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VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, jaro je v plném proudu, venku je krásně a tráva po 
deštích roste jako divá. V trávě se dá najít spousta květin. Rostou 
sedmikrásky, pampelišky. Hodně roste třeba i  trojlístek. Ale kdo z vás 
našel v trávě poslední dobou nějaký čtyřlístek? Ten najdete vždy na 
obálce  Příluckých ozvěn ve svých poštovních schránkách. V nových 
Příluckých ozvěnách najdete články z Tříkrálové sbírky, Přílucké trnky, z 
klabání, zprávy  z výroční členské  schůze a  plán akcí na rok 2014. Jaro 
plné sluníčka Vám za celou redakci přeje Jožka Novák. 

TŘÍKRALOVÁ SBÍRKA 2014  

Stejná sestava, jenom jiný 
letopočet 2014, mohl bych 
napsat na úvod Tříkrálové 
sbírky, která se usku-
tečnila  4. ledna 2014. 
Jsme už  s kluky docela 
sehraní, ráno v 8 hodin 
odjíždíme na faru pro 
kasičku, křídu a ostatní 
propriety, následuje po-
žehnání v kostele. Z ko-
stela se vracíme zpátky 
domů, kde je třeba ještě 
černému vzadu udělat slušivou bradku, aby bylo vidět, kdo je Baltazar a 
můžeme vyrazit na stanovenou trasu. S sebou máme čaj na zahřátí  a 
dobrou náladu.  Naši známí přispěvatelé nás vítají s otevřenou náručí.  

Je nádherné, že v těžké době, kterou všichni prožíváme a kdy člověk 
obrací každou korunu, se stále najdou  lidé, kteří jsou ochotni přispět na 
dobrou věc. A tou tříkrálová sbírka určitě je. Kasička se nám postupně 
plní, čaje ubývá a my pomalu scházíme dolů z kopce. Počasí je přívětivé, 
sluníčko sice nesvítí, ale zima není. Cukry a kalendáříky, které rozdáváme, 
pomalu mizí a naše pouť je u konce.Jak to bude se Třemi králi příští rok? 
Nevím, jeden z kluků říkal, že bude chodit určitě až do 15 let, neboť má 
z toho dobrý pocit. Ostatní hoši dali vyhýbavou odpověď, tak se necháme 
všichni překvapit. 

 



PŘÍLUCKÁ TRNKA 2014  

Šestý ročník Přílucké trnky proběhl poprvé 
v prostorách restaurace Pančava. 20 vzorků a skoro 
40 lidí se sešlo ve dvou místnostech, aby ochutnalo 
vzorky slivovice z roku 2013.  Soutěž probíhala 
vzhledem k počtu vzorků a na rozdíl od minulých let 

jednokolově za dodržení již legendárních pravidel, které dostal každý 
soutěžící k vyplňovací tabulce.Košt rozbíhal startovací vzorek Lidky Bařin-
kové, kterým se degustátoři a degustátorky naladili na „trnkovú“ notu. Co 
se týká zastoupení rodinných klanů, nejpočetněji zde byli zastoupení  
Rumíškovi a to v počtu 4 účastníků. Právě tato drobná maličkost sehrála 
významnou roli při celkovém hodnocení. 

Vzorky rozlévala hlavní 
rozlévačka Anežka, která 
za celý košt nalila skoro 
560 štaprlí, které se 
nalévaly poloviční. Jako 
servírky lítaly po place 
Dana Novosadová a Iva 
Trubelíková. Všechny tři 
si za svoje „fungování na 
place“ vysloužily zaslou-
žený potlesk a ovace. 
Veselo po dobu celého 
koštu bylo u dvojice Mira 
Zapletal a Aleš Novosad, kteří seděli vedle sebe a bavili celou společnost 
rozvernými hláškami k jednotlivým vzorkům. Na vyplňovacích tabulkách 
byl rozšířen sloupec se slovním komentářem ke vzorkům, jenž mnozí spi-
sovatelé náležitě využili. Největším spisovatelem byl po právu vyhlášen 
Laďa Pleva. Na oživení chuťových pohárku byly na stolech v průběhu koštu 
přineseny talíře se sýrem a anglickou. Po koštu posledního vzorku násle-
dovalo podávání grilovaných žeber, které jsou vyhlášenou specialitou 
restaurace Pančava.  U příležitosti hokejového turnaje na ZOH v SOČI 
proběhla  soutěž v hokejové dovednosti zvané střelba na bránu, ve které 
stál papírový brankař Franta Trnéčka. Jako zástupci zručných hokejistů 
byla vybrána pětka  Laďa Pleva, Mira Rumíšek, Aleš Novosad, Jarek Tru- 



belík a pan Oriechov. Dvě golové střely zaznamenal  pan Oriechov, který 
přišel stylově v bílem dresu a zaslouženě vyhrál. „Čas“ jak říká komentá-
tor  Robert Záruba při vstřelení branek jsem si nestačil poznamenat a 
mám ještě co zlepšovat. 

