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     VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, tak je tady zase podzim. Plískanice, děšť a do 
toho brzo tma. Co naplat, možná to není pro všechny oblíbené roční 
období, ale pro nás Přílučany ano. Máme přece Martinské hody. Jako 
každý rok, tak i letos jsme nachystali dvě akce a to páteční průvod se sv. 
Martinem a sobotní Vodění berana. Těšíme se na Vás a sportovní 
terminologií dodáváme, že je to pro nás vrchol sezóny. Snad se Vám 
naše kostýmy budou líbit i tento rok a doufáme, že si společně  
připomeneme staré tradice a trochu s Vámi splkneme.  

Poslední dobou se hodně mluví o ekologii a ochraně přírody. Nikdy jsem 
tomu za mlada nepříkládal až takovou váhu, ale co jsem starší, tak si 
uvědomuji, že v rozumné míře to smysl má. Příroda je hodně silná a 
dokáže si pomoci sama, ale lidstvo jí v tom moc nepomáhá. Jako 
Sdružení za zdravé Příluky máme v názvu Zdravé, a proto jsme se 
rozhodli přispět malou troškou do mlýna. Tyto Přílucké ozvěny jsou 
vytištěny na papíru, který byl vyroben z recyklátu. Není tak bílý, ale je 
ekologičtější. A bude lepší hořet. Hezký hodový podzim Vám za všechny 
aktivní Přílučany přeje Jožka Novák. 

PŘÍLUCKÉ HRANÍ  2013 

V sobotu 22.června 
2013 se uskutečnilo 
na hřišti FK Příluky 
jubilejní 5.Přílucké 
hraní. Už od časného 
brzkého rána se 
chystaly soutěže, 
stavěly stany a dělaly 
poslední přípravy. Ve 
dvě hodiny všechno 
vypuklo. Opět byly 
k vidění zajímavé 
soutěže, například 
střelba z kuše a z luku, Carpo dráha a chůze na chůdách, což byla asi 
jedna z nejtěžších soutěží. Bylo zde i hodně zajímavých hostů. Tradičně 
přijely sestřičky z Českého červeného kříže, městští hasiči a paní 
z canisterapie, kteří se bez váhání zapojili do soutěží. Na chvíli k nám  



zavítala i Rychlá 
operativní jednotka 
(ROJ) Městské policie 
Zlín, přestože byla 
jediná jednotka ve 
službě na území města. 

Zlatým hřebem bylo 
vystoupení šermířské 
skupiny Solutus, která 
předvedla líté souboje a 
krásné historické tance. 
Po dokončení soutěží a 
získání tajenky dostaly děti vodní pistoli, balónek, bonbóny a s pomocí 
rodičů si opekly špekáček. Děti mohly celé odpoledne hrát stolní tenis, 
jezdit na koni, stavět si z molitanových kostek nebo se podívat na krásné 
retro hračky. Každou hodinu proběhlo losování o zajímavé ceny. 

Večer se všichni sešli u závěrečného táboráku a byli šťastní, že se akce 
opět podařila.                                                            Pepík Novák jr.☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLUCKÝ SOUDEK  2013 

2. ročník turnaje O 
Přílucký soudek se nesl 
v duchu několika změn. 
Sice byl ve stejném 
termínu, ale byl až 
v neděli a z důvodů 
nezpůsobilého terénu se 
přesunul na malé hřiště u 
činžáků. Účast hospod 
byla menší, přihlášeni byli 
hoši z lokálů Přístav, Maja 
a Pančava. 

Vzhledem k počtu účastníků, byl zvolen jiný model turnaje, mužstva 
hrála dvoukolově mezi sebou. Malé hřiště u činžáků vyžaduje úplně jiný 
styl hry, více se střílí a důležité jsou i povolené narážky o konstrukci 
hřiště.  

