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Program večera
20:15 hodin – Zahájení plesu
21:00 hodin – Výdej malé tomboly – okamžité výhry 

značeno  písmenem „V”
22:00 hodin – Foklórní soubor Salajka z Dambořic
23:00 hodin – Losování velké tomboly
23:30 hodin – Tanec, zpěv, návštěva baru, 

a tak stále dokola
02:00 hodin – Závěr plesu

Hlavní sponzoři 
6. Obecního plesu Vranovice

Úvodní slovo

Vážené dámy a pánové,
Již po šesté se společně scházíme na Obecním plese 

ve Vranovicích. Je mi ctí, že Vás při této příležitosti mohu 
opět osobně pozdravit. Věřím, že i  tentokrát bude pro 
nás všechny tato společenská událost milým setkáním 
a příležitostí k dobré zábavě.

Za  uplynulých šest let se tento obecní ples stal 
v  určitém pohledu jakýmsi zahajovacím cerominálem 
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  místních spolků 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...

Policajt zastaví řidiče a povídá mu: „Pane řidiči, vyhrál 
jste deset tisíc korun za  to, že jste správně připoutaný. 
Můžu se jenom zeptat, co s tou výhrou uděláte?”

Řidič se zamyslí a říká: „No to už bych si mohl konečně 
dodělat ten řidičák!” 

Byly Vánoce a soudce byl v příjemné 
náladě. Zeptal se předvedeného muže: 
„Za co jste tady?”
„Za předčasné vánoční nákupy.”
„To přece není žádný přestupek. Jak 
brzy jste nakupoval?”
„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.” 
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Vypráví paní Vaňková po příchodu z práce: 
„Dneska ráno ve vlaku tři chlapi vstali, aby 
mi uvolnili místo.”
Muž na to: „A vešla ses?” 

Folklorní soubor
Salajka Dambořice

Hudební a  taneční 
soubor je zaměřený 
na  tance, ale také písně 
náležíjící k  hanáckému 
Slovácku a  Kyjovsku. 
Vznikl v  roce 2002, kdy 
jej založili nadšenci 
a  manželé Vilém 
a  Radka Trumpešovi. 
Tito zakladatelé souboru 
jsou do  dneška také 
jeho vedoucími. Salajka 
má na  třicet členů 
a  vystupuje výhradně 
v  doprovodu cimbálové 
muziky.

Soubor obléká prapůvodní kroje
V současné době vystupuje soubor v původní podobě 

lidového kroje hanáckého Slovácka jehož odbornou 
rekonstrukci svěřili profesionálům Mgr. Soně Nezhodové, 
Ph. D., ředitelce hustopečského muzea a  restaurátorce 
Mgr. Yvetě Petráskové z Bořetic. První rekonstruovaný pár 
kroje spatřil světlo světa v roce 2010. „Kroj se nám líbil pro 
své původní atributy, především barevnost, jednoduchost 
i výšivky. V současné době již máme hotových osm párů 
kroje a  tento náš počin je i odbornou veřejností velmi 
oceňován. S  kroji jsme naprosto spokojení,” říká Radka 
Trumpešová a dodává, že pokud soubor zavítá i do jiných 
krajových oblastí, jakými 
jsou například Kopanice, 
Korytná nebo Slovensko, 
snaží se pořídit si i kroje 
i  z  těchto oblastí. Pro 
zpestření však tančíme 
i  stylizovaná humorná 
pásma například 
s  názvem Slepice, či 
Ropáci. V  tomto případě 
neoblékáme kroje, ale 
spíše divadelní kostýmy, 
které jsou přizpůsobené 
ději,” vysvětluje vedoucí 
souboru.

V souboru působí na třicet tanečníků, ale tato taneční 
složka je pouze jednou z  částí Občanského sdružení 
Salajka, které čítá dohromady 110 členů. Do  sdružení 
patří ještě mužský sbor, ženský sbor Děvčata z Dambořic, 
dětský taneční soubor Salajenka, která má dvě části. 
A  také v  tomto případě jak ženský sbor, tak oba dětské 
soubory používají rekonstruované kroje. Takže v současné 
době se množství rekonstruovaných krojů v  souboru 
pohybuje kolem 50 kusů.

