníčko 
dalo všem na vědomí, kdo je na obloze pánem. Letošní   třetí ročník se 
nesl v duchu několika změn. Nebyli živí pejsci, ale i bez čtyřnohých 
miláčků si malí i velcí návštěvníci přišli na své, neboť nabídka byla 
pestrá. Dva sportovní vozy vystavil ze své stáje majitel pneuservisu  Petr 
Kolář, přijeli hasiči Statutárního města Zlína, za MP Zlín se objevili hezké 
policistky na skútrech následovány ostrými hochy ze zásahové jednotky 
ROJ, přiklusali  i koníci paní Macíkové.  Lékařskou pomoc zajišťovali 
sestřička a zdravotní 
bratr z Českého 
červeného kříže. 

Jako noví hosté se 
objevili poprvé  
členové a členky 
Skupiny historického 
šermu SOLUTUS ze 
Zlína. Hoši postavili 
ležení a okamžitě se 
zapojili jako další 



stanoviště  

 do naší soutěže o 
tajenku. Děti 
musely, jak už 
bývá dobrým 
zvykem, obejít 10 
stanovišť. Některé 
soutěže byly 
z gruntu nové. Na 
přání Karla Kárníka 
jsme ponechali 
oblíbený trakařový  
slalom, který jsem 
měl tu čest si 
vyzkoušet jako 
jezdec na vlastní 
kůži. Mým pohonem byl ekologický a pivem chlazený dvouválec Laďa 
Pleva, který si odskočil na chvíli od moderátorského mikrofonu, kde jinak 
celé odpoledne exceloval a bavil přítomné vtipnými hláškami.  Jako 
každý rok i letos se malovalo na obličej. Zkrášlovací salón si pod 
slunečníky otevřely Eliška Vozáriková a Eliška Gogelová. Tetování a 
nehtové studio si vzala pod palec profesionální odbornice Jarka Plevová. 
Kromě toho bylo pro děti připraveno i malování na chodníku,  sportovní 
koutek a dětský koutek. Každou hodinu se ze správně vyplněných 
tajenek losovaly fotbalové míče pro kluky a maxi bublifuky pro děvčata. 

Zlatým hřebem odpoledne bylo šermířské a taneční vystoupení skupiny 
SOLUTUS.  Děti udělaly půlkruh a sledovaly, co všechno se dá dělat v 
odpoledním horku a s 20 kg brnění navíc. Po souboji následovalo taneční 
vystoupení.  Ke zdárnému průběhu přispěl zvukař Laďa, který 
prodlužoval hudební doprovod ukázky, aby toho děti viděly co nejvíce. 
Tanečnice už vysílením mávala křídly, že chce skončit, ale on na to 
nebral ohledy a muziku nezastavil.  Zbraně dále řinčely a blyštily se na 
slunci, dívky tančily a všichni si uvědomili, že Přílucké hraní se pomalu, 
ale jistě chýlí  ke svému závěru. Bylo hektické, příjemné, veselé i 
zábavné, prostě ze života. Přesně takové, jaké být mělo. 



HISTORIE FIRMY RUDOLF JELÍNEK               
2.část – 1926 až 1948 

Když se bratři v roce 1926 rozešli, Rudolf 
Jelínek si ponechal závod na Razově a 

propůjčil firmě své jméno, zatímco Vladimír si ponechal značku 
"Zikmunda Jelínka synové" a provozy ve Slušovské ulici.Vladimír 
Jelínek řešil kapacitní omezenost svého provozu koupí budovy 
Hospodářského družstva u nádraží, kde rychle vybudoval pálenici s 
destilaturou a kvasírnami. Dvůr domu ve Slušovské ulici sloužil nadále 
jako skladiště výrobků. 

Rudolf Jelínek zahájil na Razově výrobu košer destilátů v roce 1934.  
Jednalo se o košer destiláty, tedy výrobky, při jejichž výrobě jsou použity 
jen takové suroviny, zařízení a postupy, které jsou v souladu s předpisy 
ortodoxní židovské víry. Taková výroba (zpočátku se produkovala slivovice 
a borovička) si vyžádala nemalé náklady, ale ty se Rudolfu Jelínkovi rychle 
vrátily poté, co se s košer destiláty prosadil na zámořských trzích. Vývozy 
stoupaly hlavně v letech před druhou světovou válkou. Vedle košer 
destilátů patřil do výrobního sortimentu také koňak, jablkovice a 
mlátovice.V poněkud složitější situaci se před válkou pohybovala firma 
Zikmunda Jelínka synové. Pomocí půjček se jí podařilo expandovat 
zejména na Slovensko a k zahraničním exportům se 
podnik Vladimíra Jelínka dostal až roku 1938. 
Přes nesporné úspěchy Rudolfa Jelínka zůstala největší 
firmou ve 30. letech První vizovická pálenice Karla 
Singera. Její zakladatel ji vedl za pomoci nadaných 
synů: Bedřich byl společníkem a měl na starosti 
velkoobchod, Arnošt byl prokuristou. Roku 1932 získal 
Karel Singer licenci na výrobu francouzského brandy 
Napoleon a po Jelínkově vzoru zahájil produkci košer 
destilátů pro export. 

