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     Mušketýra s beranem potkáte jenom při Martinských hodech. 

 



VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, přípravy na Martinské hody vrcholi, všude se smaží 
peče a uklízí. Už posedmé plánujeme, že obejdeme  Příluky s beranem.  
Strašně rychle ten život utíká, jistě si mnozí pamatujete na naše plaché 
začátky. „Tož čí sú hody naše a čí sú“ Přílucké ozvěny, taky naše. Najdete 
zde články z akcí, vzpomínku na Frantu Čelůstku, prosbu paní Bogárové o 
příspěvek na sochu sv. Antonína a taky něco o sv. Martinovi. V sobotu se 
uvidíme,  už se na Vás i s beranem  moc těšíme. Pohodové hody přeje za 
celé Sdružení za zdravé Příluky J. Novák. 

VZPOMÍNKA NA “FRANTU” ČELŮSTKU  

Vzpomínka na pana Františka 
Čelůstku nemůže být smutná, 
protože on nebyl smutný 
člověk,. Měl rád život a lidi 
kolem. Pamatuji si, že když 
jsem šel náhodou uličkou, hned 
mě zval do altánku na 
česnekový destilát a dával se se 
mnou do řeči. Vidím to jako 
dnes, jak mu štěstím hrály oči 
na Hodové zábavě 2008, kterou 
jsme obnovili po 20 letech a jak 
na parketu vytáčel manželku Evu. Všichni víme, jaký to byl činorodý a 
aktivní člověk a co všechno pro Příluky udělal. Byl pro nás velkou inspirací 
při obnovení tradic Vodění berana. V paměti nás všech zůstane jeho obraz 
zdravého chlapa při síle, takto jsme ho znali dlouhá léta.            J.Novák      

 POSTAVME SE ZA DOBROU VĚC 

Na kopci nad Přílukem stojí kaplička. Je zastíněna památnou lípou a přes 
pasoucí se koně na pastvině za kapličkou  můžete dohlédnout až na 
Vizovické vrchy. Když se otočíte zády a trochu popojdete,  rozevře se 
překrásné panorama Zlína, při dobré viditelnosti uvidíte až Buchlovský 
hrad.Tato krásně udržovaná kaplička je zasvěcena Panně Marii Ustavičné 
pomoci, byla vysvěcena v roce 1934. Nechal ji postavit přílucký rodák pan 
František Krumpolc jako poděkování za uzdravení po zranění v I. světové  

 



válce. Vedle kaple se krčí podstavec. V minulém století na něm stála 
socha svatého Antonína,ochránce milujících, manželství, těhotných žen, 
dětí, pomocníka při hledání ztracených věcí. Tato socha však nepřežila 
totalitní režim, zůstal jen podstavec s nápisem a malým kovovým 
emblémem světce.  

A tady začíná můj příběh. Příběh kolemjdoucího, jehož nápis a emblém na 
podstavci osloví a pochopí, že tam ta socha moc chybí. Začala jsem hledat 
cestu, jak získat sochu novou, pátrala jsem neúspěšně v církevním 
depozitáři. A oslovila jsem Římskokatolickou církev Panny Marie 
Pomocnice křesťanů na Jižních svazích ve Zlíně s prosbou o zaštítění 
sbírky na vytvoření nové sochy. S laskavým přístupem faráře P. Pavla 
Glogara se nám podařilo sbírku zlegalizovat. P. Glogar dokonce 
zkontaktoval kame-
nosochaře pana 
Jiřího Rejdu z Bru-
mova-Bylnice, autora 
soch před salesi-
ánským kostelem na 
Jižních svazích, ten 
to nádherné místo 
navštívil a dílo 
vyměřil. Celkové ná-
klady na zhotovení 
sochy z umělých pry-
skyřic a opravu pod-
stavce se odhadují na sto tisíc korun. Podařilo se nám smluvně vyřešit 
pronájem pozemku i podstavce, na kterém bude socha stát. Vždy, když 
jdu kolem podstavce, pohladím kovový emblém a slibuji „Antonínku, 
budeš tady znovu stát“ .☺ 

