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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

XVII. TELEGRAFNÍ COUNTRY BÁL
VÍTEJTE !

CO SE BUDE DÍT?

Pravidelného návštěvníka předchozích bálů nečeká nic nečekaného - bude se hrát, zpívat, tancovat, ale
především věříme, že se budeme všichni společně dobře bavit. Dnes večer bude hrát a zpívat pořádající

TELEGRAF, který při výběru hudební hosta "sáhl do nedalekých luhů a hájů". Z Otrokovic k nám
přijede kapela, která se jmenuje NÁVRAT a loni se skvěle zhostila úkolu "záskočáků na poslední chvíli".

Návrat představí celou řadu známých skladeb, ale nejedna z písniček bude překvapením nejen
pro posluchače, ale i pro nás.

Své taneční umění bude dnes večer předvádět taneční skupina COLORÉDO z Horních Moštěnic
(a přilehlého okolí). Tanečnice a tanečníci nebudou na našem bálu žádnými nováčky, před několika lety se

již na našem parketu úspěšně představili. V průběhu večera předvedou celou řadu country tanců,
jak klasických, tak i moderních. Provedou všechny zúčastněné i promenádou a některý z tanců nás naučí.

Žádným překvapením jistě nebude tradičně bohatá tombola a
pro zpestření jsme opět zařadili i předpůlnoční soutěž o krásný dort.

Na závěr chci poděkovat všem, kteří se kolem bálu točí, za jeho přípravu a průběh, jakož i jejich
ženám, mužům, dětem, babičkám, dědečkům i ostatním domácím zvířátkům za pochopení a podporu.

Všem patří velký dík !

19.40 zahájí , ale jej brzy vystřídá - a budou se střídat po celý večer
20.15 poprvé vystoupí a bude následovat promenáda

taneční kroužek se v průběhu večera představí ještě 3x
21.00 začneme prodávat lístky do tomboly
23.15 šťastní výherci si přijdou pro své tombolové výhry
23.50 předpůlnoční hra o velký dort
00.30 se rozloučí posledním tancem
00.40 vylosujeme a pak se už bude jen hrát a tančit

NÁVRAT TELEGRAF
COLORÉDO

KENTUCKY
výherce hlavních cen tomboly



TELEGRAF
Domácí kapela, která vlastně tradici

hradišťských country bálů před 16 lety
(2002) zahájila. Tehdy ještě s kapelou
AMALGAM, posledních 13 ročníků
pořádá Telegraf už sám. Za více než
20 let společného hraní má kapela za

sebou spousty vystoupení
na country bálech, zábavách, přehlídkách

i samostatných koncertech. K velkým
úspěchům kapela řadí postup do národního

finále festivalu PORTA (2008).

Pro radost sobě i svým posluchačům
kapela nahrála již 2 CD

Telegraf již dlouho dobu hraje ve složení :
- Robert ADAMEC - kytara

- Vladimír DOSKOČIL - mandolina
- Zdeněk HASALA - banjo

- Roman RATHÚSKÝ - kontrabas

www.telegraf-uh.cz

MÁM SVÙJ SEN
2010

CESTY 2015

NÁVRAT
Vznik kapely se datuje do let 1997-8, kdy se

rozpadla skupina Country Schramel.
Po příchodu nové zpěvačky Katky se muzikanti
vracejí na hudební scénu a právě proto si kapela

začíná říkat Návrat.
"Hrajeme převážně country, folk a bluegrass a

vždy se snažíme, aby píseň byla taneční, ale stej-
ně tak jsme rádi, když si s námi naši posluchači

a tanečníci zazpívají. Hráváme na různých akcích
ve Zlínském kraji a nejraději máme klasické

countrybály, protože tam se vždy sejdou bezva
lidi, kteří se chtějí bavit, zazpívat si a zatancovat."

Kapela se dnes představí v této sestavě :
Petr "taťka" BARDOUN - dobro, banjo a zpěv

Karel "sandál" PÁTEK - mandolina a zpěv
Tomáš "křemílek" ZAMBAL - basa a zpěv

Katka "kačka" ŠIMONOVÁ - kytara a zpěv



TOMBOLA

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

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

CHCETE VÍC?

KONTAKTUJTE NÁS NA NAŠICH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
NEBO NA FACEBOOKU.

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

Zatančit si nejen při country bále?

COLORÉDO
Taneční country kroužek s Horních Moštěnic působí na moravské country
scéně již celou řadu let. Zabývá se především moderními styly COUNTRY
a americkými LINE DANCES. Problémy jim však nečiní ani tance ve stylu
klasického country a rádi předvedou také také velmi líbivý KANKÁN.

"Aby toho tancování nebylo dost, mezi další naše aktivity patří návštěvy
společenských večírků, country bálů, plesů a jiných kulturních akcí pro
veřejnost a společně prožíváme spoustu nezapomenutelných zážitků a
veselých chvil. Nejen na tanečním parketu za zvuků hudby, ale i do přírody
na výlety, k vodě i na lyže."

coloredo.prerov.cz

Bledé tváře mne opět obalamutily.
Tvrdily, že ohnivou vodu lze cucat brkem.



ZA DARY DO BOHATÉ TOMBOLY

POZOR *** POZOR

XVIII. 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




