
KECKOBÁL a KARNEVAL očima pořadatelky
Inspiraci jsem si dovezla ze zahraničí. Z toho důvodu všem vřele doporučuji cestovat. Pamatuji si to jako dnes, když jsem si užívala
jarního počasí v parku u Effelovy věže (prosím čti správně „efelovy“ – Francouzi a já „ajfelovku“ bytostně nesnášíme). Na tvz. chill
dorazila skupinka Francouzů, kteří byli velice elegantně oblečeni, ale na nohách jim svítili pestrobarevné kecky. Musím se přiznat, že
jsem tím byla doslova očarovaná. A věděla jsem, že tento neobvyklý „dress code“ určitě v budoucnu využiji. Ze začátku jsem v tomto
duchu uspořádala několik narozenin svých francouzských a italských přátel vč. svých. A posléze jsem toho využila i profesně a jako
event manager jsem vytvořila koncept na galavečer – resp. narozeninový večírek pro dceru miliardáře. Myslím si, že už nikdy šaty od
Gucciho, Louise Vuittona či Valentina podobnou extravaganci nezažijí. Po dvou smutných letech, kdy jsem se uchýlila domů a strávila
jsem klidné období mezi svými nejmilovanějšími, mě napadlo jednoho zimního večera s vidinou naděje na rozvolnění, že bych mohla
tento neokoukaný styl akce uspořádat i zde. I přes dobře míněné rady rodiny a přátel jsem poprosila Jirku Svobodu, aby mi dělal
sparing partnera, a hlavně jsem chtěla, aby celá akce byla pod záštitou bobrovského starousedlíka. Já už jsem spoustu let zběh z Brna.
S odstupem času se celé „komedii“ musím smát, ale nyní to zkusím celé detailně popsat. Oslovila jsem hudební skupinu Mayday,
protože jsem ji již domluvila i fotbalistům na pouťovou zábavu a přišlo mi, že to koncepčně dává smysl. Taky jsem s nadějí očekávala,
že „mlaďoši“ podpoří a nakopnou akci opravdu kreativně a budou vzory pro své fanoušky. Místo toho přišla ledová sprcha, když mi ji
propagovali jako „obyčejnou zábavu“. No nic. Co místní sokolovna? Ta byla 2 roky v neustálé rekonstrukci. Ovšem ve spolupráci s
městysem se nakonec podařilo dostat prostory sokolovny do použitelného stavu. Do toho mi hodil vidle Putin, když (mi) vyhlásil válku.
Ale z rozjetého vlaku už nelze vyskočit. Největším „nákopávačem“ pro mě byli sponzoři, kteří mě maximálně podpořili a patří jim můj
nejvřelejší dík. První a hlavní cena v hodnotě 10 tisíc korun byla dechberoucí plavba s výhledem na stověžatou Prahu. Věnoval ji
kapitán tělem a duší, cestovatel a ředitel plavební společnosti PRESIDENTIAL CRUISES, a.s. a můj kamarád PhDr. Štěpán Rusňák,
robotický vysavač věnovala žďárská firma Řádek stavební společnost s.r.o., stylový taburet s polštářkem Čalounictví Prokop a další
významné ceny věnovali např. Radek Jaroš, Jaroslav Neubauer a syn, Hospodářské potřeby Moravec - Luboš Pipa ml., certifikovaný
Style Coach™ a image maker – Veronika Marešová, Jaroslav Lempera, ADAM's BAR BISTRO (které je uvedeno i v Gastromapě Lukáše
Hejlíka) – Adam Smilek, EM MÓDA – Ing. Alena Balášová, fitnessové centrum TopFiguresFitness– Pavel Zahradník, SKI AREÁL OLEŠNICE
– Lubomír a Tomáš Rek, Relaxační masáže - Mgr. Petra Kočí, Jaroslav Malý, Balonový hotel Radešín, Roman Starý, Soňa Fleková DiS.,
Oldřich Konečný, Robert Štohandl, Nikol Hájková – Módní butik a solárium GLAMOURES ZR, Ing. Filip Kudiovský – Kudiovský a spol.
s.r.o., Jiří Svoboda a Jitka Gávelová, manželé Svobodovi, manželé Hořínkovi z benzínky a Městys Bobrová. Kecky.cz věnovaly poukaz na
nákup kecek a tento poukaz získal výherce soutěže „O nejlepší outfit s keckami“. Byla to opravdu „nabušená“ tombola a byla jsem na ni
právem pyšná. Dalším tahákem byly hamburgery s hranolky a domácí uzené. Musím říct, že jsem celkem gurmán a hamburger vůbec
nepatří mezi mé vysněné jídlo na talíři v restauraci. Ale tento hamburger byl doslova mňamózní. Musím pochválit Jirku Svobodu a
spolubojovníka Kapra ala Jirku Dostála. Žízeň byla veliká a naše zásoby ve 2 ráno byly mizerné, byť jsme vycházeli z přesných údajů ze
zábav a plesů uskutečněných v Bobrové a vše prodiskutovali s několika matadory v oboru. Ozvalo se mi několik lidí, jestli může o této
akci napsat článek, byla jsem doslova šokována a zároveň mile překvapena. Děkuji paní redaktorce za příjemný rozhovor pro jihlavský
deník.  A na závěr několik „perliček z natáčení“ aneb co Tě nezabije, to Tě posílí – kolem půl sedmé večer jsme nebyli schopni dostat
aparaturu do „nově zrekonstruované“ sokolovny a nikdy jsem nezažila větší stres a „rychlo“ akci pod názvem „výroba padacího mostu“,
auto plné balónku (cca 150 ks), které se rozhodlo nenastartovat a posléze přechodem mezi mrazem a teplem praskat, světla bez
elektřiny a neustále nedostatek drobných. ALE! Akce byla dle mého názoru vydařená. Nechyběla ani rvačka. Účast byla na Bobrovou
nad očekávání. Čekala jsem tedy větší podporu od Bobrováků, ale očividně zde stále platí přísloví pouze velká huba a sousedské právo
– za to skutek utek. Promiňte mi za tu nepříjemnou upřímnost. Nejvíce jsem si užila dobu příprav, která byla pro mě velice naplňující a
zároveň zbavující iluzí o Bobrové. Nakonec se mi otevřely nové dveře jinam, za což jsem v důsledku vděčná. Z celého srdce děkuji
všem, kteří na Keckobál dorazili a podpořili nás, své rodině a přátelům za obrovskou pomoc a podporu. Bez nich bych to nikdy
nezvládla. Děkuji.

