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Vážení přátelé, dámy a pánové, kamarádi, koňáci, honáci i kovbojové -
prostě všichni, kteří máte rádi country a dobrou pohodu. Ano, jste tady správně !

Jste v hradišťském Klubu kultury, kde se právě dnes večer odehraje

VIII. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL
VÍTEJTE !

Oproti minulým letům je velkou změnou místo konání telegrafního countrybálu. Orlovnu, kde se
odehrálo všech sedm minulých ročníků, letos vystřídal největší sál ve městě - velký sál Klubu

kultury. Co nás k této změně vedlo? Odpově

Dnes večer Vám bude hrát a zpívat pořádající TELEGRAF a poprvé se u nás představí březolupští
JIŽANÉ. Country tance v průběhu celého večera bude předvádět i učit DREAMS COUNTRY

ZLÍN a předtančení provedou jak děvčata z napajedelského HOPSÁLKU, tak i děvčata z country
KLUBKO ze Starého Města.Velkou novinkou bálu je účast "PEDRA" Zahradníka z Bezměrova,

2.vícemistra Evropy v žonglování s kolty, který nám ukáže i kousky s trikovým lasem.
Žádným překvapením jistě nebude tradičně bohatá tombola. A pro zpestření jsme opět zařadili

předpůlnoční (možná, že i popůlnoční) soutěž o ceny.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se kolem bálu točí, za jeho přípravu a průběh, jakož i jejich

ženám, dětem, babičkám, dědečkům i ostatním domácím zvířátkům za pochopení a podporu.
Všem patří velký dík !

ď je strašně jednoduchá - byli jste to
VY, milí přátelé. Tato změna proběhla kvůli všem těm, kteří si přáli větší parket, větší prostor a

chtěli s sebou vzít i více kamarádů. Věříme, že jsme všem jejich přání dokázali splnit, a i my jsme
přesvědčeni, že tato změna celému bálu jen a jen prospěje.

CO SE BUDE DÍT?
20.00 zahájí JIŽANÉ, ale TELEGRAF je brzy vystřídá - a budou se střídat po celý večer
20.30 vystoupí KLUBKO se svým předtančením a pod vedením zkušeného callera proběhne

PROMENÁDA Z APALAČSKÝCH HOR, DREAMS Vás naučí starý skotský tanec RUFUS
21.20 cloggové vystoupení HOPSÁLKU (clogging je "americký lidový step")
21.50 opět přijde DREAMS, aby předvedl předtančení ve stylu country - "Don't Follow Me" a

vzápětí všechny zájemce naučí čtverylku s názvem Nine Pine
22.30 začneme prodávat lístky do tomboly
22.45 poprvé vystoupí PEDRO a předvede kousky s trikovým lasem
23.50 předpůlnoční hra o spoustu dobrot
24.00 DREAMS se rozloučí posledním tancem
00.30 PEDRO předvede, co všechno umí s kolty
00.35 vylosujeme výherce hlavních cen tomboly a pak se bude hrát !



TELEGRAF

DREAMS COUNTRY ZLÍN

"PEDRO" ZAHRADNÍK

JIZANÉ¡

HOPSÁLEK

COUNTRY KLUBKO

Domácí kapela, která vlastně tradici
hradišťských country bálů před sedmi

lety zahájila. Tehdy ještě s kapelou
AMALGAM, posledních pět ročníků
pořádá Telegraf už sám. Za více než
13 let společného hraní má kapela za
sebou spoustu vystoupení na country

bálech, zábavách, přehlídkách, a také i
několik samostatných koncertů. Letos
kapela postoupila i do národního finále

festivalu PORTA.

V letošním roce se snad kapela už konečně
odhodlá pořídit nějakou nahrávku. Pro

radost sobě i svým posluchačům.

Telegraf již dvě sez ny hraje ve složení :
- Robert ADAMEC - kytara

- Vladimír DOSKOČIL - mandolina
- Zdeněk HASALA - banjo
- Tomáš JANOŠKA - housle

- Roman RATHÚSKÝ - kontrabas

Perličkou je "zeměpisná rozlehlost"
kapely - Velká nad Veličkou, Uherské
Hradiště, Jarošov (!) a Kroměříž ....

ó

Tento zlínský taneční kroužek je již
pamětníkem, neboť se hradišťských bálů

účastní od 1. ročníku.A co všechno dokáží
zatančit? Country tance (polkové,
valčíkové, waltzové, čtverylkové,

řadové, kruhové, ...), tance mexické, irské
i skotské, staropražské i židovské.
Pod vedením zkušeného callera se

některé tance naučíte i vy. V repertoáru jim
nechybí ani kankán, kterým se dnes rozloučí.

Z Bezměrova dnes večer přijede pravý
kovboj, který miluje koně, lasa i kolty.

První triky s kolty okoukal z westernů a
natolik se mu zalíbily, že začal vymýšlet i
vlastní. Po dvouletém trénovaní, cvičení a
vymýšlení obsadil 3. místo na Mistrovství
České republiky a o 4 měsíce později přišel
zatím největší úspěch. Pedro se stal 2.více-

mistrem Evropy v žonglování s kolty.
Letos se chystá i na soutěže v trikovém

lasování, jehož ukázku nám také předvede.

