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                     Křemílek a Vochomůrka po valašsku s beranem. 

 



VÁŽENÍ PŘÍLUČANÉ, nějak jsme to letos nezvládli, první Přílucké ozvěny 
až v říjnu nejsou dobrá vizitka. Na druhou stranu v sobotu byl zájezd a už 
zde máte čerstvý novotou vonící článek o tom, jak jsme kráčeli Po stopách 
Josefa Hardtmutha a druhý článek, který je vzpomínkou na léto a na 
Přílucké hraní. Jinak toto číslo je vyjímečné v tom, že to bude  premiéra 
nové tiskárny, kterou máme. Tiskárna je rychlejší a tiskne velmi slušně.  

 Abychom nezapoměli na Martinské hody, Berana vodíme, Martina chodí-
me a slunečné Martinské hody plné dobrého jídla a pití v podobě Svato-
martinského vína a Svatomartinské husy za celé Sdružení přeje J.Novák.  

PŘÍLUCKÉ HRANÍ   

Letošní ročník Příluckého 
hraní byl netradičně posunut 
o týden dopředu na 20. 
června a změna to nebyla 
vůbec špatná. Program byl 
nabitý a pestrý, stejně jako 
nápis PŘÍLUCKÉ HRANÍ, 
který visel na plotě dětského 
koutku na hřišti FK Příluky, 
kde se už po sedmé sešli 
malí i velcí,  aby si společně 
užili příjemné odpoledne.  
Jsou věci, které jsou 

osvědčené a mezi ně patří i 10 soutěžních úkolů, které byly připraveny pro 
děti. Některé soutěže, jako jízda s tragačem, nebo střelba z luku  jsou už 
inventární,  ale občas se objeví i něco nového. Jako třeba soutěž, která se 
jmenovala lanovka.  Hoši z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje  
natáhli dlouhé lano z hasičského vozu  až k fotbalové brance a spouštěli 
děti v sedačce, byla to parádní atrakce.  Bravo chlapci. 

Mezi další novinky patřila i speciální linka veřejné hromadné dopravy 
označená číslem 7, na které se proháněl modrý historický autobus RTO. 
Linka vedla od zastávky u hřiště na točnu v průmyslové zóně a zpátky po 
Tř. T. Bati, kde se u Lídlu vracela  po Štefánikově směrem na Příluk.   



V autobuse seděl  
usměvavý řidič pan 
Horák a lístky štípal 
mladý průvodčí Petr. 
Do tří hodin jsme se 
pokusili vtěsnat řadu 
vystoupení.  Nově se 
představila  skupina 
FUERZA DEL FUEGO, 
která se na interneto-
vých stránkách pre-
zentuje jako skupina 
nadšenců z Uherského 
Brodu, která se od 
roku 2008 věnuje hlavně ohňové show. Na Příluckém hraní se skupina 
představila ve třech půvabných vystoupeních s pestrobarevnými šátky.  
Dalším živým vystoupením byla komentovaná ukázka výcviku a zákroku 
kynologického oddílu MP ZLÍN, která si našla své příznivce, neboť prostor 
kolem ukázky byl obsypán malými diváky, kteří byli svědky kromě pořa-

dového cvičení i akčních ukázek zneškodnění pachatele za pomocí slu-
žebního psa. K ukázce 
byl využit i historický     
vůz ŠKODA FAVORIT,       
za který byl  schován 
figurant.Zlatým hřebem 
bylo dlouho očekávané 
vystoupení  Příluckých 
bubenic, které byly již 
několik let lákány, ale 
marně,  neboť jak bylo 
uvedeno před jejich 
vystoupením, děvčata, 
mají nabitý program.  
Sotva přiletěla z Afriky, hned odlétají zpátky do Egypta.  Přílucké bubenice 
se jako včelky vyrojily ve slušivých tričkách   na ploše před hřištěm i se 
svým mladým bubeníkem . Ihned jsem pochopil, kde tkví tajemství jejich 
úspěchu. Zvuky afrických bubnů rozvíjely  představivost  všech 
přítomných, najednou byl všude horký africký  písek a všichni jsme seděli 



 v zelené oáze, kde vedle 
líně přežvykovali velbloudi 
a z nedaleké pouště se 
ozýval zvuk cikád.  Krásný 
sen byl ukončen workshop-
pem pro děti, které si 
chtěly vyzkoušet bubnování 
na vlastní kůži.  

