
Hrát a zpívat bude pořádající TELEGRAF a jeho pozvání přijal zlínský PODJEZD.
Country tance v průběhu celého večera bude předvádět i učit DREAMS COUNTRY ZLÍN

a předtančení provedou děvčata z napajedelského HOPSÁLKU. Žádným překvapením
pro pravidelné návštěvníky našeho bálu nebude (letos obzvláště) bohatá tombola. Překvapením

však bezesporu bude předpůlnoční soutěž o ceny. Na závěr bych pak chtěl poděkovat všem,
kteří se kolem bálu toč, za přípravu, jakož i jejich ženám, dětem, babičkám, dědečkům i

ostatním domácím zvířátkům za pochopení a podporu. Všem patří velký dík !

20.00 - 22.25 bude hrát TELEGRAF - v průběhu jeho vystoupení :
- vystoupí 2x HOPSÁLEK se svým předtančením
- pod vedením zkušeného callera proběhne PROMENÁDA Z APALAČSKÝCH HOR
- DREAMS Vás naučí tance

LENINGS MIXER, APALAČSKÝ REEL a GATHERING PEASCOTS
- na závěr tohoto bloku ještě DREAMS předvede tanec FIDDLIN MAN

22.40 - 00.15 bude hrát PODJEZD - v průběhu jeho vystoupení
- se budou prodávat lístky do tomboly
- proběhne předpůlnoční soutěž o ceny
- DREAMS Vás naučí tance - Dashing White Sergeant, La Bastrengue
- na závěr tohoto bloku ještě DREAMS předvede - Dámský a chlapský kankán

00.30 - 02.00 - losování hlavních cen tomboly a hrát až do konce bálu bude TELEGRAF



Domácí kapela, která vlastně tradici
hradišťských country bálů před šesti
lety zahájila. Tehdy ještě s kapelou

AMALGAM, poslední tři ročníky pak
pořádá Telegraf sám. Za více než

11 let společného hraní má kapela za
sebou spoustu vystoupení na country

bálech, zábavách, přehlídkách a i
několik samostatných koncertů.

Už dlouho se v kapele mluví o tom, že
by nebylo špatné připravit nějakou

nahrávku k vydání - zatím však, bohužel,
zůstalo jen u toho mluvení. Avšak,

nechme se překvapit.

Vloni na podzim ze studijních
důvodů, dobrista Martin MIKL.

Jeho místo zaujal houslista Tomáš
JANOŠKA. Telegraf tedy nyní hraje

v tomto složení :
- Robert ADAMEC - kytara

- Vladimír DOSKOČIL - mandolina
- Zdeněk HASALA - banjo

- Tomáš JANOŠKA - housle
- Roman RATHÚSKÝ - kontrabas

opustil kapelu

Tento zlínský taneční kroužek je již
pamětníkem, neboť se hradišťských bálů
účastní od 1. ročníku. Dreams Country

vznikl v 80-tých letech
minulého století a jeho členy spojovala

láska k přírodě, trempingu
country muzice a tanci.

A co všechno dokáží zatančit ?
Country tance (polkové, valčíkové,

walzové, čtverylkové, řadové, kruhové, ...),
tance mexické, irské i skotské,

staropražské i židovské.
V repertoáru jim nechybí ani kankán,

a myslím, že právě jeho "pánská" varianta
bude jedním z vrcholů dnešního bálu.

Další zlínský host na bálu. Jeho domovskou
scénou je známý zlínský stánek kultury

jménem Zelenáčova Šopa, kam si pravidelně
zve zajímavé hosty ke svým hudebním

produkcím. V loňském roce se jim podařilo
natočit, smíchat, vydat i prodávat velmi

zdařilé CD (tedy dle mého názoru), které se
jmenuje Láskám. Jsou to prostě šikovní kluci,

ale růží v kapele je bezesporu zpěvačka
s dynamitem v hrdle - Radka Janečková,

která se honosí předzdívkou Evelýna. Kluci
také raději působí inkognito. Takže Čurdo,

Kobi, Kabíčku, Jakeheade a Tome -
ať Vám to hraje.

Napajedelský taneční kroužek vznikl v roce
1997 při tamním Domu dětí a mládeže. Má
za sebou řadu vystoupení, nejen na našem

loňském bále, ale i na různých přehlídkách a
společenských událostech. Tančí převážně

klasické country tance, ale věnují se i
Line Dance (řadové tance) a cloggingu.

www.mujweb.cz/www/telegraf

www.sopa.cz/podjezd

www.dreams.cz

www.hopsalek.wz.cz

Každý los vyhrává. Alespoň úsměv
na Vaší tváři - doufáme !!

Jeden každý los je k dostání za 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
předpůlnoční hry

NECH� VÁM ŠTÌSTÍ PØEJE

http://www.mujweb.cz/www/telegraf
http://www.sopa.cz/podjezd
http://www.dreams.cz
http://www.hopsalek.wz.cz


Kruhový tanec z oblasti Francouzské Kanady
Postavení : páry čelem do středu, velký kruh.

Figury:
1. 2x4 kroky do středu a zpět.
2. Kroužek doleva polkovým krokem

(na 12 dob), podtočení sousedky -
pánové zády do středu (44).

3. Točení (swing) s novou partnerkou (16).
4. Promenáda v držení s partnerkou po

směru tance a na poslední čtyři doby
opět do velkého kruhu.

Postavení : řada, na jedné straně
pánové a na druhé dámy

1. Dámy si podají ruce a 1. dáma
vede "hada" kolem pánů vnějškem
a končí opět na svém místě.

2. Pánové si podají ruce a 1. pán
vede "hada" kolem dam vnějškem
a končí opět na svém místě.

3. Kvapík prvních párů mezi ostatní
a zpět mezi tanečníky, ostatní
tleskají.

4. První pár se rozdělí a obchází
vnějškem až na místo posledního
páru.

5. První pár nyní na místě posledního
tančí swing.

VHOĎTE SVOU MAILOVOU ADRESU
DO SCHRÁNKY V PŘEDSÁLÍ

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

Zatančit si nejen při country bále?

V Argentině začali vyrábět umělý chrup
i pro hovězí dobytek. Veterináři totiž

zjistili, že bezzubé krávy dávají
mnohem méně mléka.

Asi ano. Soud pro mladistvé v anglickém
Stockportu totiž nedávno uložil

patnáctileté dívce pokutu
pro porušení dopravních pravidel. Jela

v noci - na neosvětleném koni.

Banka v Santiagu de Chile odmítla proplatit jistému občanu šek, protože jak se zdálo, nebyl
dostatečně kryt. Vystavovatel šeku, zemědělec, se proto strašně rozčílil a důkaz toho, že je

schopen šek krýt, zahnal do vstupní haly banky - velké stádo svých krav.
Jak se kravám v bance líbilo, už zpráva neříká.


