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VODILI JSMER BERANA S OLYMPIONIKEM HONZOU KONVIČKOU   

„Vy jste vlastně hrdi-
nové“, konstatovali 
mladí přátelé z Přerova, 
když jsme se po 
skončení vodění berana 
posadili k teplé polévce 
v restauraci Pančava. 
Ale nepředbíhejme. 
Ráno bylo teplotně 
příjemné, sice podmra-
čené, ale hodové. Poc-
tivá příprava se vypla-
tila. Jako pilot formule 1 
jsem si ještě v posteli v duchu projížděl trať se všemi štamprlovými 
zastávkami v Dědině, abychom se připravili na šikany a retardéry 
v podobě jednotlivých destilátů. Vyrazili jsme krátce po 9 hodině, neboť se 
vyskytl problém s odchytem. Beran byl totiž zavřený s ovcemi a nechtělo 
se mu jít s Laďou někam pryč. Musel přijet pan Valenta, aby beranovi 
osobně domluvil a vše se konečně podařilo. Počasí nám  nepřálo, mraky 

se honily na šedivé obloze a jakoby nám říkaly: „Před námi neutečete a  
my Vás stejně pokropíme, ať se Vám to líbí, nebo nelíbí.” Kostýmy byly 
letos ve stylu retro unisex. Každý si vybral oblíbený kostým, který již byl 

někdy použit, ale musel 
to být kostým opačného 
pohlaví. Napád se zrodil 
v pergole u Nováků, kde 
se rodí samé dobré 
nápady. Hlavně chlapi 
se toho hned chytli, a 
proto jste v průvodu 
mohli vidět např. Laďu 
Plevu jako Magdalenu 
Dobromilu Rettigovou, 
Jarmilku Plevovou jako 
řezníka, Aleše  



Novosada jako Tyrolačku, 
Danu Novosadovou jako 
Tyroláka, Anežku Nováko-
vou jako Rumcajse, Pepu 
Nováka jako tenistku Nikol 
Vajdišovou a spoustu 
dalších postav. Do kroku 
nám i letos hrála 
Veselanka pana Dlabaji. 
Trasa našeho vodění se 
nemění prakticky několik 
let. Minule jsme zavítali i 
do rezidencí, ale po přede-
šlých zkušenostech, kdy jsme byli „móc“ unavení, jsme letos nakoukli 
pouze na začátek, dali si dobré „kafe na elektropilíři“ a pokračovali dále. 
Trasa nám dále vesele ubíhala. Dobromila Rettigová zalévala kořalkou 
zvadlou petržel a Vajdišová zkoušela tenisákem na provázku postřeh 
kolemjdoucích. Hodně se činila i mobilní jednotka praktického lékaře 
(rodinka Podešvova), která obsahovala lékaře (Ivana), sestřičku (Honza) a 
pomocnou sestřičku (malý Honzík). Když jsme přicházeli na Pekárenskou 
ulici, začalo pršet, a proto se nám velice hodily zastávky u jednotlivých 
sousedů. Na Přístavu jsme vpadli do obědního mumraje, ale hostům ani 
personálu to pranic nevadilo. Jako odměnu jsme dostali čerstvé řízečky, 

které křupaly jako čerstvý 
sníh pod nohama. U Filipů 
se nám přihodila prekérní 
situace. Karla stála 
v pergole a rozšafně nabíze-
la v nádobkách různé 
domácí sirupy do čaje. Až 
po týdnu se přiznala, že se 
sekla a místo sirupu byl 
v jedné nádobce ocet. No 
asi si ho nikdo nedal, 
protože by si to jistě nene-
chal pro sebe. U klempíře 

Honzy Podešvy nás už netrpělivě vyhlížely dobré palačinky a klobásky. 
Zastavili jsme se na kus řeči a pokračovali dále, dále na Pančavskou 
stranu dále…. 



