
PLESOVÉ NOVINY
14. ledna 2023

Uvítání starostkou obce

Vážené dámy, vážení pánové,

po dvou letech Vás všechny vítám ve Vranovicích v sále místní 
sokolovny na v  pořadí 14. obecním plese. V  předchozích letech 
2021 a  2022 jsme plesovou zábavu pro občany obdobně jako 
tomu bylo u  ostatních obcí a  měst z  důvodu eskalující pandemie 
coronaviru a  ministerstvem zdravotnictví nařízených plošných 
opatření nemohli uspořádat. O to více mám dnes radost, že se díky 
zaměstnancům obecního úřadu a  dobrovolným pomocníkům 
podařilo opět zorganizovat a připravit pro nás všechny přítomné 
v  sále tento ročník obecního plesu, na kterém zahřeje srdce 
všech milovníků dechové hudby a  tance přední dechová kapela 
Mistříňanka, jež je pro nás zárukou kvalitního hudebního podání 
a příjemné zábavy, na které se můžete těšit během dnešního večera.

Může se zdát, že uspořádat takový ples není až tak složité, 
kdy postačí sehnat sál pro návštěvníky, zamluvit na termín kapelu 
a nachystat občerstvení, ale opak je v dnešní uspěchané a časově 
náročné době pravdou. Ráda bych poděkovala celému týmu 
organizátorů počínaje od zaměstnanců obce přes dobrovolné 
pomocníky až po vranovickou chasu, kteří tuto společenskou 
záležitost řešili dlouhodobě dopředu, postupně ladili program 
a veškeré detaily, abyste byli spokojeni a odnesli si sebou z dnešního 
plesu jen ty nejlepší zážitky.

Poděkovat bych chtěla také našim tradičním a nově získaným 
sponzorům z  řad místních a  přespolních soukromých firem, ale 
i  jednotlivým příznivcům, a  to za ceny, které věnovali do dnešní 
připravené tomboly, plné skvělých dárků a  hodnotných výher. 
Velmi si této podpory vážíme.

Závěrem bych Vám chtěla poděkovat za Vaši pozornost 
a doufám, že se budete výborně bavit. Přeji Vám příjemnou zábavu 
a  věřím, že se setkáme společně na podobné akci opět u  nás ve 
Vranovicích za rok při konání dalšího obecního plesu.

Za kolektiv organizátorů plesu

Bc. Šárka Novotná, starostka obce Vranovice

PROGRAM VEČERA

20:15 Zahájení plesu
20:30 Prodej tomboly
21:00 Předtančení v krojích – Vranovická chasa
22:00 Výdej malé tomboly – okamžité výhry, lístky označené
 jako „Výhra“
23:00 Ukázka lidového tance – Vranovická chasa
00:00 Losování velké tomboly
00:30 Vyhlášení krále a královny plesu
01:00 Tanec, zpěv, návštěva baru a tak dále
02:00 Závěr plesu

Jídelní menu

•	 Občerstvení	na	stolech
•	 výborné	koláčky

•	 chuťovky	neboli	jednohubky

•	 Víno
•	 z produkce	Vinařství	Drahomír	Dofek	Vranovice
 Rulandské bíle 2021 pozdní sběr a  Zweigeltrebe 2020  