Důmyslná práce se vyplatila. 
Poptávka roste
Investice do  pátrání po  původních tancích, písních 

i  krojích hanáckého Slovácka se Salajce vyplatila. 
Taneční soubor Salajka se dnes účastní jak domácích, 
tak i  zahraničních festivalů. „Navštívili jsme festivaly 
v Polsku, Turecku, Řecku, Slovinsku, Makedonii, Chorvatsku, 
na Slovensku atd. V České republice to byli mezinárodní 
festivaly v Mariánských Lázních, v Písku, Kyjově, Mistříně, 
ve Strážnici, Červeném Kostelci, Šumperku atd. Opakovaně 
vystupujeme při kulturních akcích v Rakousku,“ zakončila 
Radka Trumpešová.

Fotografi e: Archív souboru Salajka
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Přijde takhle mozková buňka do mužské 
hlavy a rozhlídne se. Je tam prázdno a pusto, 
nikde nic a tma.
Tak volá: „Halóó, hej! Je tu někdo?“ Chvíli čeká a nic 
se neděje. 
Volá znova: „Halóóó, je tu někdo?“

Po  delší době se objeví další mozková buňka 
a říká: „Co tady řveš? Ty nevíš, že jsme všichni dole?“

Jídelní menu
Občerstvení na stolech
Sladkosti

 • koláčky napekla dnes ráno naše oblíbená cukrářka 
paní Marie Wollingerová z Vranovic
Chuťovky, jednohubky nebo-li očka 

 • mají svůj původ ve výrobně studené kuchyně 
z Rajhradu

Víno
 • Víno na stolech pochází z produkce Ing. Josefa Dofka 

Vranovice
Sauvignon 2010 výběr z hroznů
Zweigeltrebe 2011 pozdní sběr

Co zakoupíte u baru v předsálí
Nápoje

 • čepované pivo Gambrinus 10
 • kofola, džusy, minerálky,
 • různorodé alkoholické štamprličky
 • káva, čaj i vody na zředění malého množství krve 

v alkoholu

Víno - Ing. Josef Dofek Vranovice
Odrůdy:

 • Muškát Ottonel 2011 PS
 • Ryzlink rýnský 2011 PS
 • Sauvignon 2010 VH
 • Portugalské modré 2008

Teplá večeře
Výběr ze dvou jídel:

 • Pikantní vepřový fl amendr
 • Kuřecí směs Shanghaj

Cena:
 • s hranolkami 80,- Kč
 • s chlebem 75,- Kč

Něco k zakousnutí
 • oříšky, brambůrky, tyčinky, keksy, sýry a další chuťovky 

a možná i tatranky

Bar a večeře zajišťuje personál Restaurace U sokolovny

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. 

Převzato ze serveru www.mistrinanka.cz



6. Obecní ples s Mistříňankou 2013 pořádá Obec Vranovice -  Centrum volného času ve spolupráci s kulturní komisí obce. 
Organizační výbor: Dagmar Humpolíková, Pavel Pláteník, Irena Benadová, Renata Měřínská, Lenka Jančová, Soukop s.r.o.,

Yveta Blechová a spol., Marie Pláteníková, Marie Suchánková a další dobrovolníci...

Tombola
Kde koupit: u vstupu do sálu
Cena: 100,- Kč obálka
Počet losů v obálce: 10 ks
Písmeno „V” na losu: značí okamžitou výhru
Kdy se vydává okamžitá výhra: ve 21:00 h u pódia
Kdy se losuje hlavní tombola: ve 23:00 h

Hlavní tombola 
Losování ve 23:00 hodin

 • Plazmová televize LG 107 cm, ve Slim designu, HD - 
Obec Vranovice

 • Kompletní sada zimních pneumatik na Fabii – 
Pneuservis Bartoš Vranovice

 • Čalouněné křeslo ušák – Nábytek Mikulík Vranovice
 • Poukaz na nákup zboží v OC Vaňkovka Brno 

v hodnotě 5.000,- Kč – Vašstav, s r.o. Brno
 • Víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu IRIS Pavlov - 

