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Ozdobený vánoční stromek patří mezi  tradiční symboly Vánoc.                   

 

 



     JAK JSME PO 17 LETECH VODILI V PŘILUKU BERANA  

       Vodit berana nás  napadlo jednou večer při schůzi Sdružení, když 
jsme meditovali nad oroseným půllitrem piva a byli nešťastní  
z neustálého psaní námitek a připomínek našim drahým zastupitelům. 
Zpočátku jsme nevěřili, že se to podaří uskutečnit ještě letos. Čas na 
přípravu byl krátký, zkušenosti žádné. Napadlo nás obrátit  se na bývalé 
organizátory (p.Čelůstka, Krumpolc, Skřivánek). Dobře jsme udělali. 
Nabyti vědomostmi starých matadorů jsme vyrazili shánět ovečku. 
Naivně jsme mysleli, že sehnat na Valašsku ovečku nebude žádný 
problém. Omyl. Jeden hospodář hlásil, že jsou už v v klobáskách, druhý, 
že mají zažívací problémy, třetí měl tak vzácné plemeno, na které by 
proti zranění nestačila ani pojistka hokejisty Jardy Jágra. Termín  se blížil 
a my se strachem obraceli další listy v kalendáři.Týden před hody, jsme 
dostali od kamaráda Evžena Babíka zajímavý tip na Biofarmu Juré. 

 

 

 

 

 

 

 

 Spolu  s našimi rodinami jsme se v neděli odpoledne vypravili směrem 
do Lužkovic. Sluníčko svítilo a díky skotačícím manželkám nám cesta do 
kopce příjemně ubíhala. Cestou jsme míjeli rozlehlé pastviny. Těsně před 
vrcholem kopce nás přiběhl uvítat obrovský bernardýn, který nás dovedl 
až před Biofarmu Juré. Dveře nám otevřela sympatická paní Vránová. 
Zavolala manžela a památná slova, která pan chovatel ovcí pronesl, po 
naší žádosti o půjčení ovečky byla: 

 



„Nejsu půjčovna ovcí“. Po našem neustálém naléháni ovšem kapituloval 
a slíbil, že nám příští sobotu něco chytí. Když se s námi louči, pravil: 
„Pokud Vám ovečka uteče,volejte myslivce, co nemají flintu nabitou 
broky“.Všichni jsme z biofarmy odcházeli navýsost spokojení.  

     Za týden jsme v sobotu ráno vyrazili znovu na Juré. Tentokrát už 
vozem.Po chvíli zvonění přišel otevřít p. Vrána a ihned jsme se vypravili 
do salaše. Ovečky byly v jednom rohu a spokojeně se pásly. Zpozorněly, 
až uslyšely svolávací zvuk kastrólu, ve kterém dostávaly žrádlo. Ovčí 
rychlostí se  začaly tlačit do salaše. Když zjistily, že nažrat nedostanou, 
rozprchly se vesele po ohradě. Asi po hodině se nám podařilo odchytit 
několik mladých oveček. Na radu pana chovatele jsme vybrali ovečku se 
světlejším čumákem. Ty prý jsou klidnější. Později jsme tohoto 
rozhodnutí trpce litovali. Když jsme ji přivezli k nám na dvůr, okamžitě 
dostala jméno podle kalendáře–Bohunka. Po dokončení nezbytných 
příprav jsme vyrazili auty do Horní Dědiny. Protože nás bylo mnoho 
(cestář, sestřička, rakouský turista, major,doktorka Kůstka, policista, 
malí valaši a muzikanti) musel někdo za ovečkou do kufru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Dobrovolně tam vlezl Aleš. Cestou se ozývaly z kufru divné zvuky. 
Nahoře se Aleš přiznal, že díky prudké zatáčce do Dědiny skončil 
s Bohunkou v hřejivém objetí. Šťastně jsme vyjeli nahoru. Z kufru vylezl 
poslintaný Aleš, za ním jsme vytáhli chuděru Bohunku. Uvolnili jsme jí 
nohy. Ovečka ležela na trávníku a těžce oddychovala. Postavit se, ale 
nemohla. Asi se jí udělalo nevolno z prudké zatáčky. Na kolenou jsem jí 
prosil, ať se zvedne. Už to vypadalo na ostudu jako hrom. Po chvíli  se 
nám podařilo ovečku postavit na nohy. Spokojeně jsme chtěli zamířit 
dolů z kopce, mezi čekající Přílučany. Ovečka si to ovšem namířila na 
pole, kde se začala pást. Až  pohrůžka příslušníka POLICIE ČR, který nás  
celou dobu doprovázel, přiměla ovečku k pomalému pochodu z kopce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aleš, který se s ovečkou  během cesty sblížil, si ji uvázal na lano a šli 
jsme. Spíš jsme ji vlekli. Ovečka zase jít nechtěla. Až nás cestou 
zachránil p. Krumpolc. Přepřáhl nám ovečku, Aleš ji chytil nakrátko pod 
břichem a ovečka se rozešla bez sebemenších problému. Občas se  
cestou zastavila, aby se napásla, ale šla. U školky začala  