 - na stolech

•	 Teplá	večeře
•	 Dančí	guláš

•	 Flamendr,	pečivo

•	 Řízek,	bramborový	salát

•	 Na	čepu

•	 Březňák	11°C	hořký

•	 Víno	z Vinařství	PPS	Strachotín

Ryzlink vlašský 2020 suché

Sauvignon 2019 výběr z hroznů polosladký

Pálava 2019 - výběr z hroznů sladká

Chardonnay 2020 – pozdní sběr polosuché

Rulandské modré 2020 suché

Neronet 2020 suché



Na co se letos těšit ve Vranovicích

•	 HASIČSKÝ	PLES

Sobota 18. 2. 2023

•	 53.	VÝSTAVA	VÍN

Sobota 11. 3. 2023

•	 VRANOVICKÉ	JARO

Sobota 15. 4. 2023

•	 DEN	OTEVŘENÝCH	DVEŘÍ	ZŠ

Středa 19. 4. 2023

•	 PÁLENÍ	ČARODĚJNIC

Neděle 30. 4. 2023

•	 DĚTSKÝ	DEN

Sobota 27. 5. 2023

•	 RYBÁŘSKÉ	ZÁVODY

Sobota 3. 6. 2023

•	 DĚTSKÉ	RYBÁŘSKÉ	ZÁVODY

Neděle 4. 6. 2023

•	 OTEVŘENÉ	SKLEPY	VRANOVICE	4. ročník

Sobota 24. 6. 2023

•	 LETNÍ	NOC

Sobota 30. 6. 2023

•	 TRADIČNÍ	HODY

Sobota 19. 8. - Pondělí 21. 8. 2023

•	 LOUČENÍ	S PRÁZDNINAMI

Sobota 2. 8. 2023

•	 VRANOVICKÉ	DÝŇOVÁNÍ

Sobota 23. 9. 2023

•	 DEN	SENIORŮ

Pondělí 2. 10. 2023

•	 TÝDEN	KNIHOVEN

Pondělí 27. 10. - Pátek 30. 10. 2023

•	 BABSKÉ	HODY

Sobota 21. 10. 2023

•	 VÝSTAVA	ARCHIVNÍCH	VÍN	14. ročník

Sobota 14. 11. 2023

•	 ADVENTNÍ	JARMARK

Neděle 3. 12. 2023

•	 MIKULÁŠSKÁ	BESÍDKA

Pátek 9. 12. 2023

•	 ŠTĚDROVEČERNÍ	ZPÍVÁNÍ

Neděle 24. 12. 2023

•	 ŽEHNÁNÍ	VÍN

Středa 27. 12. 2023

•	 OBECNÍ	PLES

Sobota 13. 1. 2024

Svatba kdysi a dnes, lidové zvyky a obyčeje

Když se dnes řekne svatba a  nevěsta, představíme si nevěstu 
oblečenou	v bílých	svatebních	šatech.	Bílé	šaty	se	objevují	v polovině	19.	
století	vlivem	empíru,	a to	nejprve	v městském	prostředí.	Do	venkovského	
prostředí, kde byl dříve typický kroj jako oděv nevěsty a  ženicha, se 
dostávají bílé šaty od 2. poloviny 20. století. V  izolovanějších oblastech 
se krojované svatby objevovaly ještě v 70. a 80. letech 20. století. Nejprve 
odkládali	tradiční	oděv	muži	a setkáme	se	i s fotografiemi,	kde	jsou	ženy	
v  obřadním kroji a  muži už mají na sobě mužský oděv. Muži většinou 
odcházeli za prací a ženy zůstávaly doma, takže si držely to své tradiční 
a muži přinášeli nové prvky.

V minulosti to bylo tak, že rozlučka se svobodou se konala den před 
svatbou.	Byla	to	záležitost	nevěsty	a družiček,	které	připravovaly	vonice,	
věnečky a  chodili tam i  ostatní sousedé, kteří byli pozvaní na svatbu 
a nosili do domu různé pokrmy a suroviny na svatební hostinu.

Myrtu dnes považujeme za běžnou součást svatebního obřadu. 
Zeleň	 byla	 v  minulosti	 pevnou	 součástí	 veškerého	 svatebního	 dění.	
Primárně	 je	 to	 nevěstin	 svatební	 věneček.	Tam	má	 zeleň	 symbolizovat	
nejen	svěžest,	ale	i čistotu.	Setkáváme	se	s myrtou,	a do	konce	19.	století	
většinou	 s  rozmarýnem,	 který	byl	později	nahrazován	krušpánkem.	Byl	
součástí také mládeneckých vonic, tedy výzdoby klobouku.

