
 

 

Ahoj kamarádi, 

košatý strom je hudební styl, který lze souhrnně označit jako country & western music. Menšinový žánr 

oblíbený u většiny posluchačů, tak se mnohdy odborníky označuje. Toto na první pohled nelogické spojení 

má ale svoji přísnou logiku. 

Country music lze obecně přeložit jako hudba lidová, kterou taktéž v kolébce svého vzniku je. Zahrnuje 

prvky všech nejrůznějších hudebních stylů, kterou si sebou přinášeli novodobí osadníci osidlující americký 

kontinent ze svých domovů za posledních 300 let.  

Zpívá o životě, lásce, přírodě či práci, o všech těch všedních radostech, které přinášel každý den tvrdé 

práce a nelehkého života v rozlehlých pláních, prériích či vysokých horách. Představuje tradiční hudební 

doprovody, styly, nástroje a pojetí, které se dnes jen přizpůsobily době a uchovaly si svou nezaměnitelnost. 

V našich krajích se country hudba velmi hluboko zabydlela a neodmyslitelně patří do života mnoha lidí. 

Stala se spojujícím prvkem pro všechny ty, kteří dnes vyznávají aktivní styl života spojený především 

s přírodou, kamarádstvím a potřebnou dávkou romantiky.  

Doba se mění, možností, jak trávit volný čas je čím dále více. Je to dobře, ale všechny ty „vymoženosti 

doby“ nás mnohdy odcizují více, než si dovedeme přiznat. Ani sebelepší rozlišení našich počítačů či 

televizorů nedovede nahradit východ slunce s vůní pokosené trávy, hvězdné nebe nad hlavou či dým 

zapálených ohňů při večerní siestě. Sebekrásnější SMSka nenahradí pravý „chlapský stisk“, když zdravíme 

své přátele a kamarády. 

Všem těm, kteří o to budou stát, chceme nabídnout možnost se scházet a poznávat nové kamarády, 

prožít krásné chvíle v duchu, který mají zakořeněn hluboko ve svých srdcích.     

Nově vzniklý COUNTRY KLUB HALENKOVICE je určen především těm z Vás, kteří se nebojí vyrazit do přírody ať 

pěšmo, na kole či v lodi, sednout na koně či vylézt na skálu s báglem na zádech a kytarou v ruce.  

Zároveň je určen ale i všem těm z Vás, kteří si rádi posedíte a poslechnete krásné písně, které nám country 

muzika nabízí v příjemném prostředí a popř. si je zazpíváte s námi. Chceme nejen zpívat, ale i aktivně 

hudbu vnímat na řadě country bálů či hudebních festivalů, kterých se každoročně koná desítky, něco se 

dozvědět o jejich interpretech a této hudbě samotné, pozvat kamarády, aby nám zahráli či zatančili.  

Byli bychom velmi rádi, kdybyste se na hraní i aktivně spolupodíleli, tedy všichni z Vás, kteří byste si rádi 

zahráli s sebou, nenechávejte své nástroje zahálet a klidně je vezměte s sebou již na naše první setkání. 

Chceme využít nabídek nejrůznějších zařízení v našem okolí a prožít společné víkendy v duchu country. 

Chceme dát možnost i těm, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou opustit své domovy, ale přesto by rádi 

prožili třeba nevšední večer s country hudbou a kamarády přímo v obci. 

Vězte, že podobných klubů je celá řada, spolupráce s nimi a vzájemná výměna zkušeností či životních 

prožitků se přímo nabízí. Pomoci zde může i onen „dobrý sluha, ale zlý pán“ počítač a internet. Pomocí i 

jeho nástrojů bychom chtěli více sjednotit všechny ty z Vás, kteří o to budou stát.  

Vytvořením Country klubu Halenkovice  na stránkách www.kluby.cz bychom Vám chtěli nabídnout 

možnost zařazení do databáze členů s kontakty, které budete ochotni poskytnout a prostřednictvím 

internetu si předávat informace i mimo termíny setkávání klubu. Umísťovat na „nástěnku“ odkazy, 

v diskuzi přinášet poznatky a Vaše reakce na činnost klubu a realizované akce, dát k dispozici fotografie 

z činnosti atd. Pokud se podaří klub rozjet v plné síle, připravujeme vlastní webové stránky klubu, kde 

bychom podobné aktivity postupně přenesli. 

Přátelé, kamarádi, 

záleží jen na Vás. Pokud se nás sejde více, můžete pomoci založit novou tradici v Halenkovicích a zároveň 

vytvořit základnu, na které bude možno stavět. Rádi bychom zavedli tradici pátečního večerního hraní  

a zpívání při dobrém jídle a pití vždy přímo v obci. 

Začínáme 16. března 2010, úterý, v přísálí Kulturního domu Obecního úřadu v 18,00 hodin a chceme se 

zde scházet každé sudé úterý.  

Obsah těchto setkávání bude přizpůsoben zájmu a představám aktivních členů COUNTRY KLUBU 

HALENKOVICE  a „tvořen za pochodu“ tak, aby činnost klubu byla pro Vás co nejvíce zajímavá a přitažlivá.  

Děkujeme za Váš zájem, podporu a těšíme se na setkávání s vámi, nejlépe již při prvním termínu. Bližší 

informace najdete na www.halenkovice.cz, sledujte kabelovou TV obce, rozhlasové vysílání.  

Za všechny Vás zvou do svých řad zakládající členové COUNTRY KLUBU HALENKOVICE  