 

 



zase stávkovat a už jsme ji na delší dobu z trakaře nedostali. Ještě, že 
jsme si ho vzali sebou. Ovečka seděla a tvářila se velmi spokojeně, neboť 
projela na tragači kus světa. Aleš, který ji měl celý den na starosti dostal 
hodovou přezdívku – ovcovod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Až večer nám na zábavě p. Krumpolc  řekl, celou pravdu. Dva měsice 
před voděním uvazoval ovečku ke stromu, učil ji chodit vedle sebe jako 
psa a a připravoval ji psychicky na dlouhou cestu. Ani ve snu nás 
nenapadlo, že vodění berana vyžaduje nějakou zvláštní přípravu. Ovšem 
ovečka není pes.  Pár lidí už nám řeklo, že jsme založili novou tradici, 
vození berana na trakači.  

       V nejbližší době požádáme ministerstvo kultury o doplnění dalšího 
verše do dětské říkanky ve slabikáři: „Antonín veze kmín, veze Káču 
na tragaču “. Naše pokračování zní: Aleš veze hodovu ovcu, na 
tragaču dole z přiluckého kopcu. Ovšem za komín bych je rozhodně 
dávat nechtěl. Ani Káču ani ovcu.   

 

 



 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH       

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK                              

PŘEJE VŠEM 
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VÁNOČNÍ ČAS, ANEB  ZASTUPITELÉ 

NA  NÁS  NEMAJÍ ČAS 

 

     I v dobu vánočních svátků, které nejen mnohé děti, ale i my dospělí 
považujeme za nejkrásnější svátky v roce, si nemohu odpustit pár řádek 
o událostech posledních dnů.  V pátek 21.11 jsme byli pozváni paní 
primátorkou Irenou Ondrovou na pracovní schůzku ohledně místní části 
Příluky. Debata byla místy jemně vyhrocená. Na přímý dotaz pana Plevy, 
který se zeptal, proč nebyli zastupitelé na veřejném projednání 
„Konceptu územního plánu“ ve zlínské aule, odpověděla paní primátorka: 
„Oni asi neměli čas“.  

    V pondělí, kdy bylo po několika letech veřejné setkání se zastupiteli 
města Zlína, se paní primátorka po 45 minutách omluvila, neboť měla 
nějaké důležité jednání. Neměla čas. Marně jsem mezi Přílučany, kteří se 
dostavili na Přístav a udělali si čas, hledal dva zastupitele, kteří byli 
radnicí určeni pro místní část Příluky. Asi pan Sasín, ani paní Javoříková 
neměli čas. Předpokládal bych, že se zde budou přílucké veřejnosti 
prezentovat a budou trpělivě naslouchat lidem, aby věděli co mají jako 
zastupitelé na zlínské radnici prosazovat. Utvrdilo mě to v
které poslední dobou tak často přemýšlím. Zastupitelé na nás nemají 
čas. Je to alarmující skutečnost. My jsme si posledního půl roku museli 
díky špatné práci radnice udělat čas. Možná dozrál čas něco s
Obávám se, že se oprava sportoviště u panelových domů, která se 
uskutečnila neočekávaně na konci roku, jeví jako slabá náplast na 
každodenní starosti a problémy Přílučanů. Ale o tom až někdy příště…