„Ženo má, ženo má,
nehněvaj sa na mňa,
když dojdu z hospody,
pěkně přivítaj mňa,
pěkně přivítaj mňa“

Zatímco v  minulosti měla svatba pevný rámec, dnes se setkáváme 
se širokou škálou jejích podob. Od tradiční svatby až po svatbu, do které 
se promítají inspirace ze zahraničí. Ale možná díky šíři příležitostí a taky 
motivů	zvenčí,	kterými	jsou	lidé	nějakým	způsobem	svázáni	s folklorním	
hnutím a  cítí potřebu se ztotožnit s  místem nebo regionem, dávají 
přednost svatbě tak, jak ji dělali jejich předkové před 150 lety. Kroj na 
obřad byl nejkrásnějším oblečením, co si člověk mohl vzít.

Hlavní	 svatební	 den	 je	 rozčleněn	 do	 několika	 fází.	 Všichni	 byli	
v průvodu a pak mířili do domu nevěsty. Neznamená to, že by tam byli 
hned	vpuštěni.	S tímto	příchodem	byla	spjata	celá	řada	úkonů:

Bylo	samozřejmé,	že	nastávající	přišel	se	zpěvem	před	dům	nevěsty.	
A bylo zvykem, že se dělávaly chvilku obstrukce. Muselo se bušit na dveře, 
družba k  tomu měla nějaké povídání, pak vyšla nevěstina kamarádka 
a uvedla	 falešnou	nevěstu.	Nabízeli	 stařenky,	nabízeli	družičky	a ženich	
se	 měl	 rozhodnout,	 která	 je	 ta	 pravá	 vyvolená.	 Velkou	 úlohu	 zde	 hrál	
prvek ochrany, kdy neměla být nevěsta hned poslána ženichovi, aby se 
od pravé nevěsty odvedla pozornost a ochránila nevěstu i ženicha před 
zlými silami. Vše vrcholilo žádostí nevěsty a ženicha o požehnání, které 
jim mají dát rodiče. Je to ukončení jejich role dětí, ale je to především 
příprava na vrcholný akt z hlediska církevního práva. Protože po tomto 
požehnání odcházeli svatebčané do kostela, kde se odehrávalo to klíčové 
z hlediska	kanonického	práva,	uzavření	sňatku	církevním	obřadem.

Termín, ve kterém se mohla svatba odehrávat, byl do značné míry 
limitován jednak církevním rokem, tak ryze praktickými hospodářskými 
okolnostmi. Pochopitelně že v  době vrcholných zemědělských prací 
jako byla žatva, senoseč, příprava pole, tak to byly okamžiky, kdy veškerá 
lidská síla byla soustředěna na obhospodařovávání polností, protože 
ty dávaly obživu lidem. Proto se z  praktického hlediska soustřeďovaly 
svatby do období hospodářského klidu a  vstupovaly do toho církevní 
a  liturgické příkazy v  období předvelikonočního nebo předvánočního 
postu. To se svatby konat nemohly. Velice často se konaly v  období 
masopustu, tedy mezi koncem Vánoc a počátkem postu. To bývalo velice 
praktické, byla totiž zima, mohla se uskutečnit zabíjačka, mohlo se déle 
uchovat maso, které bylo součástí svatebního jídelníčku. Jednalo se 
o krásné propojování praktických i náboženských ohledů. Z hlediska dnů 
v týdnu	bylo	hlavním	svatebním	dnem	úterý.	Na	ten	den	navazuje	středa,	



s níž je spjato svatební veselí, ale taky převoz nevěstina věna, 
peřin a svatebního koláče do domu ženicha a uvítání nevěsty. 
Toto však tímto způsobem neprobíhalo u všech obyvatel v 19. 
nebo 18. století. Jsou doloženy i  svatby mnohem jednodušší, 
mnohem méně nákladné, takže je potřeba být velice 
opatrnými v  tom, abychom říkali, že takhle vypadala tradiční 
svatba, protože takto vypadala svatba určité části venkovského 
společenství.

