
Uvítání starostou obce

Vážené dámy, vážení pánové,

vítám Vás ve Vranovicích na jubilejním 10. obecním plese 
s  Mistříňankou. Kulatá číslovka značí, že si u  Vás tradiční začátek 
plesové sezóny ve Vranovicích našel své místo. Vaše přízeň nás 
nesmírně těší a  doufám, že Vás tímto úvodním slovem budeme vítat 
ve slavnostně vyzdobené sportovní hale i za další desetiletí. Jménem 
vedení obce a pořadatelů plesu Vám chci za tuto věrnost poděkovat.

S  týmem organizátorů se opět snažíme nabídnout co nejlepší 
podmínky k příjemnému setkání a dobré zábavě až do ranních hodin. 
Nastavenou úroveň plesu se vynasnažíme udržet i do budoucích let.

Poděkovat bych chtěl také příznivcům z  řad soukromých 
společností a  firem i  jednotlivým osobám 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 a  šťastnou ruku při koupi lístků do tomboly. Přeji každému 
z Vás, abyste z Vranovic odjížděli s alespoň malou výhrou. Zda jí bude 
některá z  cen vystavených pod pódiem, nebo nezapomenutelná 
vzpomínka na příjemně strávený večer ve společnosti vašich přátel 
a dobré muziky, už záleží na Vás.

Starosta obce Vranovice
Ing. Jan Helikar

Program večera

20:15 h Zahájení plesu
 Předtančení - Taneční škola Danza Brno
21:00 h Výdej malé tomboly – okamžité výhry
 Lístky označené písmenem „V“
21:30 h Rock n´ roll, latinskoamerické tance i klasika 
 – Taneční škola Danza Brno
23:00 h Losování velké tomboly
23:30 h Volná zábava – tanec, bar, večeře, tanec, bar, 
 večeře…
02:00 h Závěr plesu

Jídelní MENU 

Občerstvení na stolech

Sladkosti
 • zaručeně nejchutnější koláčky od paní 

Volingrové z Vranovic

Chuťovky, jednohubky nebo-li očka
 • salámová, česneková a  nivová  – výrobna studené kuchyně 

Rajhrad

Víno
 • Z produkce Vinařství Dofek Vranovice

Sauvignon 2016 a Vavřinecké 2016

Na baru v předsálí

Rychlá volba
 • Sýrový talíř (variace sýrů) 85,– Kč

 • Jednohubky 10 ks 67,– Kč

Teplá večeře

 • Vepřový řízek z  nakládané krkovičky, 
bramborový salát 95,– Kč

 • Panenka obalená slaninou, s  omáčkou 
ze zeleného pepře, bramborové dukátky 
a salátek Coleslaw 165,– Kč

Na čepu
 • Pilsner Urqell 12°

 • Víno z Vinařství Dofek

O Vaši dobrou chuť se stará Vý-letní restaurace Na 17ce Vranovice

PLESOVÉ NOVINY
7. ledna 2017

„To jsem blázen,“ diví se primář porodního 

oddělení. „Tento týden nám omdlel již desátý 

otec.“ „Nedivte se, šéfe,“ říká asistent. „Narodil 

se nám tady jeden černoušek a sestřičky ho ze 

srandy ukazují tatínkům.“ 



Na co se těšit ve Vranovicích

Masopustní odpoledne
So 25. 2. 2017

 • Obcí projde průvod s medvědem a s dalšími tradičními i méně 
tradičními masopustními maškarami. Akci pořádají Vranovické 
baby.

Výstava vín (48. ročník)
So 11. 3. 2017

 • Tradiční košt vín pořádají vinaři z vranovického spolku Českého 
svazu zahrádkářů. K ochutnání bude připraveno několik stovek 
vzorků od místních vinařů i těch z okolí.

Vranovické jaro
So 22. 4. 2017

 • Oslavy jara s  ukázkou řemesel, folklórními vystoupeními, 
dílnami i jarmarkem.

O pohár Vranovického divočáka
So 20. 5. 2017

 • Recesistický závod na běžkách se soutěží o  nejlepší kostým. 
Pořádá Petr Mlčák.

Pohádkový les
So 3. 6. 2017

 • Pohádkové bytosti prověří na lesních stanovištích zručnost, 
zdatnost i znalosti dětí. Odpoledne zakončí táborák.

Tradiční hody
So 19. - Po 21. 8. 2017

 • Tradiční krojové hody. Stavění máje, krojový průvod obcí, mše 
svatá, večerní zábavy pod májou. Chasa oblékne vranovické 
slavnostní lidové kroje zhotovené podle původních vzorů.

Vranovické Hlinek
So 30. 9. 2017

 • Recesistický závod traktůrků, fréz a  motocyklů, jezdci 
v netradičních závodních uniformách. Pořádá Petr Mlčák.

Babské hody
So 21. 10. 2017

 • Kroje oblečou Vranovické baby. Slavnostní mše svatá, krojový 
průvod obcí, večerní zábava s půlnočním vystoupením mužů.