Vašstav, s r.o. Brno
 • Digitální fotoaparát – Japez, spol. s r.o.
 • Tablet – poskytovatel internetu Brnonet Vranovice
 • Elektronická čtečka knih – MCS plus Hustopeče 

prodej a servis výpočetní techniky
 • Dalekohled Nikon - Rybářský spolek Vranovice
 • Domácí HIFI sestava – Kovospoj Vrátný Vranovice
 • Srna – Myslivecké sdružení Vranovice - Přibice

Malá tombola
Okamžité výhry označené písmenem „V”
Výdej je ve 21 hodin před pódiem

 • Tlakoměr a výživový doplněk – Lékárna Vranovice 
Vranovice

 • Rychlovarná konvice Philips – stavební společnost 
DOKA Vranovice 

 • Čokoládovo-kávový dárkový koš ARDO – stavební 
spol. Vašstav, s r.o. Brno

 • Dárkový koš – Sušárna Pohořelice
 • Kazeta s vínem – Výroba kuchyní Vavřík Pohořelice
 • Permanentní make-up dárkový poukaz – Jaroslava 

Němcová Vranovice
 • Dárkový koš - Hospodářské potřeby Růžena 

Jedličková Vranovice
 • Poukaz na nákup pizy v hodnotě 200,- Kč – Pizzerie 

Vranovice
 • Poukaz na nákup pizy v hodnotě 150,- Kč – Pizzerie 

Vranovice
 • Poukaz na nákup pizy v hodnotě 150,- Kč – Pizzerie 

Vranovice
 • Dárková kazeta s vínem – AGRO Klimus Velké 

Němčice

Co se chystá za akce

 • 16. 2. 2013 – Hasičský ples - SDH Vranovice - 
Sokolovna

 • 9. 2. 2013 – Vranovický masopust – pořádají 
Vranovické baby

 • 9.3.2013 – Výstava vín – Vinaři Vranovice – 
Sokolovna

 • 16.3.2013 – Maškarní ples – SK Vranovice – 
Sokolovna

 • 17.3.2012 – Dětský maškarní bál – ZŠ a MŠ 
Vranovice – Sokolovna

 • 20.4.2013 – Vranovické jaro 2013 – hřiště 
za Sokolovnou

Na procházce si malé děvčátko 
zvědavě prohlíží těhotnou paní.
„Vy máte v bříšku miminko?” ptá 
se se zájmem.
„Ano,” odpoví paní.
„A máte ho ráda?”
„Ano, velice.”
„Tak proč jste ho snědla?!” 

Opilec se vrací z plesu a ptá se na cestu: „Prosím 
vás, jak se dostanu na nádraží?“
„To musíte jít stále rovně. . .“
„A do prkýnka! Tak to se na nádraží dneska 
nedostanu!“

Vystoupí dvě blondýnky z auta a zabouchnou si 
vevnitř klíč. Jedna se zkouší dostat dovnitř pilníkem 
a druhá rukama. Vtom začne hřmít a jedna říká: 
„Ježiši Jano, začíná pršet a my jsme nezatáhly 
střechu!“

Manžel šupne do postele a zašeptá své manželce 
do ouška: „Jsem bez trenek... „
Žena mu odpoví: „zítra ti jedny vyperu” .

 • Pytel cibule - AGRO Klimus Velké Němčice
 • Pytel cibule - AGRO Klimus Velké Němčice
 • Dárková kazeta s vínem – Japez s r.o. Vranovice
 • Poukaz na nákup v hodnotě 500,- Kč -  Stavebniny 

Vajbar Hustopeče 
 • 5 ti litrový soudek piva – T- PRO ING projekční 

kancelář
 • Buchtový pytlík 2x - PEKAŘSTVÍ KESI Vranovice

Všem sponzorům, kteří věnovali ceny do  tomboly patří 
poděkování.

Výtěžek z  tomboly bude využit na  uspořádání 
Pohádkového lesa Hájku ke Dni dětí


