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                   Sv. Mikuláš měl letos novou biskupskou čepici a berlu.   



VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, stres a shon. Tak by se dal charakterizovat tento 

předvánoční čas. Spousta lidí shání ještě na poslední chvíli dárky, 
hospodyňky narychlo gruntují, umývají okna a perou záclony. Když jsem 
doma navrhl, že skříňky v kuchyni lze uklidit i v lednu, neuspěl 
jsem.“Dělám to tak každý rok,“ odvětila moje drahá polovička a vrhla se 
do víru uklízení. Jsou věci, které děláme na Vánoce každý rok. Proto Vám 
jako každý rok jménem Sdružení za zdravé Příluky děkuji za podporu 
našich aktivit a přeji Vám za celou redakci krásné a bohaté 
Vánoce, plné štěstí, zdraví a lásky a správné vykročení do roku 
2013.  V Příluckých ozvěnách přinášíme  povídání o  našich akcích, 
dokončení výletu do historie firmy Rudolfa Jelínka a speciální dáreček 
v podobě příspěvku pana Slováčka.                              J.Novák 

5.ROČNÍK VODĚNÍ BERANA 

 Letošní vodění bylo veselé a hravé  a 
 hodně k tomu přispěly i kostýmy, neboť 
všichni asi poznali, že jsme šli tento rok 
za sportovce.  Původně jsme chtěli jít  za 
úspěšné olympioniky,  ale naše snahy 
ztroskotaly na proslavených modrých 
gumácích.  Gumáky klasické  černé  od 
hnoja má doma každý, ale modré 
nablýskané , to byl pro nás některé velký 
oříšek.  Ale i tak se  sešlo hodně sportů. 
Největší zastoupení měly samozřejmě 
 dva nejmasovější sporty fotbal a hokej. 
V dresu FK Příluky byl  k vidění první 
tmavý  fotbalista, který přijel pomoci 
 trápícím se fotbalistům v 1.  A třídě. 
 Někteří říkali, že je to  sám Ruud Chullit. 

Asi se mýlili, neboť několikrát v průběhu vodění křičel už potom méně 
plynulou češtinou na tenistku s míčem v ruce: „Vajdišová, kde jsi“.  Další 
do fotbalové party byla brankářka a střední útočnice s kučeravými vlasy.  



  Obě vypadaly velmi drsně, takže  rasistické nadávky si nikdo v průvodu 
nedovolil. Hokejisté byli zastoupeni zámořským hráčem s  indiánem na 
hrudi, který celý  průvod dokázal udržet puk na své hokejce. Českou 
extraligu zastupovala perfektně oděná hokejistka v barvách Lvíčci  Zlín.   

  Další slavná osobnost, která kráčela 
v průvodu byl boxer Ključko, který 
svými vypracovanými  břišními svaly 
uváděl do transu i šťastně vdané 
maminky, které si chtěly sáhnout na 
tu krásu. Občas ukázal svůj pravý 
hák, ale to co chtěly maminky vidět , 
 stejně neukázal. Jediný, kdo 
opravdu ukázal vše, byl velmi 
moderní pětibojař. V čem byl 
oblečen, ví jenom on sám, ale kord 
měl ostrý. O tom se přesvědčil i 
tmavý fotbalista, který si půjčil 
v uličce Za Kapličkou pádlo a zkusil si 
s ním  souboj.  Ovšem neměl kuklu 
z cedníku a tak prohrál. 

Zástupce olympijských 
sportů byla kajakářka a 
dvoukajak. Jejich vesty 
připomínaly doby hodně 
zašlé slávy, ale Štěpánka 
Bařinková  dokázala, že 
ještě nepatří do starého 
železa. Modrou barvu 
měla všude, kam jenom 
oko dohlédlo. Dvoukajak 
byl jako první smíšená 

posádka a  několikrát předvedl, že je v olympijské formě. Na zahradě u 
Vařechů předvedl obrat zvaný „eskymák“ a na Pančavě  u Potoka 
 předvedl v korytě bez vody nejlepší jízdu dne.  



