Fanynka od volantu
Víte o tom, že veškerou teoretickou výuku v autoškole můžete místo v učebně absolvovat doma online? Pomocí webových stránek si stáhnete výukové video, nejasnosti si pak prokonzultujete na skypu.
Autoškola se jmenuje Iveta NO PROBLEM, nachází se v Havířově a její majitelkou i ředitelkou je Iveta
Galatíková.
Jak jste přišla na to, že
budete provozovat
autoškolu?
Dostala jsem se k tomu vlastně
náhodou, a teď je tomu už třicet let,
co učím v autoškole. Už jako dítě
jsem ze zadního sedadla řídila naše
embéčko a hlásila otci, že vjel do
zákazu vjezdu. Takže se dá říct, že už
od malička mi vešlo řízení do krve.

Je to plus, když je v roli
učitele žena?
Ženské se někdy bojí chlapů – učitelů, já mám taky čtyři, ale jezdím
pořád. Moc mě to baví, je fajn, když
vás potka to, že zaměstnání je vaším
koníčkem. Je to ovšem pořád horší,
mladí se nechtějí v autoškole naučit
řídit, chtějí získat řidičák. A nechtějí si
uvědomit, že řidičem nebudou ještě
dlouho po skončení autoškoly. Stanou se jen přibližovateli z místa na
místo. Protože řidiči začátečníci jsou
naučeni jezdit většinou pouze ve
městě, kde se provádí výcvik, v mnoha autoškolách se nevyučuje vše to,
co se má, není na to cenový prostor.
To vše se podepíše na kvalitě výuky.

Dá se poznat dobrá
autoškola?
Dá, třeba i podle toho, kolik lidí ji
navštěvuje. Ale tuhle informaci nikde
nemáte. Další faktory jsou například
větší vozový park a taky doporučení,
komentáře a hodnocení na interne-

IVETA GALATÍKOVÁ, majitelka autoškoly NO PROBLEM.
tu. Existují však i autoškoly s velkým
vozovým parkem, které nemají vysokou úroveň.

Co říkáte na snahy
o vyšší sankce za
přestupky?
Určitě by to mělo smysl, protože
jsme bezohlední řidiči – za hranicemi
jezdíme slušně, ale doma se chováme
na cestách hrozně.

Vaše autoškola je
partnerem FC Baník
Ostrava. Jak k tomu
došlo?
Jsem z Ostravy a jsem fanynka FC
Baníku, osobně znám majitele pana
Ing. Václava Brabce, takže to mělo
přirozený vývoj. Na domácí zápasy FC
Baníku chodím pravidelně, prožít si
atmosféru na stadionu je něco jiného
než se dívat na televizi. Lidé zpohodlněli, sedí raději doma a klub podpořit
nejdou. Lístky jsou cenově dostupné,
ale raději utrácíme za nesmysly. Učím
dopravní výchovu v Bohumíně a
vidím, že problémy nastávají již u dětí,
všichni mají mobily, žijí ve virtuálním
světě a rodiče je v tom podporují.

Už byl vaším žákem
některý z fotbalistů
FC Baníku?
Bohužel ne, ale doufám, že se
tato situace v brzké době změní.

Co byste popřála
FC Baníku
k 95. narozeninám?
Především ať se v první lize
udrží. Vždyť zápasy s nejlepšími
jsou o něčem jiném než ve druhé
lize i pro fanoušky. Přeji mu, ať se
zase dostane na výsluní a naváže
na svou někdejší tradici, kdy patřil k absolutní špičce.
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