      Udělejme si „prosím“ o Vánocích všichni čas. Na děti, rodiče, přátele 
a kamarády. Na lidi kolem nás. Nechejme se vnitřně hýčkat atmosférou 
Vánoc a schovejme si trochu vánočního času do příštího roku. A jak se 
zpívá v jedné známé písničce:“nemít prachy, nevadí.“ Já bych doplnil: 
„Nemít čas na lidi, vadí.“ Byl bych rád, abychom nedopadli jako 
zastupitelé, kteří na nás nemají čas.   
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                                                              ŽIJÍ MEZI NÁMI   

 

 

 

 

     Poprvé jsem o tomto zajímavém člověku slyšel v létě, v souvislosti se 
„Změnou č. 88  územního plánu“. „Víš, že na Příluku bydlí nositel ceny 
města Zlína, ten nás podpoří.“říkal jeden Přílučan, co bydlí za řekou.  
Nevěděl jsem, neboť všechny lidi na Pančavě neznám. 

      Podruhé jsem se s tímto sympatickým člověkem setkal na 
Martinských hodech, když jsme v sobotu vodili berana. Při průvodu 
kolem hospůdky U potoka se k nám přidal nenápadný drobný chlapík se 
šibalským úsměvem. „Nezapomeňte se stavit u nás“ říkal, když nás 
míjel. Za několik minut  jsme přišli k rodinnému domu. Na brance svítila 
vizitka: “Mudr Stodůlka“. Jak jsme se objevili, pan doktor zavolal 
manželku a příjemně si s námi oba popovídali a zazpívali. Štědře nás 
pohostili a já jsem se přesvědčil, že slavný oční chirurg je velmi přátelský 
a skromný.       

     Potřetí jsem se o tomto lékaři četl nedávno v deníku Mf Dnes. 
V příloze Jihovýchodní Moravy byl rozsáhlý článek o úspěšné operaci 
prim. Mudr. Stodůlky, kterou provedl na soukromé oční klinice Gemini v 
Příluku. Paní, která již 16 let neviděla, provedl pan doktor úspěšně 
transplantaci umělé rohovky. Na internetových stránkách jsem zjistil, že 
pan doktor operoval několik významných osobností. Mezi jinými i 
slavného podnikatele Tomáše Baťu. Velmi často se objevují mezi jeho 
pacienty i sportovci, nebo další zajímavé osobnosti, jako např. cyklista 
Ján Svorada, houslista Pavel Anděl, Karel Gut, bývalý předseda českého 
hokejového svazu, nebo finalistka miss ČR 1996 Jana Poslušná. 

 



Požádali jsme pana doktora o krátký rozhovor: 

Jak by měli lidé, kteří pracují na počítačích denně až 8 hodin, 
pečovat o své oči: Každodenní dlouhodobá práce na PC je pro oči 
nemalou zátěží. Doporučuji práci prokládat krátkými přestávkami, kdy je 
dobré se dívat do dálky, nejlépe z okna třeba do lesa. Výborné jsou oční 
cviky – co půl hodiny kroužit očima 10x doleva a 10x doprava a poté je 
lehce přes víčka promasírovat. Fyzická aktivita po práci očím také velmi 
prospěje. Ať už je to sport nebo třeba práce na zahrádce.  

Odpočíváte o Vánocích raději pasivně, nebo preferujete  aktivní 
odpočinek: K Vánocům patří kromě stromku a dárků i dobré jídlo a 
trocha lenošení. Ale já jakmile můžu, využívám volných dnů ke sportu. I 
na tento rozhovor odpovídám z lyžařské dovolené v Alpách. Kromě lyží 
jezdím i na snowboardu a nově na tzv. snowscootu, což je jakási 
koloběžka na dvou malých snowboardech. Výborně se tím dají zimní 
sporty zpestřit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co byste popřál  všem spoluobčanům v Příluku do nadcházejícího 
roku: Především zdraví a dobrou náladu. A pak samozřejmě, aby nás 
přestali radní zlobit s návrhy na mosty, které by šli našim spoluobčanům 
přes zahrady pod okny. Ať nás bydlení a život na Příluku těší. 