  Olympijskou atmosféru připomínala 
i  žena, která kráčela hrdě 
s pochodní v čele průvodu. Oděna 
byla do bílo černých barev, které 
dokreslovaly důležitost její funkce. 
Nesmíme zapomenout na mladé 
 sportovce, šli bezvadní plavci a 
 silní judisté, kteří  kdyby  chtěli, 
tak nás zvalchují  všechny, vždyť 
měli oba černý pásek. Kapitola 
sama pro sebe byl motorkář 
v perfektně padnoucí kožené 
kombinéze. Moderní design jeho 
přilby dával tušit, že je to frajer každým coulem.  Svůj vytříbený vkus a 
motorkářské  umění dokázal na plastovém modelu Honda 1cm3, se 
kterým se opravdu vyřádil. Zástupce zimních sportů byl lyžař  - běžkař, 
který jako by přijel  z velmi vzdálené  doby Hanče a Vrbaty. Jeho ladný 
bežecký styl, kterým překonával most přes Dřevnici bude zapsán zlatým 
písmem v historii tohoto sportu. Krásný kostým měli i sněhuláci, kteří 
svou sportovní připravenost dokázali nářadím, které si nesli  s sebou. 
Rozporuplnou postavou byl mladý cyklista, který si stále nemohl 
rozmyslet, zda do průvodu patří, či nikoliv. Vždy na chvíli odjel a potom 

se zase vrátil. Asi nechtěl čekat 
na příjezd antidopingových 
komisařů.Na závěr jsem si nechal 
tenistku, která nesla velký 
tenisový míč s nápisem Beran 
cup 2012. Její tenisový šilt 
napovídal hodně o tom, že svůj 
tenisový úděl bere naprosto 
vážně.  Nejlepší kousek 
předvedla v Hospůdce U Potoka, 
kdy se jí do talíře guláše vysypaly 
drobné peníze z tenisového míče. 

 



HHISTORIE FIRMY RUDOLF JELÍNEK                
3.část – 1948 až 2010 

   Teprve roku 1966 se 
ustálila konečná podoba 

reorganizace vizovických palíren a to tak, že 
Vizovice fungovaly jako závod číslo 6 národního 
podniku Slovácké konzervárny Uherské 
Hradiště.Vzhledem ke státnímu vlastnictví 
ochranné známky a proslulosti značky v zahraničí 
byla výroba nadále orientována především na 
export s důrazem na produkci košer destilátů.  

  Pro tyto účely byl určen závod na Razově, jemuž se dostalo díky tomu 
pozornosti v podobě výstavby nových kvasíren, skladů a postupné 
všestranné modernizace. V období socialismu byla vizovická palírna často 
oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního 
vývozu lihovin.Hlavními odběrateli byly USA, Austrálie a západní 
Evropa. Výroba pro domácí trh byla jen omezená a probíhala v závodě 
ve Štěpské ulici (bývalý Singer). Výroba v tomto provozu byla zastavena 
roku 1974 a budovy sloužily potom jako sklady.  

K výrazným proměnám došlo po roce 1989. 
Dosavadní pobočný závod Slováckých 
konzerváren se osamostatnil pod názvem 
Rudolf Jelínek, státní podnik, který pak byl 
privatizován v rámci druhého kola kupónové 
privatizace. Z ní vzešel transformován v 
RUDOLF JELÍNEK a.s. Zpočátku byly jeho 

výsledky rozkolísané. Od roku 1998 se však prosadil nový většinový 
vlastník (MORAVIA holding, a.s.), pod jehož vedením nastal pozitivní 
obrat a podnik začal docilovat stálých zisků. Produkce zůstala z velké 
části orientována na slivovici a značkové destiláty. Nemalé místo v 
portfoliu společnosti zastávaly košer destiláty, které byly zejména 
vyváženy do USA. 

 



  Snahou společnosti, dokazující zájem o zachování 
tradice a navázání na bohatou historii, je 
zakládání vlastních švestkových sadů. Tento sen, 
který měli již předváleční majitelé, se začal 
uskutečňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích 
nad firmou, na Těchlově, vysázeny první 
švestkové stromy. V sadech se nachází celkem devět odrůd – Čačanská 
Lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Presenta, Valjevka, 
Toptaste, Katinka a Čačanská rodná.  

  Právě kvalita a kombinace odrůd švestek je pro výrobu prémiové 
slivovice klíčovou záležitostí. Akcionáři a statutární orgány společnosti se 
rozhodli realizovat projekt  s nástupnickou společností R.JELINEK 
GROUP SE s rozhodným dnem k 1. 1. 2010.  

