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Kulturní dům Hlučín

Jako netradiční a voňavé by-
lo Koláčobraní nejčastěji pre-
zentováno, když se snažilo při-
lákat prostřednictvím místního 
tisku potenciální návštěvníky. 
Kulturní centrum Hlučín se 
zasadilo o to, aby se na jed-
nom místě, v Kulturním domě 
v Hlučíně, sešli pekařští mistři 
z obcí na Hlučínsku a prezen-
tovali své výrobky.

A v neděli 20. dubna se před 
pokladnou Kulturního domu 
skutečně rojily davy návštěv-
níků. Úderem třinácté hodiny 
byl všem umožněn vstup do 
prostor předsálí v prvním patře 
a v tom okamžiku začínal hon 
na koláče s tou nejpoctivější 
recepturou.

V sále byla možnost konzu-
movat zakoupené výrobky při 
lahodné kávě a ještě lahodnější 
hudbě kapely Hlučíňanka pana 
Hrubého. 

Hodnota zakoupené vstu-
penky v sobě navíc ukrývala lá-
kavou možnost, vyhrát některý 
z dárkových balíčků věnova-
ný zúčastněnými pekařstvími. 
Na tři návštěvníky vylosované 
ze všech prodaných vstupenek 

čeká v Kulturním domě fo-
tograf ická publikace Kronika 
jednoho roku.  

Jen prázdné krabice vylo-
žené papírem si z Kulturního 
domu po hodině prodeje od-
váželi pekaři z Píště, Bolatic, 
Šilheřovic, Petřkovic a Dolní-
ho Benešova.

Nebylo možné přeslech-
nout údiv v hlase Miroslava 
Houžvičky, vedoucího Kultur-
ního domu, když oznamoval 
improvizované změny v progra-

mu úměrně s počtem prodaných 
koláčů. Došlo mimojiné i na 
tanec a soutěže v prokousávání 
se frgálem k jeho středu.

Je víc než zřejmé, že první 
ročník naplnil nadmíru očeká-
vání pořadatelů.

Jako ochutnávku z ročníku 
druhého můžeme chápat příslib 
hudby, která by oslovila širší 
řady posluchačů a snad také ví-
ce pečiva, aby se dostalo i na ty, 
kteří přicházeli letos takříkajíc 
„s křížkem po funuse“.

Zastupitelstvo obce Hať na 
svém 8. zasedání dne 12. 3. 2008 
rozhodlo vydat předběžný souhlas 
k uzavření smlouvy se společností 
Wind Energy Systems CZ, s.r.o. 
se sídlem v Boskovicích. Tato 
společnost má s obcí spolupra-
covat při realizaci projektu, v je-
hož rámci by se na katastru obce 
vystavěly dvě větrné elektrárny 
o výkonu 2 MW. 

Podmínky, které si obec 
v návrhu smlouvy klade, spočí-
vají v omezení počtu elektráren 
na dva kusy. Dále pak v tom, 
že příspěvek, který bude obci za 
provoz elektráren náležet, se bu-
de navyšovat o inflační růst a za 
opožděné platby bude moci obec 
vyžadovat sankce.

Větrné elektrárny by měly stát 
v lokalitě Příční cesty. Výška sta-
toru má činit 100 metrů, průměr 
rotoru 92 metrů. 

Obec jednoznačně kladně 
hodnotí finanční přínos do roz-
počtu. Obecně se mezi další vý-
hody větrné energie počítají nízké 
provozní náklady, nevyčerpatel-
nost tohoto zdroje energie. Větr-
né elektrárny vyrábí čistou energii 
bez exhalací, odpadů. Devastace 
krajiny je tématem diskutabilním, 
často se poukazuje na fakt, že 
elektrárny na vysokých tubusech 
narušují krajinný ráz. Větrná 
energie však aktuálně představuje 
nejrychleji rostoucí světový zdroj 
energie.

Tématem, které je pro výstav-
bu větrných elektráren často li-
kvidujícím, je hluk. Ten by v Ha-
ti mělo eliminovat umístění ve 
vzdálenosti 800 metrů od obce. 

Definitivní rozhodnutí ohled-
ně výstavby a provozování vě-
trných elektráren v obci Hať se 
očekává na červnovém zasedání. 
Občané se mohou zapojit do dis-
kuse k této problematice a to jak 
písemnou formou, tak osobně na 
obecním úřadě. 

Paintball club Kobeřice Vám 
na svém hřišti nabízí jedinečný 
paintballový zážitek podpořený 
kvalitním hracím vybavením, 
maskovacími oděvy a nevyčpě-
lou atmosférou.