 Cateringové služby zajistila ve vysoké kvalitě restaurace Pančava, které 
za to patří velký dík. Již horší to bylo s výsledky na hřišti. Pančavjani 
bojovali, dřeli jako koně, ale nakonec padli a skončili třetí. Na druhém 
místě skončila grupa 
z Přístavu, u které bylo 
vidět, že jim schází 
osobnost. Přístavu totiž 
tento rok chyběl vůdce a 
kapitán v jedné osobě 
Radek Vařecha, kterému 
se v kuloárech přezdívá 
přílucký Messi, a který 
dokázal v minulosti 
všechny strhnout 
k heroickým výkonům.  

 



Překvapivé prvenství získali hoši z Maje, kteří přišli, viděli a zvítězili. Bylo 
vidět, že jsou sehraní a na hřišti působili kompaktně. Akce měla úspěch, 
kromě fotbalu a krásných žen, byly k vidění i silné motorky - choppery, 
na kterých přijeli někteří fotbalisté. Je vidět, že fotbalem se dají vydělat 
slušné peníze.  

SOUPISKY : 

 PŘÍSTAV  -   Pospíšil Miroslav - C (kapitán týmu), Pospíšil 
Martin, Knápek Rosťa, Holý Zdeněk, Pišín Mira, Bukovjan Petr, Svozil 
Roman 

 MAJA    -      Kárník Michal – C, Janků Petr, Matějka Milan, Masný 
Lukáš, Filipčík Roman 

 PANČAVA -  Fuksa Karel – nehrající C, Mlýnek Tomáš, Vašina 
Petr, Beran Petr, Mikeš Přemysl, Neček Martin, Pleva Ladislav, Pleva 
Pavel 

 Přílucký soudek 

 
1 2 3 body skóre pořadí 

1. PŘÍSTAV 
 0 : 3 3 : 2 

4 6 : 11 2 
 1 : 4 2 : 2 

2. MAJA 
3 : 0  6 : 3 

12 18 : 5 1 
4 : 1  5 : 1 

3. PANČAVA 
2 : 3 3 : 6  

1 8 : 16 3 
2 : 2 1 : 5  

VTIPNÉ OKÉNKO 

Přijde manželský pár do čínské restaurace. 
Usadí se, přiběhne číšnice: 
"Cosi dáte? Máme kočičí nožičky, psí steaky..." 
Žena se zhrozí: "Ježkovy voči!" 
"Výborná volba, madam!" 



ZA TAJEMSTVÍM HRADU BUCHLOVA 

“Přátelé, kamarádi”, zdravil 
zvučným hlasem Laďa Pleva v 
autobuse účastníky zájezdu 
”Za tajemstvím hradu 
Buchlova.” Davy sousedů se 
trousily v sobotu ráno před   
resturaci Přístav.  Bodejť by 
ne, poslední zájezd se 
uskutečnil před dvěma lety a 
nedočkaví sousedé zaplnili 
dopravní prostředek skoro do 
posledního místečka.  

Program byl velkolepý. 
Dobývání  a prohlídka hradu 
Buchlova, návštěva keramické 
dílny v Tupesích a jako zlatý 
hřebík konzumace vína  ve 
Vracově. Cesta nám v autobuse příjemně ubíhala a po necelé hodince 
jsme přijeli na parkoviště před hradem. Na zteč hradu byli vybráni 
všichni bojeschopní zájezdníci. V čele kráčeli rytíř Laďa zvaný Pleva a 
urozený pán Jožka z Priezluku zvaný Novák. První bránu jsme překonali 
lehce, u druhé brány jsme pózovali a udělali skupinové foto.  

Prohlídka hradu byla velmi zajímavá, neboť na hradě pobývali roztodivní 
majitelé. Velmi zajímavé bylo povídání o židlích ve středověkém sálu. 
Židle byly udělány pro různou délku postavy tak, aby všichni seděli u 
stolu ve stejné výšce a byli si v tomto rovni. Ve stejné místnosti byl v 
rohu speciální žlábek pro vracení potravy. Hostiny trvaly totiž ve 
středověku i několik dní a vůči hostiteli nebylo slušné opouštět hodovní 
místnost. A protože žaludky pánů nebyly nafukovací, tak se dotyčný 
pérem pošimral v krku a zbytek si už domyslíte. Jedna zvídavá 
přílučanka se dokonce ptala, zda se šimrali jedním pírkem, nebo měl 
každý pán svoje. 