Mezi stálice na Příluckém 
hraní patří již několik let 
přátelé ze skupiny historic-
kého šermu  SOLUTUS,  kteří  bohatý program uzavírali několika šermíř-
skými a tanečními vystoupeními.  Kluci jdou do toho pokaždé naplno, což 
potvrdil i rytíř Jarda, který byl tentokráte v roli odevzdaného tanečníka, 
protože  jeho poškozený  prst zdobila po kontaktu s chladnou ocelí  
zpevňující dlaha. Uprostřed hřiště byli dětem k dispozici volejbalisté FATRY 
ZLÍN, kteří si rádi zahráli  s dětmi na improvizovaném volejbalovém hřišti. 
Vedle nich si udělala místo paní  Lorencová  s canisterapeutickým  psem.  

Losovala se i bohatá 
tombola. Nejvíce vyhrála 
rodina Skřivánková, 
která výhry ani nemohla 
unést. Aby to nebylo líto 
ostatním dětem rozházeli 
jsme mezi ně sladké 
bonbony.  Hudbu jako 
barvu dobře míchal 
dídžej Laďa a korunu 
tomu na závěr  nasadil 
Ruda Filip, který říkal: 
„Aj dobrého moc škodí“. 
Neškodilo, neboť  jediný kdo hřímal: „ Tady je něco špatně“, byl  rytíř  
Radek, když se před historickým stanem musel pouze s dýkou bránit proti 
velkému meči.   

 



Největší legrace byla večer, kdy se staří 
chlapi pokoušeli trefit z velkého vápna 
do pravého rohu fotbalové branky, kde 
byla zavěšena PET láhev. Nepodařilo se 
to nikomu ani odpoledne, byť to byla 
vložená soutěž pro tatínky v rámci osla-
vy Dne otců, ale i tak splnila účel. Blbli 
jsme jako malé děti a tak byl účel 
sobotního odpoledne splněn do puntíku.  

 Velké poděkování patří kromě mnoha 
organizátorů, které nebudu jmenovat  i 
sponzorům, které je slušnost vyjmeno-
vat.  Byla to Komise místní části Příluky, 
Statutární město ZLÍN, Dopravní spo-
lečnost  Zlín  - Otrokovice, FK Příluky (pitíčka CAPRISONE), FATRA ZLÍN 
(podepsané volejbalové míče).  Občerstvení,  nebo, jak se říká valašsky 
„ketéring“ zajišťovala restaurace Pančava, bylo to moc dobré. Díky Marti-
novi z PNEUSERVISU  KOLÁŘ  za půjčení historického speciálu ŠKODA 
FAVORIT.  

Zvláštní podě-
kování patří    
i seniorkám 
z Příluka, kte-
ré byly u star-
tu a cíle a 
ještě statečně 
bubnovaly.   A 
velké díky 
patří i Vám 
všem, kteří 
jste přišli.  

J. Novák 

                      

 



PO STOPÁCH JOSEFA HARDTMUTHA   

„To bílé víno je tak suché, že 
se špatně nalévá“, prohlásil 
Aleš Novosad, po třech hodi-
nách posezení ve vinném skle-
pě U Františka v Podivíně.  Ale 
pojďme pěkně po pořádku. Jak 
dlouho myslíte, že trvá Laďu 
Plevu přesvědčit, aby pro zdra-
vé přílucké jádro vymyslel a 
zorganizoval zájezd? No, neby-
la to taková hrůza, stačil jeden 
přesvědčovací večer u piva a ředitel zájezdů se dal hezky do díla. Výsled-
kem byla akce, která se uskutečnila  v sobotu 31.10. 2015 a nesla název  
Po stopách Josefa Hardtmutha. Tento pán byl významný architekt i zakla-
datel stejnojmenné firmy a vynálezce moderní grafitové tužky vyráběné 
na témže principu již od roku 1789 prakticky dodnes.  

V 8 hodin ráno jsme vyrazili od restaurace Přístav. Zánovní Karosa pana 
Mikesky praskala ve švech a kdyby měla vlečku jako staré RTO, tak i ta by 
byla zaplněna do posledního místečka. Každý účastník dostal při vstupu a 
placení zájezdu jednu 
„trnkovú“, aby se 
usmíval a „neškňúřil“ 
pusu hned od rána. 
Občas bylo slyšet: „ Já 
si nedám, brala jsem si 
prášky.“ To mě 
připomnělo známou 
scénu ze starého 
polského  filmu 
Sexmise, kde je 
planeta bez mužů a 
ženy, aby neměly 
touhy po mužích, 
polykají prášky.    

 



V Lednici nás uvítala vymetená obloha bez mráčku a podzimní sluníčko. 
Skoro všichni spěchali na prohlídku nádherného zámku, která byla objed-
nána na předem stanovenou hodinu. Velký počet návštěvníků dokazoval, 
že právem patří Lednice k nejnavštěvovanějším památkám v ČR. Asi 
nejznámější vřetenové schodiště najdete právě zde. Schodiště je vyrobeno 
z dubového dřeva a je samonosné. Vyrobeno bylo vídeňskou stolařskou 
dílnou  Karla Leistera v roce 1851.  

