
Tož vítajte na VI. Valašském bále Folklorního súboru Morava! 
 

A na co že sa možete tento večer těšit? Bude teho hafo!!! 
 

Účinkujú: FS MMMooorrraaavvvaaa   – pod   vedením Hanky Herberkové , CM IIIrrršššaaavvvaaa, CM ŠŠŠaaajjjtttaaarrr,  
jako hosté sa předvedú: CM CCCvvvrrrčččccciii spolu s FS BBBeeebbbeeekkk z Proskovic a  

CM BBBuuukkkooovvviiinnnkkkaaa z Bystřice pod Hostýnem. 
 

Členové FS Morava Vám přejú příjemnú zábavu a těší sa na Vás především  
(ač nejen) NA PARKETĚ!!! ☺  

 
 
v 19.00 - 19.30 hod Na úvod hraje CM Bukovinka – pod vedením Katky Malíkové 
 

v 19.30 hod CM Iršava slavnostní polonéza krojovaných – kuknete na různé kroje 
 

v do 19.45 hod CM Iršava (CM souboru Morava) – pod vedením Katky Bílé 
 

v 19.45 - 20.15 hod CM Cvrčci – hudecká muzika ze Slezské Ostravy 
 

v v 20.00 hod vystúpení hosta bálu - FS Bebek z Proskovic – lašské tance pod vedením 
Moniky Strykové 

 

v 20.15 - 20.45 hod CM Šajtar  
 

v 20.45 - 21.00 hod FS Morava – Řemesla (sestavila Hanka Herberková) + CM Iršava  
 

v 21.00 - 21.30 hod CM Bukovinka  
 

v 21.30 - 22.00 hod CM Šajtar  
 

v 22.00 - 22.30 hod výuka figurálních tanců - FS Morava za doprovodu CM Iršava 
 

v 22.30 – 22.50 hod Valašská tombola (losování ze vstupenek a dokúpitelných lístků 
pro znásobení možnosti výhry) 

 

v 10 min pausa pro Vaše/naše vydychnutí, bo dych eště budete potřebovať! 
 

v 23.00 hod zpěvy cérek + Malé Lužné hopsnú tanečníci FS Morava, doprovází CM 
Iršava  

 

v před 24.00 hod Půlnoční překvapení - Pulčiňák s CM Iršava ....a co to vlastně 
bude? Nu, tož to je tak, když sa muzikanti hecnú a... nu, nechajte sa překvapit! 

 

v 24.00 hod „Adam“ (kdo by neznal Adama...? ☺), hraje CM Šajtar 
 

v od 24.00 hod volná zábava, už sa nic neorganizuje – enem sa baví, béká, křepčí, 
tančí, huláká, padá, usíná, pije, kecá až do tej... 2.00 hod, kdy je konec našeho VI. 
Valašského bálu. Střídá sa CM Bukovinka,  CM Šajtar a CM Iršava. 

_____________________________________________________________________ 
 

   Firma K.B.K. Fire, s. r. o.  

Hlavní sponzor VI. Valašského bálu FS Morava 
 


