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Úvodní slovo

Vážení hosté,

jsem rád, že jste se rozhodli strávit dnešní večer se 

svými přáteli a blízkými na 4. Obecním plese, tentokrát 

s oblíbenou dechovou kapelou Mistříňanka.

Obecní ples se stal již tradicí a každoročně zahajuje 

plesovou sezonu ve  Vranovicích. Tento ročník je už 

čtvrtý v pořadí a koná se opět za velké účastí Vás hostů. 

Děkujeme za Vaši přízeň. Do  budoucna chceme udržet 

vysokou úroveň plesu, tak aby byl pro nás všechny 

příjemným kulturním zážitkem.

Letošní novinkou je předtančení v podání krojované 

chasy. Ústředním motivem jejího vystoupení je pár 

v rekonstruovaném slavnostním lidovém kroji. Je to dnes 

poprvé kdy kroj uvidíme přímo v akci.

Děkuji všem, kteří se na  uskutečnění plesu podílí. 

Děkuji sponzorům z  řad fi rem a  spolků, které v  obci 

působí, za dary, jenž věnovali do dnešní bohaté tomboly. 

Vaší podpory si velice vážíme.

Vážení hosté, přeji Vám za  sebe i  za  všechny 

organizátory skvělou zábavu i štěstí v losování tomboly.

Ing. Jan Helikar
Starosta obce Vranovice

Program

20:00 hodin – Zahájení

20:15 hodin – Předtančení v krojích

21:00 hodin – Prodej losů

21:30 hodin – Losování malé tomboly

22:30 hodin – Losování velké tomboly

23:00 hodin – Ukázka společenského tance

23:15 hodin – Tanec, zpěv, návštěva baru, a tak stále 

       dokola

02:00 hodin – Závěr plesu

Menu

Občerstvení na stolech

 • Plesové koláčky napekla dnes ráno paní Marie 

Wollingerová z Vranovic

 • Chuťovky, jednohubky nebo-li očka vyrobili 

ve studené kuchyni Evy Burešové z Rajhradu

 • Červené i bílé víno dodali místní vinaři. Další si 

můžete 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 Starobrno 11

 • Čepovaná kofola

 • Další různorodé alkoholické štamprličky 

i nealkoholické nápoje

 • Chutné jednohubky, brambůrky, tyčinky, keksy, oříšky 

a další chuťovky

Menu připravil personál restaurace Sportbar Vranovice.

Pro dobrou náladu...

Host: „Pane vrchní, můžu si zavolat?”

„Ale zajisté.”

„Pivóóó!” 

Reklama: „Maminko, jak to, že máš tak hebké ruce?”

„Protože nádobí umývá tatínek!” 
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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 narozdíl 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. 

„Osmnáct ročkou“ už nikomu z Mistříňanky nebude, 

„To nejlepší – 25 let“ některé teprve čeká, ale scházet 

se „U  milockých sklepů“ a  zpívat „Vínečko, né voda“ 

a  vzpomínat na  „Krásné chvíle“ budou naši muzikanti 

vždycky. S těmi, co je už navždy opustili (L.Fojtík, J.Lukeš, 

J.Náplava, J.Novotný, J.Paška, S.Pěnčík, M.Pláteník, K.Výlet, 

J.Horňák) se jednou všichni zase sejdou „Tam u nebeských 

bran“… 

Převzato ze serveru www.mistrinanka.cz

Dnešní premiéra: 

rekonstruovaný kroj 

naživo

Vážení hosté dnes budete svědky prvního 

slavnostního představení zrekonstruovaného lidového 

kroje pro Vranovice. Jeho slavnostní variantu uvidíte 

v úvodu plesu při předtančení, které pro Vás připravila 

právě vznikající vranovická chasa. Pár, který kroj předvede 

bude ústředním prvkem taneční choreografi e.

Rekonstrukci kroje nechala na  sklonku minulého 

roku vypracovat na  své náklady obec. Jedná se o  ryzí 

variantu slavnostního lidového oblečení zpracovanou 

přesně podle dostupných historických podkladů. Odborné 

práce se chopily etnografky z Městského muzea a galerie 

v Hustopečích Mgr. Soňa Nezhodová Ph.D. a Mgr. Šárka 

Seifertová. Ušití kroje se zhostila restaurátorka Mgr. Yveta 

Petrásková.
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Určující prvky vzhledu kroje pochází až z roku 1845. 

