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Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové,
Je mi ctí, že Vás mohu již po osmé 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 osm 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 fi rem 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...
„Koukám, sousede, že jste si koupil nové auto, copak 

se stalo s tím starým?“
„Ale, zaseklo se mi centrální zamykání dveří.“
„Tak proč to nespravíte? Kvůli tomu si přece nemusíte 

kupovat nový vůz.“
„To víte, že bych to spravil, ale tchýně zůstala sedět 

uvnitř.“

Program večera
20:15 hodin – Zahájení plesu
20:20 hodin – Úvodní taneční vystoupení v krojích
21:30 hodin – Výdej malé tomboly – okamžité výhry 

značeno písmenem „V”
21:45 hodin – Sólové ukázky tanců z latiny a klasiky
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 budou přítomny krojované páry. 

Přijde babička k doktorovi. Doktor se jí ptá: 

„Proč máte na břiše brýle?“

„Vždyť jste mi řekl, že mám slepé střevo.“ 
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Foto: Dagmar Sedláčková

Vranovický kroj
Úvodní vystoupení, kterým zahájí 8. ročník Obecního 

plesu, připravili vranovičtí stárci, kteří se předvedou v nové 
kolekci tradičních krojových oděvů Obce Vranovice. 

Účinkující:
Jana Zajícová a Tomáš Hrdlička 
Andrea Blechová a Milan Drábík 
Lenka Klimešová a Pavel Svoboda  
Pavlína Veselá a Jaroslav Hladík  
Zuzana Mikulíková a Luboš Bílek

Z historie
Kroj byl v  minulosti vnímán jako oděv, který 

oblékali všichni obyvatelé venkova bez omezení věku. 
Všední forma se nosila celoročně, slavnostní ke  všem 
významnějším příležitostem. Na Moravském Slovácku se 
dodnes udržela slavnostní forma nošená k výjimečným 
příležitostem, především o hodových slavnostech.

Obec Vranovice, vedená snahou o návrat ke své vlastní 
tradici, nechala v roce 2010 na své náklady zrekonstruovat 
kroj podle původních vzorů. Jedná se o první odbornou 
rekonstrukci kroje regionu jižního Brněnska, do  něhož 
Vranovice z etnografi ckého hlediska patří.

Při pořízení krojů bylo pro obec velmi důležité držet se 
striktních pravidel a svěřit ušití krojů do rukou odborníků, 
aby byly zachovány všechny tradiční prvky, které má kroj 
dle původní předlohy mít. Nové varianty krojů berou 
v úvahu skutečnost, že i když kroje měly regionální formu, 
lišily se svým individuálním zpracováním.

Pod odborným vedením etnografky Mgr.  Soni 
Nezhodové, PhD. se realizace rekonstrukce kroje zhostila 
Yveta Petrásková z  Bořetic. Celková podoba kroje byla 
stanovena na  období těsně před zrušením feudalismu 
(1830–1850), které se vzhledem k dalšímu vývoji stalo 
érou klasické a vrcholné formy krojů v českých zemích.

Podoba kroje a jeho součásti
U mužů je kroj tvořen širokým, umírněně zdobeným 

kloboukem, vestou-kordulou rokokového stylu. Aby došlo 
k odlišení od východní varianty kroje na Židlochovicku, 
kde převažovala červená barva korduly, byla v  případě 
Vranovic doporučena černá nebo modrá barva, 
odpovídající západní brněnské variantě.

Košile byla šita z rovných dílů a měla široký „spadený“ 
rukáv. Byla převázána černým nákrčníkem (fl ór). Kožené 
kalhoty (koženky) se odepínaly vepředu. 

Celek kroje doplňovaly vysoké holínky, modré 
punčochy a kapesník, který se zastrkoval do kapsy u vesty-
korduly.

Ženský kroj je tvořen živůtkem-kordulkou, která 
sahala po pás. Hlavní ozdobu kordulky tvořila seskládaná 
stuha, lemující hluboký výstřih. Vedle sukna (takové 
kordulky se zdobily i vyšíváním, bohatší verze se připisují 
blízkosti regionu hanácké Slovácko) se na  slavnostní 
kordulky užívaly i drahé hedvábné látky (atlas, damašek, 
pater, taft, kreditor, čínské hedvábí). Rukávce se rovněž šily 

z rovných dílů, tedy se spadeným ramenním švem. Rukávky 
a límeček (7– 10 cm široký) se stahovaly tkaničkami. 

Sukně se všívaly do  pásku, přední díl byl hladký, 
ostatní partie se hustě nabíraly a skládaly. 

Zástěry dosahovaly značné šíře, šily se ze dvou půlí, 
které byly vsazeny do empírově zdviženého límce. Kolem 
něj se pak ovazovala ozdobná stuha. 

