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Úvodní slovo
Vážení hosté,
jsem rád, že jste se rozhodli strávit dnešní večer se 

svými přáteli a známými na 3. Obecním plese, tentokrát 
s proslulou dechovou kapelou Moravanka.

Toto hudební těleso je pro nás o  to příjemnějším 
zážitkem, že její umělecký vedoucí Jan Slabák má 
k Vranovicím osobní vztah. Ve svých hudebních začátcích 
totiž spolupracoval s  našim rodákem Dominikem 
Strouhalem. Z  jeho autorské tvorby vznikla mimo jiné 
i  známá Křepická polka, kterou má Moravanka dodnes 
zařazenou ve svém repertoáru a uslyšíme ji i na dnešním 
plese.

Kulturní vyžití v naší obci je velmi pestré, nicméně 
zdá se, že plesů ubývá. O to větší je snaha obce podílet 
se na  organizaci i  tohoto kulturního zážitku. Obecní 
ples pořádáme ve  spolupráci s  kulturní komisí a  nově 
i s Centrem volného času. Tento ročník je již třetí v pořadí 
a těší se stále větší oblibě. I do budoucna chceme udržet 
jeho vysoký standard a atraktivnost. To by nebylo možné 
bez spolupráce zaměstnanců obce, dalších nadšenců 
i sponzorů. Patří jim poděkování.

Také jejich jménem Vám, vážení hosté, děkuji 
za přízeň a věřím, že s námi dnes strávíte příjemný večer.

Starosta obce Vranovice
Ing. Jan Helikar

Program
20:00 hodin - Zahájení
23:00 hodin - Losování nejprestižnějších cen tomboly
02:00 hodin - Konec plesu

Moderátorem večera je Martin Třináctý

Menu

Občerstvení na stolech
 • Plesové koláčky napekla paní Volingerová z Vranovic.
 • Chuťovky, jednohubky nebo-li očka pochází ze 

studené kuchyně paní Burešové z Rajhradu.
 • Až vypijete láhve červeného a bílého vína místních 

vinařů, můžete si další přikoupit za symbolickou 
cenu u baru v předsálí.

Teplá večeře
Smažený vepřový nebo kuřecí řízek s bramborovým 

salátem je možné na počkání zakoupit u baru v předsálí 
za cenu 85,- Kč v průběhu celého večera.

Bar
 • Víno – 0,7 litru – 50 Kč, jednotná cena za červené 

i bílé odrůdy
 • Čepované pivo Gambrinus 10
 • Čepovaná kofola
 • Další různorodé alkoholické štamprličky 

i nealkoholické nápoje
 • Krájená klobása a sýr, brambůrky, tyčinky, keksy 

a další chuťovky

Menu připravil personál Restaurace na  hale pod 
vedením Markéty Šťastné

Pro dobrou náladu...
Proč mají ženy menší chodidla než muži?
Aby mohli stát blíž ke kuchyňskému dřezu.

“Nechci Vás strašit, pane učiteli, ale tatínek říkal, 
že když nebudu nosit lepší známky, tak někdo dostane 
výprask.”

23. ledna 2010
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Moravanka má osobitý 
sound a švih
Vyprodané koncerty a rozebrané statisícové náklady 

gramofonových desek u  nás i  v  zahraničí, široký okruh 
posluchačů několika generací, to jsou nejpřesvědčivější 
důkazy obliby dechového orchestru Moravanka Jana 
Slabáka.

Základem úspěchu je muzikální provedení každé 
skladby. Členové orchestru jsou vynikajícími hudebníky - 
absolventy brněnské konzervatoře a Janáčkovy Akademie 
múzických umění s  praxí v  symfonických a divadelních 
orchestrech. Přitažlivý je i  repertoár, vycházející 
z  moravského folklóru, jmenovitě ze Slovácka, který 
je přirozeně živý a  temperamentní. Hlavním zdrojem 
popularity je však osobitý sound a švih s nímž Moravanka 
každou skladbu hraje, a  který je vlastní spíše jazzovým 
kapelám, než dechovému orchestru.

Zakladatelem Moravanky je Jan Slabák (1941), 
rodem z  Kelčan, malé dědinky nedaleko Kyjova. Tedy 
z  míst, kde se vždy hrála muzika vitální a  výbušná, 
a  kde folklórní tradice jsou dodnes živé. Jako úspěšný 
absolvent brněnské konzervatoře se stal členem Státní 
filharmonie Brno. Současně spolupracoval s  mnoha 
orchestry, počínaje malou dechovou hudbou, tanečním 
a  jazzovým orchestrem Mirko Foreta i  Gustava Broma, 
se Symfonickým orchestrem bratislavského rozhlasu 

a  pustil se i  do  dálkového 
studia na  JAMU v  Brně. Brzy 
se stal předním koncertním 
sólistou a  díky zahraničním 
zájezdům filharmonického 
tělesa se dostalo jeho jméno 
až ke  sluchu dirigenta 
Herberta von Karajana, který 
jej pozval na  konkurzní řízení 
k  berlínským filharmonikům. 
Termínově však konkurz 
kolidoval se zahraničním 
zájezdem Státní filharmonie 

Brno a  tak místo do  Berlína, zamířil Jan Slabák v  roce 
1972 do  brněnského rozhlasu s  návrhem na  vlastní 
studiový orchestr.

