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Starosta Blanska Mgr. Ivo Polák.

na studium na tehdej‰í Universitû Jana
Evangelisty Purkynû (dne‰ní Masarykova
universita). Po ukonãení studia jsem na-

stoupil jako uãitel do Z· ve Kfitinách a po-
zdûji, na základû v˘bûrového fiízení, jsem
pÛsobil jako zástupce fieditele na Z·
Erbenova v Blansku, která patfií k nejvût-
‰ím na okrese. Pak jiÏ následovaly zmínû-
né funkce v komunální a regionální politi-
ce. Po volbách v roce 2012 jsem aÏ do
konce loÀského roku pracoval jako mana-
Ïer ·kolícího a v˘cvikového centra u fir-
my Leti‰tû Brno a. s.

Vá‰ mlad‰í syn Martin úãinkuje
v punk-rockové kapele Dangers; zdûdil
hudební nadání po tátovi?

Rozhodnû ne, v tomto pfiípadû padlo
jablko daleko od stromu; já neumím ani
zpívat, ani nehraji na Ïádn˘ nástroj, ne-
znám noty. Pravda ov‰em je, Ïe hudbu
poslouchám velmi rád a ãasto.

Jaké Ïánry? Klasické skladatele?

Abych se pfiiznal, tak ve sv˘ch 56 le-
tech mû stále nejvíc oslovuje heavy me-
tal a hard rock; byl jsem s Martinem na
koncertu skupiny Green Day, coÏ je stá-
lice na svûtové punk-rockové scénû
a velmi se mi jejich vystoupení líbilo. Já
jsem vyrÛstal na muzice kapel Deep
Purple, Led Zeppelin a dal‰ích Ïánrovû
podobn˘ch; tomu odpovídá i moje sbír-
ka diskÛ, které si rád pou‰tím. Ze sou-
ãasn˘ch ãesk˘ch skupin bych zmínil
Chinaski; na jejich koncertech jsem byl
uÏ nûkolikrát.

Prozradíte také svÛj vkus v oblasti
literatury, filmu a divadla?

Jsem velk˘ filmov˘ fanda, moje sbír-
ka je skuteãnû poãetná. 
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Pane starosto, jaká byla Va‰e pro-
fesní kariéra pfied vstupem do vy‰‰ích
politick˘ch funkcí?

Po absolvování základní ‰koly jsem se
kvÛli velkému poãtu uchazeãÛ nedostal na
gymnázium, a proto jsem nastoupil do 
uãebního oboru mechanik elektronick˘ch
zafiízení v Metfie Blansko. Zaãátkem 70.
let to byl prestiÏní obor; elektronika se
boufilivû rozvíjela a odborníci byli zapo-
tfiebí. Po vyuãení jsem si doplnil vzdûlání
maturitou na Stfiední elektrotechnické prÛ-
myslové ‰kole v Brnû. V tomto období se
v Blansku zakládal oddíl vodního póla; je-
likoÏ jsem uÏ pfiedtím závodnû plaval, do
tohoto oddílu jsem pfiestoupil. Nûktefií
z m˘ch kamarádÛ z oddílu studovali tûles-
nou v˘chovu na pedagogické fakultû; díky
nim jsem zaãal tento smûr dal‰ího studia
zvaÏovat a nakonec jsem se také pfiihlásil
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej pracovních odûvÛ a obuvi •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

S poãátkem leto‰ního roku usedl do kfiesla starosty mûsta Blansko Mgr. Ivo Polák. Do funkce byl zastupitelstvem
jednomyslnû zvolen poté, co jeho pfiedchÛdce Ing. Lubomír Toufar ode‰el vykonávat funkci poslance do Poslanecké
snûmovny. Ivo Polák není novou tváfií na blanenské radnici; od roku 2002 byl 6 let ve funkci místostarosty. V roce
2008 byl zvolen do Zastupitelstva Jihomoravského kraje, od záfií 2010 byl námûstkem hejtmana Jihomoravského
kraje. Je pfiedsedou Okresního v˘konného v˘boru âSSD Blansko a místopfiedsedou Krajského v˘konného v˘boru
âSSD Jihomoravského kraje. Ivo Poláka jsem se zeptal:


