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               O Martinských hodech mohou vodit berana třeba i vodníci. 

 

 



     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, dostáváte do ruky třetí číslo Příluckých ozvěn 
v tomto roce.  Najdete v něm povídání o Svatomartinském vínu, 
Svatomartinských hodech, články o akcích minulých a pozvánky na akce 
budoucí. Za všechny členy Sdružení Vám  klidné a pohodové Martinské 
hody přeje celá redakční rada.  

 
SVATOMARTINSKÉ VÍNO  
je první víno ročníku, kterým se při přípitku ťuká. Pramení to z dob 
Josefa II., kdy se na svatého Martina po sklizni dojednávala u velkých 
sedláků služba na další rok a dohoda se stvrdila sklenkou mladého, 
avšak již jiskrného vína. Kvalitní mladé víno je na náš trh již několik let 
uváděno pod společnou značkou Svatomartinské. Je to známka kvality, 
neboť tato vína musí úspěšně projít hodnocením nezávislé degustační 
komise. 

 
Na svatého Martina jde o všechno, neboť kvalita mladého vína prozradí, 
zda se povede ročník. Zkušení vinaři jsou ze Svatomartinského schopni 
vyčíst, bude-li nový ročník patřit mezi výjimečné, anebo pouze dobré. 
 
Svatomartinské je samozřejmě nejlepší hned na podzim, kdy je pro nás 
první chutí nového ročníku. Vinaři doporučují vypít mladé víno do jara, 
neboť později by již mohlo ztrácet na 
svěžesti. Z tohoto důvodu není 
Svatomartinské vhodné k archivaci. 

Při nákupu Svatomartinského vína 
hledejte lahve s logem se svatým 
Martinem na etiketě a hrdlem 
uzavřeným kapslí s označením 
Svatomartinské. Etikety na lahvích 
různých vín se liší, neboť každé 
vinařství používá vlastní motivy. Mezi 
prodejce tohoto vína patří například i 
nedaleký Sklípek U Tomáše.  

 



NA MORAVĚ HODY, VE SLEZSKU KRMÁŠ, V ČECHÁCH POSVÍCENÍ 

Tři různé názvy pro totožný důvod oslav data vysvěcení místního  kostela 
v každé vesnici či městě. Za starých časů se tedy hody slavily v každé 
farnosti jindy. Jenže lidé hodně času trávili zábavou, navštěvovali na 
několik dní příbuzné a ti zase návštěvy opláceli. Hodovalo se, pilo a 
pracovní morálka klesala. Tomu udělal přítrž císař Josef II, který chtěl, 
aby se poddaní sice pobavili, ale v jeden čas a zbytek roku pořádně 
pracovali. Proto roku 1787 vydal nařízení, kterým lidu určil slavit 
posvícení naráz. Termín stanovil na neděli po svátku svatého Havla. Asi 
to ale nedopadlo úplně podle jeho představ – poddaní sice začali 
poslušně slavit třetí neděli v říjnu „císařské hody“, ale zároveň si dál 
slavili i ty svoje! Martinské, Kateřinské a další.Hody doprovázely 
z dnešního pohledu velice výstřední zvyky – třeba zmínek o hodovém 
stínání berana je po celém Valašsku (i jiných koutech naší krásné vlasti) 
víc než dost. Třeba ve Vizovicích vozívali opentleného berana na márách 
po městě, zastavovali před každou usedlostí, aby hospodáři zavdali vína. 
Nakonec kat uťal beranovi hlavu (musela mu stačit jedna čistá rána 
kosířem). Z celého zvířete pak hospodský navařil guláš, který mládenci 
společně večer 
v hospodě snědli. 
Zmínky jsou i o 

chudácích kohoutech 
zahrabaných po krk 
do hlíny, do kterých 
se mládenci se 
zavázanýma očima 
trefovali cepem a 
existují zápisy i o 
shazování kozla 
(jehož krev měla prý 
hojivé účinky a maso 
opět končilo v guláši) 
z kostelní věže.  