Po skončení poutavé 
prohlídky bylo osobní 
volno, které každý vyu-
žil podle svých před-
stav. Někdo vyrazil 
k Minaretu nebo Janovu 
hradu, jiný do zámecké 
zahrady. Tady bylo 
z čeho vybírat. My jsme 
s malou skupinou zamí-
řili do obrovského skle-
níku. Sluníčko pálilo 
přes prosklené plochy 
skleníku, a proto byla 
prohlídka poměrně rychlá. Prohlédli jsme si anthurie, datlové palmy, bro-
mélie i masožravou květinu. Všechny manžele upoutala květina zvaná 
Parožnatka. Po prohlídce  zamířily  naše kroky na nově zbudovanou kolo-
nádu, která je součástí místních lázní. Obec Lednice získala lázeňský sta-
tut teprve v roce 2009. Jedná se tak o nejmladší lázně v České republice. 
Základem léčebných zdrojů lednických lázní je jodobromová voda, která je 
svým obsahem jódu jednou z nejkvalitnějších svého druhu v Evropě. 

Kolonáda je zakončena jednopatrovou věží s výhledem, a tak Jarek Trube-
lík a Aleš Novosad spěchali dopředu, aby mohli pořídit exklusivní záběry 
naší skupinky, což se jim bezezbytku podařilo. Na zpáteční cestě jsme si 
dali oběd a vyrazili zpět k autobusu. Obec Podívín je vzdálena od Lednice 
asi 6km, takže jsme si v autobuse sotva sedli a už jsme vystupovali ve 
sklepní restauraci U Františka. 

 



Posezení  bylo zpestřeno zábavným 
kvízem, který obsahoval čtyři tema-
tické otázky. Výhry byly hodnotné, 
například certifikát zajišťující příští 
zájezd v plné ceně, nebo jiný, který 
zaručoval odběr Příluckých ozvěn 
v roce 2016 zdarma. Zábava se 
rozjela v plném proudu, neboť pan 
Mikeska se předvedl jako výborný řidič 
a ještě lepší harmonikář. Čas utíkal 
v příjemné společnosti sousedů, a 
když se při jedné písničce Aleš Novo-
sad s Danou Novosadovou začali u 
stolu kývat v jejím rytmu, tak  jsem 
se osmělil a povídám: „Nějak mě oba 
ujíždíte“.  „Tak to je špatné“, řekl 
Aleš. Hned jsem si ale poradil, začal 
jsem se kývat ve stejném rytmu a rázem jsem je dohnal. 

Po 8 hodině byl čas sbalit si svých pět „trnek“ a vydat se na zpáteční cestu 
tmavou nocí. Protesty ohledně brzkého odjezdu opatrně utnul ředitel Laďa 
Pleva a dobře udělal. Kdoví jak by to jinak v Podivíně s námi všemi do-
padlo. V Karose se na 
zpáteční cestě zívalo a 
zpívalo a zpívalo a 
zívalo.  Došlo i na pís-
ničku „Sláva nazdar 
výletu“,  která udělala 
symbolickou tečku za 
vydařeným výletem.  
Někteří přílučané si po 
cestě autobusem dali 
ještě na rozloučenou 
„kapúrkovú“, aby se 
zahřátí  rozešli do 
svých domovů a plni 
dojmu se uložili 
k sobotnímu spánku.  



HARDTMUTH (1758-1816)   

V letech 1805 – 1812 ředitel lichten-
štejnského stavebního úřadu. 
Josef Hardtmuth byl mimořádnou, vše-
stranně nadanou osobností. 
Bez odborného školení se vlastní pílí 
vypracoval ze zednického přidavače, 
přes políra až na knížecího dvorního 
stavitele a architekta (1790). V době 
působení u Lichtenštejnů Hardtmuth 
navrhl i vybudoval početnou řadu sta-
veb v Lednicko-valtickém areálu. Patří 
mezi ně : 
1798 - Obelisk připomínající uzavření 
míru v Campo Formio mezi císařem 
Napoleonem a rakouským arcivévodou 
Karlem 
1797 – 1804 Minaret 
1801 – 1808 Janohrad 
1802 Belveder, sloužil jako součást bažantnice s voliérami 
1805 Římský akvadukt, voda z něho vytékající dopadala přímo 
do jezera. V jeho těsné blízkosti se nachází romantická jeskyně 
z navezených balvanů 
1806 Lovecký zámeček, klasicistní stavba 
1809 – 1810 Nový 
dvůr, zemědělský 
statek přestavěný 
v těchto letech 
pro chov ovcí 
1810 – 
1812 Pohansko, 
empírový zámeček 
1810 – 
1812 Rendez-
vous (Dianin chrám), klasicistní stavba v podobě římského oblouku. 
 