O zaměření, obsazení i zvuku měl budoucí dirigent 
přesnou představu: „Bude to slovácká dechovka, jaká se 
hraje u nás doma na Kyjovsku,” rozhodl.

Již první rozhlasové nahrávky Moravanky Jana 
Slabáka měly velký ohlas. Rozhodujícím zlomem byl 
však první televizní pořad v  březnu 1973 s  názvem Vy 
neznáte Moravanku, v  němž uvedl orchestr svůj celý 
tehdejší program. I když trval jen 40 minut, úspěch byl 
mimořádný, zájem o  další živá vystoupení i  televizní 
pořady se zvyšoval a tak stálí členové orchestru stáli brzy 
před rozhodnutím, zda opustit svá dosavadní povolání 
v brněnských operních a symfonických tělesech a věnovat 
se výhradně dechové hudbě. Většina z  nich zůstala 
Moravance věrná, a  tak se v  roce 1978 stabilizovala 
Moravanka jako profesionální těleso, které v  tuzemsku 
i v zahraničí nyní zastupuje manažer Mgr. Jan Hlaváček.

O vynikající kvalitě všech nahrávek Moravanky svědčí 
mimo jiné i udělení Zlatého štítu Pantonu v roce 1975, 
šest zlatých desek, které Moravanka získala za  více 
než čtyři miliony prodaných gramofonových desek, MC 
a  CD. V  roce 1995 obdržela platinovou a  v  roce 1996 
diamantovou desku. Většina těchto nahrávek vyšla 
i v mnoha dalších zemích, např. v Německu, Holandsku, 
Francii, Švýcarsku, Rakousku, USA, a pod značkou Teldec 
pro země Beneluxu v  německých překladech, kde si 
Moravanka získala značnou oblibu při svých koncertních 
vystoupeních.

3x foto: Archív Moravanky

V současné době zpívají s Moravankou Jana Slabáka 
Ivana Slabáková (na  snímku vpravo), Daniela Magalová 
a Břetislav Osička.
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Moravanka Jana Slabáka svými instrumentacemi 
i  osobitým pojetím vyvolala renesanci české dechové 
hudby nejen doma, ale i za hranicemi. Zahraniční novináři 
ji lichotivě nazývají „královnou české dechovky“ - The 
Queen of Bras.

Dnes vystoupí
Kapelník Jan Slabák
1. křídlovka - Fero Miko
2. křídlovka - Jan Hlaváček
1. Es trumpeta doprovodná - Petr Jašek
Trombon - Lukáš Moťka
Es klarinet - Josef Kolář
B klarinet - Stanislav Pavlíček
Tenor - Jiří Vydra
Baryton - Pavel Vydra
Tuba - Miroslav Lukeš
Bicí - Milan Řihák
zpěv - Daniela Magalová
zpěv - Ivana Slabáková
zpěv - Břetislav Osička

Jan Slabák začínal 
ve Strouhalově sedmičce
Muzikant a  skladatel Dominik Strouhal se narodil 

v Křepicích, po ukončení základní školní docházky se však 
přestěhoval do Vranovic a zůstával jim věrný i v době své 
největší slávy.

Narodil se v roce 1916 a od 13 let hrál se svým otcem 
v jeho kapele. Už tehdy věděl, že se chce věnovat hudbě 
profesionálně. V  roce 1931 nastoupil na  konzervatoř 
v Brně, kde studoval trumpetu a klavír. Již během studia 
hrál v orchestru Reduta Brno jako 1. trumpetista. Studium 
ukončil v  roce 1937 maturitou, což bylo tehdy nejvyšší 
vzdělání.

Po válečných útrapách a po osvobození v roce 1945 
byl přijat do orchestru nově budované Janáčkovy opery 
v Brně jako první trumpetista. Setrval zde až do důchodu.

V  té době se zúčastňoval odstraňování válečných 
škod ve  Vranovicích a  současně pozvedl kulturní život 
v obci pořádáním hudebních a společenských akcí. V roce 
1945 se oženil se Zdenkou Hrozínkovou a odstěhoval se 
do Brna, přesto zůstával Vranovicím věrný. Aktivně se tu 
angažoval v kultuře a staral se o svůj vinohrad. 