 



      Kromě vodění berana se v sobotu na Přiluku konala po dlouhých 17 
letech MARTINSKÁ HODOVÁ ZÁBAVA. Pro tým, který připravoval obě 
akce to byl nápor hlavně na některé lidské orgány (játra). Jak nám říkal 
pan Čelůstka:“Nemůžete chlapi zvládnout obě akce“. Museli jsme. Už ke 
světlé památce organizátorů, kteří již nejsou mezi námi(F. Skřivánek,B. 
Nábělek, B. Novák). Muzika dostala lidi do varu a TRIOBEND ze 
Želechovic předvedl to, co dělá zábavu zábavou. Nadšení Přílučané všech 
věkových  kategorií vesele křepčili po parketu a vychutnávali po mnoha 
letech vynikající atmosféru. Došlo i na pověstný vláček mezi stoly. Zbylé 
lístky do tomboly se vyprodaly během krátké chvíle. Protože cen bylo 
hodně, probíhalo losování  ve zběsilém tempu. Osud si zase krutě 
zažertoval, neboť např. cenu vycpávky do podprsenky vyhrála slečna, 
která tento módní doplněk vůbec nepotřebovala. Ve tři hodiny ráno jsem 
si stoupl „mezi futra“ a pozoroval spokojené Přílučany, jak se neúnavně 
houpají a kroutí v tanečním rytmu. Stále nechtěli jít domů. Byl jsem 
spokojený. Cítil jsem, že toto by mělo naše Sdružení dělat. Přinášet 
lidem radost.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                               VÁNOCE LETEM SVĚTEM 

      Vánoce (z něm. Weihnachten svaté noci) jsou v křesťanské tradici 
oslavou narození Ježíše Krista. Spolu s Velikonocemi a Letnicemi
nejvýznamnějším křesťanským svátkům, slaví se od 25. prosince
první neděle po 6. lednu. 25. prosinec jako datum Kristova narození 
uvádějí někteří křesťanští teologové již ve 3. století a oslava tohoto 
narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 336. Všeobecně se 
Vánoce v církvi slaví od 7. století. 

     V Česku je však za vrchol Vánoc považován Štědrý den
prosinec, coby předvečer samotné slavnosti, do Vánoc je někdy 
zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se 
pojí nejrůznější tradice, k nimž se řadí vánoční stromek, jesličky
(betlém), vánoční dárky, které nosí Ježíšek, či vánoční cukroví
těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisí s oslovou 
Kristova narození uvádějí někteří křesťanští teologové již ve 
oslava tohoto narození je dosvědčena poprvé v Římě kolem roku 
Všeobecně se Vánoce v církvi slaví od 7. století. slunovratu
dny též připadá. V současné době se však původní, náboženský
Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších 
občanských svátků. 

První jesličky (betlém) poprvé postavil v Grecciu roku 1223
František z Assisi. V Čechách se tento zvyk objevuje roku 
sv. Klimenta v Praze, v 19. století se pozvolna stal dalším symbolem 
Vánoc vánoční stromek, který se v českých zemích všeobecně ujal až po 
první světové válce.  

 

 

 

 

křesťanské tradici 
Letnicemi patří k 

25. prosince do 
. 25. prosinec jako datum Kristova narození 

a oslava tohoto 
Všeobecně se 

Štědrý den, 24. 
samotné slavnosti, do Vánoc je někdy 

, která Vánocům předchází. K Vánocům se 
jesličky 

vánoční cukroví; některé z 
esťanských dob a souvisí s oslovou 

již ve 3. století a 
kolem roku 336. 

slunovratu, který na tyto 
náboženský význam 

Vánoc vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších 

1223 sv. 
se tento zvyk objevuje roku 1560 v kostele 

l dalším symbolem 
, který se v českých zemích všeobecně ujal až po 



 

                                   VÁNOČNÍ OKÉNKO: 

 

  16.-23.12 náměstí Míru ve Zlíně – VÁNOČNÍ JARMARK 

  21.12 v 17.00 - Vánoce začínají na Hvozdné                                       
ŽIVÝ BETLÉM před budovou KDO ve HVOZDNÉ  

  21.12 v 18.00 – Canticum Camerale – koncert v kostele na              
Jižních svazích  

  24.12 ve 21.30 -   Štědrovečerní zpívání koled na náměstí Míru       
ve Zlíně – valašský soubor KAŠAVA 

 

                                                                      

                                  NOVOROČNÍ OKÉNKO: 

 

 1.1. v 00.01 -  most Příluky -  Novoroční ťukání  - malý přípitek            
s přáteli Sdružení za zdravé Příluky  

  UPOZORNĚNÍ:  vzhledem k technickým problémům budou od
spuštěny nové www.stránky Sdružení  - www.priluk.cz  
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