Naše hřiště se nalézá 5 km 
od Opavy.

Přijďte si prožít zápal bi-
tvy se svými přáteli, spolupra-

covníky či kolegy! Dobývejte, 
braňte, inf iltrujte, zajišťujte 
a vyhrávejte! Najdete v sobě 
odvahu stát se novodobým gla-
diátorem?

Pokud ano, kontaktujte nás!

Těšíme se na Vaši hru 
www.paintbal lkoberice.cz 

Halfar

Koláčobraní - Koláče do posledníHo rozebrány…

paintball club Kobeřice
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Ryby na květen
11. den - celý den je průměr-

ný
12. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
13. den - velice dobrý do 13.00 

hodin
14. den - špatný den
15. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
16. den - velice dobrý do 15.00 

hodin
17. den - docela dobrý od rána 

do šera
18. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
19. den - celý den je průměr-

ný
20. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
21. den - docela dobrý od 

10.00 do 15.00 hodin
22. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
23. den - docela dobrý od rána 

do šera
24. den - je dobrý zrána prů-

měrný po poledni
25. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
26. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
27. den - velice dobrý do 13.00 

hodin
28. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
29. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
30. den - docela dobrý od rána 

do šera
31. den - průměrný zrána, 

docela dobrý po poledni
Ryby na červen
1. den - je dobrý zrána docela 

dobrý po poledni
2. den - velice dobrý do 13.00 

hodin
3. den - docela dobrý od 10.00 

do 15.00 hodin
4. den - průměrný zrána, do-

cela dobrý po poledni
5. den - velice dobrý do 9.00 

hodin
6. den - špatný den
7. den - docela dobrý od rána 

do šera
8. den - špatný den

Petrův zdar

rybáři, pozor!
Měsíc květen nás určitě potě-

ší nejen rozkvetlými stromy, ale 
hlavně na okrasné zahrádce růz-
nými jarními květinami a kve-
toucími okrasnými keři. Tato 
doba nás táhne na zahrádku ob-
divovat tu krásu přírody a záro-
veň hodnotíme to, jak jsme se my 
podíleli naší práci a snahou, aby 
jsme potěšili jak sami sebe, tak 
také sousedy a přátele. V první 
polovině května musíme hlav-
ně pamatovat ošetřit dokvétající 
švestky proti pilátce švestkové. 
Určitě vám nemusím připomínat 
čím, ale raději vám osvěžím pa-
měť a připomenu ZOLLONE 
nebo SUMITHION-SUPER. 
Toto ošetření je velice důležité. 
Kdo jste ještě nestačili naroubo-
vat jádroviny, tak můžete ještě 
pokračovat i v květnu a to hlavně 
roubování za kůru, neboť v tuto 
dobu proudí míza naplno a rouby 
se dobře ujímají. Pak vás to bude 
zase více táhnout na zahrady ob-
divovat jak jsme byli úspěšní a jak 
se krásně rouby ujaly.

V květnu už pamatujte uvol-
nit roubovací pásky u švestek, 
které jsme roubovali v březnu, 
ať nám nezaškrtí rouby. Začát-
kem května po třech zmrzlých 
už můžeme vysazovat truhlíky 
muškáty, a ostatními květinami. 
Také můžeme tyto květiny mno-
žit řízkami.

Ošetřujte také odkvetlé jádro-
viny proti obaleči a to ve druhé 
polovině května. Proti tomuto 
škůdci je mnoho ochranných pro-
středků, které spolehlivě tohoto 
škůdce zničí. Můžeme použít ně-
který z. těchto prostředků: Ak-
tellic-50, EC, Calypso-480 SC, 
Decis f low 2,5, Karate zeon 5 
SC, Mospilan 20 SP, Nurelle D, 
Reldan 40 EC, Talstar 10 EC. 
Tyto postřiky můžeme opako-
vat ještě v červnu až do srpna, 
podle napadení a podle počasí. 
Na mšice můžeme použít také 
RELDAN, 40 EC. Proti květo-
pasu jste určitě zasahovali v břez-
nu a dubnu. Proti strupovitosti 
použijeme některý z těchto pří-
pravků: Baycor,  25WP, Delan, 
700 VDG, Dithane, DG, Di-
thane Neo Tec, Hattrik 50WP, 
Merpan 80 WG, Novozir MN, 
Polyram WG, Rubigan 12EC, 
SCORE 250 EG. Toto ošetření 
se provádí v době duben-červen 
a podle signalizace. Je třeba dů-
kladně a často kontrolovat stromy 
a hned v začátku napadení zasáh-
nout. Můžeme také stále vysazo-

vat okrasné stromky a keře, ale 
jen ty, které jsme koupili v kvě-
tináčích, toto se týká také sázení 
thůjí na živé ploty, nebo listnatý 
ptačí zob. Kdo jste nestihli po-
hnojit ovocné stromky v březnu, 
tak toto můžeme provést ještě 
i v květnu a později postřikem 
hnojení na list.