  JAK SE ZA STARÝCH ČASŮ SLAVILY VÁNOCE  

  Milí čtenáři občasníku Přílucké ozvěny.Asi 
proto, že jsem jeden z nejstarších občanů 
této části Zlína, byl jsem požádán, abych 
zavzpomínal, jak se v mých dětských létech 
slavily nejkrásnější svátky v roce Vánoce. 

  Tak tedy začnu. V prvé řadě musím 
konstatovat, že v oslavách těchto svátků 
v dnešní době a oslavách v mém dětství je 
opravdu velký rozdíl. Za mého dětství se strojil stromek ve  skromnějších 
podmínkách.  Stromek se nekupoval. Ten před svátky přinesl tatínek 
z lesa tak, aby o tom děti nevěděly.Na Štědrý den se až do večera držel 
přísný půst. Nejvíce práce měla maminka s přípravou  štědrovečerní 
večeře. Malé děti se musely nějak zabavit, aby nebyly u strojení 
stromečku, který nosil Ježíšek. To měl na starosti obyčejně tatínek. Děti 
věřily, že když se postí, uvidí zlaté prasátko. Výzdoba stromečku byla 
daleko skromnější než v dnešní době. Elektrické svíčky a ani krásné 
okrasné řetězy nebyly. Na stromeček se dávaly svíčky voskové  a řetězy 
se dělaly 



doma. Z nastříhaných barevných papírů se slepováním dělaly 
kroužky, které se při lepení propojovaly do potřebné délky, 
podle velikosti stromečku. Čokoládových ozdob bylo 
minimum. Do staniolu se balily ořechy a ty se pak s jablky 
a maminkou napečenými  perníčky  věšely na stromeček, 

který byl  jak se tehdy říkalo, ve světnici, do které rodiče 
děti do večeře nepustily. Večeře sestávala někdy z rybí 
polévky,  smaženého kapra nebo jiné ryby s bramborovým 

salátem, nebo z polévky houbové a krupičné kaše. Na stole byly  táce 
s cukrovím,  které maminka napekla těsně před svátky, ovoce, sodovka 
a pro tatínka pivo.  

   Po večeři, když zazvonil zvoneček, odešli všichni do světnice, kde byl od 
Ježíška nazdobený stromek s dárky. Tyto byly taky skromnější. Vesměs 
praktické věci jako čepice, šály, svetry, boty a 
někdy i brusle na klíček. V lépe situovaných 
rodinách i lyže, sáňky, pomeranče, banány, fíky a 
další. Pro cérečky třeba panenky, pro kluky dřevěné 
stavebnice a hry jako „Člověče nezlob se“ a 
podobně. Jak večer pokročil, děti po vyzkoušení 
dárků a po zpěvu koled šly po celodenní únavě a 
s plnými bříšky spát. Rodiče se staršími dětmi šli 
buď na Půlnoční  nebo na Jitřní do kostela. Druhý 
den na Boží narození byly od samého rána, pokud 
se jídla týká, opravdové hody. Na snídani bylo 
„kafé“ s vánočkou a další jídla skutečně hodová, 
jako třeba polévka hovězí nebo slepičí s domácími nudlemi, řízky a 
pečené vepřové, pečená husa, knedlíky a zelí. 

   Další den, na Štěpána , bylo veselo. Vždyť se i dnes říká, že „Na Štěpána 
není pána“. Pacholci buď zůstali ve službě i další rok, nebo odešli a byl 
přijat již dříve domluvený druhý.Na Nový rok se to stejné dělo i u 
služebných. Služebné dostaly v tyto dny výslužku a vyúčtování (doplatek 
služebného), protože v jednotlivých měsících dostávali dle jejich potřeb 
jen zálohu.I když vánoční doba trvala až do Hromnic, prakticky končila 
na Tři krále, to je 6.ledna. Pak se již mohly stromečky odstrojit.To je tak 
vše. Dalo by se psát ještě dále a obšírněji, ale to by již nezbylo 
v Příluckých ozvěnách místo pro další zprávy.           J. Slováček 



 ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMEČKU  

  V sobotu 8. prosince se konalo 
Zpívání u vánočního stromečku. 
Počasí organizátorům přálo, takže 
přišlo hodně návštěvníků. K vidění 
byly tradiční vánoční zvyky jako lití 
olova, pouštění lodiček aj. Byla tam i 
andělská pošta, u které rozdávaly 
přáníčka pro Ježíška dvě nebeské 
bytosti. Pro zahřátí byly pro malé i 
velké připraveny horké nápoje. Všude 

byla pravá vánoční atmosféra. Laďa  Pleva  pouštěl pěkné koledy a 
všichni se dobře bavili. Do této 
vánoční pohody najednou přišel 
Mikuláš s dvěma strašidelnými 
čerty. Čerti se opravdu činili a 
některým malým Přílučanům 
dokonce ukápla slzička. Děti mezi 
tím říkali Mikulášovi básničky a za 
každou pěknou dostaly od anděla 
balíček. Po celý večer chodila 
Lucka, která všechny hladila svým 
husím perem.     J.Novák ml. 