Ženy na Židlochovicku se obouvaly do nízkých střevíců 
s přezkami a nosily bílé punčochy. Ke kroji patřil i obřadní 
kapesník (nošený v  ruce). Nezbytným atributem kroje 
byla pokrývka hlavy, tvořená u svobodné ženy bohatým 
věncem, upevněným na hlavu stuhami- vazovkami.

Mgr. Soňa Nezhodová, PhD

Ze současnosti
V současné době obec vlastní celkem 10 párů krojů. 

Celou kolekci oblékli stárci poprvé v srpnu loňského roku 
na Tradičních hodech. 

Cílem je zejména podpořit zájemce o  autentickou 
podobu tradiční lidové oděvní kultury ve  Vranovicích. 
Mimo Vranovické, si však kroj mohou zapůjčit na  své 
tradiční lidové slavnosti jednotlivci i okolní obce, které při 
svých akcích chtějí zachovat sounáležitost s historickou 
tradicí odívání v  oblasti Podbrněnska, do  které svou 
etnografi ckou polohou patří.

Foto: Dagmar Sedláčková
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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 fi rma 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, 
choreografi ích, mažoretkách a  další. Od  základních 
minisoutěží pro několik párů, přes soutěže MČR,  jsme 
se dostali až k organizaci Mistrovstí Evropy disicplín 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 
vysloužilo uznávanou prestiž.

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

Text a foto převzato ze serveru www.danza.cz

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“.

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.

Přáním všech členů Mistříňanky je, aby si v  dnešní 
uspěchané době co nejširší publikum našlo v  jejím 
repertoáru tu svoji písničku nebo skladbu, aby dělali svým 
posluchačům a příznivcům co největší radost a aby nikdy 
nebyla dechovka okrajovým žánrem na  hudebním poli. 
O to se bude dechová hudba Mistříňanka snažit nejenom 
v tomto roce na všech svých vystoupeních. 

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 2013 výběr z hroznů
Zweigeltrebe 2013 pozdní sběr

Co zakoupíte u baru v předsálí
Nápoje

 • Čepované pivo Gambrinus 10° nepasterizované
 • kofola, džusy, minerálky,
 • různorodé alkoholické nápoje
 • káva, čaj i vody na zředění malého množství krve 

v alkoholu

Víno - Ing. Josef Dofek Vranovice
Odrůdy:

 • Suvignon 2013, výběr z hroznů,
 • Ryzlink vlašský 2013 pozdní sběr, 
 • Rulandské bílé 2013 pozdní sběr, 
 • Zweigeltrebe 2013

Cena: 80,- Kč/0,7 l

Teplá večeře
 • Vepřový nebo kuřecí řízek a bramborový salát

Cena: 95,- Kč

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

pochutiny...

Bar a večeře zajišťuje personál Restaurace Na Hale



Nejbližší připravované 
kulturní akce

 •  7. 2. 2015 – Hasičský ples - SDH Vranovice
 • 14.3.2015 – Výstava vín – Vinaři Vranovice 
 • 21.3.2015 – Maškarní ples – SK Vranovice 
 • 22.3.2015 – Dětský maškarní bál – ZŠ a MŠ Vranovice
 • 18.4.2015 – Vranovické jaro 2015
 • 25.4.2015 – Zahájení sezony ve vinotéce – Vinaři 

Vranovice

8. Obecní ples s Mistříňankou 2015 pořádá Obec Vranovice prostřednictvím organitační složky 
Centrum volného času Vranovice ve spolupráci s kulturní komisí a zaměstnanci obce.

Organizační výbor: Petra Klabusayová, Pavel Pláteník, Irena Benadová, Marek Obdržálek, Gabriela Michálková,
Radmila Košíčková, Lenka Jančová, Radek Soukop, Iveta Blechová, Marie Pláteníková, Marie Suchánková a další dobrovolníci...

Nastoupí opilec do taxíku a říká: „Domů!“
Taxikář nechápavě odpoví: 
„Mohl byste to upřesnit?“
Opilec odpoví: „Ano, domů do obýváku!“

Tombola

Kde koupit: u vstupu do sálu
Cena: 100,- Kč obálka
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

 • Digitální videokamera Panasonic - Obec Vranovice
 • Dárkový poukaz v hodnotě 5000,- Kč na rekreační pobyt 

pro 2 osoby do Chorvatska - CK Gracie
 • Digitální fotoaparát - Japez, spol. s r.o.
 • Kyvné křeslo a dárkový poukaz na návrh Top interiéru - 

Nábytek Mikulík Vranovice
 • Relaxační wellness pobyt pro dvě osoby - Hotel CENTRO 

Hustopeče
 • Tablet - poskytovatel internetu - Brnonet Vranovice
 • Sada nerezových hrnců značky Tefal - Rybářská organizace 

