
COUNTRY TRH 2008 Ahoj Handlovèania!

V prvom rade chcem pozdravi� hlavných
organizátorov festivalu Country Trh v
Handlovej – Petra Gašpara.
Chlapci zlatí , klobúk dole , chcem poïakova�
za celú kapelu Vodopád. Za perfektnú
organizáciu festivalu, výber kapiel, výber
miesta, hostesky, potravu – kapustnicu, gu¾áš
aj celkový servis a atmosféru. Dokonca aj
docent I¾ko s hlavným agronómom Vám bol
naklonený a poèasie vyšlo super.
Hlavne chceme poïakova� za
znovuvzkriesenie tohto festivalu, na ktorý sme
kedysi chodievali radi a myslím, �e aj v budúc−
nosti sa sem radi vrátime.
Postretali sme hrúzu starých kamarátov a
potešili sme sa aj z nových. Z kapiel sa mi
ve¾mi páèili Veslári, Fešáci – dlho budem
spomína� na ich staré songy. Colt som poèul len
zozadu, ale myslím, �e posunuli latku vyššie.
Sillmarion – bez komentára – výborní na
parkete aj v zákulisí.
Poïakovanie patrí aj zvukárom – dobrá
práca.
Ráno sme mali mierny problém trafi� na
chatu, ale to pripisujem tomu, �e band�ista
Cyro mal zlý kompas a ja ešte horšiu buzolu
...ale naèo budeme spomína�...
Bazén na druhý deò nemal chybu a v
spoloènosti humoristov Veslárov sa niesol v
duchu veselých príhod z USA a okolia, ktoré
nám s chu�ou rozprával Roman Vítkovský.
Ci pana, toto bol pekný zá�itok!
Ešte odkaz pre remeselníkov, èo robili taneèný
parket − dosky pochytajte dákymi šroubami
nie klincami, lebo taneèníci zo Sillmarionu
dos� trpeli, ja som si tie� skoro vykrútil labku
...
Škoda, �e sme neza�ili atmosféru sobotného
dòa, ale mali sme skôr dohodnutú brnkaèku
na Španej Doline.

A�a Horvátha a

Ondro Pagáè Paciga + Vodopád a hostia

ÏAKOVNÝ LIST

Milý náš country riadite¾ Vladislav Horváth

V dòoch 11.−13. júla 2008 sme sa šiesti
nadšenci country hudby z Bratislavy zúèastnili
festivalu COUNTRY TRH 2008 na Remate.

V  mene všetkých zúèastnených vyslovujem
poïakovanie a zároveò obdiv, všetkým, ktorí
sa podie¾ali na organizovaní akcie COUNTRY
TRH 2008.
Je obdivuhodné,  �e sa Vám podarilo získa�
také nezabudnute¾né  legendárne country
skupiny, ako sú Rangers, Fešáci a tie� menej
„striebristé“ (tým myslím mladšie skupiny)
ako je Vodopád, Veslári, Druhá tráva a iné.
Udr�a� sa na country trhu nieko¾ko desa�roèí
je naozaj obdivuhodné. A tak sa nám
predstavili na javisku mládenci ostrie¾aní
èasom,  so striebrom vo vlasoch a akoby
zastal èas a všetci sme vnímali nádherné tóny
hudby a spevu. Atmosféra bola priam
rodinná, taneèný parket bol zaplnený do
poslednej sekundy hudby.
Handlová a tie� Sklené Teplice sú mojou
srdcovou zále�itos�ou. Ako malé deti so
sestrou, sme tam chodievali k starèekovi a
starenke. Z otcovej strany bolo v rodine
viacero baníkov. A tak mi bolo tie�
sympatické, keï som sa dozvedela, �e
mládenci pri vchode, ktorí ka�dého vítali a
dávali na ruku country−náramok, boli bývalí
baníci. Ve¾a chodíme na country akcie v
Bratislave, ale aj napr. do Stupavy na
Stupavský širák, Kamenný mlyn pri
Malackách, Pieš�anská lodenica ... atï. Všetci
z našej country partie sme sa zhodli, �e akcia
COUNTRY TRH 2008 bola výnimoèná, èo sa
jedná kvalitou úèinkujúcich, atmosférou,
krásnym prostredím, proste samé plusy. Ešte
aj poèasie ste zabezpeèili, �e z nebíèka
nespadla ani slzièka a sprievodné akcie a Deò
pre rodinu prebehli k spokojnosti všetkých
zúèastnených.
Tance skupiny Sillmarion boli uká�kou
dokonalosti. Skoro bolo problémom sledova�
rýchlos� „dupkania“ nôh na taneènom
parkete.
Ešte raz Vám milý náš country riadite¾
Vladislav Horváth ïakujeme, �e vïaka Vám a
vïaka ka�dému, kto sa podie¾al na
organizovaní festivalu, sme pre�ili krásny
víkend a dúfame, �e podobnú akciu
zorganizujete aj v budúcnosti. A to by sme sa
akcie COUNTRY TRH 2009 z Bratislavy
zúèastnili v ove¾a väèšom mno�stve.
�eláme Vám ve¾a úspechov v organizovaní
podobných akcií.

Soòa Macejáková
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