Napajedelský kroužek vznikl v roce 1997.
Absolvoval celou řadu vystoupení, a to nejen našich

bálech, ale i na různých přehlídkách. Tančí
převážně klasické country tance, ale věnují se

i Line Dance (řadové tance) a cloggingu.

www.telegraf-uh.cz

www.dreams.cz

www.hopsalek.wz.cz

Jedná se o kroužek country tanců, který
pracuje při SVČ Klubko ve Starém Městě.
Má za sebou řadu vystoupení, především

na různých přehlídkách, ale už se ukázali i
na našem bálu. Děvčata (protože kluka mezi
sebou nemají ani jednoho) se také pravidelně
účastní různých "výcvikových" seminářů, aby

tancovala ještě lépe. A daří se jim to !
www.klubkosm.cz

Historie kapely Jižané sahá do 80-tých let,
k partě trampských muzikantů z osady Rover
Scout. Po začátcích u táborových ohňů, kde
hráli jen pro sebe a pár kamarádů,přichází
pozvánky na společenské akce či zábavy.
Od roku 1993 kapela v čele s Milanem
Adamcem vystupuje na nejrůznějších

akcích již pod názvem Jižané. Po celé řadě
personálních změn, které se nevyhnou asi
žádné kapele,hraje nyní kapela ve složení :
Franta Stašek (kytara, zpěv), Ivoš Briskorin

(zpěv, průvodní slovo), Vlasťa Hrabica (foukací
harmonika, bonga, zpěv), Michal Dudešek

(baskytara, zpěv), Lojza Volas (steel-kytara,
kytara) a Jirka Vacek (banjo, kytara, zpěv).

Diskografie kapely zahrnuje již 3 CD a
další by se mělo objevit co nevidět. Vystoupení
na festivalech, country bálech a společenských

akcích již odehráli nepočítaně. A jak kluci říkají:
„Hrajeme s radostí pro sebe a hlavně pro ty,

kdož nám chtějí naslouchat“.

Dnes se poprvé představí na telegrafním bále a
všichni věříme, že jejich premiéra bude úspěšná.

http://www.telegraf-uh.cz
http://www.dreams.cz
http://www.hopsalek.wz.cz
http://www.klubkosm.cz


TOMBOLA
Každý los vyhrává. Alespoň úsměv

na Vaší tváři - doufáme !!

Jeden každý los je k dostání za pouhých 5 Kč.

Lze vyhrát řadu věcí (seznam je na stole).
Můžete :

- vyhrát přímou cenu - máte číslo, které
je uvedeno na losu i seznamu cen

- postoupit do slosování o hlavní ceny
- postoupit do losování o účastníky hry

NECH� VÁM ŠTÌSTÍ PØEJE

Postavení : 4 páry tvoří čtverylku, pátý pán stojí uvnitř

1. v kroužku 8 kroků doleva a doprava
2. pánové čtyři kroky dopředu a zpět, totéž dámy
3. promenáda 8 kroků v párech, dámy se přetočí vpravo do protisměru
4. promenáda a pátý pán se přidává - 8 kroků
5. pánové si vybírají partnerky, swing (8) a opakujeme od začátku

ZATANÈETE SI S DREAMS COUNTRY

NINE PINE (malá taneèní hra z Texasu)

CHCETE VÍC?

VHOĎTE SVOU MAILOVOU ADRESU
DO SCHRÁNKY V PŘEDSÁLÍ

O dění v TELEGRAFu?
O akcích, které chceme pořádat?

Zatančit si nejen při country bále?

Přijde Indián na matriku:
"Chtěl bych si změnit jméno!"
"Proč, jak se jmenujete?"
"Velký-vlak-co-dvakrát-zahouká-když-jede-
-okolo."
"A jak by jste se chtěl jmenovat?" - "Tutút."

Ptá se farmář kovboje:
"Johne, označil jsi včera všechny zvířata, jak
jsem ti předevčírem přikázal?"
"Označil."
"A měl jsi s tím hodně práce?"
"S dobytkem a prasaty ani ne, ale se včelami
to bylo strašné."

Omluv mě, musím
odpovědět na
esemesku ...

Dveře od saloonu se rozletí a dovnitř vletí
totálně nažhavený Joe a řve :
,,Kterej zatracenej blázen natřel mýho koně

nazeleno?"
U baru se zvedne chlap, dva metry dvacet,
ramena jak podstavec na pomník a ucedí :
,,Já, a co má bejt ?"
,,Ale…já se chtěl jenom zeptat, kdy ta barva
uschne,“ odpoví Joe.



POZOR *** POZOR
IX. TELEGRAFNÍ
COUNTRY BÁL

Upřímně děkujeme všem, kteří přispěli do naší tomboly. Děkujeme všem, kteří přišli
a zakoupili si vstupenku a losy. Děkujeme všem, kteří přiložili svou šikovnou ruku
k dílu, protože bez nich by to prostě nešlo ......
Věřím, milí návštěvníci, že strávíte příjemný večer v příjemné společnosti, budete
spokojeni a příští rok přijdete zase.

Za "redakční radu" a celý TELEGRAF (podepsán vlastní rukou) - Rumíš
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