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O rok opäť
na Country trh

A je to za nami. Country trh 2009 v Morovne sa stal príjemnou spomienkou.
Spomienkou na stretnutia priateľov,
pekné pesničky – a vôbec, na príjemne
strávený víkend. Počasie nám prialo,
hoci to deň pred otvorením veru vyzeralo všelijako. V mieste konania sa strhla
zničujúca prietrž mračien. Takmer sme
si mysleli, že vlastnými slzami už len
dokropíme tú spúšť, ale všetko vyriešilo
slniečko, ktoré nás následne po zvyšok
festivalu neopustilo.
Na Country trh sme pozvali domáce
kapely, ak pravda, za domácu považujeme i českých Rangers. Je pozoruhodné, ako sa práve ich piesne vžili,
príjemne prekvapený som sledoval,
že sme si ich pospevovali všetci bez
rozdielu veku. Potešilo ma vystúpenie
handlovskej tlupy muzikantov na čele
s Maťom Machalíkom. Domnievam sa,
že práve takí by mali byť obyvatelia
každého mesta - spontánni, ak ich
bavia rodáci na pódiu. Nechcem tu
chváliť každú kapelu, napokon, boli ste
tam, takže viete a toto nie je hudobná
kritika... Nedá mi však nespomenúť
tanečnú skupinu Harlekýn. Aspoň pre
mňa najväčšie prekvapenie festivalu.
Profesionalita, prehľad, rozvaha =
jedinečný výkon a zážitok. A ešte jedno
zistenie mňa ako Nehandlovčana, resp.
Handlovčana srdcom. Deň pre rodinu
sa stáva pozoruhodným sprievodným
podujatím, ktoré svojou pestrosťou
a perfektnosťou účinkujúcich takmer
zatieňuje samotné hudobné dianie.
Súdim tak podľa ohromného záujmu návštevníkov, rodičov s deťmi.
Predpokladáme, že do budúcnosti túto
časť programu ešte viac prepracujeme,
zaslúži si to spolu s vami.
Country trh sa uskutočňuje za
významnej pomoci mesta Handlová a
primátora Ing. Rudolfa Podobu a my
veríme, že festival napĺňa poslanie, na
ktorom mestu záleží – priniesť jeho
obyvateľom na prahu prázdnin uvoľnenie. Nuž a na záver sa chcem poďakovať
Aťovi Horváthovi, riaditeľovi festivalu, že
jeho organizáciu tak bravúrne zvládol.
Sám viem, po koľko mesiacov festival
pripravoval a ako práve na ňom ležala
ťarcha zodpovednosti za jeho úspech
- aby z práce, ktorú so svojimi priateľmi
vynaložil, v nás zostali nezabudnuteľné
spomienky.
PETER GAŠPAR,
Country trh, dramaturg

Futbalový kemp ŠKF Baník
Handlová a partnerov klubu

sa so známymi osobnosťami zo sveta futbalu. Okrem iných to
boli aj Peter Černák, Boris Kitka, Miroslav Stoch, Martin Rusnák,
Martin Dobrotka, Braňo Obžera a Jakub Silvester.

ŠKF Baník Handlová, v spolupráci s Úradom vlády
a partnermi organizoval
v dvoch týždňových cykloch
(21.6. - 27.6.2009, 28.6.4.7.2009) futbalový kemp.
Realizáciou tohto projektu
sa snažili deťom umožniť
počas letných mesiacov
venovať sa nielen futbalu,
ale rozvíjať aj ich ďalšie
športové danosti, prispieť
k zlepšeniu ich fyzických
a mentálnych schopností
a motivovať ich okrem
rodiny a školy k ďalšej
životnej filozofii – k športu.
Kemp sa konal na štadióne
ŠKF Baník Handlová a
v areáli Hutira Relax Clubu.
Zúčastnilo sa spolu 40 detí,
ktoré boli vybrané z klubov
v rámci celého Slovenska. Denne absolvovali 2-3 tréningové
jednotky spestrené o výučbu tenisu, základov lezenia na horolezeckej stene a plávania. Účastníci kempu mali možnosť stretnúť

Kemp osobne navštívil aj splnomocnenec vlády pre mládež a
šport Dušan Galis, premiér SR Róbert Fico a bývalý reprezentant
a tréner Československa - Ladislav Petráš. O tréningový proces
sa staral tréner ŠKF Baník Handlová Ladislav Nagy.