Po  složení dirigentských zkoušek založil malý 
dechový soubor s  názvem Strouhalova dechová 
sedmička. S tím pravidelně nahrával v Československém 
rozhlasu Brno vlastní úpravy starých písní neznámých 
autorů. Pro potřeby souboru také sám skládal. Jeho 
Křepická polka je dodnes hraná. Kromě rozhlasu 
natáčel i pro Českou televizi Brno pořad Všichni se ptají, 
komu to hrají. V  roce 1955 byla Strouhalova sedmička 
vybrána Pragokoncertem na  reprezentaci republiky 
do  Moskvy v  rámci Národohospodářské výstavy. Kapela 

reprezentovala i  město Brno na  výstavě v  Berlíně, 
ve Vídni a dalších městech. V západním světě jsou dodnes 
jeho skladby oblíbené. Současně stále hrál v  orchestru 
Janáčkovy opery a  s  ním hrál po  světě skladby Leoše 
Janáčka.

Ze Strouhalovy sedmičky vzešel i  vynikající 
trumpetista Jan Slabák, který se v roce 1974 osamostatnil 
a  založil známou Moravanku. Dominika Strouhala 
požádal o  úpravy a  instrumentaci skladeb pro 13 
nástrojů. On pochopitelně rád vyhověl, protože už v  té 
době pomáhal i jiným začínajícím souborům. Do důchodu 
z Janáčkovy opery odešel Dominik Strouhal v roce 1976. 
Hudbě se věnoval i  nadále, coby porotce, organizátor 
a nezanedbával ani vlastní hudební tvorbu. V Supraphonu, 
později Pantonu nahrával své skladby na  gramofonové 
desky, nejprve se svým souborem, později s Moravankou. 
Do dnešní doby se vydávají ve vydavatelství Multisonic, 
jím upravené skladby. 

Dominiku Strouhalovi byla na domě kde bydlel odhalena 
pamětní deska. Stalo se tak při oslavách 750. výročí obce 
Vranovice v  srpnu 2007. Samotného odhalení se ujal 
kapelník Moravanky Jan Slabák. Foto: Dagmar Humpolíková

Co se chystá

 • 13. 2. 2010 - Masopustní rej a pochovávání basy 
v sále restaurace U Fialů

 • 27. 2. 2010 – Hasičský ples – Sokolovna. Hraje 
skupina Na2fáze, začátek 20.00 hodin

 • 13. 3. 2010 – Místní výstava vín – Sokolovna, 
začátek ve 14.00 hodin

 • 20. 3. 2010 – Maškarní ples – Sokolovna, začátek 
ve 20.00 hodin

 • 21. 3. 2010 – Dětský maškarní bál – Sokolovna, 
od 15.00 hodin

 • 24. 4. 2010 – Vranovické jaro – jarmark, zábava, 
soutěže. Hřiště za Sokolovnou

 • 30. 4. 2010 – Pálení čarodějnic – průvod od OÚ 
k táboráku

Deník Pražáka na Moravě:
Pondělí – piju s Moravákama
Úterý – málem jsem umřel
Středa – zase piju s Moravákama
Čtvrtek – lituju, že jsem neumřel už v úterý



Vranovice - Plesové noviny 2010

Tombola

1. Pánské hodinky značky PRIM s věnováním v hodnotě 
20.000,- Kč (stejné nosí premiér Jan Fišer) - věnoval 
starosta obce Vranovice Jan Helikar

2.  Digitální fotoaparát v hodnotě 6.000,- Kč - věnovala 
společnost JAPEZ spol. s r.o.

3.  Víkendový wellnes pobyt pro dvě osoby v nových 
Lázních Lednice v hodnotě 5.000,- Kč - procedury 
a další služby dle vlastního výběru. K dispozici 
je mimo jiné bazén s vodou teplou 37 stupňů, 
fitcentrum, masáže, kosmetika a další - věnovala 
Obec Vranovice

4.  Poukaz na slevu na koupi nového bytu v bytovém 
domě na Návsi v hodnotě 25.000,- Kč a domácí 
pekárna v hodnotě 1.800,- Kč - věnovala společnost 
SMART CONSTRUCTION s.r.o.

