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Program večera
20:15 hodin – Zahájení plesu
21:30 hodin – Výdej malé tomboly – okamžité výhry 

značeno písmenem „V”
21:45 hodin – Sólové ukázky latinskoamerického tance
23:00 hodin – Losování velké tomboly
23:30 hodin – Tanec, zpěv, návštěva baru, a tak stále 

dokola
02:00 hodin – Závěr plesu

Po celý večer zde bude přítomný krojovaný pár, který 
oblékl vranovický kroj.

Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové,
Je mi ctí, že Vás mohu již po sedmé přivítat  

na Obecním plese ve Vranovicích. Věřím, že i tentokrát 
bude pro nás všechny tato společenská událost milým 
setkáním a příležitostí k dobré zábavě.

Za uplynulých sedm let se Obecní ples stal v určitém 
pohledu jakýmsi zahajovacím ceremoniálem na úvod 
plesové sezóny nejen ve Vranovicích, ale i v našem 
regionu a získal si Vaši přízeň. Jménem vedení obce  
a pořadatelů plesu Vám chci za tuto věrnost poděkovat.  
Na oplátku Vás chci ujistit, že se i do budoucna 
vynasnažíme zachovat nastavenou úroveň plesu. Děkuji 
všem, kteří se na jeho uskutečnění podílí.

Děkuji také příznivcům z řad soukromých společností 
a firem za hodnotné ceny, jež věnovali do dnešní lákavé 
tomboly, jejich podpory si velmi vážíme.

Vážení hosté, přeji Vám za sebe i za všechny 
organizátory skvělou zábavu i štěstí v losování vítězných 
čísel tomboly. Přál bych každému z Vás, aby si od nás 
domů odnesl alespoň malou výhru. Nezapomeňme však, 
že tou nejhodnotnější z nich může být právě vzpomínka 
na příjemně strávený večer v kruhu příjemných lidí.

Starosta obce Vranovice
Ing. Jan Helikar

Pro dobrou náladu...

Na zastávce stojí autobus chystající se na odjezd. Běží 
za ním chlap a křičí: „Pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu 
práci!”

Řidič chce odjet, ale pasažéři ho přesvědčí, aby 
počkal. Chlapík doběhne k zadním dveřím, naskočí, on si 
oddychne a říká: „Kontrola jízdenek.”

Hlavní sponzoři  
7. Obecního plesu Vranovice

11. ledna 2014
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Optimista je člověk, který v pondělí ráno 

při nástupu do práce zvolá: „A pozítří už 

máme středu!“ 

Taneční škola DANZA Brno

DANZA - je tanec. A tanec nás provází celý život. 

Z historie
Manželé Květa a Zdeněk Jančovi vyučovali 

společenský tanec a výchovu od roku 1949. Od roku 1953 
působili v Brně, kde vyučovali na mnoha místech. Taneční 
kurzy vyučovali také v brněnském okolí - ve Slavkově, 
Bučovicích, Vyškově, Kyjově, Boskovicích, …

Organizace pořádá prestižní taneční 
soutěže
Od roku 1991 pracuje taneční škola manželů 

Jančových jako soukromá firma pod názvem DANZA. 
Pedagogickou práci přebral juniorský pár - Jana a Viktor 
Jančovi. Škola rozšiřuje svoji nabídku - vedle klasických 
tanečních nabízí dětské pohybové kurzy, cvičení pro ženy 
a jiné. „Organizujeme taneční soutěže v tanečním sportu, 
choreografiích, mažoretkách a další. Od základních 
minisoutěží pro několik párů, přes soutěže MČR, jsme se 
dostali až k organizaci Mistrovství Evropy disciplín IDO  
a Mistrovství Evropy Mažoretek NBTA.” říká Viktor Janč.  
V neposlední řadě se taneční škola podílí na organizování 
společenských akcí, kde si jejich vystupování za ta léta již 
vysloužila uznávanou prestiž.

