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 V sobotu 4. prosince byli k vidění  po čertech  šikovní andělé.   

 

 

 



     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, dostáváte do ruky poslední číslo Příluckých 
ozvěn v tomto roce.  Rok 2010 utekl podle některých obzvlášť rychle.  
Můj tatínek mně několikrát říkával, když ještě žil: „Synku rychle ti uteče 
celý život.“ A měl pravdu. Poslední roky to vypadá, že život přeřadil na 
vyšší rychlostní stupeň.  

Pro nás ve Sdružení byl hektický  hlavně poslední měsíc.  Čtyři akce za 
čtyři týdny jsme napočítali při inventuře naší činnosti. Začalo to 
příjezdem sv. Martina  a následným voděním berana, přes Martinskou 
zábavu  a Zpívání u vánočního stromečku.  Každá akce znamená skvělou 
součinnost několika rodin, bez kterých bychom toto nemohli realizovat. 
Musím na závěr roku zmínit hlavní pilíře a to rodiny: Plevovu, 
Novosadovu, Bařinkovu, Filipovu a Novákovu. A přidávají se postupně i 
další. V létě na Příluckém hrani přiložili ruku k dílu i Čelůstkovi, 
Vařechovi, Filipovi, Prokopovi a Vozárikovi. A to si myslím, že je dobře. 
Vždyť i vánoční svátky jsou vlastně svátkem  rodiny. Ano, Svatá rodina 
má svátek 26. prosince. No a my v Přílukách jsme vlastně taková velká 
rodina. Ovšem svatá nikoliv, iluze si nedělám. Ale je příjemné, že se lidé  
vracejí k sousedským vztahů, které v anonymním městě asi těžko znají.    

Vánoční svátky je možno brát ve dvou rovinách a to duchovní a hmotné.   
Vzkaz pro hospodyňky. Jenom nepodlehnout dojmu, že vše musí být na 
Vánoce čisté a uklizené. Nemusí. Je dobré se na chvíli zastavit, uvařit 
kávu a vnímat  i tu předvánoční náladu. To radostné očekávání. Někdo 
čeká na Ježíška, jiný na dárky. A vzkaz pro děti. Nejkrásnější nejsou 
největší dárky, ale ty nejmenší. Když jsem byl malý, dostával jsem každý 
rok kovové autíčko, malého angličáka. To bylo něco. Taková autíčka se 
prodávala  jenom ve speciálním obchodě zvaném TUZEX, kde se 
nakupovalo za speciální poukázky, zvané bony. S nynějším výběrem 
hraček je to nesrovnatelné a kolikrát mám chuť si sám koupit nějaké 
kovové autíčko. Možná si  příští rok napíšu Ježíškovi. Vždyť i chlapi jsou 
někdy jako malí kluci.  

Klidné a pohodové Vánoční svátky Vám všem přeje celé Sdružení Za 
zdravé  Příluky.                                                                       J.Novák 

 



POHÁDKOVÉ POSTAVIČKY VODILI BERANA 

Sobotní ráno bylo zamračené. 
Přesto se kolem deváté hodiny 
ranní začaly sjíždět nad Příluky 
roztodivné pohádkové 
postavičky. Nechyběli vodníci , 
Beruška a Ferda mravenec , 
Rumcajs se svojí rodinou, Pat a 
Mat, Karkulka i s vlkem, který se 
proměnil ve zbojníka . Na koštěti 
dokonce přiletěla i stará 
čarodějnice. Když vylezl 

z dodávky beran, bylo všem jasné, o co tady asi půjde. Rok utekl jako 
voda a vodění berana klepalo na pomyslné přílucké dveře. Když už měl 
průvod vyrážet, vzpomněl si náhle Ferda, že nechal doma přepravní 
láhve na slivovici. Takže se opět čekalo. Muzikanti netrpělivě postávali a 
čekali na populárního mravence.  Konečně viděli auto i s Ferdovým 
typickým šátkem. „Můžeme vyrazit,“ křikl Ferda, když vystoupil z auta. 
Pohádkový průvod se dal na pochod. Kolem plotů už čekali nedočkaví 

Přílučané, kteří chtěli vidět tu 
roztodivnou družinu. Berana 
vedl vodník a za ním kráčeli 
ostatní pestrobarevné 
postavičky. Cestou se přidal i 
motýl    Emanuel, který tvořil 
s Makovou panenkou docela 
ucházející pár. Všechno fotila 
Pipi punčochatá, které se libil 
hlavně malý čertík a ještě 
menší vodnice 

 

 

 



Ještě v Dědině se přidal i 
starý čaroděj Pepi Potter, 
kterému  ale muselo být 
v tom syntetickém 
 kostýmu horko.  Rumcajs i 
zbojník si krátili cestu 
nestoudným olupováním 
nešťastných motoristů, kteří 
si v sobotní dopoledne 
vyrazili autem na projížďku. 
Cesta vesele ubíhala a 
štamprlí přibývalo. Hodné 
děti dostávaly od další 
pohádkové postavičky, Večerníčka , pohádkové pexeso. Tradiční 
přestávka čekala na zahrádce restaurace MAJA. Sluníčko svítilo a všem 
bylo fajn. Po nezbytném občerstvení vyrazil průvod dál. Vodníkovi 
pomáhal se směrováním  berana kutil Pat a oběma to šlo přímo 
náramně. 

Průvod obešel kolečko u 
činžáků. Na 
protipovodňové zídce se 
vyřádil Ferda, který tam 
začal vesele chodit tam a 
zpět. Další zastávka byla 
 na  Pančavě, kde bylo 
přijetí stejně opojné jako v 
Dědině. Ač měla s sebou 
čarodějnice dopravní 
prostředek v podobě                                    
koštěte, neustále něco popíjela a válela po patře. Zde se přestal Rumcajs 
dělit  s Mankou o štamrle slivovice.  A to neměl dělat. Závěrečný guláš 
„U potoka“  si už nestačil vychutnat a znaven teplým počasím, vyrazil 
domů směr les Řáholec. 

