Žiaci ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16
na Vinbargu, sa stretli s Ivanom Táslerom

Konečne nastal deň - D. Dňa 7.12.2013 sme sa zúčastnili na Vianočnom koncerte hudobnej
skupiny IMT Smile. A teraz pekne po poriadku. Koncertu sa zúčastnili len vybraní žiaci, ktorí mali
predovšetkým zásluhy za reprezentáciu našej školy v rôznych škálach. Takže, keď sme sa dozvedeli
všetko potrebné o ceste na koncert, mohli sme sa tešiť a snívať o tom, ako sa stretneme s Ivanom
Táslerom. Možno si poviete, aké naivné sú tie deti, že si myslia, že Ivan Tásler si pre nich po
vyčerpávajúcom koncerte nájde čas! Pre iných možno áno. Ale pre nás, keďže sme mali potrebné
kontakty na to, aby sme sa s Ivanom Táslerom aspoň na pár minút odfotili v zákulisí, nie. Asi
o 15.00 hodine sme vyrazili do Košíc. Šli sme mikrobusom. Cesta bola veselá, plná ešte
nenaplnených túžob. Po ceste sme sa zastavili v Auparku v Košiciach, kde sme sa snažili využiť
čas, ktorý nás delil od samotného začiatku IMT Smile. Potom sme sa presunuli do Steel arény
v Košiciach. Dostali sme biele papierové náramky na ruku, ktoré symbolizovali to, že máme voľný
vstup do areálu Steel arény. Mali sme výborné miesta na státie vo VIP zóne. Boli sme hneď pri
pódiu. V priestoroch Steel arény bol provizórny bufet, ktorý sme mohli navštíviť. Pred IMT Smile
vystúpila Katka Knechtová, čiže sme videli o jednu hviezdu naviac. Spievala krásne. Mnohí s ňou
tancovali, či spievali. Potom to prišlo. Skupina IMT Smile prišla na pódium a roztočili to, ako sa
patrí. Bola som príjemne prekvapená. Naživo zneli ešte lepšie, ako sme ich mali napočúvaných z
CD. Myslím, že aj samotná skupina IMT Smile si to užívala. Celé vystúpenie tiež spríjemnil
saxofonista Mário Garbera - GAPA. Všade panovala príjemná atmosféra a dobrá nálada. Všetkých
prítomných v aréne roztancovali a rozospievali. Koncert trval vyše dvoch hodín a my sme sa
príjemne spoločensky unavení presunuli do zákulisia. Nejaký ten čas sme tam počkali, ale nakoniec
sa Ivan Tásler s nami odfotil a rozdal podpisy. Okrem pekných zážitkov máme aj pekné fotky, takže
určite je na čo spomínať. Mikrobusom sme potom išli späť do Bardejova. Veľmi pekne sa chcem za
všetkých zúčastnených žiakov poďakovať p. učiteľke Mgr. D. Katušinovej, ktorá túto akciu
zorganizovala a p. učiteľke Mgr. J. Harčárovej, ktorá nás tiež na koncert sprevádzala.
A moje hodnotenie? Myslím, že tento koncert dopadol na jednotku s hviezdičkou, čiže oplatí
sa plniť svoje sny. Stačí uveriť, že sa to dá a úspech určite príde. Tento text pre vás napísala Laura
Chamilová, žiačka deviatej A na Základnej škole, Nám. arm. gen. Ludvika Svobodu 16 na
Vinbargu v Bardejove.