Dlouholetá tradice se předává  
z generace na generaci
Práce s mládeží spolu s hereckou praxí seniora 

rodu (za 25 sezón na jevištích divadel v Praze, Liberci, 
Opavě a Brně) přinesla dlouholetou tradici dětských 
pořadů, zejména karnevalů. Kombinace hereckých  
a pedagogických zkušeností dává taneční dětské zábavě 
specifický ráz oceňovaný mnoha generacemi. Taneční 
škola a taneční soubor vyrostly na základech párového 
společenského tance, vždy ho provázely základy 
klasického baletu, moderního a jazzového tance, ale také 
tance lidového a scénického. Výsledná práce zahrnuje 
více jak 60 let zkušeností tří generací Jančů a mnoha 
dalších lektorů a 20 let úspěšného vedení soukromé 
firmy a občanského sdružení.

Dětské, juniorské  
a mládežnické kurzy 
se zaměřením na ta-
neční sport, kolektivní 
choreografie, modern  
a street dance - ově-
řená metodika výuky, 
stále proškolování lek-
torů, tréninkové lekce 
významných hostují-
cích tanečníků. Propo-
jování individuálních  
a kolektivních disci-
plín vede k utužení 
vztahů i navazová-
ní nových kontaktů.  
„I s těmi začínajícími 
jezdíme na soutěže  
a rozhlížíme se, co nám taneční svět přináší.”  
doplňují Jančovi.

Z toho vyplývají i dobré kontakty, které má DANZA 
Brno s představiteli mezinárodních tanečních organizací. 

Hlavní krédo: 
„Jednoduše, kde je tanec, tam můžeme něčím přispět.”

Text a foto převzato ze serveru www.danza.cz
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Dechová hudba 
Mistříňanka
Dechová hudba Mistříňanka Antonína Pavluše 

vznikla „V Mistříně na dolině“ již v roce 1967 z iniciativy 
bratrů Antonína a Josefa Pavlušových. V roce 1975 již  
po sedmi letech své existence vyhráli „Šohaji z Mistřína“ 
pod taktovkou Josefa Frýborta jako první kapela  
ze Slovácka a z celé Moravy tehdy vyhlášenou Zlatou 
křídlovku v Českých Budějovicích. Dostalo se jim řady 
ocenění nejen v naší republice (Zlatá deska Supraphonu, 
Zlatá deska Multisonicu atd.), ale i v zahraničí, kde zvítězili 
v řadě soutěží.

Ale všichni členové moc dobře vědí, že „Doma je 
doma“ a že jen tam jim rozumí, když zpívají maminkám 
„Mamko Vám“ nebo jejich galánkám „Ty falešná frajárko“.

Mistříňanka každoročně pořádá desítky koncertů 
nejen u nás, ale i v zahraničí (Slovensko, Rakousko, 
Německo, Švýcarsko, Holandsko, Belgie, Francie, 
Lucembursko, USA), ale na rozdíl od ostatních kapel  
si dokázala vybudovat své vlastní hudební vydavatelství, 
a dokonce i nahrávací studio. Posluchači oceňují její 
nezaměnitelnou interpretaci, když k nim přiletí „Pěsnička 
z Moravy“, vysokou virtuozitu v „Sólu pro Vás“, kde plní 
posluchačům „Moravské sny“ a jedinečnou tvář, kterou  
si za více než čtyřicet let vybudovala. Hraje přece „K dobré 
náladě“ „Melodie přátelům“ a posluchači si v tu chvíli jen 
přejí: „Hraj nám muziko“! 

Nebylo to vždy lehké udržet takovou kapelu na tak 
vysoké úrovni, muzikanti a zpěváci odcházeli, přicházeli, 
ale všichni, i ti staří, i ti noví, měli vždy jen jediný a ten 
„Nejmilejší“ cíl – aby písněmi, které hrají a zpívají, oslovili 
i to nejprostší lidské srdce. 