Koncem května a v první po-
lovině června jak tento článek je 
určeny už můžeme u ovocných 
stěn a to hlavně u jabloní ohýbat 
větévky a tím zamezit silnému 
růstu a kolem 15. června už ta-
ké můžeme větévky zalamovat. 
Zlomíme tam, kde už je větévka 
zdřevnatělá a necháme viset na 
stromku. Teprve asi v srpnu, kdy 
už je větévka suchá, tuto odstřih-
neme a pozorujeme, že poslední 
pupen po zalomení má jen krát-
ký přírůstek, nebo je ukončen 
květním pupenem. Toto je další 
způsob zastavení, nebo zmírnění 
bujného vzrůstu. Další způsob, 
který se provádí po 15. červnu je 
ohýbání větviček do vodorovné, 
nebo převislé polohy, čímž také 
zpomalíme bujný růst a přinutí-
me stromek k nasazení květních 
pupenů. Znovu vás upozorňuji, 
že stromek, který velice bujně 
roste nehnojíme dusíkem.

Koncem 15. června už mů-
žeme vytrhávat narůstající vlky 
u těch jádrovin, které jste řezali 
jarním řezem. Znovu připomí-
nám, že jarní řez se dělá u těch 
odrůd, kde potřebujeme podpořit 
růst. Nebo můžeme použít pro 
obnovu dřeva u ovocných stěn. 
Kdo dělá letní řez u jádrovin, 
tomu se dostává také více slunce 
do koruny stromů a ovoce lépe 
vybarvuje.

Pěstitelé kaktusů, kteří vysé-
vali semena v létě loňského roku 
už můžou semenáčky vysazovat 
do malých květináčků a tím zase 
obohatí své sbírky, dále je ta-
ké vhodné období pro roubování 
kaktusů. U těch druhů, které 
netvoří semeníky tak tyto mu-
síme opylovávat štětečkem a to 
pylem stejného druhu, aby jsme 
získali semena. Ty kaktusy, které 
rostou v trsech, můžeme opatrně 
rozdělit a to tak, ať nepoškodíme 
kořeny. Když dostaneme nějakou 
odnož bez kořenů, tak tuto po-
stavíme do prázdného květináče 
na teplé místo ve skleníku a to tak 
dlouho, až se vytvoří malé bílé 
čekací kořínky a pak tyto teprve 
zasadíme do substrátu a pozdě-
ji začneme zalévat. Znovu stará 

rada, že kaktusy nezničíme su-
chem, ale nadměrnou zálivkou.

Pěstitele bonsají mají také na-
pilno s letním tvarováním rostlin 
a hlavně s pravidelnou zálivkou. 
Rostliny v malých miskách rych-
le vyschnou a proto je dobře si 
zvyknout na namočení misky do 
nádoby s vodou a pak nemusíme 
zalévat každý den ale jen třeba 
jednou za týden znovu misky na-
močíme. Tento způsob je nutný 
hlavně když dáváme bonsaje na 
výstavy, kde jsou někdy i týden 
bez pravidelné zálivky.

Na skalce a okrasné zahrád-
ce stále sledujte odkvetlé rostli-
ny, hlavně u okrasných stromků 
a keřů a odstraňte tvořící se se-
meníky a později také zakracujte 
tvořící se nové výhony ať udržíte 
rostliny v nízkém a hustém tvaru. 
Ty rostliny, které se hodně zahuš-
ťují, musíme prořezávat.

Další musíme celé léto za-
štípávat a tvarovat. U borovic 
nezapomeňte zalamovat tvořící 
se nové přírůstky. Toto můžeme 
provádět také u černé borovi-
ce, kde dosáhneme krásný hustý 
tvar. U modřínů budeme zakra-
covat asi dva, až třikrát za letní 
období. Tam, kde chceme utvořit 
tvar koule tam je toto zakraco-
vání velice důležité. Kdy a jak 
tvarovat živé ploty s tújí, nebo 
ptačího zobu vám zase poradím 
v červnovém čísle.

