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            Na léto se těší „ přílucké bubenice“  i se svým kapelníkem.   



     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, tak jsme se přeco jenom dočkali. Čeho? Přece 
sluníčka a teplého počasí. Paní zima tento rok ne a ne předat vládu jaru. 
Velikonoce na sněhu byly toho názornou ukázkou. Sice nám to v poslední 
době párkrát zaskřípalo na radnici v koalici, ale v Přílukách to funguje 
bezvadně. Jsem moc rád, že situace  z minulého roku se letos nebude 
opakovat. Přílucké hraní  a Dětský den ve stejném termínu jsou již minu-
lostí. Po velmi vstřícném jednání, neboť jsme se zase na tento rok trefili 
do stejného termínu, myslivci posunuli svůj dětský den o týden dopředu. 
Patří jim za to můj velký dík, zejména Jarkovi Trubelíkovi, který to 
osobně zařídil.  

 Je fajn, že se přidávají další sousedé v organizování akcí. Renata Maka-
rovová vymyslela 1. Přílucký slet čarodějek a čarodějů. Tak doufám, 
že příjdete v čarodějnickém hávu a s metlou.  Pro ispiraci se dámy 
podívejte na film Dívka na koštěti, pánové na Harryho Pottera.                                              
            J.Novák 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013 

Na co je spolehnutí 
v prvních lednových 
dnech? No přece na 
Tři krále, kteří 
s železnou pravidel-
nistí obcházejí každý 
rok „svůj rajón“ a 
pomáhají dobré věci. 
Kluci už jsou  hotoví 
profíci. Jenom jim 
chvíli trvalo, než si 
po roce uvědomili,že 
představují vážené 
mu- drce z Východu, a ne rozjí-vené kluky z Příluka. Koledování bylo 
jako každý rok velmi příjemné a všude nás vítali s otevřenou náručí. 
Opět se nám stalo, že nás lidé cestou zastavovali a spontánně přispívali. 
Patálie s křídou nebyly, měli jsme po několika letech křídník, (držák na 
křídu) takže psaní křídou bylo perfektní. Všem, kteří přispěli na dobrou 
věc, patří velký dík a doufám, že z toho měli dobrý pocit.  



RESTAURACE PANČAVA - MINULOST  A SOUČASNOST 

Pravděpodobně 
nejstarším hostincem 
na Příluku je restau-
race Pančava. Její his-
torie sahá až do roku 
1887. Podle dobových 
fotografií byla tehdy 
spíše známá jako Hos-
tinec u Paštěků. Byl to 
„zájezdný hostinec“, a 
to proto, že se sem 
dalo „zajíždět“ vozem, ustájit koně a možná i přespat. Postupem času  
byl hostinec nazván podle části Příluk, ve které se nacházel, tedy 
Pančava. Podle etymologických slovníků je slovo pančava odvozeno od 
pančování, což znamená ředit vodou nebo slévat (např.pivo, víno apod.) 
a bylo vytvořeno z německého „pantschen“.  

Udělení_koncese                                              

Pan Ignác Paštěka č. 89 v Příluku                                              

Beru k vědomosti, že realné právo 

k nálevu piva a kořalky podle rozhodnutí 

ck. morav. místodržitelství ze dne 

2.listopadu 1887 č. 33066 s domem 

č.89 spojené jako majitel tohoto domu 

osobně budete vykonávati.  Zároveň 

Vám uděluji koncesi k nálevu vína, po-

dávání pokrmů, kávy a čaje, přechová-

vání cizinců a držení dovolených her 

v domu č.89 v Příluku pod podmínkou, 

že všech k této živnosti se vztahujících 

policejních a berních předpisů bedlivě 

šetřiti budete.  Přílohy žádosti se vrací 

s podotknutím, že se zároveň ve příčině předpisu daně výdělkové po-

třebné zařizuje.           V Holešově, 18.května 1907                                                                                       

ck. okres. hejtman 



Zvláště v souvislosti s hostincem 
to znamenalo začouzená mistno-
st nebo nepořádné místo vůbec. 
A taky prý dřív Pančava bývala 
taková „začouzená hospoda“, to 
ale dnes už neplatí. Před několika 
lety prošla celá budova rekon-
strukcí a 4.4.2011 byla otevřena 
restaurace, která dnes všechny 
překvapí novým útulným pro-

středím s interiérem z doby našich babiček. Celková kapacita restaurace 
je 110 míst, ve 3 saloncích může mít uzavřenou společnost cca 70, 40 a 
25 hostů.   