Z této doby se totiž ještě dochovaly litografi e a záznamy 

o tom, jak vypadal kroj ve své původní podobě. Jedná se 

o variantu lidového oděvu, která patří do  jihobrněnské 

oblasti a do níž Vranovice patří.

Klobouk s  širokou krempou, jelenicové kalhoty 

pískové barvy, hedvábný fl ór kolem krku a  vysoké 

kožené čižmy tvoří základní prvky mužského kroje. 

Elegantní siluetu dotváří černá vypasovaná vesta s hustě 

pokládanými zlatými knofl íky a jednoduchými výšivkami. 

Prostou elegantní krásou se vyznačuje i  ženský 

kroj. Rovněž jej však už zdobí zlaté prvky, které byly 

v  minulosti symbolem příslušnosti honosnější varianty 

lidového oblečení, ovlivněné městem. V našem případě 

blízkostí Brna. Výraznou hedvábnou kordulku zdobí opět 

zlaté prýmkování a knofl íky. Bavlněnou delší sukni zdobí 

leštěná tmavá zástěra saténového vzhledu. Střídmost 

v počtu spodniček umožňuje vyniknout siluetě postavy 

a v neposlední řadě volnosti v pohybu. Vše doplňují bílé 

punčochy a plátěná košile s červenými podvazy. Dámské 

boty jsou na nízkém podpadku, černé a ozdobené zlatou 

sponou.

Smyslem rekonstrukce lidového kroje je podpořit 

obnovu lidových tradic ve Vranovicích, návrat obyvatel 

ke kořenům, k vlastní historii. Je škoda aby stárci chodili 

v  kyjovských krojích z  půjčoven, když máme skutečný, 

vlastní kroj.

První krok k  těmto cílům obec tedy učinila. Nyní už 

podobu kroje známe. Teď jsme ve  fázi, kdy zvažujeme 

možnosti jakým způsobem dál kroj rozšířit. A také čekáme 

na odezvu. Nejen budoucích stárků, chasy a mladých lidí. 

Slavnostní lidový kroj vždycky platil za  rituální oděv 

a chodili v něm lidé všech věkových kategorií. Jen vdané 

ženy už nenosily věnečky ale šátky zvané turečáky.

Dagmar Humpolíková

Vranovická chasa 

překročila pomyslnou 

hranici

Letošní Obecní ples je obohacen o  předtančení 

v  podání právě vznikající Vranovické chasy. Připravila 

tři vystoupení, úvodní předtančení na  Zpěv skřivana, 

verbuňk a večerní waltz. Třem hlavním aktérům Zdeňce 

Zlámalové, Veronice Bezvodové a  Jaroslavu Krčmářovi, 

kteří stáli za  secvičením choreografi e, jsem položil pár 

otázek, abych vám trošku přiblížil pohled do zákulisí, jak 

vlastně všechno vznikalo. 

Jak vás vlastně napadlo udělat předtančení v krojích?
Jaroslav Krčmář: My jsme už v  zadání dostali 

od  organizátorů plesu za  úkol, aby předtančení bylo 

v  krojích, protože koresponduje s  lidovou kapelou 

Mistříňanka, která na plese hraje. Ale důvodem byla také 

příležitost představit při této slavnostní příležitosti nově 

zrekonstruovaný vranovický kroj. Ale rozhodli jsme se 

také secvičit waltzovou choreografi i, aby hosté nebyli 

ochuzeni o „klasičtější“ předtančení. 

Kde jste se nejčastěji scházeli a nacvičovali?
Zdeňka Zlámalová: Nejčastěji nám za útočiště sloužila 

místní hala, ale také jsme například nacvičovali v  sále 

U Fialů a také ve školní tělocvičně. Vlastně všude, kde se 

dalo nacvičovat a kam nás pustili.

Kdo byl hlavním autorem choreografi e?
Zdeňka Zlámalová: Skřivana jsem vymýšlela já.