Oslovuji přátele, sousedy, známé, přílucké občany, věřící. A taky Vás, 
Zlíňáci. Zajděte se na toto místo podívat a pomozte nám s naší snahou. 
Květ lilie, kterou socha Antonína drží v ruce, důlek ve tváři dítěte, které 
drží v náručí a laskavý pohled světce bude i Váš – pro všechny poutníky. 
Číslo účtu naší sbírky je 266314736/0300,  Ivana Bogarová, Zlín,                                                  
Kontakt  ivana.kubickova@centrum.cz 

 



PŘÍLUCKÉ HRANÍ 2014  

Třetí sobota v červnu patřila 
v místní části Příluky dětem, 
neboť se zde konalo již po 
šesté  Přílucké hraní. Letos 
jsme měli několik novinek. 
Na přání maminek jsme 
posunuli začátek až na třetí 
hodinu a jako hosty jsme 
přivítali naše zlaté kluky, 
hokejisty  PSG Zlín. Přiznám 
se, že jsem autogramiádu 
nosil v hlavě již minulý rok, 
kdy skončili na druhém 
místě, ale bylo dobře, že jsem počkal. Mistři jsou prostě mistři. Jako staré 
kamarády jsme opět přivítali šermířskou skupiny Solutus, kterou vede 
Radek Machů. Kluci šermířští si postavili ležení a stali se jednou ze 
součástí 10 soutěží, stejně jako sestřička z  Českého červeného kříže a 
hasiči Statutárního města Zlína z Prštného.      
 
Na půl hodiny přijeli i šikovné městské policistky na rychlých skútrech 
spolu se svými kolegy, kteří řídili dodávku Městské policie, kde si děti 
mohly prohlédnout i všelijakou výstroj strážníků. Jako závodní vůz byl 

letos vystaven bílý 
exemplář Škody Favorit, 
který jezdí amatérské 
soutěže. Byl to zážitek si 
do něj sednout. Kdo chtěl 
živé koně musel do-
prostřed hřiště. 
 
A v 16 hodin se objevila 
čtveřice zlínských muš-
ketýrů, která svými 
hokejkami vystřílela 
ligový titul. 

 



Přišli Filip Čech, Oldrich 
Kotvan, Martin Matějíček a 
Tomáš Fořt. Kluci sedli za 
stůl a čekali na malé 
fanoušky, fotky a propisky 
připravené v pohotovosti. 
Děti překonaly ostych a 
přicházely  si pro autogram. 
Někteří dospělí byli jako 
malé děti a kromě auto-
gramu se fotili s medailí na 
krku. Dokonce i dámy v 
nejlepších letech si nechaly podepsat část holého těla, kterou se potom 
chlubily až do pozdních nočních hodin.      
 
Jako specialitku jsme přivezli ze zimního stadionu Luďka Čajky originální 
branku, přes kterou se natáhla plachta s dírami. Hoši vyzkoušeli svou 
dovednost a ve střelbě s hokejkou a tenisákem na bránu byl nejlepší 
Martin Matějíček. Děti si připravily otázky pro hokejisty, které zodpověděl 
jejich mluvčí Filip Čech. Za návštěvu dostali kluci jako sladkou odměnu 
nádherný dort se znakem klubu a nápisem „Mistři“.     
 

V pět hodin jako zlatý 
hřeb vystoupila skupina 
historického šermu Solu-
tus se scénkou „Úhel 
pohledu“. Scénka nepo-
strádala kromě tvrdých 
soubojů i vtip a moc se 
všem líbila. Děti odměnily 
účinkující zaslouženým 
potleskem. To už se počet 
dětských účastníků zasta-
vil na ohromujícím čísle 

148, které znamená nejvyšší počet v již šestileté historii. I po skončení 
programu zůstaly děti se svými rodiči v areálu hřiště a začalo to pravé 
přílucké hraní. Válely se sudy, koulely se pneumatiky. Velké poděkování 
patří všem organizátorům, kteří se na organizaci podíleli. Velký dík 
zaslouží rodina Plevova, Filipova, Novosadova, seniorky v čele 



s Liduškou Baři-
nkovou.  Moc díky i 
ostatním pomo-
cníkům. Nehty a 
tetovačky lepila 
Jarmilka Plevová, 
na dětské obličeje  
malovaly holky 
Filipovy, u auta dr-
žel čestnou stráž 
Pepa Kolář, živé 
koně půjčila rodina 
Macíkova, u soutěží 
asistovaly Aneta 
Hrbáčková, manže-
lé Suchomelovi, Anička Zapletalová s kamarádkou, Renata Makarová s 
paní Lorencovou, Dana Novosadová a Eva Kolářová, Hanka Vařechová, 
manželé Dlabačovi, Radek Makarov, Pepa Novák  junior a od Filipů Jana s 
přítelem. U ohně přikládal Pavel Pleva, u balónků si foukali Aleš Novosad a 
Tomáš Filip. Celé odpoledne moderoval a  hudbu pouštěl přílucký DJ Laďa. 
 