Na stálém jídelním lístku najdete specialitu - Vídeňská žebírka, výběr ze 
steaků, ryb, bezmasých jídel, zeleninové saláty i jídla pro Vaše děti. 
Každý týden připravují novou nabídku  denního menu s výběrem ze čtyř 
jídel. Někomu možná schází to, 
že si ke svému oblíbenému pivu 
nemůže dát taky cigaretu, ale 
většina hostů nekuřácké pro-
středí s povděkem vítá. Na 
Pančavě pro Vás pravidelně při-
pravují tématicky zaměřené ví-
kendy a nové speciality. Ochut-
nat jste již mohli  italskou ku-
chyni, velikonoční speciality, 
proběhl také steakový, řízkový a gulášový víkend a mnoho dalších.  

 Pro obyvatele Příluk se chystá v květnu speciální akce v podobě 

slevových kartiček , které umožní slevu 15% na konzumaci.   

Milovníci cimbálu jistě dávno ví, že jedenkrát za měsíc zde mohou   
zavítat na posezení s cimbálovou muzikou.  Zájem o tyto večery bývá 
velký, proto je nejlepší si místo rezervovat. Všechny informace o akcích      
najdete na internetových stránkách http://www.pancava.com/.                      
                A. Nováková 



JAK JSME KLABALI VE SNĚHU 

12 je magické číslo. Máme 
12 měsíců, 12 bylo apo-
štolů a 12 bylo také 
chlapců, kteří  obcházeli  
Příluky na letošním kla-
bání.  Mezi nimi byli 
nováčci i stálí účastníci 
jako např. Pepa Vařecha, 
Petr Vozárik, nebo Kuba 
Novák. Dvě řady přílu-
ckých klabáčů vedli 
„pánové“ Jirka Čelůstka  a 
Vojta Gogela. Čtvrtek byl ještě pohodový, neboť ta pravá klabačská dřina 
přichází na Veliký pátek, kdy se klabe celkem čtyřikrát. Ranní 
velkopáteční klabání bylo poznamenáno sněhovou nadílkou, která zasy-
pala celý Zlín a okolí. Kluci statečně vykračovali i ve sněhu a my dospělí 
jsme si říkali, že toto jsme ještě nezažili. Křupající sníh pod nohama a 
zvuk linoucí se z klabaček dotvářel  kulisu ranního pochodu zasněženým 
Přílukem.  V poledne a ve tři hodiny chvilku zasvítilo i sluníčko, ale to 
bylo z jarního počasí za celé klabání všechno. 

Sobota rychle utíkala a kluci se konečně dočkali oblíbeného vyklabávání. 
Nohy je už sice bolely, ale vidina vydělaných peněz je poháněla stále 
dopředu. Poctivě zastavovali u každé chaloupky, aby roztočili roztodivné 
dřevěné nástroje ve svých rukou. Klabačky měli různé. Staré, které nosili 
možná jejich dědové, byly natřeny hnědou barvou, nové byly bez 
nátěru. I podle tvaru ozubených koleček a kladívek se dalo rozeznat, jak 
starý nástroj to je. Jeden z impozantních kousků byl malý trakař, který 
více než zvukově, zaujal po stránce umělecké. Řidičem trakaře byl Petr 
Vozárik. Protože byla zima, tak jsme se kromě chůze zahřívali i slivovicí, 
kterou nám nalévali pozorní Přílučané. Sousedé, u kterých jsme zastavo-
vali, připravili klabáčům pěknou finanční výslužku, kterou si kluci rozdělili 
u Nováků, kde bylo i tradiční zakončení. Pánové předali obálky s penězi, 
kluci si opekli špekáček a za počínající tmy se rozešli spokojeně do svých 
domovů. 



Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ V PŘÍLUKÁCH 

11.května 2010 bylo za přítomnosti zástupců Magistrátu města Zlína 
slavnostně otevřeno zrestaurované Občanské centrum Příluky, určené 
pro Klub seniorů, kancelář místní části a pobočku krajské knihovny. Klub 
seniorů, který se nachází v prvním patře je vybaven novým nábytkem, 
televizorem, videem, počítačem a šipkami. Ve funkční kuchyňce je led-
nička, sporák, mikrovlnka a nádobí pro 48 osob. K tomu patří moderní 
hygienické zařízení a úklidová místnost. 