 Druhá světová válka zasáhla vizovické palírníky krutým způsobem. 
Rodiny Jelínků a Singrů byly židovské a tak jim hrozilo velké nebezpečí. 
Bedřichu Singerovi se podařilo utéct těsně před okupací. Na nějaký čas 
odjel do USA i Rudolf Jelínek, ale 



vrátil se. V omezených podmínkách pracovaly palírny 
ještě rok, ale v roce 1940 byly na ně jako na židovský 
majetek uvaleny nucené správy. Karel Singer byl 
přinucen roku 1941 prodat firmu sudetským Němcům 
bratřím Pfeifferům a téhož roku "koupil" palírnu 
Rudolfa Jelínka zavilý nacista Ernst Gabriel. O firmu 
Zikmunda Jelínka synové takový zájem nebyl, takže 
zůstala celou válku pod nucenou správou.   Hospodaření 
nových majitelů firmám  neprospělo. Ernst Gabriel neměl  schopnosti 
Rudolfa Jelínka a diletantské počínání bratří Pfeifferů přivedlo Singerův 
závod během dvou let na pokraj krachu.Daleko horší osud  potkal rodiny 
Jelínků a Singerů. Vladimír Jelínek zahynul ve Flossenbürgu, ostatní 
členové rodin byli povražděni v plynových komorách v Osvětimi. 
Zachránit se podařilo jen oběma synům Rudolfa Jelínka - Zdeňkovi a 
Jiřímu. Starší Zdeněk se za války ukrýval a zapojil se do odboje, Jiří 
přežil peklo vyhlazovacích táborů.  S blížící se frontou dočasní  pánové 
vizovických palíren utekli obtěžkáni nakradeným majetkem. Poválečná 
obnova nebyla snadná, protože co nepobrali Němci, to zůstalo napospas 
Rudé armádě. Přesto ještě během roku 1945 rozjel Zdeněk Jelínek 
výrobu a to díky vysoké státní dotaci. Obnovená firma Rudolf Jelínek se 
těšila přízni státu jako významný exportér a tedy zdroj deviz. Zdeněk 
Jelínek se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra. Zákeřná choroba mu 
ale nedovolila rozvinout podnikatelský talent. Zemřel na jaře 1946 na 
tuberkulózu. Firmu to přivedlo do nejistoty, protože mladý Jiří Jelínek 
ještě nedosáhl zletilosti. Řízení Singerovy palírny se po osvobození ujal 
předválečný prokurista Josef Weinstein, na podzim 1946 byl podnik 
restituován poslednímu majiteli Bedřichovi Singerovi, který se vrátil z 
jihoamerického exilu. Bedřich Singer ihned zahájil přípravy k nákupu 
pozemků poblíž Razova, kam hodlal přemístit výrobu ze stísněného 
závodu ve Štěpské ulici. Dne 28. února byla na palírny uvalena národní 
správa a v dubnu 1948 byly podniky znárodněny. Bedřich Singer se 
vrátil do Chile. Jiří Jelínek roku 1949 se s manželkou Jarmilou a dcerkou 
Irenou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu 
povolení k registraci originální firemní značky R. JELÍNEK.  V roce 1948 
byly vizovické palírny začleněny do národního podniku Moravské lihovary 
a octárny a Brno.  



1.ROČNÍK PŘÍLUCKÝ SOUDEK 

V sobotu 22.9.2012 se na fotbalovém hřišti uskutečnil 1. ročník 
fotbalového turnaje „O přílucký soudek“. V turnaji se utkaly týmy 
příluckých restaurací a hospod: 

• Atletico Přístav "A"  

• Benfica Přístav "B"  
• Real Pančava  
• FC U Potoka  

Hrálo se způsobem každý 
s každým. Hráči Pančavy 
nastoupili v přiléhavých 
pruhovaných dresech a na 
vlastní kůži se přesvědčili, 
že dresy nepřináší štěstí.  
Své o tom ví minulý rok startující hráči a hráčky Maje. Mira Zuzaník byl 
trefen míčem do choulostivých míst a musel vyhledat pomoc manželky, 
která ochlazovala foukáním postižené místo. Vše dobře dopadlo a za pár 
minut po zásahu vyběhl opět na zelený pažit. Ten dostal mimo jiné 
pěkně zabrat. Dopolední proklamace Radka Vařechy o tom, že je to 
jenom legrace vzala za své a na hřišti se hrálo jako o život.   