Poděkování patří i fotbalistům FK Příluky, kteří poskytli pro děti zdarma 
pitíčka CAPRISONE, díky za to. Zvláštní poděkování patří i Karlu Fuksovi   
z restaurace Pančava, který zajistil vynikající občerstvení v podobě 
grilované krkovičky, žeber a cigárka. To byla panečku dobrota. 
 
Bylo úžasné sledovat, jak dokáže zabavit obyčejný gumový míč, který děti 
dostaly za vyplněnou tajenku v cíli soutěží. My dříve narození jsme si bez 
„kulatého nesmyslu“ nedokázali v dětství život představit, jako kluci jsme 
pořád čutali fotbal, holky si hrály zase vybíjenou. Úkol vytáhnout děti od 
televizí, počítačů a herních konzol byl splněn na jedničku. A hojná účast 
dětských návštěvníků byla tou největší odměnou pro nás organizátory. 
 
Akce byla financována s podporou Magistrátu města Zlína. Finanční 
příspěvek poskytla Komise místní části Příluky a Sdružení za zdravé 
Příluky, které kromě jiného zajistilo ceny do dvojitého losování lístků s 
tajenkou. A ten největší dík zaslouží Anežka Nováková, kdyby té nebylo…. 
J. Novák 



SOUDEK 2014 

 Dva týmy z Přístavu, 
jeden z Pančavy. 
Vzhledem k malému 
počtu týmů se hrálo 
dvoukolově. Jednotlivé 
zápasy se po zkuše-
nostech z minulých 
ročníků hrály ve 
formátu 2x10 minut. 
Sluníčko hřálo na 
dětské hřiště u činžá-
ků, kde se turnaj 
konal, pivo teklo 
proudem a  kdo měl 
hlad, mohl okusit výborné grilované specialitky mistra Karla Fuksy z 
restaurace Pančava.  Protože chyběli hoši z Pančavy, museli nastoupit i 
dva fotbaloví veteráni. Známá pohádka se jmenuje Tři veteráni, ale tady 
byli opravdu dva. Laďa hrál fotbal a já jsem se snažil prodlužovat své 
pobyty na hřišti a  v průběhu turnaje jsem se dostal až na pět minut.  
Ovšem ani s námi to restaurace Pančava zase nevyhrála a skončila třetí.                              
VÝSLEDKY: 

 

SESTAVY: PANČAVA  -   Tomáš Mlýnek - C(kapitán), Pavel Pleva, Josef 
Novák, Martin Neček, Ladislav Pleva   BENFICA PŘÍSTAV - Rostislav 
Knápek - C, Miroslav Pišín, David Zatloukal, Miroslav Pospíšil, Karel 
Brunclík BORUSIA PŘÍSTAV - Martin Pospíšil - C, Petr Bukovjan, Martin 
Strnad, Tomáš Kučera 



NEBE NAD ZLÍNEM   

Po  letech nás napadlo obnovit 
výlety na hvězdárnu ve Zlíně. 
Slovo dalo slovo, špioni zjistili, že 
se koná právě zajímavá 
přednáška z cyklu Nebe nad 
Zlínem, a tak jsme vyrazili. 
Pěšky, jak jinak. Je to fajn 
procházka do středně prudkého 
kopce. To dá rozum, hvězdárna 
musí být přece na kopci, kdyby 
byla v dolíku, nebyla by to 
hvězdárna. Na hvězdárně nás 
přivítal náš kamarád astronom 
Ivan Havlíček. Přednáška byla 
výživná, neboť trvala cca 90 
minut. Představena byla 
souhvězdí Kozoroh, Delfín, Liška 
s Husou, Šíp, Labuť, Kefeus, 
Pegas, Vodnář a Jižní ryba. Ivan 

nám vyprávěl velmi poutavě a slova prokládal krásnými starými obrazy, 
které vykreslovaly jednotlivá souhvězdí. Po skončení přednášky 
navazovalo pozorování a praktický výklad na střeše u dalekohledu. 