Od zahájení se Klub seniorů může pochlubit bohatou a rozmanitou čin-
ností. Při zajišťování programů se zaměřujeme na oblast kulturní, vzdě-
lávací, sportovní a zábavnou. Na besedy a přednášky z různých oborů si 
často zveme zajímavé osobnosti z řad našich spoluobčanů. Abychom 
nezapomínali také na fyzickou aktivitu, provozujeme turistiku a kondiční 
cvičení. V rámci turistických vycházek jsme poznali hodně dosud nezná-
mých turistických tras a přírodních krás z našeho okolí. Zajímavé bývají i 
vlakové výlety v rámci moravských krajů. Mezi nejoblíbenější patří zá-
bavné pořady, kterými se bavíme navzájem. 

Náš klub navštěvuje střídavě kolem 
70 občanů a těší nás, že jsou     
mezi nimi i muži. Kádr pravidelných 
návštěvníků tvoří 20–25 členů. Pro-
gram jednotlivých schůzek zveřejňu-
jeme v Magazínu města Zlína a na 
místních úředních vývěskách. Podle 
ohlasu mezi našimi známými 
z jiných částí města Zlína patříme 
mezi Kluby s nejzajímavějšími a ne-
jsledovanějšími programy.  V klubu 
vládne kamarádské, pohostinné a 
veselé ovzduší. Pesimistická nálada 
je „zakázána“. Každý nový člen či 
členka jsou vždy vřele vítáni.     
Lidka Bařinková 



PŘEHLED ČINNOSTÍ KLUBU SENIORŮ V PŘÍLUKÁCH  2012-2013 

PŘEDNÁŠKY                                                                                    
23.3.   p. Davidov, ekocentrum Čtyřlístek: Biopotraviny                                                               
29.3.   p. Ellerová: Sociologické aspekty poproduktivního věku                                                      
5.4.     p. Kolaja: Mexiko        24.5.   p. Bařinková: Lidová píseň                                                                                                    
1.10.   p. Gogela: Jak se dělá film, práce scénáristy                                                                
11.10.  p. Martincová: Výživa při civilizačních chorobách                                                                     
29.11.  Kolajovi: Vánoční zvyky v Mexiku    

BESEDY                                                                                          
1.3.     p. Slováček:  Příluky začátkem 20 století                                                               
20.9    p. Pernička: O práci komise místní části Příluky                                                     
15.11. p. Slováček:  Příluky začátkem 20 století - pokračování    

 KULTURA                                                                                         
16.2. a 12.4  Africké bubny   23.2.  návštěva muzea                              
19.4.  dámská kapela Návraty z Tlumačova   10.5. a 31.5.  Bubnování                        
14.6.  Vystoupení na nám. Míru      28.6.  návštěva knihovny            
13.9.  dámská kapela Návraty z Tlumačova    4.10.  promítání videa z 
činností Střediska pro postižené    18.10. a 7.11.  Bubnování          
13.11.  vystoupení ve Fryštáku       23.11.  zpěv s panem Bařinkou    
1.12.  Hvozdná prohlídka betlému     6.12.  zpívání s panem Bařinkou 
nácvik koled     8.12 vystoupení s koledami na Příluckém zpívání                 

VÝLETY                                                                                         
17.5. Frenštát p.Radhoštěm, 17.7. Kroměříž,7.8. Lednice,28.8. Mikulov                                                                          

TURISTIKA                                                                                         
1.5.  Příluky-Batalice-Želechovice    8.5.  Příluky-Štípa–Štákovy Paseky                                                              
15.5.  Příluky-Jaroslavice-Želechovice  26.5. Velíková–hrad Lukov-Lípa                                                          
10.7.  Horní Lhota, hájenka–Vizovice   24.7.  Jižní svahy–Fryšták                                                        
31.7.  Sirákov–Vizovice     26.5.  Velíková–hrad Lukov-Štípa                                                              
14.8.  Provodov–Luhačovice     18.9.  Horní Lhot, hájenka– Drdol-Lípa                                                                                                                             

BAVÍME SE–SCÉNKY, BÁSNIČKY, PÍSNIČKY,MODNÍ PŘEHLÍDKY   
8.3. , 21.6, 6.9.  –  holky seniorky   



PŘÍLUCKÁ TRNKA 2013 

Velmi slabou účastí se 
letos „pyšnil“ již 5. roč-
ník tradičního koštu 
zvaného  Přílucká trnka. 
Posuďte sami, přihlášeno 
bylo 12 vzorků, koštova-
lo 8 lidí a celkový počet 
zúčastněných osob 15. 
Skoro jsme se v pro-
storném sále v hospůdce 
U potoka báli. Nevím, 
zda je malý počet všeho 
odrazem trnkové neúro-
dy na valašských svazích, asi ano. Ještě, že to všechno zase zachraňova-
ly rodinné klany Plevů, Novosadů a Nováků. Mezi nové účastníky jsme 
přivítali sousedy z Bartošovy čtvrti, paní a pana Suchomelovy. Mají na 
starosti cestářské práce v místní části Příluky a jejich snažení je opravdu 
příkladné. Už odpoledne, když si Laďa Pleva přijel pro bedny říkal, že 
žádné slovní hodnocení jednotlivých vzorků psát nebude, ale večer už 
psal jako Neruda a řečnil jako Palacký. 

