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PLNÍME SNY

nejen bojovníkům
a bojovnicím…
Dostali jsme do redakce tip na nový
projekt, který se u nás pomalu rozjíždí.
Posuďte sami. „Jste instruktorem nebo
trenérem bojových umění či sportů?
Potřebujete najít nové klienty a zákazníky
do svého dojo nebo gymu? Je pro vás
důležitá vaše prezentace a reklama vás
a vaší činnosti? “ Tak začíná úvod do nové
nabídky na našem česko-slovenském trhu.
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Antonín Grů

Pozvali jsme si člověka, který
s projektem přišel a může nám
ho tedy zasvěceně přestavit.
Jeho jméno je Antonín Grůza
a na poli bojových umění se
pohybuje již řadu let.
Pane Grůzo, popište našim
čtenářům, jak jste se
k tomuto nápadu dostal.
Co bylo na začátku?
„Inspiroval jsem se v zahraničí,
kde podobné projekty fungují,
již řadu let. A díky omezení,
a skoro zastavení činnosti pro
covid-19 se vše paradoxně
urychlilo a nastartovalo. Službu
jsem pojmenoval „Plníme sny“.
Jedná se v první řadě o to, pokusit se splnit sny, které mohou
bojovníci a bojovnice mít. A tyto
sny nebo přání se snažím vyplnit, popřípadě se je pokusím
zprostředkovat.“
Trochu tajemné… Můžete
nám to více přiblížit?
„Ano. Máte třeba zájem
o fotografii svého vzoru,
idolu, a to i s podpisem nebo
třeba věnováním. Chcete
udělat někomu radost k narozeninám nebo ke složení
mistrovské zkoušky či k zisku
titulu. Originálním dárkem pak
může být to, že váš oblíbený
sportovec – trenér – osobnost,
vám namluví krátkou, zcela
osobní, zprávu (gratulaci).
Aktuálně je nejvíce populární
a žádaná služba soukromé
lekce (hodiny) s osobností
dle výběru z nabídky. Můžete
tedy překvapit svého partnera
nebo partnerku a pořídit jim
skutečně nevšední a originální
zážitek.“
Jak to celé funguje v praxi?
„Na internetových stránkách

nabízím zájemcům a klientům poukazy/vouchery na
tři základní služby. Pojmenoval jsem je „sny“. Jsem totiž
přesvědčen, že v dnešní době
je velice důležité si plnit,
zvláště pak ty osobní, malé
sny, které nám přinesou radost
a povzbuzení. Inspiroval jsem
se stupni vítězů, je to jako ve
sportu. Máme zlatý, stříbrný
a bronzový sen.
ZLATÝ SEN
je individuální a osobní
trénink s osobností.
STŘÍBRNÝ SEN
krátké video, pozdrav
či přání nebo krátký hovor
přes sociální sítě.
BRONZOVÝ SEN
podpis či věnování
na fotografii od osobnosti
– sportovce/sportovkyně.
Platnost poukazů je od 6 do
12 měsíců od objednání. Máte
tedy dost času se těšit a dárek
si pak maximálně užít ve vámi
vybraném termínu.“
Pro koho je tato
nabídka určena?
„Jak se to vezme. V první
řadě je cílená na skupinu
začátečníků a laiků, kteří mají
ostych a potřebují povzbudit do začátku. To jsem totiž
potřeboval i já, když jsem se
sportem začínal v roce 1987.
Další segment jsou partneři,
kteří chtějí něčím překvapit
svoje drahé polovičky. Podobně jsou to rodiče, kteří chtějí
podpořit svoje děti, chtějí
je motivovat. Každý mladý