 

 



Pohádkové postavičky představovali:  Jarka Plevová (Beruška), Laďa 
Pleva (Ferda Mravenec) Aleš Novosad (vodník), Dana Novosadová ( 
vodnice), Lidka Bařinková (čarodejnice), Honza Podešva ( zbojník) a jeho 
přítelkyně ( Karkulka), Pavel Pleva (Pat) a jeho přítelkyně ( Mat), Eliška 
Vozáriková (Maková panenka) a její  přítel (motýl Emanuel), Petr Vozárik 
(čertík), Johanka od Vozáriků (malá vodnice), Pepa Kolář (Pepi Potter), 
Pepíno Novák (Večerníček), Kuba Novák (Cipísek), Anežka Nováková 
(Manka) a Josef Novák (Rumcajs). Muziku jako vždycky tvrdili 
Dlabajovi hoši z Veselé a odvoz všeho zajišťovali manželé Filipovi a 
Tonda Bařinka.  
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ŽIJÍ MEZI NÁMI  

     Rok se sešel s rokem a nás znovu napadlo, zda žije v Přílukách 
nějaká další osobnost. Pátraní netrvalo dlouho. Když jsme před pár lety  
sháněli  podpisy na petici ohledně územního plánu, ochotně se mnou 
obešel v jejich činžovním domě všechny partaje. Dokonce jsem byl u 
něho v „aťasu“, jak říká ateliéru. Ano, letošní povídání bude s příjemným 
člověkem, malířem Františkem Květoněm, který žije v Přílukách tak 
trochu utajen a  inkognito.  

  FRANTIŠEK KVĚTOŇ  

Člen Unie výtvarných umělců ČR a Sdružení výtvarných umělců 
moravských se sídlem v Hodoníně.  Živil se i jako noční hlidač a aranžér, 
neboť mu bylo zvulí bývalého režimu zakázano studovat na AVU v Praze. 
V roce 1977 nastoupil do letecké továrny Moravan Otrokovice, kde 32 let   
vytvářel grafické návrhy reklamních tiskovin, navrhoval barevný design 
vyráběných letounů ZLIN a zajišťoval po výtvarné stránce prezentace 
firmy na aerosalonech doma i vzahraničí.                                 

Jak jste se k malování 
vůbec dostal a jaké byly 
Vaše  malířské začátky?   
Kreslení a malování mě bavilo 
už jako malého kluka. Proto 
jsem taky říkával, že budu 
malířem. Příklad jsem měl 
určitě taky v mém starším 
bratrovi, který je sochařem a 
viděl jsem ho denně pracovat.  

 

 

 



Navštěvoval jsem výtvarný obor na tehdejší „lidušce“ u akad. malířky 
Vlasty Čančíkové, pak jsem studoval na UMPRUM v Uh. Hradišti u prof. 
Františka Nikla. 

Co bývá námětem Vašich obrazů a jakou technikou malujete? 
Člověk musí projít určitým vývojem, hledáním vlastního výtvarného 
názoru. Začínal jsem portréty, expresívními figurálními kompozicemi a 
okrajově pak zátišími. Později jsem začal objevovat krajinu, její 
mnohotvárnost a monumentalitu. Maluji abstrahované krajiny, ve 
kterých se barevností snažím vyjádřit své nálady a pocity. Pracuji 
převážně olejovými barvami. 

Zbývá Vám čas na jiné koníčky a zájmy?  Malování je mým největším 
koníčkem (uživí se tím jen hrstka kumštýřů, proto pracuji v reklamě). 
Rád si ale se ženou zajdeme do divadla, kina, nebo na koncert. Taky náš 
malý dvouletý vnouček Filípek je teď mým velkým potěšením. 

Co byste popřál všem Přílučanům do Nového roku? Všem nám přeji 
do nového roku hlavně pevné zdraví, osobní spokojenost a pohodu. Těm, 
kteří mají ať už jakékoliv problémy, bych rád dodal víru, že přece jen 
bude líp.     

 

 

 

 

 

 

 



SILVESTROVSKÉ OKÉNKO                    

Sdružení za zdravé Příluky pořádá v pátek 31.12.2010 od 20 hodin 

SILVESTR NA PŘÍSTAVU             
hudba k tanci, půlnoční přípitek, 
ohňostroj        

Alkoholické nápoje z nabídky 
podniků, pochutiny možno přinést 
vlastní,     omezený počet mist  - rezervujte na  pepino.novak@tiscali.cz
- 606 502 632   gogela@volny.cz -   603 476 121 , vstupné dobrovolné  

                                                                           

   NOVOROČNÍ OKÉNKO                                                                            
1.1  2011 v 00.01 - most Příluky - Novoroční ťukání
přípitek s přáteli Sdružení za zdravé Příluky

  

 

TŘÍKRÁLOVÉ OKÉNKO                                                 
8.1. 2011 v dopoledních  budou obcházet 
s Tříkrálovou sbírkou 2011. Naše skupinka má na starosti 
Horní a Dolní dědinu, ulici Pekárenskou a kolem Přístavu. 
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pořádá v pátek 31.12.2010 od 20 hodin                                                               

pepino.novak@tiscali.cz  
stupné dobrovolné   

                                                                                                                                                     

                                                         
Novoroční ťukání a  

přáteli Sdružení za zdravé Příluky 

                                                 
ou obcházet koledníci 
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