Nadešel čas hodnocení. 
10 drobných cen bylo 
při-praveno a bylo za 
potlesku  všech příto-
mných doručeno do 
patřičných rukou. Třetí 
místo obsadil nepřítomný 
architekt Jarek Meluzin, 
který se příhlásil jenom 
proto, aby náš Laďa 
nebyl poslední. A taky že 
nebyl. Celý týden totiž 
posílal e-maily, kde psal 
„ Běda Vám, jestli budu poslední, běda Vám…..”. Takovému tlaku se 
nedalo odolat. Druhý skončil tradiční účastník koštu Antonín Chmela, který 
má trnky na jižní svahu.  A vítězem se stal Mira Rumíšek, pohodový 
člověk a velký fanoušek hokejistů PSG Zlín. Však také jako první cenu 
obdržel hokejovou branku, na které byly zavěšené dvě koštovací štamprle.  

Klan Rumíšků dokonale ovládl 6. ročník Přílucké trnky, neboť dcera 
Markéta to jistila na pátém místě.  Hudební tečku potom udělal  dídžej 
Laďa, který pouštěl  jednu písničku za druhou. Rozparádění účastnící 
koštu  za přihlížení personálu udělali vláček a  jali se projíždět celou 
Pančavou. Poté  krátce navázali družbu s děvčaty z vedlejšího sálu. 

Přílucká trnka 2014 se podařila,  určitě v tom sehrála roli i poslední velká 
úroda trnek, neboť bylo více vzorků. Největší potěšení pro mě osobně bylo 
to, když jsem byl mezi futrama osloven krásným slovem “broučku“.  

PS:  Mira Rumíšek vyhrál právě o ty body, které mu dala dcera 
Markéta,protože si myslela, že v rámci soutěže “Poznej si svoju“ je to její 
vzorek. Ale nebyl, byla to vítězná tatova. 



Výsledky Přílucká trnka 2014                                                          

1.místo   Mira Rumíšek                                                                   
2.místo   Antonín Chmela                                                                    
3.místo   Jaroslav Meluzín 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE   

V úterý 16. dubna se v restauraci PŘÍSTAV konala 
výroční členská schůze Sdružení za zdravé Příluky. 
Po odstoupení stávajícího předsednictva byla 
jedním z úkolů výroční členské schůze volba 
nového předsednictva, které se dle stanov skládá 
z předsedy, místopředsedy a 5 dalších členů a  je 
tedy sedmičlenné. Předsednictvo je voleno členskou schůzí na dobu tří let. 
Do tohoto orgánu byli znovu navrženi: L. Bařinková, L. Křemének, L. 
Pleva, A. Novosad, J. Meluzín, R. Filip a J. Novák.  

Kontrolní komise je též volena členskou schůzí SZZP na dobu tří let. Je 
tříčlenná. Ze své činnosti je odpovědná jen členské schůzi. Člen kontrolní 
komise nemůže být současně členem předsednictva SZP. Do kontrolní 
komise byli znovu navrženi: D. Novosadová, K. Filipová a A. 
Nováková.  

Volba byla úspěšná a všichni navržení byli zvoleni. Na výroční členské 
schůzi byly také stanoveny cíle na rok 2014. Jako každý rok je to i letos  
podpora starých tradic, spolupráce s Komisí místní části  Příluky a FK 
Příluky na společných akcích. Jsme rádi, že naše aktivita vybudila ze 
spánku další sousedy, kteří přiložili ruku k dílu. Je to například Renata 
Makarová, která pořádá Přílucký slet čarodějů a čarodějnic. Jenom tak dál 
a vydržet.  

Sdružení se chystá pokračovat i v tomto roce  ve vydávání Příluckých 
ozvěn, které jsou dobrým zdrojem informací pro členy a  příznivce 
Sdružení. Členové  vzali na vědomí změnu dle nového Občanského 
zákona, podle kterého se od 1.1.2014 mění občanská sdružení na spolky a 
pověřili předsednictvo přípravou této změny.  