 Náš systém hodnocení je všechny ročníky stejný. Hodnotí se každý vzo-
rek dvoukolově. Po prvním kole se mění čísla vzorků, my jsme letos vy-
mysleli na soutěžící habaďůru a čísla vzorků nechali stejná. Měli jste vi-
dět, jak se měnilo hodnocení jednotlivých vzorků. Na vině byl určitě  i 
guláš, který se podával v přestávce mezi oběma koly. Vložená soutěž 
„Poznej si svoju“ měla překvapivého vítěze. I přes naše čachry s čísly si 
v obou kolech poznal svůj destilát Aleš Novosad.  To se ještě nestalo za 
celých 5 ročníků.  

Výsledky:                                                                                               
1. místo Josef Kolář 79 bodů                                                                  
2. místo Antonín Chmela 65 bodů                                                       
3. místo Josef Vycudilík  64 body 



FK PŘÍLUKY – TÝM A  

Trenér:                                 
Bob Elšík   

Tréninky :                                                                                                        
Úterý, Pátek 17:30 

Soutěž:                          
1.A. třída skupina "B" 

 

 

 

Rozpis mistrovských utkání - jaro 2013 

 
datum utkání skóre branky 

16. 24.3.2013 15:00 Ne Březolupy - Příluky odloženo 
 

17. 31.3.2013 15:30 Ne Hluk - Příluky odloženo 
 

18. 6.4.2013 
 

So Volno 
  

19. 13.4.2013 16:00 So Bojkovice - Příluky 
  

20. 20.4.2013 16:00 So Příluky - Ořechov 
  

21. 28.4.2013 16:00 Ne Fryšták - Příluky 
  

22. 4.5.2013 16:30 So Příluky - Újezdec 
  

23. 12.5.2013 16:30 Ne Mladcová - Příluky 
  

24. 18.5.2013 16:30 So Příluky - Dol.Němčí 
  

25. 26.5.2013 16:30 Ne Nedachlebice - Příluky 
  

26. 1.6.2013 16:30 So Příluky - Žalkovice 
  

14. 8.6.2013 16:30 So O.N.Ves - Příluky 
  

15. 15.6.2013 16:30 So Příluky - Kvasice 
  



AKCE NA ROK 2013 

Když jsme před 5 lety 
začínali s voděním berana 
a Martinskou zábavou, ani 
ve snu jsme  netušili, co 
se z toho nakonec vyk-
lube. Ze dvou akcí, které 
jsme dělali jako návrat 
starých tradic a na počest 
našich předchůdců, se 
stalo celoroční  snažení. 
Začíná to Tříkrálovou 
sbírkou a Příluckou trnkou 
přes Klabání, které do Příluk vrátil Laďa Čelůstka, po výlety do okolí a 
Přílucké hraní. Pokračujeme na podzim akcí Na svatého Martina a 
končíme Zpíváním u vánočního stromečku. Jako nejnovější akci jsme loni 
pořádali Přílucký soudek, kterému řediteluje Laďa Pleva. Nápady na akce 
vznikají zajímavě. Stále jsem měl v hlavě nějaký fotbalový zápas na 
velkém fotbalovém  hřišti, něco jako chlapi před vodou proti chlapům  za 
vodou. A Laďa se zamyslel a říká: „Tak udělejme na zkoušku turnaj 
menších družstev. “  A Přílucký soudek byl na světě.  

Když jsme dělali na podzim kalendář k výročí vodění berana, tak jsem si 
uvědomil, že akcí není málo. Pár aktivních rodin dokáže rozhýbat dění v 
Přílukách. Rád bych jim touto cestou vyjádřil velké poděkování. Jsou to 
Plevovi, Novosadovi, Filipovi, Vozárikovi, Vařechovi, Kolářovi. Taky naše 
seniorky v čele s Lidkou Bařinkovou přikládají ruce k dílu.   A moje 
Anežka, to je dobrá duše všech akcí, bez ní by to už vůbec nešlo. A taky 
velké díky jednotlivcům, kteří nám pomáhají nárazově.   