5.  Relaxační křeslo v hodnotě 5.000,- Kč - věnovala 
společnost Nábytek Mikulík

6.  Kávovar v hodnotě 4.500,- Kč - věnovala ZFP 
společnost, pobočka Vranovice, Miluše Měřínská

7.  Mobilní telefon NOKIA 5000 v hodnotě 3.000,- Kč 
- Klempex, Petr Škamrada Vranovice

8.  Hifi věž značka Sonny v hodnotě 2.200,- Kč - 
věnovalo Sklenářství Jan Rohrer Vranovice

9.  Olejomalba na plátně, kombinovaná technika - 
abstrakce - v hodnotě 2.500,- Kč - výtvarnice Anna 
Pouzová Pohořelice

10.  Soustava reprobeden k domácímu kinu v hodnotě 
více než 2.000,- Kč - Nová Morava Vranovice

11.  Digitální měřič tlaku (tonometr) a digitální teploměr 
v hodnotě 2.000,- Kč - Lékárna Vranovice

12.  Fritéza v hodnotě 2.000,- Kč - věnovala EUROOKNA 
Ludvík Vranovice

13.  Dárkový koš v hodnotě 2.000,- Kč - JAPEZ spol. s r.o.
14. Venkovní rostlina v kontejneru - borovice černá 

sloupovitá v hodnotě 1.500,- Kč - Zahradnictví REA -
15.  Polštář a přikrývky Klinneman - Autodoprava 

Jedlička Vranovice
16.  Dámské černé spodní prádlo v hodnotě 1.000,- Kč, - 

MANON Kamila Petrášová
18.  Úhlová bruska v hodnotě 1.000,- Kč - Stavební 

sdružení DOKA

Okamžité výhry
Budou vydávány po vyhlášení

 • Karton výběrového vína v hodnotě 1.500,- Kč - Japez 
spol. s r.o.

 • Osobní váha s měřičem tuku a vody v těle v hodnotě 
1.000,- Kč - Certbeton Vranovice - výroba betonových 
směsí

 • Dárkové koše v hodnotě 1.000,- Kč - Sušárna 
Pohořelice - 2x

 • Sada profi nářadí v hodnotě 800,- Kč plus láhev vína 
- Stavebniny Vajbar Hustopeče

 • Poukaz na přezutí pneumatik v hodnotě 500,- Kč - 
Pneuservis Bartoš

 • Poukaz na přezutí pneumatik v hodnotě 500,- Kč - 
Pneuservis Bartoš

 • Dárkový koš v hodnotě 600 Kč VODO-TOPO-PLYN - 
Miroslav Strouhal

 • Topinkovač v hodnotě 500,- Kč - Restaurace na hale
 • Karton piva Březňák v plechovkách - v hodnotě 

312,- Kč - Smíšené zboží Josef Toncr
 • Dárkové balení vína - AGRO Klimus
 • Hmoždíř a svícen ze dřeva - Smíšené zboží 

Halámková
 • Dvě láhve vína Vavřík - zakázková výroba kuchyní 

Pohořelice
 • Dárkový pokaz na nákup zboží v hodnotě 200,- Kč - 

Pekařství KESI Vranovice
 • Dárkový pokaz na nákup zboží v hodnotě 200,- Kč - 

Pekařství KESI Vranovice
 • Pizzerie Vranovice - Poukaz na pizzu zdarma 

v hodnotě 150,- Kč - 3x
 • Poukaz na nákup zboží v Hospodářských potřebách 

v hodnotě 500,- Kč - Kovoobrábění Karel Vrátný 
Vranovice

 • Rychlovarná konvice - Vranovické ženy
 • Dárková taška - Vranovické ženy
 • Keramika 1 - Vranovické ženy
 • Keramika 2 - Vranovické ženy
 • Obal na CD - Vranovické ženy
 • Čistící prostředky - Vranovické ženy
 • Tekuté mýdlo - Vranovické ženy
 • Kávová souprava 1 - Vranovické ženy
 • Kávová souprava 2 - Vranovické ženy
 • Pár bažantů - 6x - Myslivecké sdružení Vranovice - 

Přibice
 • Poukázka na nákup zboží v hodnotě 500,- Kč - 

Hospodářské potřeby Jedličková

Jde blondýnka do supermarketu na nákup. 
U pokladny žádá paní pokladní:
„Dala byste mi na ten nákup tašku?” pokladní se 
zamračí a povídá: „A co takhle kouzelné slůvko?” 
Blondýna se zamyslí: „Čáry, máry, igelitka!?“

Anička se divá na maminku jak si nanáší pleťovou 
masku.
„Mami, proč to děláš?” Ptá se jí. 
„Abych byla krásnější.”
Po chvíli maminka sundá pleťovku a Anička se ptá:
„Vzdáváš to?”

Proč Eva a Vašek mají tolik prodaných CD?
Protože důchodci neumí přepalovat...

Maminka se vrátí z práce a na stole je lístek:
„Vrátil jsem se ze školy dřív, protože mě bolela hlava 
a žaludek. Najedl jsem se, vzal jsem si prášek a šel 
jsem hrát fotbal.”