Text a foto převzato ze serveru www.mistrinanka.cz

Jídelní menu

Občerstvení na stolech

Sladkosti
 • koláčky napekla naše oblíbená cukrářka paní 

Wollingerová z Vranovic

Chuťovky, jednohubky nebo-li očka
 • mají svůj původ ve výrobně studené kuchyně  

z Rajhradu

Víno
 • Víno na stolech pochází z produkce rodinného 

vinařství Ing. Josefa Dofka z Vranovic
Sauvignon 2010 výběr z hroznů
Dornfelder 2008

Co zakoupíte u baru v předsálí

Nápoje
 • Čepované pivo z pivovaru Polička – Otakar 11°
 • kofola, džusy, minerálky,
 • různorodé alkoholické nápoje
 • káva, čaj i vody na zředění malého množství krve  

v alkoholu

Víno - Ing. Josef Dofek Vranovice

Odrůdy:

 • Sauvignon 2013 výběr z hroznů, 
 • Rulandské šedé 2013 pozdní sběr,
 • Rulandské bílé 2013 pozdní sběr, 
 • Zweigeltrebe 2013

Teplá večeře
 • Vepřový nebo kuřecí řízek a bramborový salát

Cena: 90 Kč

Něco k zakousnutí
 • oříšky, brambůrky, tyčinky, keksy, a jiné pochutiny 

Bar a večeře zajišťuje personál Restaurace Na Hale

Paní Kalianková se ptá Pepy: „Kam jsi dal těch 200 
korun, co jsi dostal na nákup?“ 
„Jednomu staršímu muži.“ 
„Odkdy jsi takový lidumil? Co vlastně ten chlap dělal?“ 
„Čepoval pivo!“ 

Jede namazaný pán večer autem domů a zastaví ho 
policajti. Dají mu fouknout do balónku a trubička 
se zazelená. Poblíž se však stane nehoda a policajti 
ji jdou řešit. Pán neváhá, sedne do auta a odjede 
domů. Asi za hodinu zazvoní policajti u domu a ptají 
se ho:
„Kde jste byl asi tak před hodinou?“
„Doma, spal jsem.“
„Máte červenou felicii?“
„No, to mám.“
„A mohl byste nám ji ukázat?“
Pán dojde ke garáži, zvedne vrata a 
tam stojí policejní forman s blikajícím 
majáčkem.



7. Obecní ples s Mistříňankou 2014 pořádá Obec Vranovice prostřednictvím organitační složky  
Centrum volného času Vranovice ve spolupráci s kulturní komisí a zaměstnanci obce. 

Organizační výbor: Petra Holásková, Dagmar Humpolíková, Pavel Pláteník, Irena Benadová, Marek Obdržálek, 
Lenka Jančová, Radek Soukop, Iveta Blechová, Marie Pláteníková, Marie Suchánková a další dobrovolníci ...

Tombola
Kde koupit: u vstupu do sálu
Cena: 100,- Kč obálka
Počet losů obálce: 10 ks
Písmeno „V” na losu: značí okamžitou výhru
Kdy se vydává okamžitá výhra: ve 21:30 h u pódia
Kdy se losuje hlavní tombola: ve 23:00 h

Hlavní tombola
Losování ve 23:00 hodin

 • Notebook - Obec Vranovice
 • Prodloužený víkendový pobyt v hotelu Podlesí  

na Vysočině – VHS Břeclav s.r.o.
 • Kompletní sada zimních pneumatik na Fabii – 

Pneuservis Bartoš Vranovice
 • Vysokotlaký čistič – Japez, spol. s r.o.
 • Komoda Styl M v materiálu akácie - Nábytek Mikulík 

Vranovice
 • Tablet – poskytovatel internetu Brnonet Vranovice
 • 2x VIP vstupenka na Tradiční ples v Brně v hodnotě 

3.000 Kč – Tradiční ples v Brně
 • Kávovar Tchibo Cafissimo Calassic - Kovo-Spoj Vrátný 

Vranovice
 • Taneční pro dospělé v hodnotě 3.000 Kč – Tradiční 

ples v Brně
 • Olejový kompresor - Rybářský spolek Vranovice
 • Srna – Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

Malá tombola
Okamžité výhry označené písmenem „V”
Výdej je ve 21:30 hodin před pódiem

 • Polštář a přikrývka na dvě postele zn. Klinman– 
Autodoprava Stanislav Jedlička

 • Elektrický gril Philips – Lékárna Vranovice 
 • Kávovar Tchibo Cafissimo Compact – Milena 