Zelené lasery protínaly noční 
oblohu a míhaly se v rytmu 
slov vykládajících astronomů. 
Jasná obloha se postupně 
zatáhla, až znemožnila další 
pozorování. Na závěr jsme si, 
jako příznivci ZAS (Zlínská 
astronomická společnost), 
koupili nádherná černá trička 
se svítícím potiskem. Možná 
nás s ním v Přílukách někde 
potkáte. 

 



PUTOVÁNÍ ZA VRANÍKEM 

Devět turistických 
nadšenců vyrazilo v 
sobotu 5. října 2014 z 
točny č. 11 na výlet 
"Putování za Vraníkem". 
Cílem byla logicky obec 
Trnava. Dojeli jsme MHD 
do Zlína a dále směr 
Velíková, kde jsme 
vystoupili na konečné. 
Žlutá turistická  značka 
nás vedla lesem mírně 
do kopce. Cestou jsme narazili na spousty hřibů, zvaných manžely 
Novosadovými "plpáně". Jedná se o velké bílé hřiby s trychtýřovitou 
hlavou připomínající troubu od starého gramofonu. Cesta vesele ubíhala a 
my došli do Kašavy. V obci jsme zabočili  do kopce a procházeli kolem 
krásné křížové cesty, kterou dělal ze dřeva nám neznámý mistr řezbářský. 
Vyškrábali jsme se na vrchol Háje (509m) a pokračovali směrem na 
Podkopnou Lhotu, která je odnepaměti známá jako centrum oddechu a 
rekreace. Chatky, kolem kterých jsme procházeli, nám to potvrdily. U 

místní hospody jsme 
viděli zaparkované ná-
dherné hasičské auto, 
které nechal přestavět na 
hasičské auto sám pan 
továrník Baťa. Jedná se  
původně o vůz Chevrolet 
Truck, který nyní patří 
SDH Prštné. Nádherný 
exemplář. Konečně jsme 
dorazili  po obecní cestě 
do Trnavy. Restaurace Na 
rozcestí nás přivítala s 

otevřenou náručí. Dali jsme si výborný oběd, který jsme spláchli v 
restauraci vařeným pivem Vraník, které mělo správný říz, barvu a i cenu. 
Pouze Eva Č. si moc nepochutnala, dala si tortillu a hořce zaplakala, 



neboť tortilla byla vysušená a nevalné chutě. Z hospůdky jsme se 
přemístili do vedlejší cukrárny, kde jsme si udělali v podobě zákusku  
sladkou tečku za našim vydařeným výletem. 

PS. Zpět jsme se vraceli autobusem do Slušovic, a protože byl plný 
autobus do Zlína, jali se někteří zavilí turisté a hlavně turistky pochodovati 
pěšky až do Příluk. Cestou je zachytil silný déšť a zmáčel je od hlavy až k 
patě. Vodníky zachránil až vlak, který je nabral na zastávce v Lípě. 

LEGANDA O SV. MARTINOVI 

Narodil se kolem r. 316 v římské provincii Panonii (dnešní Maďarsko). Jeho 
otec byl statečný rytíř a sloužil jako velitel římských vojáků. Byl pohan a 
uctíval Boha války Marta. Z narození syna měl velikou radost a věřil, že 
syn bude také zdatným válečníkem, proto mu dal jméno Martin.  
 
Když Martinovi bylo dvanáct let, dozvěděl se o lidech, kteří neuznávají 
římské bohy, jejich tajným znamením je ryba a chtějí být všem lidem 
bratry a sestrami. Říká se jim křesťané. Jednou večer se toulal ulicemi a 
všiml si domu, nad jehož dveřmi byla do kamene vyrytá ryba a z něhož se 
ozýval zpěv. Dlouho nerozhodně postával před domem, naslouchal zpěvu 
a prohlížel si znamení ryby, než se odhodlal vstoupit dovnitř. Tak se 
Martin poprvé setkal s 
křesťany, kteří si získali 
jeho srdce. Jakmile se mu 
naskytla příležitost, tajně za 
nimi odcházel a jeho duše 
se plnila podivuhodnou 
láskou k člověku, ke 
zvířatům a ke všemu 
tvorstvu.  
Už v patnácti letech se 
podle rozhodnutí svého otce 
stal vojákem. Po otci zdědil 
Martin odvahu a po matce 
dobré srdce. Být vojákem znamenalo mnoho strádání a tvrdé boje. Během 
služby u vojska ztratil Martin všechno spojení s křesťany. Jako vojákovi 
mu nikdy nebylo veselo. Měl sílu a odvahu v boji, jeho srdce však bylo 