 



Josef Hardtmuth byl 
i úspěšným vynálezcem. 
Objevil nový způsob 
sušení sladu a nově 
zkonstruoval pec 
na pálení cihel, zhotovil 
umělý kámen a umělou 
pemzu. Jeho nejznámějším objevem je však bezesporu moderní tužka. 
Nezávisle na soudobém pařížském mechanikovi N. J. Contém se mu 
podařilo smísením rozemletého grafitu a hlíny vyrobit tuhy různého stupně 
tvrdosti a zasadit je do dřevěného pouzdra. Roku 1790 založil tužkárnu 
ve Vídni, roku 1827 byla výroba přenesena do Českých Budějovic a stala 
se základem rozvětvení firmy KOH-I-NOOR L. C. Hardtmuth. Kvalitu 
nového psacího prostředku vyjádřila firemní značka, jež je anglickým 
přepisem perského slova Kóhe-núr (Hora světla) - stejný název nese 
i vzácný indický diamant, který je od roku 1839 součástí britského 
královského pokladu. 
Josef Hardtmuth se po celou dobu svých služeb těšil nadšenému obdivu 
vládnoucích knížat z Lichtenštejna, kteří na něm nešetřili ani chválou, ani 
finančními odměnami. 
Další stavby zachované dodnes: 
Maurská vodárna z konce 18. století 
Kolonáda na Rajstně - projektoval J. Hardtmuth r. 1810, stavba 
dokončena pod vedením Josefa Kornhäusela r. 1817, sochařská výzdoba – 
Josef Klieber až do roku 1823 
Rybniční zámeček – 1814 – 1816 dle návrhu J. Kornhäusela Od r. 
1926 výzkumná biologická stanice 
Apollonův chrám - 1818 – 1819, projekt J. Kornhäusel, postavil Franz 
Engel, sochy J. Klieber 
Chrám Tří Grácií - 1824, projekt F. Engel , sousoší bohyní od Leopolda 
Fischera, ve výklencích sochy J. Kliebera 
Hraniční zámeček – 1826- 1827 – paladiánský styl, projekt F. Engel, 
postavil Josef Poppelack. Byl vystavěn na historické hranici Moravy 
a Dolního Rakouska tvořené potokem 
Skleník – 1843 – 1845 
Přestavba zámku v Lednici ve stylu anglické gotiky – 1846 – 1858 
Kaple sv. Huberta – 1854 projekt Georg Wingelmüller, socha Josef 
Hogler 



ZÁBAVNÝ KVÍZ Z VINNÉHO SKLEPA   

 

 

 

 

Firma  jejíž logo je na obrázku vlevo vyrabí výrobek 

s vyobrazeným slonem.  Co je to za výrobek?  ……………………….. 

Jaké jméno je společné pro tři obrázky?            ……………………….. 

Který hrad je na černobílem obrázku?                ……………………….      

Kterého spolku je symbol, jenž je zobrazen úplně vpravo?  

………………………………………………………………………………………………..      

                                                        POZVÁNKA 

            Svatomartinská   hodová taneční zábava        

která se uskuteční dne 14.11.2015                                                                   

v Restauraci Přístav -Přiluky 

Začátek: 20:00 hod 

Hudba: Jarda Polách                                                       Srdečně Vás zve 

Restaurace Přístav 

                           Rezervace a informace na tel:736 779 633 



HODOVÉ OKÉNKO   

Sdružení za zdravé Příluky zve malé i velké na tradiční                         
VODĚNÍ BERANA, které se uskuteční                                                        
v sobotu 7.11. 2015  od 9 hodin.            

OSTATNÍ   

HODOVÁ MŠE SVATÁ bude v neděli 8.11.2015                                           
v 10.30 v kapli sv. Martina  

Sdružení za zdravé Příluky zve malé      
i velké na  akci                                                
NA SVATÉHO MARTINA BÝVÁ 
DOBRÁ HUSINA, která se uskuteční    
ve  středu 11. listopadu 2015                   
v prostoru zahrádky za restaurací 
PŘÍSTAV, sraz v 17 hodin před 
kapličkou  sv. MARTINA.   

Po průvodu bude následovat krátké 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.         

Odpovědi na kvíz: guma, Joseph Hardtmuth, Janův hrad, Sdružení za 
zdravé Příluky. 

VTIPNÉ OKÉNKO   

MUŽ: co bude dnes na večeři? 
ŽENA: …nic.  
MUŽ: Vždyť ani včera jsme nic neměli!  
ŽENA: Vím, vařila jsem na dva dny!... 

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