Vranovice
 • Příklepová vrtačka Metabo - VHS Břeclav s.r.o.
 • Poukaz na nákup ve Vaňkovce v hodnotě 2000,- Kč - Realitní 

kancelář KOMETA reality, s.r.o.
 • Srna – Myslivecké sdružení Vranovice – Přibice

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

 • Kávovar Nescafé Dolce Gusto - Milena Měřínská, ZFP 
akademie

 • Přístroj na měření tlaku (tonometr) - Lékárna Vranovice 
 • Poukaz na nákup zboží v OC Vaňkovka Brno 

v hodnotě 1.000,- Kč - Malby Marek Sedláček, Vranovice
 • 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 
 • Potravinový dárkový koš - Sušárna Pohořelice, s.r.o.
 • Dárkový potravinový balíček - Scolarest - Specialista na školní 

stravování, Vranovice
 • Záložní zdroj - MCS plus, spol. s.r.o., Hustopeče
 • Dárkový poukaz k odběru 30-ti litrového sudu piva Gambrinus 

- Restaurace U Sokola, Markéta Šťastná, Vranovice  
 • Dárkový potravinový balíček - Smíšené zboží Josef Toncr
 • Dárkový poukaz na přezutí pneumatik - Pneuservis Bartoš 

Vranovice
 • Dárkový poukaz na měření a seřízení geometrie vozidla - 

Pneuservis Bartoš Vranovice
 • Dárkový poukaz na ateliérové fotografi e s vizážistkou - 

Fotoateliér Zuzana Škamradová
 • Luxusní dorta - Scolarest - Specialista na školní stravování, 

Vranovice
 • Obložená mísa - Scolarest - Specialista na školní stravování, 

Vranovice
 • Dárkový balíček kutilských potřeb - Kovo-Spoj Vrátný, 

Vranovice
 • 2x Vstupenka do AQUALAND MORAVIA - Aqualand Moravia, 

Pasohlávky

 • 2x Vstupenka do AQUALAND MORAVIA - Aqualand Moravia, 
Pasohlávky

 • 2x Vstupenka do AQUALAND MORAVIA - Aqualand Moravia, 
Pasohlávky

 • 2x Vstupenka do AQUALAND MORAVIA - Aqualand Moravia, 
Pasohlávky

 • 2x Vstupenka do AQUALAND MORAVIA - Aqualand Moravia, 
Pasohlávky

 • Rodinná celodenní vstupenka do nejmodernějšího zábavního 
centra Aqualand - Moravia

 • 10x Slevový kupon na zakoupenou vstupenku do AQUALANDU 
MORAVIA - Obec Vranovice

 • Poukaz na nákup zboží v hodnotě 200,- Kč v COOP - Jednota, 
spotřební družstvo v Mikulově

 • Poukaz na masážní a rekondiční služby v hodnotě 400,- Kč 
- Masážní salon Kopretina, Vranovice 

 • Poukaz na masážní a rekondiční služby v hodnotě 300,- Kč 
- Masážní salon Kopretina, Vranovice

 • Poukaz na masážní a rekondiční služby v hodnotě 200,- Kč 
- Masážní salon Kopretina, Vranovice

 • Sada skleniček - Zahrádkářské potřeby Růžena Jedličková, 
Vranovice

 • Dárkový poukaz na masáž - Růžena Jedličková 
 • Láhev luxusního vína - MCS plus, spol. s.r.o., Hustopeče
 • Dárková taška - MCS plus, spol. s.r.o., Hustopeče
 • Soudek - MCS plus, spol. s.r.o., Hustopeče
 • Nerezová sada likérky - Trafi ka U Pekárny, Vranovice
 • 3x Poukaz na nákup pizzy v hodnotě 200,- Kč - PIZZERIE 

U Kilingerů
 • Box na víno mahagon - AGRO Klimus Velké Němčice 
 • Kazeta s vínem - Výroba kuchyní Vavřík Pohořelice
 • 2x Láhev vína - Vinařství Lubomír Celnar
 • 2x Substrát na rostliny - Zahradnictví Rea Vranovice
 • Dárková kolekce vín - Japez s r.o. Vranovice
 • Dárková taška s nářadím - Stavebniny Vajbar Hustopeče
 • Balíček vlasové kosmetiky - Kadeřnictví Michaela Bačová, 

Vranovice
 • Pytel pšenice - Raiffeisen Agro Morava spol. s.r.o., Vranovice
 • Pytel kukuřice - Raiffeisen Agro Morava spol. s.r.o., Vranovice
 • 3x Dárkový poukaz péče o tělo a o pleť - Studioliba
 • Dekorační mísa a kořenky
 • 3x balíček pečiva - Pekařství Kesi, Vranovice

Všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly, patří poděkování.