Když jsem rodině a přátelům nadšeně začala popisovat své plány na Keckobál, tak se najednou začaly střádat dotazy na nějaký
„děckobál“. Ale největší zásluhu za karneval mají naše děti, které to vzaly velice zodpovědně a naslibovaly, jak budou pomáhat. A
opravdu své sliby dodržely. Přiznávám se, že jsem v minulosti v rámci lanového parku pořádala několik desítek akcí pro děti. A proto
jsem se rozhodla pro profesionální program. Wikiho svět můžete potkat na velkých akcích měst anebo ku příkladu v Olympii v rámci
animačních programů apod. Jeho programy jsou zábavné a jednoduše skvělé. Dlouho jsem čekala na potvrzení jeho účasti. A když mi v
emailu přistála zpráva, že může a hlavně přijede, radost byla namístě. Místenky na dětský karneval byla největší chyba, kterou jsem
udělala. Byly totiž za 2 hodiny vyprodané. Ale protože se mi pak ozvalo už jenom pár jedinců, měli jsme připraven záložní plán a
několik míst k rozšíření, ale že přijde tolik lidí, to jsme tedy nečekali. Museli jsme čelit spoustě dotazů, proč jsou všechny stoly
obsazené, a dokonce někdo jeden stůl obsadil a rezervaci tzv. ztopil! Protože jsme počítali účast podle místenek, tak jsme k tomu
uzpůsobili i tombolu. Mým cílem bylo, aby byl dětský karneval úplně jiný, než si pamatuji z dětství. Žádné pastelky, tužky, propisky,
sešity a jiné. To přenechám opět jiným. U mě prostě byly většinou hračky a zážitky. A z toho důvodu jsem oslovila své kamarády
podnikatelé, aby mi na karneval finančně přispěli a já mohla nakoupit tombolu podle svých představ. Asi historicky největší cena ve
velké tombole byla plavba lodí po Jadranu, kterou věnoval můj příbuzný z Makarské Nikola Šiljeg (jistě spousta z vás zná Gorana
Šiljega), posléze mě finančně podpořil např. Bohumír Sláma ze Žďáru nad Sázavou ze společnosti Robiot, manželé Němcovi z Čebína
Abc – Šrouby spol. s.r.o., Magarent s.r.o. z Brna a materiálně městys Bobrová atd. Díky nim vstupné za profesionální program a
tombolu plnou krásných cen mohlo vyjít na 80 Kč za osobu, nikoliv za 150–250 Kč jako kdekoliv jinde. Wiki připravil opravdu nevídaný
zážitek, Pavla Pokorná ho zdokumentovala, za což jí patří velký dík (fotky jsou na uložišti, ráda přepošlu link), děti ze školek a škol nám
nakreslily překrásné obrázky mimoňů, které byly vystaveny na zábradlí před vstupem do sokolovny, a které byly tak krásné, že jsme je
všechny museli ocenit. Párky v rohlíku nám mizeli jak pára nad hrncem a hranolky jsme nestačili smažit. Tatínci si dopřávali pivního
moku a celá akce probíhala ve velice dynamické a hezké energii. Akce pro děti jsou jednoduše radost, protože děti bývají těmi
nejvděčnějšími návštěvníky. Jediné, co k dokonalosti chybělo, byly chybějící schůdky na podium, protože jsem občas měla strach o
bezpečnost dětí. Ale animátoři byli profíci a vše si perfektně pohlídali. Účast byla veliká i z řad Bobrováků, za což jsem velice vděčná. A
moc mě to potěšilo. Wikiho jsme obdarovali uzeným a byl natolik nadšený, že ještě napsal email, kde mi poděkoval za pozvání a za
hezký servis. Mám v hlavě několik akcí pro děti, které bych chtěla v budoucnu uskutečnit. Nejvíce si vážím těch, které podpořili a
zúčastnili se obou akcí, jsou to moji „heros“. Když jsme uklidili, umyli celou sokolovnu a vyprali a složili asi bambilion prostěradel, přišla
kýžená blaženost, že je vše za námi, a že jsme to jako praví účastníci Survivoru zvládli.          
  
Jitka Gávelová