Na Pančavě jsme se zastavili 
u paní Růžičkové, pozdravili 
pana Slováčka, oba dva vy-
padají pořád  dobře a počali 
se škrábat do kopce. Zašli 
jsme tradičně i za paní Mag-
dou, která volala na pana 
Koláře: „Pepó.“ Nejvyšší bod 
výstupu je už tradičně 
Mouint Skřivánek, kde se 
všichni těší na domácí 
tlačenku, která i letos byla  
ve vysoké nadmořské výšce 

přímo k „nakousnutí.“ Pavel Pleva, jdoucí letos za bezpohlavního gólmana 
Čecha, vždy pozve do průvodu nějaké své kamarády nebo spolužáky. Přes 
svého sportovního agenta se mu podařilo zajistit návštěvu žijící legendy, 
účastníka 18. Zimní deaflympiády ve sjezdovém lyžování, Honzy Konvičky. 
Honza je super kluk a toto potvrzoval celou dobu. Jeho kladný přístup 
k Přílučanům se projevoval zhruba 
každou čtvrtou zastávku.  

A to se dostáváme k cíli našeho 
putování, a konstatování, které 
pronesli naši noví kamarádi „Vy jste 
vlastně hrdinové. Hrdinové jsme 
všichni, my co jsme chodili i Vy co 
jste na nás čekali pře svými  příbytky 
a dobře nás pohostili. Moc Vám za to 
děkujeme. Co dodat závěrem? Pepy 
Koláře se zeptejte na muzikanty, on 
je vezl zpátky a má zážitek na celý 
život. Týden byl hluchý na jedno 
ucho, protože rozjařený kapelník 
troubil tak, aby řidič neusnul. 
Nejlepší kostým měl dle odborné 
poroty   Petr Vozárik. Jeho španělská diva s vějířem a závojem byla 
skvostná a mnozí chlapi se spálili při kontaktu s jejím nabroušeným 
ostrým  jazykem. 



JAK SE SLAVILI VÁNOCE NA VALAŠSKU PŘED 100 LETY 

Valašsko tehdy patřilo k 
chudým krajům, což se 
přirozeně odráželo i v 
životě místních obyva-
tel a vánoční čas nebyl 
výjimkou. Jídlo během 
Vánoc se příliš nelišilo 
od celoroční stravy, lidé 
si ale dopřávali větší 
porce a používali 
kvalitnější suroviny. 
Štědrovečerní večeře 
obvykle začínala s 
východem první hvězdy, dodržovala se tak vánoční vigilie, přičemž tento 
křesťanský zvyk se udržel i v moderní době. Hospodář zahájil jídlo 
oplatkem, který namazal medem, požehnal jej a rozdělil mezi všechny 
účastníky večeře. Následovala polévka v podobě zelňačky či kyselice a pak 
tradiční hrachová, čočková nebo pohanková kaše, které byly pro zdejší 
region typické během celého roku. Na štědrovečerní tabuli nechybělo 
rovněž ovoce, ať už čerstvé, nebo v podobě křížalek či švestek. Správný 
hospodář samozřejmě pamatoval i na svá zvířata a po večeři je spolu s 
dětmi krmili ve stájích, chlévech a ovčínech chlebem.  

Jelikož štědrovečerní večeře se považovala za jednu z vrcholných událostí 
roku, platívalo, že v tuto dobu nesměl do domu vejít žádný host a stejně 
tak nesměl nikdo odejít. Z toho důvodu rozsvěcovali místní lidé před 
večeří svíčky a dávali je do oken na znamení, že rodina začíná jíst a 
nepřeje si, aby ji někdo v tuto dobu vyrušoval. Na Valašsku – podobně 
jako v ostatních krajích,  se místo stromečku dlouho objevoval betlém.    
V chudších rodinách třeba papírový, v bohatších i vyřezávaný ze dřeva a 
malovaný. Stromeček se zdobíval červenými jablíčky, papírovými 
ozdobami (andělíčci, kytičky, hvězdičky), ale také třeba oříšky a jinými 
přírodninami. Skleněné baňky se začínaly objevovat až ve 20. století. K 
tradičním valašským vánočním zvykům patřila malá jedlová větvička s 
třemi vršky, z nichž každý se ozdobil červenou pentlí. Větvička měla 
přinášet rodině i hospodářství štěstí a zdraví po celý následující rok. 