  MIKULÁŠ  - Svátek sv. Mikuláše je 6. prosince. Mikuláš se narodil roku 
280 v Řeckém Patrasu a zemřel okolo roku 342. Byl biskupem v Myře v 
Lýkii na jihozápadě Malé Asie. Den jeho smrti, 6. prosinec, se stal 
oslavovaným svátkem, který slaví děti i dospělí. Mikuláš byl v legendách 
jako přítel dětí, ochránce manželů, patron námořníků a vězňů. Mikuláše 
na jeho pouti k dětem doprovázejí andělé a čert. Mikuláš děti obchází a 
obdarovává den předem – 5. prosince. Tento svátek patří k vrcholům 
adventních zvyků.U nás má Mikuláš podobu dobrosrdečného patrona, 
který je dodnes zobrazován jako stařec s bílým plnovousem. Doprovází 
ho – anděl (zosobnění dobra) a čert (démon zla). Mikuláš je díky 
legendám oblečen jako skutečný biskup s berlou v ruce. 



VÁNOCE 

Vánoce jsou jedny z hlavních svátků v roce, které slaví 
mnohé národy. Jsou umístěny do zimního období. Podle 
křesťanského náboženství jsou to svátky narození 
Ježíše Krista – 24. prosince.Jak vzniklo slovo 
„vánoce“? Toto slovo žije už do pradávna. Je 
vlastně zkomoleninou. Naši předkové slavívali 
slunovrat od 21. prosince do Nového roku – tedy 
12 svátečních dnů – to byly kdysi symboly 12 příštích měsíců. Svátkům 
zimního slunovratu se říkalo „čas o 12 nocích“, později „dvanáctnoce“, 
„dvánnoce“ a nakonec „vánoce“. 

ŠTEDRÝ DEN 

 S Vánocemi se kloubily i pradávné zvyky, spojené s věštěním 
budoucnosti. Hlavním bodem tohoto slavnostního dne byla Štědrovečerní 
večeře. Dříve se na štědrovečerním stole objevovala jídla symbolická – 
houby, hrách, jáhly, vánočka. Ryby dříve jedli jen v jižních Čechách a 
odtud se teprve rozšířily do ostatních krajů. Za starých časů, kdy nebyla 
čokoláda a jižní ovoce, podávalo se domácí ovoce, jídla s medem – doma 
pečené oplatky slepené medem, krupice s medem. K večeři se mohlo 
zasednout, až když ponocný zatroubil na pastýřský roh pěknou koledu. 
Na Valašsku se začalo večeřet, až když na nebi vyšla první hvězda. Na 
Štědrý den se myslelo i na dobytek, drůbež, psa i kočku. V tento vánoční 
den prý zvířata rozumí lidské řeči a stěžují si na špatné zacházení. Proto i 
dnes někteří lidé věší pro zvířátka v lese na stromy jablka, mrkve, oříšky. 
Dnes – rybí  polévka, smažená ryba a 
bramborový salát. Vánočka – poprvé 
se o ní dozvídáme od Petra 
Chelčického pod názvem „calta“. Její 
původní chlebový tvar byl hněten na 
„húsky“, „štědrovnice“, „pletence“, 
„vrkoče“ a zejména „vánočky“ 
napodobující  dítě v peřince. 

 



SYMBOLY VÁNOC 

Nyní je symbolem vánoc stromeček, ale dříve to 
byly jesličky nebo také říkáme betlém. Lidé si 
jesličky vyráběli ze dřeva, z hlíny, vosku, ze sádry, 
malovali je na dřevo i na papír. Vždy ale 
představovaly ten známý výjev svaté rodiny s 
děťátkem v chlévě, v pozadí město Betlém a zářící 
kometa.Mezi nejkrásnější betlémy svého druhu 
patří vyřezávaný třebechovický betlém ve 
východních Čechách se 400 pohyblivými figurkami. 
Vznikl na přelomu 19. a 20. století. Ve 
francouzském městě (Les Baux) zase mají zvláštní 

živý betlém. Lidé představují Josefa a Marii, živé děťátko 
hraje Ježíška, ostatní andělíčky a další postavy. Jezdí sem z 
mnoha míst lidé, aby se podívali na hezký živý betlém.Tradici 
jesliček začala vytlačovat tradice nová – vánoční stromeček. 
Zvyk zdobit vánoční stromeček k nám přišel někdy v pol. 19. 
století z německých měst. .   