Poslední majitelé z rodu Berchtoldů shromáždili na hradě  významné 
sbírky a studijní materiály. Najdete tam různé kůže, kostru koně, orgán 
slona. Za zmínku stojí i původní obraz bratra, později přemalovaný na 
sestru. A samozřejmně pověst o černé paní, která si  však podle starých 
bájí strašením odpykává zločin. Je to prý zjevení Kateřiny Rájecké z 
Mírova, která se provdala za zdejšího pána Jindřicha Prakšického ze 
Zástřizel. Tomu se stal sňatek osudným. Manželka ho údajně nechala už 
po roce společného života zákeřně zavraždit. Za trest prý musí bloudit 
hradem. Už mnoho lidí ji spatřilo, jak tiše chodí komnatami. Naštěstí je i 
tento fantom dobrotivý a neškodný. 

Po rozloučení s Buchlovem jsme se přesunuli do 
malebné vísky Tupesy, kde se nachází tři 
keramické dílmy. My jsme zakotvili v dílně, jejíž 
součástí je i muzeum keramiky a dobová 
expozice. Obydlí hrnčíře  vypovídá o způsobu jeho 
práce a životě na přelomu 19. a 20. století. Na něj 
navazuje objekt nové expozice, zachycující historii a 
technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích. 
Přes dvůr je umístěna současná výroba keramiky a 
vzorková prodejna keramiky. 

Návštěvníci najdou v prostorách muzea výrobu tradiční lidové majolikové 
keramiky, známé též jako 
Tupeská keramika, 
habánské fajánse i velmi 
moderní keramiku od 
všech lokálních keramiků. 
Zájemci si mohli 
namalovat svůj vlastní 
hrníček. Všechny malíře 
strčil do kapsy Jindra 
Krajča, který se s bravurou 
vystudovaného malíře 
chopil štětců a jal se 
vnučce malovati hrníček.  



Jakmile jsme ukončili 
prohlídku a odložili 
štětce, vyrazili jsme s 
Karosou pana Mikesky 
na poslední zastávku 
našeho zájezdu, kterou 
byl Vracov. Město  
Vracov leží v rovinaté 
krajině mezi Strážnicí a 
Kyjovem. Severně od 
hlavní silnice se pak 
nacházejí habánské 
vinné sklepy. A to byl 
hlavní cíl našeho zájezdu. Víno bílé, vínečko červené, obě barvy tekly 
proudem v malebném sklépku. Dalšími džbánky se nálada stupňovala a v 
předsíni to jenom vřelo. Někteří tančili a všichni zpívali.  

Pan Mikeska dokázal, že není jenom výborný šofér, ale i skvělý 
harmonikář. Když se dopil poslední pohárek a únava se vkrádala          
do našich očí,vydali 
jsme se na cestu 
domů. Cestou bylo 
veselo,protože vzadu 
seděla omladina, které 
po vínu najednou 
narostla křídla a tak 
se zpívalo a zpívalo. 
Předek zdraví zadek a 
zadek zdraví předek 
se naposledy ozvalo 
kolem půl jedenácté, 
kdy jsme živí a zdraví 
dojeli do Příluk.     

 PS: Filipům se narodila druhá vnučka Amálka. Protože jsme ji s dědou a 
babičkou řádně zapili, bude zdravá jako tuřín. Srdečně gratulujeme 
rodičům a přejeme mladé rodině všechno dobré. 