Postupně svatební obřad absorboval podněty zvenčí. 
I  přijetí bílé barvy, která byla tradičně vnímána jako barva 
smutku, přišlo z  městského, případně šlechtického prostředí, 
kde	 se	 uplatňovala	 už	 v  17.	 a  18.	 století.	 Jedním	 z  prvků,	
které dnes vnímáme jako integrální součást svatby - kytice, 
dříve	 nebývala	 běžným	 svatebním	 doplňkem.	 Kdy	 se	 kytice	
objevila,	 je	 těžko	 říci.	 Součástí	 přechodu	 mezi	 domem	
nevěsty	 a  kostelem	 bylo	 tzv.	„šraňkování“,	„zatahování“	 nebo	
„šancování“. Záleželo na regionu, jak se tento akt nazýval. 
Bylo	 to	symbolické	zastavení	další	 cesty	svatebního	průvodu.	
Většinou se jednalo o to, že ženich měl vykoupit nevěstu, jelikož 
odvádí dívku tomu danému společenství. Úkony, které dnes 
na svatbách vidíme, jako třeba rozbíjení talíře, se v  minulosti 
odehrávaly,	jen	v trochu	jiném	časovém	sledu.	S tímto	úkonem	
se setkáme ve chvíli, kdy jsou otevírány dveře domu, v němž 
přebývá nevěsta. Může to symbolizovat otevírání pečeti, která 
ten dům symbolizovala a  zpřístupnění prostoru pro příchod 
ženicha a  jeho družiny. Obdobně máme další prvky, kterými 
je přenášení nevěsty přes práh domu. Ale protože hostina se 
už odehrává jinde, tak se toto odehraje většinou v  restauraci. 
Dnes	už	páry	většinou	nevědí,	proč	se	to	tak	dělá,	jen	že	se	to	
tak	 dělá.	Mělo	 to	 ale	mnohem	hlubší	 význam.	 Stoupnout	 na	
práh se nesmělo, jelikož pod prahem se schovávaly zlé síly, 
a  tak se měla nevěsta přenést přes ten práh. Vrcholem celé 
svatby bylo čepení nevěsty. Obřadní oděvní součásti, které byly 
velice	důležité,	např.	úvodnice,	(velká	vyšívaná	plachta	kladená	
nevěstě kolem ramen) kterou nevěsta musela ten den mít a také 
pentle, které měla nevěsta na hlavě. Pentlení bylo zdobné, 
výrazné, byly tam prvky, které měly chránit nevěstu. Týkalo se 
to jednotlivých zrcátek anebo tam byl zelený krušpánek, spíše 
rozmarýn, a  také červená barva, která měla nevěstu chránit. 
Čepec	se	stal	opravdovým	symbolem	vdané	ženy.	Dokonce	se	
říkalo, že ani muž nemá po svatbě vidět vlastní ženu bez čepce. 

Důležité	na	tom	ale	je,	že	je	to	právě	symbol	konce	panenského	
věku, a  že vdané a  starší ženy se spolupodílejí na začepení 
nevěsty a symbolicky ji přijímají do svého kolektivu.

„Zaleť sokol, biely vták,
ku mojmu milému,
zaleť sokol, biely vták,
ku mojmu milému,
pozdravuj ho nastokrát,
pozdravuj ho nastokrát,
povedz tíško jemu.“

Převzato z pořadu ČT Folklorika, „Byla svaďba byla“ 
odvysílaného dne 4. 6. 2016

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



14. Obecní ples s Mistříňankou 2023 pořádá Obec Vranovice prostřednictvím organitační složky Centrum volného času Vranovice 
ve spolupráci s kulturní komisí a zaměstnanci obce. 