tíková
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Veronika Pa

člověk má svoji superstar,
ať už v hudbě, ve filmu, ve
sportu, v životě. No a my jsme
se zaměřili na idoly z oblasti
bojového umění a sportu.“
Pokud by se někdo z našich
čtenářů chtěl do projektu
zapojit jako ten, který bude
tím vysněným idolem?
Má nějakou možnost?
„Ano, určitě. Pokud jste
v bojových uměních či sportu
dosáhli určitého úspěchu
a nevadí vám trochu popularity a chcete být vzorem
pro ostatní, máte možnost se
zapojit, stačí nás kontaktovat
na e-mail
spoluprace@plnimesny.eu.
Obdržíte přesné informace
a manuál, jak postupovat.
Vše pak ošetříme smlouvou
a domluvíme se i na ceně vaší
odměny.“
Takže to není nějaká charita
nebo služba zdarma?
„Bohužel ne. To je realita
a současný svět. Vše něco stojí.
Je mi to líto, i když jsme o tom
nejdříve uvažovali. Skutečnost je taková, že je nereálné
fungování tohoto projektu
zdarma. Odměna jde tomu,
kdo službu realizuje. Naskakují
však i další položky např. na

reklamu, propagaci, dopravu
a další náklady s tím spojené.“
Na koho se můžeme
tedy těšit? Prozradíte
nějaká jména, se kterými
již spolupracujete?
„Služba je teprve na začátku.
Bohužel je poznamenaná
opatřeními kolem covidu-19,
a s tím spojenými omezeními a dalšími návaznými
okolnostmi. Aktuálně mimo
moji maličkost se do projektu
Plníme sny zapojila mladá
a nadějná bojovnice Dr.
Veronika Partiková – mistryně
světa ČR a Hongkongu v Kung
Fu, vicemistryně Evropy,
nositelka mistrovského pásu
v karate, amatérská zápasnice
MMA směřující k profidráze,
trenérka Kung Fu, sebeobrany
a fitness. V současné době
žije a působí v Hongkongu.
Myslím, že o ní ještě hodně
uslyšíme.“
Máte ve svém seznamu,
nějaká zvučná jména,
které známe z našeho
časopisu Bojová umění?
„Bohužel tady vás musím
zklamat. Pokud nemáme
podepsanou smlouvu o spolupráci, nerad bych jména zatím
zmiňoval. Projekt je nový a dali

jsme tedy osloveným partnerům čas na rozmyšlenou. Ale
ve hře jsou zajímavá jména jak
od nás, tak Slovenska, ale třeba
i z USA. Mohu zde uvést, že jsou
tam jak olympionici, tak mistři
ve svých oborech v Evropě i ve
světě. O všech jste již v minulosti v časopise psali.“
Ale vraťme se ještě k vašemu
projektu Plníme sny. Když
budu mít zájem jako
klient, co mám udělat?
„Na začátku musíte navštívit
web, který slouží jako
centrum nebo podobně
jako tržiště. Prohlédnete si,
zda vás něco oslovilo, zda
vás něco z nabídky zajímá.
Adresa je www.plnimesny.eu.
Pak už si vyberete svůj sen,
svoji oblíbenou osobnost.
Jako další krok si sen objednáte a popíšete specifika.
Po zaplacení objednávky
přes platební bránu obdržíte
potřebné informace a také
poukaz/voucher, který platí
půl roku nebo i celý rok. Pak již

nastupuje fáze, kdy se váš sen
začne realizovat.“
Kde vás lidé mohou
najít a kontaktovat?
„Mimo web, kde je vše
uvedené od A po Z, máme
svůj kanál na YouTube, kde
jsou všechny profily partnerů
projektu. Novinky najdete také
na Facebooku a Instagramu.“
Co vás čeká v budoucnu?
„Budu se i nadále snažit
lidem dělat radost a plnit jim
sny, jako se splnily v minulosti
mně. Budeme rádi, pokud se
nám ozvou noví potenciální
zájemci o spolupráci, a hlavně
noví klienti. Od toho se bude
odvíjet budoucnost projektu.
Jsem přesvědčen, že pro nás
to vše teprve začíná...“
Nějaké motto nebo motivace
na závěr rozhovoru?
„We make your dreams come
true. - Uskutečňujeme vaše sny.“
(RED)
Fotografie: archiv plnimesny.eu
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