HISTORIE HRADU BUCHLOVA 

Hrad Buchlov nechal do 
strategické polohy na 
křižovatce jantarové a 
uherské stezky velmi 
pravděpodobně umístit 
sám král. První 
dochovaná zpráva o 
Buchlově je až z roku 
1300, kdy se uvádí 
purkrabí Protiwa de 
Buchlow, stavební 
struktura hradu a 
pozdně románský portál 
v hradní kuchyni však ukazují na jeho založení již před rokem 1250. Po 
celé 14. a 15. století byl Buchlov pevnou oporou českých králů: nejprve 
Jana Lucemburského, který hrad zastavil, poté Karla IV., který jej ještě 
coby markrabě moravský vykoupil a nakonec i Zikmunda za husitských 
válek. Roku 1421 dokonce založili kališníci u nedalekých Nedakonic Nový 
Tábor, Buchlova se jim však zmocnit nepodařilo a v pozdějším průběhu 
střetnutí byli husité Zikmundovými vojsky vytlačeni do Čech. Do té doby 
byl hrad, nalézající se v sousedství stále významnějšího královského 
města Uherského Hradiště, zastaven jen jednou: v letech 1406 – 1422 
Hanuši a Jindřichovi z Lichtenštejna.  

Od roku 1425 se tak však stalo pravidlem a na Buchlově se postupně v 
zástavním držení vystřídali Ctibor ze Ctibořic, Čeněk z Mošnova a jeho 
synové, páni z Landštejna a páni z Kunštátu. Za česko – uherských 
válek, roku 1468, Buchlov oblehlo – a patrně i dobylo – uherské vojsko. 
Hrad při obléhání každopádně vyhořel. Po roce 1482 získali Buchlov do 
zástavy Tovačovští z Cimburka. Ctibor Tovačovský a jeho bratr Adam 
přestavěli hrad v devadesátých letech 15. století pozdně goticky s 
důrazem na zlepšení jeho obranných i obytných kvalit. Historie Buchlova 
coby královského hradu končí rokem 1511, kdy jej Vladislav II. 
Jagellonský daroval Arklebovi Trnavskému z Boskovic. Králova darovací 
listina zahrnovala i všechna k hradu náležející práva včetně práva 
loveckého. Již roku 1520 získali buchlovské panství převodem Žerotínové  



a roku 1544 je koupil 
Jan Ždánský ze 
Zástřizl. Páni ze 
Zástřizl hrad rozšířili a 
přestavěli renesančně. 
Barokní úpravy 
objektu nechali 
provést Petřvaldští z 
Petřvaldu, kteří zboží 
získali po příbuzenské 
linii roku 1644. 
Stavební práce na 
Buchlově se v 17. 
století dotkly zejména opevnění, patrně jako reakce na neúspěšný 
švédský útok na hrad roku 1645. Významným počinem Hanuše 
Zikmunda Petřvaldského (1626 – 1688) bylo zbudování kaple sv. 
Barbory na protějším dominantním kopci zvaném Modla; stalo se tak v 
letech 1672 – 1673. Již Hanušovusynovi Janu Dětřichovi Petřvaldskému 
(1658 – 1734) starý hrad nevyhovoval, pročež si v podhradní vsi 
Buchlovicích postavil novou rezidenci – zámek.  

Hrad Buchlov však naštěstí nebyl ponechán svému osudu ani poté, 
protože syn Jana Dětřicha Karel Zikmund (1693 – 1751) jej využíval ke 
svým zimním pobytům a za tímto účelem nechal dokonce částečně 
zmodernizovat hradní interiéry. Roku 1763 vymřeli Petřvaldští po meči a 
roku 1800 i po přeslici. Buchlov zdědil syn Marie Terezie rozené 
Petřvaldské z Petřvaldu, Leopold Berchtold. Dr. Leopold Berchtold (1759 
– 1809) byl osvícencem a humanistou v tom nejlepším slova smyslu: 
zcestovalý, přítel vědy, reformátor školství, hospodářství a sociální sféry 
na buchlovském panství. Zvláště se zaměřoval na zdravotnictví – na 
nedaleké Smraďavce zřídil sirné lázně a roku 1805 dokonce nechal 
buchlovický zámek adaptovat na nemocnici. Roku 1809 se však při vizitě 
vojenského lazaretu ve velehradském klášteře nakazil tyfem a ještě 
téhož roku zemřel. Panství poté spravovala do své smrti roku 1814 
vdova po něm Marie Johanka, rozená Magnisová. Jak Leopold, tak jeho 
bratr Dr. Bedřich Berchtold (1781 – 1876), významný botanik a 
spoluzakladatel Muzea Království českého, naplnili hrad  



