HRADROCK
Dva dni plné super hudby, zábavy a hlavne skvelej atmosféry a ľudí. Aj o tom bol náš Hradrock, ktorý
sa konal 12. a 13. júna na motokrosovej trati v Beckove. Dopadol na výbornú, až na pár nedostatkov,
za ktoré by sme sa chceli ospravedlniť. Prvý deň prebiehal za super počasia a od poobedňajších hodín
si mohli prísť na svoje aj tí najmenší, pre ktorých skvelé učiteľky a deti zo ZŠ Beckov pripravili
zábavný program a zaujímavé súťaže. Napriek páliacemu slnku sa deti bavili a súťažili naplno. Vo
večerných hodinách sme na pódiu uvítali skvelého DJ Wampa, ktorému by sme sa chceli veľmi pekne
poďakovať za jeho ochotu, dobrosrdečnosť a chuť podať pomocnú ruku pri každej akcii, ktoré nám
pomáha stvoriť aj so svojou priateľkou Sisou. A nie len dobrosrdečnosť je jeho silná stránka. Výber
tých najlepších pesničiek mixoval až do ranných hodín. Druhý deň podujatia prebiehal v rockovom
štýle. Na pódiu sa vystriedalo 5 kapiel ako The band of people, Joe a Jack (s nich iba Jack), Cobe,
Punková knedla a na záver Becface. Všetky tieto kapely podali super výkon a niektoré si našli aj
nových fanúšikov. Týmto by sme sa chceli poďakovať taktiež kapelám za ich super šou, ktorú na
pódiu vytvorili. Špeciálne poďakovanie patrí kapele COBE, ktorej členovia nám taktiež veľmi
pomohli. Ďakujeme aj všetkým zúčastneným, ktorí prišli a zabávali sa. Týmto sa presuniem k
ďakovačkám ľuďom, ktorí nám vypomohli s organizáciou. Veľké ĎAKUJEME patrí celému
hasičskému zboru, ktorí nám areál strážili vo dne aj v noci a hlavne vďaka patrí Peťke a Marekovi
Šutovským, ktorí prišli s týmto nápadom strážiť celé dianie podujatia a zorganizovali veľkú skupinu
dobrovoľníkov a neustále boli v strehu. Ďakujeme vám. Ďalšia veľká vďaka patrí Petrovi Čiklovi,
ktorý nám ochotne zapožičal celý areál na podujatia, aj stany, nádrže s vodou a oplotenia. O
občerstvenie sa staral pán Milan Nožina s rodinou, ktorého klobásky a cigánska rozvoniavali po celom
okolí. Pán Nožina, ďakujeme. Veľké ďakujem posielame starostovi obce Beckov Ing. Jánovi
Križanovi a pani Ježovicovej za obecné pódium a zvukovú aparatúru, vďaka ktorej bolo kapely počuť
až do dediny. Pánovi riaditeľovi ZŠ Beckov Mgr. Jozefovi Pekarovičovi, učiteľke Mgr. Martine
Striežencovej a jej sestre Ľubke Babulicovej a všetkým deťom, ktoré nám s akciou pomohli taktiež
veľmi pekne ďakujeme za veci požičané zo školy, za ochotu a výpomoc s programom pre deti a
strávený čas v tom piatkovom „horku“. O elektrickú energiu sa nám postaral Milan Tománek a celý
Armyklub, ktorým taktiež veľmi pekne ďakujeme. Špeciálne poďakovanie by sme chceli venovať
chalanom, bez ktorých by celé podujatie nešlo, a tými sú Peťo Vazovan, Michal Fiala, Lukáš Škarka a
Daniel Páleník. Spoločná vďaka patrí týmto ľuďom, ktorí nám s akciou pomohli hocijakým spôsobom:
Dominik Pacek, Oliver Tekula, Daniel Páleník, Gulášmajster Pavol Bánovský, Kristína Bánovská, ujo
Ľubo Martiš (ktorý objavil Joa do dvojice Joe a Jack), Michal Fiala, Dorka Pienčáková, Daniel
Poláček, Martin Fiedler, Juraj
Filáček, Sisa Zlatovská, Michal
Vavruš, Peter Gába, pán Čaňo,
Tomáš Čikel.
To by bolo asi všetko, ak som na
niekoho zabudol, ospravedlňujem
sa. A na záver patrí jedna z
najväčších pochvál a veľmi veľká
vďaka človeku, ktorý to so mnou
ťahal od samého začiatku až po
úplný koniec. Tou osobou je
Dominik Pacek, ktorému by som
udelil zlatú medailu za jeho
ochotu,
pomocnú
ruku
a
obetovaný nielen čas pre toto
podujatie. Všetkým veľmi, ale
veľmi pekne ďakujeme a zároveň
by sme vás chceli všetkých
srdečne pozvať na zimnú edíciu
Hradrocku, o ktorej budeme časom informovať.
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