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INZERCE - NEMOVITOSTI:
• Hledám ke koupi dÛm
na Blanensku.

Tel.732 755 904

• Koupím byt na investici. Tel.721 466 406
• Koupím dÛm/chalupu
Boskovice – Letovice.

Tel.774 193 566

POJëTE S NÁMI PLNIT SNY - Leto‰ní
roãník You Dream We Run se blíÏí

Organizátorem charitativní akce s názvem „You Dream We Run” je spolek
Prosen, jehoÏ pﬁedsedy Romana Janãiara jsem se zeptal:
Pane Janãiare, pﬁedstavte prosím ãtenáﬁÛm ListÛ regionÛ tento charitativní projekt,
kter˘ pomáhá hendikepovan˘m lidem.
Akce s názvem You Dream We Run, tedy
v pﬁekladu Vy sníte, my bûháme, je sportovnû
spoleãensk˘ podnik, z jehoÏ v˘tûÏku jsou hrazeny náklady na uskuteãnûní pﬁání, „snÛ”, postiÏen˘ch dûtí i dospûl˘ch v na‰em regionu.
Pilíﬁem této akce je 24 hodinov˘ ‰tafetov˘ bûh druÏstev. Nejedná se v‰ak o závod
v pravém slova smyslu, úkolem úãastníkÛ je
pouze udrÏet ‰tafetov˘ kolík na oválné dráze
po dobu 24 hodin. DruÏstva mohou vytvoﬁit
skupiny pﬁátel, spolupracovníkÛ, studentÛ;
prostû kdokoliv je ochoten pomoci, mÛÏe se
zapojit. DruÏstvo mÛÏe mít jak˘koliv poãet
ãlenÛ od 2 v˘‰e.
Je pﬁipraven také bohat˘ doprovodn˘ program; vystoupí hudební skupiny O5
a Radeãek, Akcent, Jindra Holubec
y Amigos, zpûváci Pavel Callta, Jakub
Nesnídal, dále Ïonglérská skupina KNOCK
– KNOCK, skupina NO GRAVITY, kouzelník a iluzionista Ondﬁej Soukup.
V˘tûÏek akce je generován z prodeje triãek, které si zakoupí kaÏd˘ úãastník bûhu,
pﬁípadnû i kdokoliv dal‰í, a z prodeje upomínkov˘ch pﬁedmûtÛ.
Mezi kolik hendikepovan˘ch bude v˘sledná ãástka rozdûlena?
Letos se pﬁihlásilo 6 dûtí a 6 dospûl˘ch se
sv˘mi „sny”. Poﬁadí, v jakém se budou sny pl-

Kromû pﬁímého v˘tûÏku z akce dostáváte
také sponzorské pﬁíspûvky od firem i mûsta
Blanska. PovaÏujete tyto pﬁíjmy za dostateãné?
Samozﬁejmû jsme vdûãni za jak˘koliv
pﬁíspûvek, kter˘ napomÛÏe splnûní cíle na‰í
akce. Musím ale ﬁíct, Ïe míra podpory od firem i státu, jakou jsem poznal v Belgii a
obecnû vÛbec v západních zemích, je násobnû vy‰‰í, neÏ s jakou se setkáváme zde.
Nechci ale pﬁedbíhat, uvidíme, jestli leto‰nímu roãníku se podaﬁí splnit opût v‰echny
„sny”, i kdyÏ se jejich poãet v˘raznû zv˘‰il.
Nestavíme akci na sponzorech, ale na samotn˘ch lidech. Chceme je nauãit pomáhat
tûm, kteﬁí to potﬁebují a nespoléhat se, Ïe to
za nû udûlají sponzoﬁi.

Roman Janãiar bûhem startu loÀského roãníku You Dream We Run.
nit, bylo dne 17. bﬁezna vylosováno na blanenské radnici za úãasti starosty mûsta Blanska
Mgr. Ivo Poláka. O tom, kolik snÛ bude naplnûno, rozhodnou úãastníci akce; tedy jejich poãet.

Kolik „snÛ” se podaﬁilo splnit loni?
Loni pﬁihlásilo svá pﬁání 5 hendikepovan˘ch a úãastnilo se více neÏ 800 bûÏcÛ;
z celkového v˘tûÏku, kter˘ ãinil cca 140 tisíc Kã, se podaﬁilo splnit v‰echny sny a je‰tû zaslat dary Domovu Olga na vybavení stacionáﬁe a Z· speciální v Blansku pomÛcky
do v˘uky. Letos je ov‰em pﬁihlá‰eno víc
„snÛ”, takÏe jsem sám zvûdav, kolik se podaﬁí uskuteãnit.
Pane Janãiare, jak jste na my‰lenku
uspoﬁádat tuto charitativní akci pﬁi‰el?
Já jsem voják z povolání, po absolvování
rÛzn˘ch mezinárodních misí jsem se dostal do
Belgie, na velitelství NATO. Právû tam jsem
se setkal s poﬁádáním podobné akce s názvem
Make A Wish; po návratu mû napadlo zkusit
zorganizovat nûco podobného i u nás. Moje
pﬁítelkynû pracuje s lidmi postiÏen˘mi autismem, máme tedy k této oblasti blízko a víme,
jak dÛleÏitá je materiální podpora.
První roãník této akce probíhal v roce
2013 v Brnû, mûl podporu vojenského velitelství a úãastnili se ho hlavnû studenti
Univerzity obrany. JelikoÏ v Blansku trénuji

☎ 606 931 795

pﬁípravku ve fotbalovém klubu, domluvil
jsem se s tehdej‰ím starostou panem Ing.
Toufarem a stejnou akci jsme v témÏe roce
uspoﬁádali i v Blansku.

roãník V

KdyÏ se dívám na v˘ãet úãinkujících v doprovodném programu, tak zﬁejmû nemalá
ãást prostﬁedkÛ je urãena na honoráﬁe vystupujících, je to tak?
VÛbec ne, my vÏdy oslovíme populární
umûlce (napﬁíklad prvních 20 ze Zlatého slavíka) s Ïádostí o vystoupení na této akci bez
nároku na honoráﬁ. Jediné co vystupujícím
hradíme, jsou cestovní náklady. Loni takto
vystoupil zdarma napﬁíklad i populární
Michal David.
SnaÏíme se minimalizovat náklady na
organizaci akce co nejvíc; ostatnû na na‰ich
webov˘ch stránkách je také link na transparentní úãet u Fio banky, kde si kdokoliv mÛÏe na‰e pﬁíjmy i v˘daje ovûﬁit.
Nakonec prosím ﬁeknûte to nejdÛleÏitûj‰í – kdy, kde a jak je moÏno se pﬁihlásit.
Leto‰ní roãník ‰tafetového bûhu You
Dream We Run se bude konat v pátek 10.
a sobotu 11. ãervna na stadionu ASK na
Ml˘nské ulici v Blansku. Slavnostní zahájení je naplánováno na 15 hodin, start ‰tafety
na 16 hod. Registrace druÏstev je moÏná do
konce kvûtna pﬁes emailovou adresu:
ydwr.blansko@seznam.cz. Mnoho dal‰ích
informací naleznou zájemci na na‰ich stránkách: www.youdreamwerun.cz.
Pane Janãiare, dûkuji za informaci a pﬁeji hodnû zdaru ve Va‰í zásluÏné ãinnosti.
Petr Hanáãek

jsou mediálním
partnerem akce
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