prázdné. Toužil po životě v osamění a 
rozjímání po vzoru prvních poustevníků. 
Jednou na podzim, když už začínalo být 
chladněji, dostali zasloužilí vojáci a 
důstojníci nové oblečení. Také Martin 
obdržel velký široký plášť, který měl 
podšívku z ovčí kůže a byl tak dlouhý, že 
zakryl i koně. Byl chladný listopadový 
den, a ledový vítr rval poslední suché listy 
z téměř holých stromů. Když Martin s 
několika svými druhy vjížděl do města 
Amiensu, spatřil najednou choulit se u 
městské brány polonahého promrzlého 
žebráka. Když ho Martin míjel, zvedl 
ubožák ruku, zašeptal slova, která hned 
odvál vítr, a prosebně pohlédl na Martina 
velikýma očima. Nikdo z jeho druhů si 
chuďasa nevšímal. Martin, protože u sebe neměl peníze ani nic cenného, 
čím by mohl bližního v nouzi obdarovat, stáhl svůj plášť, mečem jej rozťal 
na dvě poloviny, sklonil se hluboko k žebrákovi a jednu mu daroval. Sám 
si přehodil zbytek pláště přes ramena a ujížděl dál.  
Příští noci usnul hlubokým spánkem a slyšel, jak někdo volá jeho jméno. 
Kolem něj se rozlilo světlo a spatřil dva andělé, jak drží polovinu jeho 
pláště. Za nimi se objevil obličej žebráka, jasný jako slunce, se zářícíma 
očima. Ozval se hlas:“Martine, v žebrákovi si zahřál mou bídu. Jsem 
bratrem všech lidí“. Když obraz zmizel. Martinovo srdce prostoupila teplá 
sluneční záře, která už nikdy nevyhasla.Pod vlivem tohoto vidění se Martin 
dal ihned pokřtít, a jakmile k tomu byla příležitost, požádal o propuštění z 
vojska. Založil mnišskou osadu, v níž vznikl první klášter v Galii. Ačkoli 
toužil žít v ústraní do konce svého života, byl věřícími zvolen biskupem 
města Tours. I ve svém novém úřadě zůstal vzorem chudoby a pokory, žil 
v malé chatrči, kolem níž vyrostla nová osada mnichů, později známý 
klášter Marmoutiers. Mniši zde vedli zbožný obyčejný život podle 
Martinova vzoru. Přicházeli sem nemocní i zoufalí lidé, přestárlí i hříšníci. 
Pro Martina byli všichni bratry. Protože už neměl plášť ani majetek, bohatě 
rozdával dary svého srdce a své duše, Martin se dožil  
 vysokého věku. Nad jeho hrobem v Poitiers vznikl velkolepý chrám, který 
je dodnes známým poutním místem.  



HODOVÉ OKÉNKO   

Sdružení za zdravé Příluky zve malé i velké na tradiční            
VODĚNÍ BERANA, které se uskuteční v sobotu 8.11. 2014         
od 9 hodin. 

 OSTATNÍ   

Hodová mše svatá bude v neděli 9.11.2014 v 10.30 v kapli             
sv. Martina  

Sdružení za zdravé Příluky zve malé i velké na  
akci   NA SVATÉHO MARTINA BÝVÁ DOBRÁ 
PEŘINA, která se uskuteční  v úterý                
11. 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 účastnící průvodu si lampióny a lucerničky vezmou s 
sebou.  

Trasa průvodu: Dolní Dědina, Peroutkovo nábřeží, cyklostezka, MAJA 

VTIPNÉ OKÉNKO   

 Velmi podnapilý občan se vypotácí z hospody. Potká ho starosta a 
domlouvá mu: "Jsi na špatné cestě, Nováku! Nestydíš se?" 
"A proč já? Za špatnou cestu, ať se stydí obec!" 
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