 
Vánoční dárky V české vánoční tradici v představách dětí 

naděluje malý Ježíšek, tajně. V průběhu Štědrého dne či večera obvykle 
přinese nejen dárky, ale i ozdobený vánoční stromek. Zvoněním pak 
oznámí nadílku. Rozšíření vánočních darů dětem na našem území a jejich 
spojení s představou božského dítěte Ježíška souvisí zřejmě s německým 
vlivem. Prvním písemně doloženým dárkem v Čechách je modlitební 
kniha, kterou králi Jiřímu z Poděbrad věnovala na Štědrý den roku 1466 
jeho druhá manželka Johana z Rožmitálu. Vánoční pohlednice První 
vánoční přání se objevilo v roce 1841 ve skotském Edinburgu. Koleda je 
píseň, ale i dar, který koledník dostává. V koledách se vzpomíná na 
narození Ježíška, ale také se v nich vyslovují přání všeho dobrého v 
nastávajícím roce. Koledovat se chodilo na druhý svátek vánoční – na 
Štěpána (26. prosince). První zprávy o koledách a jejich názvy v Čechách 
pocházejí z roku 1462. Jmelí je symbolem štěstí v novém roce. Roste v 
korunách stromů. Lidé si ho doma zavěšují ke stropu, aby pod ním mohli 
procházet nebo se líbat. 
 
 



SILVESTROVSKÉ OKÉNKO -  VALAŠSKÁ MOUDRA   

❁ Když je chlap potichu, přemýšlá.Když nic neříká ženská, je nasraná.     
❁ Klaustrofóbia je strach z uzavřených prostorů.Například: Jdu do 
hospody a bojím sa,že je zavřené.    
❁  Strč mobil do čaju a máš T- mobile.Strč ho do vody a máš 
Vodafone.Rozlom ho a máš: Oú tú!                                                            
❁ Fejsbúk je jak lednička.Chodíš tam každých 10 minut,aj když víš,že 
tam nic néni.     
❁ Všecko sa dá vysvětlit.Bohužel né všeckým.      
❁ To,že ti neco nekdy nedojde,neni chyba Českéj pošty.     
❁  Proč stvořil pánbu Evu?Aby mňél Vašek s kým zpívat. 
❁ Pesimista vidí v tunelu tmu.Optimista vidí světlo na konci 
tunelu.Realista vidí světla vlaku.Strojvedúcí vidí tři debily na kolejách.   
❁ Buď cestu najdu,nebo si udělám vlastní. 
❁ Zkúšky sú jak ženské.Nemožete je udělat všecky,a už vůbec ne 
napoprvé.                                                                                           
❁ Nikdo neni dokonalý,aj hovno má své muchy.   
❁ Nevěřím ničemu,z čeho teče krév pět dní a neumře.   
❁ Začínál sem z ničeho a většinu z toho pořád mám.  
❁ Když majú manželé problémy,tak za to možú vždycky obě strany.    
Jak manželka,tak aj tchýňa. 

 

 

 

 

 

  

  Děti:“No jo když je teď olympionik, tak berana už vodit nechce.“ 



                                                                                                                                                                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 NOVOROČNÍ OKÉNKO                                                                                             
1.1  2013 v 00.01 - most Příluky - Novoroční ťukání a  
přípitek s přáteli Sdružení za zdravé Příluky 

  

TŘÍKRÁLOVÉ OKÉNKO                                                  
5.1. 2013 v dopoledních hodinách  budou obcházet 
koledníci s Tříkrálovou sbírkou.  Naše skupinka bude mít 
na starosti opět  Horní a Dolní dědinu, ulici Pekárenskou a 
okolní ulice kolem činžáků.  
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„Pěkné Vánoce a hladký prů-   
jezd všemi překážkami v roce 
2013 přeje Lidka Bařinková  a 
Sdružení za zdravé Příluky“ 