Finálový zápas pískal sám ředitel turnaje Laďa Pleva, neboť Eliška 
Gogelová dala přednost konkurenčnímu turnaji ve Vizovicích. Finále se 
opravdu protáhlo a zdálo se, že se nerozhodne ani v prodloužení. Už se 
šeřilo a ani mohutné skandování mladých fotbalistů FK Příluky 
nepřinášelo gólové ovoce. Až z jednoho útoku dorážel do brány Martin 
 Pospíšil  a zasloužilým vítězem se tak stal tým Benfiky Přístav, druhý 
skončil FC U Potoka a na děleném třetím a čtvrtém místě skončily týmy 
Atletico Přístav a Real Pančava. Po skončení proběhlo vyhlášení 
výsledků, první tým dostal krásný putovní pohár a soudek piva 
Krušovice. Na závěr akce se všichni občerstvili výbornými  škvarky 
Anežky Novákové. 
 



NA SV. MARTINA KOUŘÍVÁ SE  KOMÍNA 

Svátek svatého Martina byl a  
je jedním z nejoblíbenějších 
svátků roku. Děti i hospodáři 
čekali na první sníh, hospodyně 
pekly posvícenskou martinskou 
husu a martinské rohlíky nebo 
podkovy, zvané martiny, 
roháče, zahýbáky – prostě 
posvícení jak se patří.  

 Svatomartinský den měl v Čechách bohatou tradici:  

• Čeledi končívala sjednaná služba, dostávala mzdu a hledala 
nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu.  

• V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, 
ovčákem, ponocným a dalšími lidmi.  

• Konávaly se dobytčí či výroční trhy.  
• Na mnoha místech se konaly poutě, neboť sv. Martin byl 

patronem koní. Hojně se pořádala martinská posvícení.  

• Toho dne se hodně slavilo a existují hojné záznamy o 
rozpustilostech, ba i výtržnostech, prováděných “martínky” – 
čeledí.  

• Tradici, zvláště ve vinařských oblastech neb je Martin také 
patronem vinařů, má v tento den také slavnost nového vína.  

Spisovatelka Zdena Hochová o svatomartinském dni píše: “Na sv. 
Martina bývalo veselo v domácnostech staročeských, selských, 
měšťanských   i panských. Selská pranostika z roku 1710 rýmuje o 
slavení sv. Martina u našich předků: “Na den sv. biskupa Martina milý 
hospodář a jeho družina husy jedí, víno k tomu pijíce, štědrého Martina 
chválíce; páni, žáci a kněží se radují, neb se jim koledy přibližují. 
Pacholci a dívky svobodu mívají a u jiných pánů se zjednávají.” 

 



 HODOVÉ POZVÁNKY  

Sdružení za zdravé Příluky zve malé i velké na 
martinskou akci   NA SVATÉHO MARTINA 
KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA která se uskuteční  ve  
čtvrtek 8. listopadu před restaurací MAJA, sraz  
v 17 hodin před kapličkou sv. MARTINA,  po 
průvodu bude následovat připomenutí 
Svatomartinských tradic. Předpokládaný začátek 
akce před resturací MAJA v 17.45 hodin. Malí 
účastnící průvodu si lampióny a lucerničky vezmou 
s sebou. Trasa průvodu: Dolní Dědina, Peroutkovo 
nábřeží, cyklostezka, MAJA 

Sdružení za zdravé Příluky zve malé i velké na tradiční            
VODĚNÍ BERANA, které se uskuteční v sobotu 10.11. 2012 od 9 
hodin. 

 Sdružení za zdravé Příluky a resturace PANČAVA zvou na hodovou  
MARTINSKOU ZÁBAVU, která se uskuteční v sobotu 10.11. 2012 
od 20 hodin. K tanci a poslechu hraje hudební duo RETRO MUSIC. 
Vstupné 170 korun, v ceně je porce vídeňských marinovaných 
žebírek a nefiltrovaný 12° ležák Janáček, rezervace na telefonu              
777141109      

           

OSTATNÍ   

Hodová mše svatá bude v neděli 11.11.v 10.30 v kapli sv. Martina  
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