ŽIJÍ MEZI NÁMI   

     Je jí 61 let, žije takřka celý život ve Zlíně, 
má  tři dcery a i přes mladistvý vzhled je už v 
penzi. Sama sebe chrakterizuje jako aktivního 
člověka, který si užívá tento “důchodový čas”, 
dokud je zdravý a je v pohodě.  

Navštěvuje Univerzitu třetího věku na UTB  
čtvrtým rokem, má ráda svou zahradu, chodí 
do divadla, kina, na přednášky, výstavy, 
cvičení, pomáhá v mistě svého bydliště jako 
členka SVJ. A taky si “všímá věcí” kolem sebe. 
Paní Ivana Bogárová. 

          Do povědomí  Přílučanů jste se dostala jako organizátorka 
sbírky na sochu Sv. Antonína, jak se to vlastně všechno seběhlo? 

           Máme na Štákových Pasekách zahradu, pořídila jsem si babetu a 
jezdila kolem kapličky několikrát týdně. To místo má úžasnou atmosféru, 
jenom mi na prázdném podstavci chyběla ta socha. Začala jsem pátrat po 
její historii, zjistila jsem, že byla  zničena v šedesátých letech minulého 
století, našla jsem rodinu, která sochu nechala postavit. Podařilo se mi 
získat pro její znovuzrození majitele pozemku i původní sochy, oslovila 
jsem – po jedné krásné mši v kostele – pana pátera Glogara z farnosti na 
Jižních svazích. Ti zastřešili sbírku na novou sochu, vyřídili jsme povolení, 
medializovali náš záměr, oslovovali věřící, sponzory, dobré lidi. 

      Nesmírně pozitivní bylo přijetí antonínkovské sbírky Přílučany. Přednesla 
jsem svůj záměr jak na setkání občanů se členy Komise místní části 
Příluky, tak při martinské mši v loňském roce. Všichni  moc pomohli, ať to 
byli Přílučané, sousedé ze Štákových Pasek, sponzoři, věřící z okolních 
farností (třeba až z Vizovic), Zlíňáci…      Neměla jsem ani jeden negativní 
ohlas! Jenom samé souznění a snahu pomoci. 

      A když jsme se seznámili s kamenosochařem panem Rejdou, který vtiskl 
celým srdcem Antoníčkovi podobu, ani to nemohlo vše dopadnout jinak,  



      než že si můžeme dnes sednout vedle kapličky na lavičku u nové sochy a 
tam se pomodlit, zameditovat, poprosit, poděkovat…. 

           Naposledy jsem Vás viděl na Zpívaní u vánočního stromečku, jak 
se vám líbilo? 

       Litovala jsem jenom jedné věci. Že zatím nemám vnoučata… Bylo tam 
tolik rodičů a prarodičů s dětmi, krásná atmosféra, děti ze Želechovic 
krásně zpívaly a recitovaly, vonělo to  punčem a perníčky a ohněm a taky 
lidským souzněním.   Moc se to povedlo! 

      Máte ráda Vánoce, jak je slavíte, držíte i nějaké vánoční zvyky? 

           Ano, mám ráda vánoce se vším všudy. A nenechám si vnutit výraz 
vánoční stres. Já si vánoční přípravy užívám, peču, leštím, pouštím si 
vinylové desky z mládí, doma to voní vanilkou a leštěnkou, zdobíme s 
dcerou v činžovním domě vánoční nástěnku.  