Měřínská, ZFP akademie
 • HD kamera do auta s funkcí nočního vidění, láhev 

vína – MCS plus, spol. s.r.o., Hustopeče
 • Poukaz na nákup zboží v OC Vaňkovka Brno  

v hodnotě 1.000,- Kč – Kovo-Spoj Vrátný, Vranovice
 • Poukaz na nákup zboží v OC Vaňkovka Brno  

v hodnotě 1.000,- Kč – CERTBETON s.r.o., Vranovice
 • 4x Bezmístenková vstupenka na Tradiční ples v Brně 

– Tradiční ples v Brně
 • Výživový doplněk a kalendář – Stavební sdružení 

DOKA, s.r.o., Vranovice
 • Potravinový dárkový koš – Sušárna Pohořelice, Velký 

Dvůr
 • Dárková sada – Poukaz v hodnotě 1000 Kč na veškeré 

servisní služby, tričko, láhev vína – MCS plus, spol. 
s.r.o. Hustopeče

 • Potravinový dárkový koš – Smíšené zboží Josef Toncr
 • Dárkový koš – Scolarest - Specialista na školní 

stravování, Vranovice

 • 2x vstup na SUSHI PÁRTY spol. Tenshi Sushi – 
Tradiční ples v Brně 

 • 5 x celodenní vstupenky pro dva do nejmodernějšího 
zábavního centra - Aqualand Moravia, Pasohlávky

 • Rodinná celodenní vstupenka do nejmodernějšího 
zábavního centra - Aqualand Moravia, Pasohlávky

 • Dřevěný stojan na DVD – černý, MCS plus, spol. s.r.o., 
Hustopeče

 • Dřevěný stojan na DVD – buk, MCS plus, spol. s.r.o., 
Hustopeče

 • Láhev francouzského vína – Tradiční ples v Brně
 • 2x Substrát na rostliny – Zahradnictví Rea Vranovice
 • 2x poukaz na nákup zboží v hodnotě 500 Kč v COOP 

– Jednota, spotřební družstvo v Mikulově
 • Sada šroubováků -  Stavebniny Vajbar Hustopeče
 • 12x Dárkový poukaz na líčení a poradenství péče  

o pleť v hodnotě 500,- Kč – Kosmetika Mary Kay
 • Meteorologická stanice – Ing. Ivo Kocian
 • Digitální stolní hodiny s předpovědí počasí – Ing. Ivo 

Kocian
 • 3x poukaz na masážní a rekondiční služby v hodnotě 

400, 300 a 200 Kč - Masážní salon Kopretina, 
Vranovice

 • Dárková sada - Externí USB Hub, láhev vína, tričko – 
MCS plus, spol. s.r.o., Hustopeče

 • 3x poukaz na nákup pizzy v hodnotě 200, 150  
a 150 Kč – PIZZA BAR Vranovice

 • Láhev ledového vína 2010 – Vinařství Lubomír 
Celnar, Vranovice 

 • 3x zajíc – Myslivecké sdružení Vranovice-Přibice
 • Kazeta s vínem – Výroba kuchyní Vavřík Pohořelice
 • Dárkový koš - Hospodářské potřeby Růžena Jedličková
 • 2x Dárková kolekce vín - AGRO Klimus Velké Němčice
 • 2x Dárková kolekce vín – Japez s r.o. Vranovice
 • Pytel pšenice – Raiffeisen Agro Morava spol. s r.o., 

Vranovice
 • Balíček vlasové kosmetiky - Kadeřnictví M, Vranovice
 • 10x dárkový poukaz v hodnotě 400 Kč na poradenství 

péče o pleť a líčení – VISAGE STUDIO BRNO
 • 10 x slevový poukaz v hodnotě 260 Kč na hydratační 

nebo liftingovou kůru – VISAGE STUDIO Brno
 • 4 x slevový poukaz v hodnotě 250 Kč na večerní 

líčení – VISAGE STUDIO
 • Budík Eco – Ing. Ivo Kocian

Co se chystá za akce

 • 8. 2. 2014 – Hasičský ples - SDH Vranovice
 • 1. 3. 2014 – Vranovický masopust – pořádají 

Vranovické baby
 • 8. 3. 2014 – Výstava vín – Vinaři Vranovice 
 • 15.3.2014 – Maškarní ples – SK Vranovice
 • 15.3.2014 – Dětský maškarní bál – ZŠ a MŠ Vranovice
 • 19.4.2014 – Vranovické jaro 2014