Po skončení členské schůze se sešlo předsednictvo, které zvolilo na 
následující tři roky takto: 

předseda Sdružení za zdravé Příluky - Lidka Bařinková                          
místopředseda Sdružení za zdravé Příluky -  Laďa Pleva   

Všem zvoleným gratulujeme, tleskáme za aktivitu v minulém období  a 
přejeme hodně elánu do dalšího tříletého cyklu.                                 
J.Novák            

 

 PŘEHLED ORGANIZOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2014: 

leden                                                                                                                      
Tříkrálová sbírka – sbírka /společně s Charitou Zlín/             4.1.2014 

únor                                                                                                       
Přílucká trnka - košt slivovice                                           15.2.2014     

duben                                                                                                                    
Přílucké klabání – velikonoční tradice / s L. Čelůstkou/  17-19.4.2014              

květen                                                                                                            
Na hrad Malenovice dojdeme aj pěšky – výlet                   24.5.2014 

červen                                                                                                     
Přílucké hraní – dětský den /s KMČ Příluky a FK Příluky/     21.6.2014                      

listopad                                                                                                   
Vodění berana  - Svatomartinské tradice                          8.11.2014                                                                                       
Na sv. Martina – Svatomartinské tradice                         11.11.2014 

prosinec                                                                                                      
Zpívání u vánočního stromečku - /s KMČ Příluky/              6.12.2014                                                  

 



PŘÍLUCKÉ KLABÁNÍ 

Nejprve to vypadalo, že 
půjdme jenom my dva 
s Laďou Čelůstkou a pár 
věrných, ale nakonec šlo 
deset chasníků. Věkové 
složení bylo různé, byli 
tam kluci z první třídy, ale 
i starší hoši jako Kuba 
Novák a Petr Vozárik, kteří 
se ujali role pánů a vůdců. 
Petr vedl skupinku, která 
šla po levé straně cesty, 
Kuba šel po pravé straně. 
Jejich souhra a domluva při klabání  byla ukázková, Kuba mrkl na Petra, 
ten pokýval hlavou a ruce, které přerušily zvuk dvou řad klabaček letěly 
nahoru a z dětských úst se nesly známé zpěvy. Jenom v sobotu ráno se už 
asi oba páni viděli v peřinách a místo „svítání klabeme“ se neslo 
Pekárenskou ulici „klekání klabeme“. Největší šok z toho měla moje 
Anežka, protože to křičeli přímo pod našimi okny.  

Klabačky jsou slyšet proto, že na Zelený čtvrtek zvony umlkají a odlétají 
do Říma pro požehnání od Svatého otce.  Někdy se tvrdí, že zvony odlétají 
proto, že se bojí řehtaček (i těch příluckých). Letí zcela tiše, první ty nej-
starší, které znají cestu, na konci malé, aby se neztratily. Kudy přesně 
zvony letí a jak překonávají Alpy není známo, jsou ale na tomto letu neú-
navné – není zpráv o tom, že by snad některý z nich let nevydržel, nebo 
se cestou ztratil. Na Bílou sobotu se zvony vrátí a zvoní: „Byl jsem tam! 
Byl jsem tam!“ 

Já jsem tam taky byl a viděl jsem na Bílou sobotu spokojené klabáče. 
Z klabaček se při vyklabávání kouřilo a korunky se jenom hrnuly. Velký 
dík patří všem, kdo přispěli do pokladní kabačky.  Poděkování patří taky 
manželům Končákovým , u kterých dostali hoši každý samostatný balíček 
sladkostí. Dík patří paní Filipové, která vezla párkrát děti nahoru, když 
jsem zrovna nemohl a taky Anežce Novákové, která opět připravila pro 
kluky pohoštění v podobě chutných špekáčků. 



KULTURNÍ OKÉNKO   

Srdečně zveme na STAVĚNÍ MÁJE, které se bude 
konat  3.5. 2014 od 18 hodin v místním parku.  
Alko, nealko, občerstvení zajištěno.  Muzikanty 
srdečně vítáme a bohatě pohostíme! Krýgle a děc-
ka sebou. Těší se na Vás ogaři  a cérky z Příluka. 

  

Milí sousedi, lesní víly, divoženky, diví muži, čarodějky a čarodějové, 
hejkalové, bazilišci a kouzelní skřítci. Vy všichni jste zváni 30. dubna 2014  

na    2. Přílucký slet čarodějek a 
čarodějů.          Sraz je v 17:30 hodin v 
parku v Horní dědině  

 Program: prezentace, technická 
kontrola, vstupní prohlídka, společný 
přelet obce, směr zahrada restaurace 
Přístav, kde bude slavnostní tanec 
místních čarodějek a malých čáryfuků a 
samoobslužné aktivity pro děti (za 

bezpečnost malých příšerek odpovídají rodiče), veselice - zábava, tanec a 
vyhlášení nejzajímavějších účastníků, bude i tombola. Letíme za každého 
počasí! Srdečně Vás zve Sdružení příluckých čarodějek   v čele s Renatou 
Makarovou a Ivetou Podolovou. 

VTIPNÉ OKÉNKO   

Deník pražáka na Moravě                                                                    
Pondělí - …piju s moraváky…                                                                         
Úterý -    …skoro jsem umřel…                                                                     
Středa -   …zase piju s moraváky…                                                                  
Čtvrtek - …lituji, že jsem neumřel už v úterý… 
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