Organizační výbor: Dana Kvapilová, Gabriela Michálková, Radek Soukop, Bohunka Vetrová,  
Lucie Suchánková a vranovická chasa, další dobrovolníci…

Repertoárový list - program produkce dechové hudby Mistříňanka  
Název skladby Autor hudby Autor textu Aranžer

Zpěv skřivana anonym --- Miroslav Císař
Limonádka Miloslav R. Procházka --- Miloslav R. Procházka
Šťastný návrat František Pavluš jun. Josef Dofek František Pavluš jun.
My sme chasa z Mistřína František Pavluš jun. Antonín Pavluš František Pavluš jun.
Ve Svatobořicích Antonín Pavluš Antonín Pavluš Antonín Pavluš
Husárek Antonín Pavluš Antonín Pavluš František Pavluš jun.
Při trenčanskej bráně lidová lidový František Pavluš jun.
Barborka Miloslav R. Procházka --- Miloslav R. Procházka
Pro Margot Miloslav R. Procházka --- Miloslav R. Procházka
Co je to za hora lidová lidový František Pavluš jun.
Bukovanský mlýn František Pavluš jun. Antonín Pavluš František Pavluš jun.
V tem mistřínském dvoře lidová lidový Antonín Pavluš
Lásko, bože, lásko lidová lidový František Pavluš jun.
Všady zamračené lidová lidový František Pavluš jun.
Když sem já šel okolo vrat lidová lidový František Pavluš jun.
Jablíčko Miloslav R. Procházka --- Miloslav R. Procházka
Marianovi František Pavluš jun. --- František Pavluš jun.
V Mistříně u rybníčka František Pavluš jun. František Pavluš jun. František Pavluš jun.
Vy nevíte má maměnko Pavol Prostredný Iva Škrháková Pavol Prostredný
Svatební den Miloslav R. Procházka Jana Hromková Miloslav R. Procházka
Milotské frajárky František Pavluš jun. Dalibor Kozmík František Pavluš jun.
Ztracená láska Miloslav R. Procházka Jana Hromková Miloslav R. Procházka
Smutná láska František Pavluš jun. Kryštof Neduchal František Pavluš jun.
U šenkérky Miloslav R. Procházka Josef Dofek Miloslav R. Procházka
Maminčino náručí František Pavluš jun. Jana Hromková František Pavluš jun.
A dyž bylo bílé ránko lidová lidový František Pavluš jun.
Já ti povím Miloslav R. Procházka František Pavluš Miloslav R. Procházka
Na Dunaji lidová lidový František Pavluš jun.
Uplakané očenka František Kohoutek Dalibor Kozmík František Kohoutek
Neber si synečku malučkej ženy lidová lidový František Pavluš jun.
To naše stavení lidová lidový František Pavluš jun.
Ve Strážnici lidová lidový František Pavluš jun.
Zajtra sa já vydávat mám lidová lidový František Pavluš jun.
Za túnašú stodolenkú František Pavluš jun. František Pavluš jun. František Pavluš jun.
Holuběnka Jiří Zmožek Jiří Zmožek František Pavluš
Čarovná studánka Miloslav R. Procházka Jana Hromková Miloslav R. Procházka
Milockú dědinú Miloslav R. Procházka Jana Hromková Miloslav R. Procházka
Kdyby černé očenka lidová lidový František Pavluš jun.
Až já smutný pújdu lidová lidový František Pavluš jun.
Šohaju, šohaju lidová lidový František Pavluš jun.
Skoro ráno laštověnka létá lidová lidový František Pavluš jun.
Žala naša Anička lidová lidový František Pavluš jun.
Katerinko vstaň hore lidová lidový František Pavluš jun.
Čerešničky, čerešničky lidová lidový František Pavluš jun.
Dominika František Pavluš jun. --- František Pavluš jun.
Červená růžičko lidová lidový František Pavluš jun.
V zahrádečce lidová lidový František Pavluš jun.
Zaleť sokol lidová lidový František Pavluš jun.
Peťovi František Pavluš jun. --- František Pavluš jun.
Honzovi František Pavluš jun. --- František Pavluš jun.
Lubošovi František Pavluš jun. --- František Pavluš jun.
Bráchovi František Pavluš jun. --- František Pavluš jun.
Kristínce František Pavluš jun. --- František Pavluš jun.
Našim dědečkům František Pavluš jun. --- František Pavluš jun.
Keď som bol v Šarišu lidový lidový František Pavluš jun.
Pri breclavskej pile lidová lidový František Pavluš jun.



