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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 hradišťské Orlovně, kde se právě dnes večer odehraje

VII. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL
VÍTEJTE !
Hrát a zpívat bude pořádající TELEGRAF a jeho pozvání přijala vrchoslavická kapela
NÁHODA. 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
kroužku při SVČ KLUBKO Staré Město. Žádným překvapením pro pravidelné návštěvníky
našeho bálu nebude bohatá tombola. Po loňském úspěchu jsme opět zařadili předpůlnoční
(možná, že i popůlnoční) soutěž o ceny. Na závěr bych pak chtěl poděkovat všem, kteří se
kolem bálu točí, za přípravu, jakož i jejich ženám, dětem, babičkám, dědečkům i ostatním
domácím zvířátkům za pochopení a podporu. Všem patří velký dík !

STRUÈNÝ NÁSTIN DNEŠNÍHO PROGRAMU
20.00 - 22.40 zahájí NÁHODA, ale TELEGRAF ji brzy vystřídá- v průběhu jeho vystoupení :
- vystoupí HOPSÁLEK i KLUBKO se svým předtančením
- pod vedením zkušeného callera proběhne PROMENÁDA Z APALAČSKÝCH HOR
- DREAMS Vás naučí tance DOUBLE MIXER, PLANETY, COUNTRY
DANCE WALTZ a navíc předvede předtančení COUNTRY POLKA
- budou se prodávat lístky do tomboly (od cca 22 hod)
22.50 - 00.40 bude hrát NÁHODA - v průběhu jejího vystoupení
- se budou prodávat lístky do tomboly a budou rozdány i přímé výhry
- proběhne předpůlnoční soutěž o ceny
- DREAMS Vás naučí mexický lidový tanec - La Raspa
- DREAMS se rozloučí tradičním kankánem
00.40 - 02.00 - losování hlavních cen tomboly, hrát až do konce bálu bude TELEGRAF

TELEGRAF
Domácí kapela, která vlastně tradici
hradišťských country bálů před sedmi
lety zahájila. Tehdy ještě s kapelou
AMALGAM, poslední čtyři ročníky pak
pořádá Telegraf sám. Za více než
12 let společného hraní má kapela za
sebou spoustu vystoupení na country
bálech, zábavách, přehlídkách a také 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.
Telegraf nyní hraje v tomto 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 ....
www.mujweb.cz/www/telegraf

TOMBOLA

DREAMS COUNTRY ZLÍN
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,
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.
www.dreams.cz

NÁHODA
Přijela k nám až z "dalekých" Vrchoslavic
(okr. Prostějov). Slyšet ji můžete na různých
společenských akcích jako jsou country bály,
festivaly, koncerty či soukromé akce.
Vychází z tradičního countryového zvuku
akustických nástrojů jemně podtrženého
bluegrassovým nádechem. Kromě vlastní
tvorby mají v repertoáru širokou škálu skladeb
českých a slovenských interpretů a skupin.
Kluci jsou u nás poprvé a tak doufáme, že
se jim u nás bude líbit. V současnosti jim
sice chybí mandolinista, ale věřím, že na
jejich výkonu to vůbec poznat nebude.
www.nahodapv.cz

WESTERÒÁÈEK

Westerňáček je 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
Jeden každý los je k dostání za pouhých 5 Kč.
na našem bálu. Děvčata (protože kluka mezi
sebou
nemají ani jednoho) se také pravidelně
Lze vyhrát řadu věcí (seznam je na stole).
účastní různých "výcvikových" seminářů, aby
Můžete :
tancovala ještě lépe. A daří se jim to !
- vyhrát přímou cenu - máte číslo, které
www.klubkosm.cz
je uvedeno na losu i seznamu cen
HOPSÁLEK
- postoupit do slosování o hlavní ceny
Napajedelský kroužek vznikl v roce 1997.
- postoupit do losování o účastníky
Absolvoval celou řadu vystoupení, a to nejen našich
předpůlnoční hry
bálech, ale i na různých přehlídkách. Tančí
převážně klasické country tance, ale věnují se
NECH VÁM ŠTÌSTÍ PØEJE
i Line Dance (řadové tance) a cloggingu.
Každý los vyhrává. Alespoň úsměv
na Vaší tváři - doufáme !!

www.hopsalek.wz.cz

ZATANÈETE SI S DREAMS COUNTRY

DOUBLE MIXER
Postavení : kolona (po promenádě)
1. 2x polka promenádově a 4 kroky vpřed
2. Podtočení partnerek pod pravou rukou pána a 4 kroky od sebe
3. 4 kroky vpřed k sousedce vpravo, 4 kroky od sebe
4. 4 kroky vpřed k další sousedce vpravo
5. Swing s novou partnerkou

INDIÁN NEBO
ESKYMÁK ?

Do saloonu vběhne kovboj a volá na farmáře:
"Vaši ženu nabral na rohy býk!" - Farmář nic.
"Slyšíte? Vaši ženu nabral na rohy býk!"
"Jo, slyším, ale bolí mě zub, nemůžu se smát!"
Po milování říká kovboj paničce, která ho sbalila:
"Víte, ranč je pro mě to jediné, co v životě mám.
Chci umřít s botama na nohou."
Když zaslechli na příjezdové cestě auto, žena říká :
"Tak se honem obujte. To je šerif, můj manžel."
Dva kovbojové se baví: "Já mám nejrychlejší ruku
na celém Divokém západě!"
"Já zase dávám přednost ženám!", odvětí druhý.

Dostavník zastaví u saloonu, lidi nastupují a
kupují si lístky, poslední nastoupí chlap
v kovbojském oděvu. Vytáhne na řidiče dva
velký kolty a říká:"Johnny dnes neplatí!"
Řidič koukne do těch dvou hlavní:
"No jo, jasně,dneska neplatíš."
Druhý den se totéž opakuje. I třetí den se to
opakuje, řidiče to už naštve: "Co to má
znamenat?Jak to,že Johnny dneska zase
neplatí?" Johnny sáhne do kapsy a říká:
"Johnny má průkazku."

"Tak na co jste si dneska hráli, Pepíčku?"
"Na Divoký západ." - "A na co si budete hrát zítra?
Taky na Divoký západ?" - "Kdepak, nejsou lidi,
zítra hrajem na hromadné pohřbívání."

Přijde šerif do saloonu, na zemi leží mrtvý chlap.
Ptá se tedy barmana : "Falešný hráč ?" - "Jo."
"Poker ?", zní další dotaz.
"Ne, šerife, housle !"

CHCETE VÍC?
O dění v TELEGRAFu?
O akcích, které chceme pořádat?
Zatančit si nejen při country bále?

KUPTE SI NOVÉHO KONÌ !

VHOĎTE SVOU MAILOVOU ADRESU
DO SCHRÁNKY V PŘEDSÁLÍ

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

POZOR ***

POZOR

VIII. TELEGRAFNÍ
COUNTRY BÁL