Adventní jarmark s rozvícením vánočního stromu
So 26. 11. 2017

 • Jarmark, vystoupení dětí z  mateřské a  základní školy, zpívání 
koled, vypouštění balónků s  přáními Ježíškovi, rozsvícení 
vánočního stromu. Prostranství před kostelem Navštívení 
Panny Marie.

Obecní ples s Mistříňankou (11. ročník)
So 18. 1. 2018 ve 20:00 h

10 letá historie Obecních plesů

1. Obecní ples s Mistříňankou – 26. 1. 2008
 • O předtančení se postaraly vranovické Crazy Girls, hlavní cenou 

tomboly byla televize, hodinky Prim a divé svině.

Obec slavila 750 let od první písemné zmínky o obci.

2. Obecní ples s Mistříňankou – 17. 1. 2009
 • Poprvé byly zavedeny místenky, byli vyhlášeni král a královna 

plesu.

V obci vznikla studie na Dům pro seniory.

3. Obecní ples s Moravankou – 24. 1. 2010
 • Hlavní cenou tomboly byly hodinky PRIM, dále fotoparát, či 

pobyt v lázních Lednice. Poprvé vyšly Plesové noviny.

Vranovice zasypala nebývalá nadílka sněhu, opravila se fasáda 
obecního úřadu, přípravovali se pozemky pro rodinnou výstavbu 
U Hlinku a Nad Dolinami.

4. Obecní ples s Mistříňankou – 22. 1. 2011
 • O předtančení se postarala Vranovická chasa v krojích, na plese 

byl představen nově zrekonstruovaný slavností lidový kroj.
Obec pořídila do sálu nové polstrované židle.

 •

 •

 •

 •

Foto: Tomáš Sedláček

Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: P. Kurková, I. Rapcová

Blondýnka volá kamarádce: „Já jsem 
génius!“ „Jakto?“ ptá se kamarádka. 
„Dnes jsem přesně za jeden rok složila 
puzzle. Přitom na zadní straně psali dva 
až pět let!“

Manžel vstal z křesla a poodešel. V tu 
chvíli spadly ze zdi těžké hodiny přesně 
na místo, kde předtím seděl. Manželka 
na to: „Ty hodiny se pořád opožďují“.

Pepíček se ptá tatínka:  
„Proč je Tichý oceán tichý?“
„Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?“
„Tak jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?“



5. Obecní ples s Mistříňankou – 14. 1. 2012
 • Předtančení bylo opět v režii Vranovické chasy.

V  obci se začal stavět Dům pro seniory, poprvé se konal 
Pohádkový les na den dětí v Hájku, vranovický web získal 1. místo 
v kraji v soutěži Zlatý erb. Byla odhalena pamětní deska obětem 
komunismu a posvěcena zrekonstruovaná socha sv. Floriánka.

6. Obecní ples s Mistříňankou – 12. 1. 2013
 • Poprvé zajišťoval doprovod hostů plesu ke stolu krojovaný 

pár, program doplnilo temperamentní vystoupení folklorního 
souboru Salajka z Dambořic.

Do obce přišel farář Grzegorz Krzsytof. Byl dostavěn Dům pro 
seniory a přestupní terminál.

7. Obecní ples s Mistříňankou - 11. 1. 2014
 • Předtančení zajistila Taneční škola Danza Brno.

Po 14 letech získala obec zpět budovu školy U  Floriánka, bylo 
pořízeno 10 párů nových krojů, začalo se s  projektem třídění 
odpadu v domácnostech.

8. Obecní ples s Mistříňankou – 10. 1. 2015
 • Předtančení zajistily krojované páry a Danza Brno.

V obci byla vybudována zóna 30 v lokalitě Náměstíčko.

9. Obecní ples s Mistříňankou – 9. 1. 2016
 • Předtančení v režii TŠ Danza Brno.

V tomto roce dostavěn bytový dům v Dolinách, zrekonstruována 
ulička k nádraží nebo komunikace v lokalitě Kopečky.

10. Obecní ples s Mistříňankou – 7. 1. 2017 
vyprodáno, děkujeme.

 • Přejeme úspěšný nový rok 2017 a  těšíme se na setkání 
18. 1. 2018, již na 11. Obecním plese s Mistříňankou.

Tombola

Kde koupit: u vstupu do sálu

Cena: 100,– Kč obálka

Počet losů v obálce: 10 ks

Písmeno „V“ na losu: okamžitá výhra, výdej 21:00 u pódia

Čas losování hlavní tomboly: 23:00 h

Okamžité výhry 
– označeno „V“ na slosovatelném lístku:

16. HOJA partner, Vranovice – USB Flash disk 8 GB

17. HOJA partner, Vranovice – USB Flash disk 8 GB

18. HOJA partner, Vranovice – USB Flash disk 8 GB

19. HOJA partner, Vranovice – USB Flash disk 8 GB

20. HOJA partner, Vranovice – USB Flash disk 8 GB

21. Sklenářství Svoboda Pohořelice – zrcadlo

22. Sušárna Pohořelice – dárková krabice

23. Sušárna Pohořelice – dárková krabice

24. MCS Hustopeče – elektrický gril Fagor

25. Lékarna Vranovice – tlakoměr Tensoval

26. Raiffeisen Agro Morava - poukaz na 50 kg pšenice

27. Raiffeisen Agro Morava - poukaz na 50 kg pšenice

Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Dagmar Sedláčková

Foto: Josef Horníček

Hlavní ceny - losování

1. Obec Vranovice - Kondenzační 
sušička na prádlo AEG v  hodnotě  
10 tis. Kč

2. Myslivecké sdružení Vranovice  – 
Přibice - Srna

3. Nábytek Mikulík – Křeslo

4. Japez, Vranovice – Fotoaparát

5. Radovan Staňka – Šicí stroj

6. KAVYL – Akumulátorové nůžky na 
živý plot zn. Gardena

7. Autodílna Vlastimil Kužel – Kávovar 
Krups Dolce Gusto, včetně náplní

8. Moravský rybářský svaz 
Vranovice – Sada švýcarských nožů

9. VAŠSTAV  – Poukaz na pobyt 
v hotelu Iris Pavlov

10. Vinaři Vranovice  – Luxusní kazeta 
na víno

11. Agro Klimus  – Luxusní kazeta 
s vínem

12. Kometa Reality – Elektrická krbová 
kamna s efektem reálného ohně

13. Služba Cars Jílek Vranovice  – 
Velkokapacitní sušička potravin 
Concept

14. Restaurace Na 17ce Vranovice - 
Poukaz v hodnotě 1500,– Kč

15. Certbeton Vranovice  – Alkohol 
tester V-net Sentech

Starý vinař vysvětluje mladému: „Když se hádáš se 
svojú babú, sú enom dvě možnosti. Buď má pravdu 
ona, nebo ty ne“.



28. Raiffeisen Agro Morava - poukaz na 50 kg pšenice
29. Raiffeisen Agro Morava - poukaz na 50 kg kukuřice
30. Raiffeisen Agro Morava - poukaz na 50 kg kukuřice
31. Raiffeisen Agro Morava - poukaz na 50 kg kukuřice
32. Scolarest – obložená mísa
33. Scolarest – obložená mísa
34. Pekařství Kesi – Frgál
35. Pekařství Kesi – Frgál
36. Brnonet, Vranovice – Switch Netis
37. Kadeřnictví Monika Rujzlová – poukaz 300,- Kč
38. TAXI Vranovice, Roman Köhler – poukaz 300,- Kč
39. Vinařství Lubomír Celnar, Vranovice – kazeta s vínem
40. Nová Morava Vranovice – čtvrtletní předplatné na internet, 

vč. zapojení 
41. Nová Morava Vranovice – čtvrtletní předplatné na internet, 

vč. zapojení 
42. Vodo topo plyn Miroslav Strouhal, Vranovice 

– instalatérské potřeby
43. Zuzana Škamradová - Poukaz na focení 
44. VAŠSTAV – dárkový koš
45. MCS Hustopeče – dárkový balíček
46. Japez Vranovice – kazeta s vínem
47. Japez Vranovice – kazeta s vínem
48. Japez Vranovice – kazeta s vínem
49. Myslivecké sdružení Vranovice – párek bažantů
50. Myslivecké sdružení Vranovice – párek bažantů
51. Myslivecké sdružení Vranovice – divoká husa
52. Vinařství Drahomír Dofek – kazeta s vínem
53. Vinařství Drahomír Dofek – kazeta s vínem
54. Vinařství U nás Vranovice – kazeta s vínem
55. Vinařství U nás Vranovice – kazeta s vínem
56. Vinařství U nás Vranovice – kazeta s vínem
57. TL Systems – kufr s nářadím
58. Obec Vranovice – publikace Vranovice
59. Obec Vranovice – publikace Vranovice
60. Obec Vranovice – publikace Vranovice
61. Obec Vranovice – publikace Vranovice
62. Obec Vranovice – publikace Vranovice
63. Obec Vranovice – kalendář 2017
64. Obec Vranovice – kalendář 2017
65. Obec Vranovice – kalendář 2017
66. Obec Vranovice – kalendář 2017
67. Obec Vranovice – kalendář 2017
68. Obec Vranovice – publikace Brněnsko z nebe
69. Obec Vranovice – publikace Brněnsko z nebe
70. Jednota COOP Mikulov – poukaz 500,- Kč
71. Iveta Celnarová, Ivaň – kniha
72. Iveta Celnarová, Ivaň – kniha
73. Iveta Celnarová, Ivaň – kniha
74. Iveta Celnarová, Ivaň – kniha
75. Iveta Celnarová, Ivaň – kniha
76. Iveta Celnarová, Ivaň – kniha
77. Iveta Celnarová, Ivaň – kniha
78. Jana Langová, Ivaň – Keramická sada
79. Dana Lovečková, Velké Němčice - Skleněná sada 

Sponzoři 
10. Obecního plesu s Mistříňankou

Jak domů: TAXI Vranovice, tel.: 602 548 669, přeprava osob a zboží s vozíkem