      Všechny mé dosavadní vánoce byly s celou rodinou, všechny dcery i 
babičky (pokud jim zdravotní stav dovoluje) se sejdou doma u nás ve 
Zlíně. A zvyky – držíme všechny, co známe. Hledáme hvězdičku 
v jablíčku, pouštíme ořechové lodičky, házíme papuče, lijeme olovo. 

      Co byste ráda popřála čtenářům              
do Nového roku? 

       Přeju všem hlavně pevné zdraví. Abychom 
měli sílu pomoct potřebným. A ve zdraví 
mohli kolem sebe šířit lásku, porozumění.  
Aby svět přestal s tím hrozným násilím a 
lidi  začali konečně myslet na Matku zem, 
vrátili se k prostotě a vzájemné harmonii.  

      Přeju to Vám i světu z celého srdce. 

Otázky položil J. Novák.    



ŠTĚDRÝ DEN ZVYKY A TRADICE 

RÁNO.   Již od rána se dodržovaly tradice, které měly vliv na to, jaký bude 
příští rok. Kdo vstal za rozbřesku a umyl se vodou ze studny nebo 
z potoka, byl po celý další rok zdráv. Dětem se dalo cukroví, aby byly 
sladké (hodné). Hospodyně ráno začala vařit polévku „štědrovačku“, do 
které dala vše, co v chalupě bylo. To proto, aby v domě bylo vždy 
dostatek jídla.  

Slepicím se ráno na Štědrý den nasypalo zrní s mákem, aby v dalším roce 
dobře nesly. Hospodář zajel s dvouročkem (dvouletý kůň) do lesa pro 
dříví, aby prý koník jezdil jako oheň. Mládež zhotovila slaměného panáka, 
kterému se říkalo „brusař“ a podstrčila ho některému ze sousedů do 
domu. Ten se ho snažil co nejdříve zbavit, brusař totiž způsoboval srážení 
vánočkového těsta. Hospodyně pečlivě hlídala, aby jí do těsta nespadl 

vlas, to by znamenalo velké mrzutosti.  

BĚHEM DNE. Na Štědrý den se 
nesmělo chodit do hospody ani hrát 
karty, nesmělo se nadávat a klít (ani 
při úleku). Kdo se celý den postil, 
uviděl večer zlaté prasátko. Je to 
zvyk z pohanských dob, kdy se slavil 
zimní slunovrat a jeho symbolem 
bylo slunce a zlaté prase. Hospodyně 
zadělaly těsto na chleby a vdolky. 
Kopistím (nástroj na mísení těsta) pak pomazaly ovocné stromy, aby 
dobře rodili a rukama od mouky pohladily plané stromky, aby začaly 
plodit. O Štědrém dni se nesmělo prát, aby se nepřivolala do domu smůla.  

Čištění chlévů na štědrý den by zase přineslo kulhání dobytka. Pometlem 
se vyčistila pec od popela a chlapci potom po pometlu přeběhli, aby se 
v noci nepočůrávali. Dopis milovanému, napsaný na Štědrý den, znamenal 
budoucí rozchod. Odpoledne se začal zdobit vánoční stromeček. Kdo 
v předvečer vstoupil bosou nohou na sekyru, toho neměly v příštím roce 
bolet nohy. Hospodář před večeří obalil ovocné stromy slámou a zatřepal 
s nimi, aby se včas probudily ze zimního spánku. 