•	 HLAVNÍ	TOMBOLA

 Losování ve 24:00 hodin

	• Notebook	Lenovo – Obec Vranovice
	• Notebook	Acer – MCS plus spol. s. r. o.
	• Apple	Watch	SE	– Vranovická Sluneční
	• Křeslo	ušák	s	podnožkou – Nábytek Mikulík Vranovice
	• Sada	nádobí – Rybářská organizace Vranovice
	• Sada	 nožů	 15	 ks	 TimeLife	 Alpina – Elektroinstalace 

Pešina (Petr Pešina)
	• Motorová	pila – Stavby Dnes s.r.o., Restaurace na 17ce
	• Luxusní	hodinky – ČIKA, Radek Šiška
	• OptiGrill	Tefal – autoservis Vlastimil Kužel
	• Tlakoměr	– Lékárna Vranovice
	• Dárkový	set	fén – Certbeton Vranovice
	• Napařovač	oděvů	Philips – Vranovická Sluneční
	• Dárkový	koš – JAPEZ spol. s.r.o. Ing. Jaroslav Pezlar
	• Dárkový	koš – Sušárna Pohořelice
	• Dárková	kazeta	s	vínem – Vinaři Vranovice
	• Zapékací	mísy – SK Vranovice
	• Vepřová	hlava – Jiří Studýnka 
	• Bezdrátová	sluchátka – Kometa Reality
	• Zrcadlo – Svoboda sklenářství
	• WIFI	Router – Brnonet s.r.o.
	• Elektrický	 kartáček	 na	 zuby	 Dr.	 Mayer – MCS plus 

spol. s.r.o.
	• Srna – myslivecké sdružení Vranovice - Přibice

•	 OKAMŽITÉ	VÝHRY

 Okamžité výhry označením „VÝHRA“
 Výdej je ve 22:00 hodin před pódiem

1. Dárkový poukaz na nákup – Pekařství	KESI
2. Dárkový poukaz na nákup – Pekařství	KESI
3. Dárkový poukaz na nákup – Pekařství	KESI
4. Dárkový poukaz na nákup – Pekařství	KESI
5. Zahrádkářské potřeby poukaz 500,- – Hospodářské 

potřeby ZZN Růžena Jedličková
6. Zemina 200 l – Zahradnictví REA
7. Zemina 70 l – Zahradnictví REA 
8. Kazeta s vínem – Lubomír	Celnar
9. Kazeta s vínem – Lubomír	Celnar
10. Obložená mísa – Školní	jídelna	Scolarest
11. Obložená mísa – Školní jídelna Scolarest
12. Dárkový poukaz – Kadeřnictví Monika Rujzlová
13. Dárkový poukaz na nákup zmrzliny ZMRZKA Vranky  

– Rostislav	Trojan	Sportbar
14. Dárkový poukaz na nákup zmrzliny ZMRZKA Vranky  

– Rostislav	Trojan	Sportbar
15. Dárkový poukaz SPORTBAR – Sportbar	Vranovice
16. Sada nářadí a sada šroubováků – Stavebnictví	Vajbar