Předpokládáné termíny akcí:                                                                 
květen – výlet do ZOO Lešná                                                                       
22.6 .2013 – Přílucké hraní                                                              
11.11.2013 – Na svatého Martina…                                                            
Září 2013 – Přílucký soudek (podle rozpisu zápasů FK Příluky)    
9.11.2013 – Vodění berana – ( podle mše v kapličce)                             
7.12.2013 – Zpívání u vánočního stromečku 



BOŽSKÝ VTIP                                                                               

Porodní bába, která za svůj život zaslouženě odrodila stovky dětí a mezi 
rodičkami byla velmi oblíbená, přijde do nebe a dá se do rozhovoru se 
svatým Petrem, zda by ji pustil do nebeského království. Ten ji ale ještě 
začne přemlouvat: „Tys byla taková starostlivá a hodná. Zůstaň ještě na 
zemi a pomáhej ženám v bolesti stejně jako doposud, vždyť to umíš tak 
dobře.“ 

Porodní babka však odpoví: „Víš, svatý Petře, nemůžu se již více dívat, 
jak ženy při porodech trpí a otcové dětí si mezitím někde jinde užíva-
jí.“„To není problém. Zařídím, aby při každém tvém porodu otcové dětí 
trpěli stejně jako rodičky.“Tak se babka tedy vrátí nazpět na zem a hned 
ji volají k porodu. Žena se svíjí v bolestech na posteli a manžel sedí u 
okna, chlastá pivo a příšerně se něčemu chechtá.„Vás nic nebolí?“ ptá se 
babka podiveně.„Ne, mě ne, ale podívejte se ven z okna na toho kominí-
ka. Svíjí se na té střeše, jako kdyby byl v posledním tažení!“ 

 

VALAŠSKÁ MOUDRA                                                                               

Esli ste dobří, nahrnů na vás všecku prácu. 
Esli ste kurňa dobří, dokážete sa jí zbavit!   

V životě je dobré sa pro neco zapálit. 
V krematoriu už je pozdě!  

Štěstí nezávisí na penězoch. 
Ale v limuzíně sa bečí lepší jak v autobuse!  

Nekdy sa sám sebe ptám: Kdo sme? Odkáď sme přišli? 
Kam míříme? Jáký má smysl lidská existence?                                   
Pak si naleju odpověď……..a je ně dobře!     

 Hospoda je jediné místo, kde sa ze savců stanů plazi. 

Každé ráno shlédnu seznam 50-ti nejbohatších lídí na světě. 
Když tam nejsu, idu do práce. 



  KULTURNÍ OKÉNKO   

Srdečně zveme na STAVĚNÍ MÁJE, které se bude 
konat  27.4  2013 od 18 hodin v místním parku.  
Alko, nealko, občerstvení zajištěno. Muzikanty sr-
dečně vítáme a bohatě pohostíme! Krýgle a děcka 
sebou. Těší se na Vás ogaři a cérky z Příluka. 

 

 

 Milí sousedi, lesní víly, divoženky, diví 
muži, čarodějky a čarodějové, hejka- 
lové, bazilišci a kouzelní skřítci. Vy   
všichni jste zváni 30. dubna 2013                                                            
na 1. Přílucký slet čarodějek a 
čarodějů. Vaše účast na Shromáždění, 
jako zvláště originálního exempláře, je 

velmi žádaná. Sraz je v 18:00 hodin před úřadovnou místní části u 
kapličky. Po slavnostním přivítání čarodějný roj vzlétne v  sevřeném 
útvaru a pokusí se vymést z naší obce škarohlídy, zlo, závist a podobné 
nežádoucí jevy. Poté zamíří dolů dědinou k restauraci Přístav, kde za-
kotvíme a kde bude náš slet pokračovat dalším programem. Vezměte si 
řádně promazané a naolejované koště s odrazovými skly, případně jiný 
typizovaný dopravní prostředek. Nezapomeň na osvětlení (lampa, bater-
ka,lampion...).  
Vzhledem k předpokládanému létání v hejnech je nutné, abyste se dos-
tavili s poloprázdnou nádrží, ve střízlivém stavu. Pohonné látky mohou 
být v průběhu letu doplňovány. S pozdravem Letu zdar! Vás zve 
Sdružení příluckých čarodějek v čele s Renatou Makarovovou. 
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