VEČER. Ke štědrovečerní tabuli se usedalo ve svátečním oblečení. Stůl 
musel být prostřený pro sudý počet lidí. Věřilo se, že před večeří chodí 
stoly obhlížet Smrt, a kde prý najde lichý počet, tam se následující rok 
vrátí pro jednoho ze členů rodiny. Aby se 
v rodině držely peníze, dávala se pod každý talíř 
mince nebo šupina z kapra. Ta měla stejný 
význam i v peněžence. Do každého rohu stolu 
se dávala ošatka. V jedné byl pecen chleba, aby 
rodina měla dostatek jídla. Ve druhé bylo to, co 
se urodilo na poli a v zahradě, aby byla další rok 
dobrá úroda. Ve třetí byly peníze, symbolizující 
blahobyt a ve čtvrté byly kousky potravin pro 
drůbež a dobytek. Nohy štědrovečerního stolu se omotávaly řetězem, aby 
rodina držela pohromadě a také proti zlodějům na poli. Na stůl se dával 
bílý ubrus a na něj dožínkový věnec, který sloužil jako podnos pod 
polévku. Dále byl na stole bochník chleba, česnek, hrnek medu a svíce. 

ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE. Jakmile vyšla první hvězda, hospodyně 
začala nosit na stůl. Hospodář zapálil svíčky na stromečku a všichni se 
pomodlili. Poté usedli ke stolu. Hospodář rozkrojil jablko na tolik dílů, kolik 
bylo členů rodiny. Každý svůj kousek snědl, to proto, aby všichni z rodiny 
trefili domů a aby se po 
roce opět sešli. Potom 
hospodář nakrájel na malé 
kousky chléb, pomazal jej 
medem a každému dítěti 
dal. Říkal u toho: “Kraju 
chleba, mažu medem   
abyste všeci byli po celý 
rok tak dobří, jak ten med 
je.“  

Dále se jedla jídla ze společné mísy. Nejdříve hrách, ten spojoval rodinu 
v dobrém i zlé, poté polévka pro sílu, čočka pro hojnost a peníze a 
nakonec se pro radost a pohodu jedl kuba, ryba nebo jiný masitý 
pokrm. Po dobu jídla se nikdo nesměl od štědrovečerního stolu zvednout. 
Znamenalo by to, že rodina se příští Vánoce nesejde celá. 

 



DOBRÝ VEČER STRÉCU MIKULÁŠU, ANEB JÁ BYL OPRAVDU HODNÝ  

Tak by mohlo začínat naše 
vyprávění o již sedmém 
Zpívání u vánočního stro-
mečku. A taky, že začíná.  
Malí i velcí se tradičně 
sešli na rozcestí ulic Peká-
renská a k Přístavu u Tří 
jehličnanů, aby  společně 
rozsvítili vánoční strome-
ček. Začali jsme v  17 
hodin tradičním odpočítá-
váním od 10 do 1. Když 
zazněla číslovka 1 stro-
mečky se krásně rozsvítily a rozzářily do večerní krajiny. Hezký okamžik 
nastal v úvodu, kdy se rozezněl potlesk jako poděkování všem organizáto-
rům za přípravu akce. Ve zpěvném programu jako první vystoupil  
Želechovický  valášek s krásným pásmem koled s doprovodem flétny. 

A jako by se organizátoři řídili  švýcarskými hodinkami, ihned po velké 
potlesku pro malé zpěváčky  se objevil očekávaný Mikuláš se svou druži-
nou. Mikuláš se dočetl ve druhé kapitole  Knihy hříchů o tom, že děti pří-
lucké moc nezlobily, a proto vzal s sebou pouze dva čerty, ale za to vzal 
tři anděly. Nadílka začala, nebojácné děti chodily k mikrofonu a recitovaly 
básničky. Nejvíce frčela říkanka: „Mik, Mik, Mikuláš, 
přišel s čertem na guláš.“ Ještě, že je Mikuláš milov-
ník tohoto jídla. Z pěveckých vystoupení zaujaly 
dua, tria a jedno kvarteto.  

Hláška „Dobrý večer strécu Mikulášu,“ byla inspiro-
vána muzikálem Malované na skle, kde vystupoval 
čert a zbojníci mu říkali: „Strécu.“ Čert na to říkal: 
„Jaký já su pro Vás stréc.“ Mikuláš si nadílku užíval a při nadílce laškoval 
s maminkami.  Po nadílce přišel zlatý hřeb večera. Na  virtuální pódium 
vtrhly nedočkavé seniorky v čele se svou sbormistryní Liduškou 
Bařinkovou  a příluckým údolím se začaly nést pravé vánoční koledy. 