Buchlov množstvím sbírek a studijního materiálu. Tyto sbírky roku 1848 
zpřístupnil Leopoldův syn Zikmund I. Berchtold, čímž se hrad stal již 
natrvalo muzeem. V letech 1896 a 1931 jej po úderu blesku dvakrát 
poškodil požár, byl však vždy opraven. Berchtoldi vlastnili Buchlov až do 
roku 1945, kdy jim byl zabaven státem. Státu náleží tato významná 
památka dodnes. 

Galerie rodů působících na objektu: 

 

O BUCHLOVSKÉ LÍPĚ    

Zbrojnoš Vlček byl odsouzen loveckým soudem za přípravu vraždy 
Jindřicha Prakšického ze Zástřizl, toho času pána na Buchlově. I po 
mnoha mučeních stále tvrdil, že je nevinen. Když pak měl být už 
popraven, v zoufalství projevil své poslední přání. Vytrhl na nádvoří 
malou lípu i s kořeny a korunou ji zas zasadil do země. Řekl pánům, že 
když se do jara zazelenají kořeny je to důkaz jeho neviny. A skutečně se 
tak stalo a Vlček byl na jaře propuštěn. Za rok však na následky mučení 
zemřel. Lípa neviny roste však na Buchlově dodnes. 

 

     

Český král  Lichtenštejnové z Landštejna  z Kunštátu  z Cimburka  

   

  

Prakšičtí ze 
Zástřizl  

Petřvaldští z 
Petřvaldu  

Berchtoldové z 
Uherčic  

  



HODOVÉ POZVÁNKY  - PÁTEK 

Sdružení za zdravé Příluky zve malé i velké na  
akci   NA SVATÉHO MARTINA JEDE KOLEM 
DRUŽINA, která se uskuteční  v pátek 8. 
listopadu v prostoru zahrádky za restaurací 
PŘÍSTAV.  

Sraz  v 17 hodin před kapličkou sv. MARTINA,  
po průvodu bude následovat připomenutí 
Svatomartinských tradic. Předpokládaný 
začátek akce za resturací v 17.45 hodin. Malí 
účastníci průvodu si lampióny a lucerničky 
vezmou s sebou. Trasa průvodu: Dolní Dědina, 
Peroutkovo nábřeží, cyklostezka, PŘÍSTAV 

SOBOTA   

Sdružení za zdravé Příluky na vědomost dává, že se po ruce 
uskuteční velká beraní sláva. VODĚNÍ BERANA započne              
v sobotu 9.11. 2013 od 9 hodin. Těšíme se na Vás.  

NEDĚLE   

Hodová mše svatá bude v neděli 10.11.2013 v 10.30 v kapli     
sv. Martina. Sbírka bude použita na opravu kaple.  

 A PRO DĚTI NA ROZLOUČENOU 

Pepíček si složí věci do tašky a odchází uprostřed vyučování domů. Učitel 
se ptá: "Kam jdeš?" "Maminka říkala, že kdyby pršelo, mám jít domů a 
podívejte se z okna, jak se zatahuje.” 

Přílucké ozvěny * občasník * vydává  Sdružení za zdravé Příluky, Dolní Dědina 
238, 760 01, Zlín *  www. priluk.cz  * Redakční rada: J. Novák, L. Křemének, L. 
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