Veronika Bezvodová: Já zase měla na starost pochod 

a waltz.

Zdeňka Zlámalová: Ten jsme vymýšleli nějak společně, 

kolektivně. 

Jaroslav Krčmář: Já vymýšlel verbuňk. 

Jak dlouho trval celý nácvik?
Veronika Bezvodová: Začali jsme nacvičovat 

někdy v  půlce prosince, ale to nebylo ještě to pravé. 

Nejintenzivnější nácvik probíhal o vánočních prázdninách, 

kdy jsme v hale byli od rána do večera. 

Jaroslav Krčmář: Sice to tak nevypadá, ale secvičit 

těch pár vystoupení bylo časově náročné. Ne úplně 

vždy jsme se sešli všichni a tak se potom musel věnovat 

čas i chybějícím členům skupiny. Bylo to také složitější 

než nácvik na  Májovou nebo hody. Poprvé jsme totiž 

připravovali zcela novou věc a nemohli jsme ji podcenit. 

Našim záměrem bylo předvést reprezentativní ukázku, 

vždyť jde o Obecní ples. 

Chystáte už i nějakou další akci?
Veronika Bezvodová: Připravujeme na březen ples, kde 

by se tančily klasické společenské tance, jako třeba waltz, 

cha cha nebo tango. Takový typ zábavy tu totiž chybí. 

A protože víme, že moc lidí tyto tance neovládá, máme 

už domluveného i lektora, který na místě všechny naučí 

alespoň základní kroky, aby si zatančili opravdu všichni. 

Termín bude buď pátek 4. března nebo sobota 5. března. 

Michal Rapco ml.
Sestava Vranovické chasy na 4. Obecním plese
Dominik Kůrka a Eliška Macková, Michal Rapco a Veronika 

Bezvodová, Jaroslav Krčmář a  Kristýna Vybíralová, Lukáš 
Karas a Zdenka Zlámalová, Jiří Plíšek a Perla Škňouřilová

Už jako dítě jsem se rád motal v kuchyni. A nemotal 

jsem se sám! Motala se máma, motal se i táta. 

A když jsem se v patnácti rozhodoval co dál, 

Gambrinus pro mě byl jasná volba!

Dva chlápci jedou vlakem v jídelním voze. Objednají 

si sklenku slivovice. Přiťuknou si. Josef se rychle 

napije. V tom vjedou do tunelu a Josef vykřikne: 

„Tondo, nepij to, oslepl jsem!” 



„Včera jsme se hrozně pohádali s manželkou”, 

svěřuje se muž kamarádovi. „Ale nakonec jsem měl 

stejně poslední slovo já.”

„A co jsi řekl,” ptá se kamarád?

„Tak si to kup.”

„Žádné dárky k Vánocům mi kupovat nemusíš,” 

oznamuje ženě na začátku prosince pan Vaněk. 

„Stačí, když mne budeš milovat a budeš mi věrná.”

„Pozdě,” povzdechla si ženuška, „já už jsem ti koupila 

kravatu.” 

O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: „Pepíčku, zapal 

vánoční stromeček.”

Za chvíli přijde Pepíček a povídá: „A svíčky taky?” 

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro 

vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... 

Pak se ozve: „Ivano, máš něco?”

„Ne, vůbec nic. A ty?”

„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly nějaký bez 

ozdob?” 

4. Obecní ples s Mistříňankou 2011 pořádá Obec Vranovice prostřednictvím organizační složky Centrum volného času ve spolupráci s kulturní 

komisí obce. Organizační výbor: Dagmar Humpolíková, Renata Měřínská, Irena Benadová, Bohumila Vetrová, David Prycl

Tombola

Hlavní tombola 

 • Maďarská inspirace – Obec Vranovice – 7000,- Kč - 

Budapešť – Tokaj – Eger – Miškolc, třídenní zájezd 

pro dvě osoby, s ochutnávkou tokajských vín 

i koupáním v jeskynních termálních lázních 

(odjezd 18. 3. 2011)