Zmíněné krutosti byly zakázány v roce 1855. Až do dnešních dnů se 
v mnoha obcích udržela jejich mírumilovná varianta – vodění berana. 



CO SE UDÁLO -  PŘÍLUCKÉ HRANÍ 

Čtyři přeháňky jsme 
zažili v sobotu 
2.7.2011, když jsme 
chystali soutěže pro 
3. ročník Příluckého 
hraní. Ovšem v  15 
hodin vykouklo 
sluníčko,  na přílucké 
hřiště konečně začaly 
proudit zástupy dětí i 
dospělých.  Pozorní 
návštěvníci si 
povšimli, že jsme 
letos měli několik novinek. Jako povedený nápad, aspoň z ohlasů dětí, se 
nám jevilo  zařazení vystupujících hostů přímo do jednotlivých soutěží. 
 Např. stanoviště č. 1 – šikovné sestřičky z Českého červeného kříže, 
které hned při příchodu na hřiště, když viděly hasičkou jednotku 
statutárního města Zlína říkaly, že chtějí být spolu s nimi na stanovišti, 
neboť se znají z jiných akci. Nevěděli jsme, zda takové spojení nebude 
dělat neplechu a tak hasiči putovali na zpevněnou plochu u hřiště a 
sestřičky pod stan. Hasiči potom vystavili všechny svoje propriety, 
helmy, obleky, nářadí a sestřičky úkolovaly děti jednoduchými otázkami 
z první pomoci. 

  Na hřišti byly  i soutěže 
úplně nové. Hodně veselo 
bylo u napnutého plátna 
s dírou uprostřed, kde 
proti sobě stáli dospělí a 
děti. Každý měl u sebe 6 
polystyrénových koulí a 
úkol byl jednoduchý. 
Rychle prohodit všechny 
koule otvorem na 
soupeřovu stranu.   



Stanoviště č. 9 – Canisterapie. 
Pejsci, lépe řečeno fenky Bela a 
Aranka a hlavně šikovná paní 
Růžičková, to bylo dohromady velmi 
příjemné překvapení. Mezi zlaté 
hřeby příjemného odpoledne patřily 
dynamické ukázky MP Zlín, kterou 
všichni známe hlavně z dopravních 
přechodů a z asistence u povodní. 
Ale MP Zlín dokáže být i velmi drsná 
a to nemyslíme jenom pokuty za 
parkování. Přesvědčili jsme se o 
tom v ukázkách Rychlé operativní 
jednotky a kynologické skupiny. 
Předváděno bylo zadržení pachatele 
v autě, na ulici a 
zadržení služebním psem. Velmi 
hezká byla asi 3 měsíce stará silniční motorka YAMAHA 600cm3 
v barvách MP Zlín, na kterou si s nadšením sedali děti i dospělí. Své 
příznivce si našlo i malování na obličej, neboť mladá děvčata 
Eliška a Jana neúnavně barvila všechno, co si kdo poručil. Na závěr 
nesmíme zapomenut na naše seniory. Byli všude, na startu i v cíli, kde 

vydávali špekáčky a 
drobné ceny pro děti. 
Musíme Vám na ně 
prozradit, že některé 
čiperné seniorské 
dcérky  mají tajný 
sen, neboť  se chtějí 
svézt na pořádném 
koňovi. Už pro ně 
sháníme na příští rok 
statného valacha.  