17. Poukaz na 50 kg kukuřice – Raiffesen Agro Morava, 
spol. s. r. o.

18. Poukaz na 50 kg kukuřice – Raiffesen Agro Morava, 
spol. s. r. o.

19. Poukaz na 50 kg pšenice – Raiffesen Agro Morava,  
spol. s. r. o.

20. Poukaz na 50 kg pšenice – Raiffesen Agro Morava,  
spol. s. r. o.

21. Poukaz na odběr zboží – COOP	Mikulov
22. Hasící přístroj – SDH	Vranovice
23. Detektor kouře – SDH	Vranovice
24. Hnojivo – Vinaři Vranovice
25. Demižon s vínem – Vinaři Vranovice
26. glo hyper+uniq zařízení k zahřívání speciálních 

tabákových náplní
27. glo hyper+uniq zařízení k zahřívání speciálních 

tabákových náplní
28. glo hyper+uniq zařízení k zahřívání speciálních 

tabákových náplní
29. glo hyper+uniq zařízení k zahřívání speciálních 

tabákových náplní
30. glo hyper+uniq zařízení k zahřívání speciálních 

tabákových náplní
31. Kalendář Vranovice 2023 – Obec Vranovice
32. Kalendář Vranovice 2023 – Obec Vranovice
33. Kalendář Vranovice 2023 – Obec Vranovice
34. Kalendář Vranovice 2023 – Obec Vranovice
35. Kalendář Vranovice 2023 – Obec Vranovice
36. Kniha – Obec Vranovice 
37. Kniha – Obec Vranovice
38. Kniha – Obec Vranovice
39. Kniha – Obec Vranovice
40. Kniha – Obec Vranovice
41. Maska na vlasy – Kadeřnictví Mishell
42. Kazeta s vínem – rodinné	vinařství	Drahomír	Dofek
43. Kazeta s vínem – rodinné	vinařství	Drahomír	Dofek
44. Zajíc – myslivecké sdružení Vranovice – Přibice
45. Zajíc – myslivecké sdružení Vranovice – Přibice
46. Bažant kohout – myslivecké sdružení Vranovice  

– Přibice
47. Bažant kohout – myslivecké sdružení Vranovice  

– Přibice
48. Bažant slepice – myslivecké sdružení Vranovice  

– Přibice
49. Bažant slepice – myslivecké sdružení Vranovice  

– Přibice
50. Divoká husa – myslivecké sdružení Vranovice – Přibice
51. Divoká husa – myslivecké sdružení Vranovice – Přibice
52. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč 

– Josef	Dofek
53. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  

– Josef	Dofek

TOMBOLA



Sponzoři
14. Obecního plesu s Mistříňankou

54. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

55. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

56. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

57. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
–  Josef	Dofek

58. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

59. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

60. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

61. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

62. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

63. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

64. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

65. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

66. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

67. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

68. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

69. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

70. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

71. Poukaz na wellness poradenství v hodnotě 350 Kč  
– Josef	Dofek

72. Ratanový květináč černý – květinářství	Flobra
73. Ratanový květináč bílý – květinářství	Flobra
74. Kazeta s vínem – MCS	plus	spol.	s.	r.	o.
75. Kazeta s vínem – MCS	plus	spol.	s.	r.	o.

76. Med 2x 950 g – Včelaři Vranovice

77. Balíček výrobků z medu – Včelaři Vranovice

78. Dětské a pánské papuče – boty	Béda	s.r.o.
79. Kazeta s vínem – PPS	Vinařství	Strachotín
80. Dárková krabice – Stavby	RUFA
81. Dárková krabice – Stavby	RUFA
82. Dárková krabice – Stavby	RUFA
83. Sprchový program – Miroslav	Strohal

84. Slevový poukaz na aktivaci optické přípojky  
– Nová Morava

85. Slevový poukaz na aktivaci optické přípojky  
– Nová Morava

86. Slevový poukaz na aktivaci optické přípojky  
– Nová Morava

Vranovická	sluneční	s	r.o.

Lékárna	Vranovice

Masna	Jiří	Studýnka

Myslivecké	sdružení	Vranovice-Přibice