 • Digitální fotoaparát – stavební společnost Japez 

spol. s r.o. - 5000,- Kč

 • Sada zimních pneumatik - Pneuservis Bartoš 

Vranovice – 4000,- Kč

 • Kávovar Dolce Gusto - ZFP Infocentrum Milena 

Měřínská - 4000,- Kč

 • Kyvné křeslo – Nábytek Mikulík – 2700,- Kč

 • Permanentní make-up – Dárkový poukaz – Jaroslava 

Němcová Vranovice - 2500,- Kč 

 • Přístroj na měření tlaku krve zn.Omron a kloubní 

výživa na 2 měsíce zn. Artrostop. Celková cena 

2300,- Kč – Lékárna Vranovice

 • Aku vrtačka a aku šroubovák Black Decker - rybářská 

organizace Vranovice – 2000,- Kč

 • Klempířské práce – poukaz 2000,- Kč Klempex P+K 

(10 m rýny)

 • Micro stereo system – Sport bar Vranovice – 1650,- Kč

 • Roční beránek mufl ona - Myslivecké sdružení 

Vranovice – Přibice – 1500,- Kč

 • Přehrávač DVD - Karel Vrátný - 1500,- Kč

 • Úhlová bruska – Stavební fi rma DOKA Vranovice – 

1000,- Kč

 • Rychlovarná konvice s čajníkem - Certbeton 

Vranovice – výroba betonových směsí – 1000,- Kč

Malá tombola

 • Sud piva 30l – Médium 11 Starobrno – restaurace 

U Fialů Bohumil Veselý - 1000,- Kč

 • Soudek piva – Projekční kancelář Ing. Vladimír 

Tauchman Břeclav

 • Večeře v Hotelu Voroněž Brno - Dárkový šek – 

1000,- Kč – Stolařství Arbor Pohořelice–Nová Ves

 • Večeře v Hotelu Voroněž Brno - Dárkový šek – 

1000,- Kč – Stolařství Arbor Pohořelice–Nová Ves

 • Sada vín – Japez spol. s r.o. - 1000,- Kč

 • Dámské plavky – Manon Vranovice – 700,- Kč

 • Dárkové balení výběrového vína – 2 x 0,75 l - DOKA 

Vranovice

 • Kazeta výběrového vína pozdní sběr 2 x 0,75 l – 

Agro Klimus Velké Němčice

 • Poukaz na nákup zboží – stavebniny Vajbar – 500,- Kč

 • Poukaz na pizzu – Pizerie Vranovice – 200,- Kč

 • Poukaz na pizzu – Pizerie Vranovice – 200,- Kč

 • Poukaz na pizzu – Pizerie Vranovice – 200,- Kč

 • Pekařství Kesi – dárková taška s buchtami

Co se chystá

 • 5. 2. 2011 – Láska brány otevírá – koncert 

nestárnoucích operetních melodiií v podání sólistů 

Moravskoslezského národního divadla v Ostravě 

a Slezského divadla - 18 hodin – Sokolovna

 • 26. 2. 2011 – Hasičský ples – 20 hodin - Sokolovna

 • 12. 3. 2011 - Masopustní rej a pochovávání basy – 

průvod obcí - sál restaurace U Fialů

 • 12. 3. 2011 – Místní výstava vín – 14 hodin - 

Sokolovna 

 • 19. 3. 2011 – Maškarní ples – Sokolovna, začátek 

ve 20 hodin

 • 20. 3. 2011 – Dětský maškarní bál – Sokolovna, 

od 15 hodin

 • 23. 4. 2011 – Vranovické jaro – jarmark, zábava, 

soutěže – hřiště za Sokolovnou

 • Pekařství Kesi – dárková taška s buchtami

 • Zajíc polní, hnědý, chlupatý – Myslivecké sdružení 

Vranovice - Přibice

 • Bažanti – pár – Myslivecké sdružení Vranovice - 

Přibice

 • Bažanti – pár – Myslivecké sdružení Vranovice - 

Přibice

 • Bažanti – pár – Myslivecké sdružení Vranovice - 

Přibice

Všem sponzorům, kteří věnovali ceny do  tomboly 

patří poděkování.

Výtěžek z  tomboly bude využit na nákup dárků pro 

děti v rámci oslav Dne dětí, který obec Vranovice pořádá 

28. 5. 2011 na fotbalovém stadionu. 