 

 



CO SE UDÁLO -  O PŘÍLUCKÝ SOUDEK 

Sluncem ozářený plácek dětského hřiště v Přílukách přivítal v sobotu 
3.9.2011 účastníky  fotbalového turnaje „O přílucký soudek“.  Místní 
hospody a restaurace nasadily celkem pět družstev: 

• Přístav  A – VAŘECHA VÝČEP „A“ (Radek Vařecha, Viktor 
Vařecha, Mirek Pišín, Evžen Gogela)  

• Přístav B – VAŘECHA VÝČEP „B (Pavel Svozil, Petr Bukovjan, Petr 
Vařecha, Mirek Pospíšil)   

• FK  MAJA LAZIO (David, Peťa, Elen, Mára, Váša, Monča, Karel, 
Miloš)    

• HOSPŮDKA U POTOKA (Martin Drga, Vlastimil Drga, Martin 
Růžička, Daniel Růžička, Jiří Prokop, Robert Kunčar, Petr Macík, 
David Lavička)    

• PANČAVA (Laďa Pleva, Pavel Pleva, Petr Hudík, Martin Neček, 
Jožka Novák)   

Turnaj se hrál 
systémem každý 
s každým, 
družstva hrála se 
čtyřmi hráči v 
poli, brankář 
nemohl chytat 
rukama a doba 
zápasu byla 
stanovena 
vzhledem 
k velkému horku 
na 2x10 minut. 
Rozhodčím 
turnaje byla 

stanovena Eliška Gogelová, pomocným rozhodčím Pepa Novák. Svým 
fotbalovým zevnějškem (dresy) nejvíc zaujal tým FK MAJA Lazio, který 
měl vše, co mají fotbalisté mít. Dokonce měli v družstvu i dvě děvčata, 
z nichž ta blonďatá, důsledně hranou osobní obranou dokonale 
rozptylovala zasloužilé otce rodin. 



 Oba týmy 
z Přístavu ovládalo 
bratrstvo bratří 
Vařechů, které se 
v předstihu každou 
sobotu pečlivě 
připravovalo na 
turnaj. Vyplatilo se, 
hoši z „Áčka" 
vyhráli a „B“ tým 
skončil těsně pod 
stupni vítězů. 
Nejtěžším 
družstvem turnaje 
byla zaručeně 

hospůdka U Potoka, neboť i útočníci měli postavy řízných obránců. A 
navíc střídali 3 náhradníky a to jim pomohlo ke druhému místu. 
Sympatický výkon předvedla hospoda PANČAVA. Mužstvo s hvězdným 
Laďou Plevou, který rozdával přesné přihrávky jako Pavel Horváth a 
mladými kluky, kteří dokonale brousili postranní lajny. Bohužel jejich 
metrákový útočník, už zase takový brousek nebyl, neboť spálil za celý 
turnaj několik vyložených šancí. I tak obsadila Pančava velmi pěkné třetí 

místo.  

Výsledky:   1 2 3 4 5   
  2. místo    Potok x 2:1 7:1 0:4 6:0 1 
  3. místo    Pančava 1:2 x 6:2 1:4 3:2 2 
  5. místo    Maja 1:7 2:6 x 0:8 4:8 3 

  1. místo 
   Přístav 
“A” 

4:0 4:1 8:0 x 9:2 4 

  4. místo 
   Přístav 
“B” 0:6 2:3 8:4 2:9 x 5 

 



 

POZVÁNKA  

Sdružení za zdravé Příluky zve malé i velké na martinskou 

akci   NA SVATÉHO MARTINA 
HOSTINA NÁM ZAČÍNÁ   

která se uskuteční v pátek 11. listopadu 
před restaurací MAJA, sraz v 17.45 hodin                                                           
před kapličkou sv. MARTINA, po průvodu 
bude následovat připomenutí 
Svatomartinských tradic. Předpokládaný 
začátek před resturací MAJA v 18 hodin. 
Malí účastnící průvodu si lampióny a lucerničky vezmou sebou. 
Trasa průvodu: Peroutkovo nábřeží, cyklostezka, MAJA 

Sdružení za zdravé Příluky zve malé i velké na tradiční    
VODĚNÍ BERANA které se uskuteční v sobotu 12.11. 
2011 od 9 hodin.  

OSTATNÍ   

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