Svařák šel tak na 
dračku, že už za hodinu 
nebylo co pořádně 
popíjet, tak se všichni 
vrhli na vánoční zvyky a 
Honza Podešva se svým 
hořákem na lití olova byl 
v neustálém obležení. 
Na své si přišel i anděl u 
Ježíškovy pošty, který 
rozdával a razítkoval 
zaručeně pravé kartičky 
pro psaní Ježíškovi.     

Čerti neúnavně proháněli malé hříšníky, až je z toho bolela kopyta a ocás-
ky. Děti se bály, ale našly se i takové, co se čertům hrdě postavily.  Jeden 
nebojsa si stoupl před pana pekelníka a pravil: „Já jsem byl pane čert 
opravdu hodný.“ Co k tomu dodat. Byl to hrdina. Mezi účastníky chodila i 
tajemná postava  Lucie, syčíce na vše kolem. Koho pohladila peřím, bude 
prý zdravý celý nadcházející rok. Po skončení koled se palouček pomalu 
vyprazdňoval, až zůstali  pořadatelé skoro sami.  Neúnavně si dále užívali 
plnými doušky teplého mikulášského večera, tančili u ohně, dělali vláček. 
Na závěr si zapálili prskavky a  došlo i na razítkování dámských pohlednic.  
I letos uděláme výtěžkem z akce radost dětem z dětských domovů, které 
si napsaly o dárky pod Vánoční strom radia KISS PUBLIKUM. Jsou to jme-
novitě Simonka, Agátka, Terezka, Dan, Marek a Vašek.  Za Vaše příspěvky 
moc děkujeme.  

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

Kdo se dočetl až sem, možná si říká, že v tomto čísle  chybí vánoční přání. 
Má pravdu, ale hned to napravíme.  Všichni Vám jménem celé naší družiny 
z celého srdce přejeme klidné svátky vánoční, hodně zdraví a štěstí  a 
těšíme se na Vás při našich akcích v roce 2016.  Ač je jarní počasí a na 
vánoce to vůbec nevypadá můžeme si udělat vánoce v našich srdcích. 

 Za Sdružení za zdravé Příluky J. Novák    



ŠTĚPÁNSKÉ OKÉNKO                                                                                            
26.12. 2015 od 20 hodin TANEČNÍ VEČER v restauraci  
PŘÍSTAV s kapelou K. DYJÁK a Kačes.                                                        
Rezervace a informace na tel:736 779 633 

 

    NOVOROČNÍ OKÉNKO                                                                   
1.1  2016 v 00.01 - most Příluky - Novoroční ťukání a  
přípitek s přáteli Sdružení za zdravé Příluky 

  

 

TŘÍKRÁLOVÉ OKÉNKO                                                   
9.1. 2016 v dopoledních hodinách  budou obcházet 
koledníci s Tříkrálovou sbírkou.  Naše skupinka bude 
mít na starosti opět  Horní a Dolní dědinu, ulici 
Pekárenskou a okolní ulice kolem činžáků.  

  

VTIPNÉ OKÉNKO  

 Manželka už ztratila trpělivost s pitím svého manžela a rozhodla se, že ho 
postraší a vytrestá. 
Převlékla se za Lucifera, a když se v noci připotácel opilý domů,tak na něj 
zpoza rohu vyskočila a zavřeštěla. 
Manžel si ji prohlédl a s klidem gentlemana odpověděl: 
"Mě nevyděsíš frajere,15 let jsem ženatý s Tvojí ségrou!!!" 

Kalorie jsou male svině, které nám v noci vlezou do skříně a přešívají nám 
věci, aby nám byly stale menší… Mám těch malých hajzlů plný šatník…  
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