Také dodržujte termín stříhá-
ní révy vinné po odkvětu a také 
přihnojení na list. Kdo pěstuje 
víno ve skleníků, tak toto musí 
provádět už asi v polovině května. 
Když píší tento článek a je konec 
dubna, tak mám ve skleníku už 
květní stvoly a mladé výhony už 
mají délku kolem 40 cm. Ven-
ku teprve začíná rašit a zvětšovat 
pupeny. Také zralost ve skleníku 
je dříve o 3 týdny až jeden mě-
síc. Když máte víno ve skleníku 
i venku, tak máte prodlouženou 
sklizeň. Ve skleníku také netr-
pí plísní, neboť tato se šíří ze 
vzduchu. Je také velice důležité 
hnojení po celou vegetační dobu 
a to jak zálivkou, tak také hnojení 
postřikem na list.

Jestli poslechnete mých rad, 
tak se můžete těšit s dobré úrody 
a potěšeni vám udělá i okrasná 
zahrádka. 

Ať se vám všechno podaří a ať 
máte jen samé potěšení z vaší 
práce na zahrádce.

Toto vám přeje
Erich DUXA z BOROVÉ

nejKrásnější měsíc na zaHrádce
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Milovat, to neznamená jenom lásku, to je především…
        Saganová
VODOROV NĚ: A. Vlny (nář.); kopa (nář.); doutnák (nář.). B. 

Značka objektivů; vůně; zkratka Karlovy univerzity; SPZ Olomouce. 
C. Značka počítačové techniky; osobní zájmeno; lichocení; ukazovací 
zájmeno. D. Dřívější platidlo Lotyšska; město karnevalů; znechucení; 
římská 5. E. Planetka; iniciály režiséra Gedeona; chemická značka 
neptunia; Organizace spojených národů; část lodi. F. Ruský souhlas; 
začátek abecedy; nula; ryba; popěvek; snad. G. Chemická značka hli-
níku; smetanové trubičky (nář.); snížený tón. H. Jeden ze smyslů; holič 
(zast.); část kabátu.

SVISLE: 1. Vypadat (nář.). 2. Dýka; římská 51. 3. Značka sýra; 
nejzápadnější město; písmeno abecedy. 4. Státní pokladna; český herec. 
5. Invalida (nář.); samohláska; spojka. 6. Čokoládová hvězda; SPZ 
Litoměřic; předložka. 7. TAJENK A. 8. Značka kilometru; mužské 
jméno; citoslovce trubky. 9. Pochutina (děts.); kus trávy; hlt. 10. Značka 
margarínu; iniciály herce Lipského. 11. Chemická značka uranu; zpěv-
ný pták; značka energie; předložka. 12. Hudební značka; osypání. 13. 
Strop (nář.); členovec; se (sloven.).

Řešení tajenky zašlete na naši adresu do 25. 5. 2008. Vylosovaný výherce obdrží 200,-Kč.
Výhercem křížovky za duben je Stanislava Nová, Hlučín.                    Blahopřejeme.

česKo-polsKá přesHraniční spolupráce na HlučínsKu KVete 

K ř í ž o V K a

Přeshraniční spolupráce me-
zi Českou republikou a Polskou 
republikou je zabezpečována 
v rámci Iniciativy Společenství 
INTERREG IIIA.

Na jednotlivých opatřeních 
se může až 85% podílet Evrop-
ský fond regionálního rozvoje, 
který si klade za cíle zlepšo-
vat infrastrukturu, podporovat 
nová pracovní místa, rozvíjet 
turistiku zlepšovat životní pro-
středí. 

Při rozvoji příhraničních 
regionů jde mimo jiné o posilo-
vání dobrého sousedství a sou-
držnosti. Smyslem je, aby se 
ani státní hranice nestaly pře-
kážkou rovnoměrného rozvoje 
evropského prostoru. 

Čtyř partnerských obcí Hlu-
čínska, Píště, Hati, Šilheřovic 
a Krzyzanowic, se týká Ka-
lendář akcí na rok 2008, který 
shrnuje všechny plánované akce 
v rámci přeshraniční spoluprá-

ce. Nejbližší květnové akce kul-
turního rázu jsou pestré.

Květen přivítají v Hati na 
hudebním koncertu s názvem 
Hudba nezná hranic. V Píšti 
se tentýž den, 1. května, bude 
soutěžit ve střelbě malorážkou, 
koná se tam Memoriál B. Jun-
ga.

U příležitosti Dne matek 
vystoupí v Hati děti z polských 
i českých mateřských škol. Zá-
kladní škola v Hati ve dnech 
16. – 17. května oslaví školní 
akademií své 40. výročí. Me-
zinárodní noční soutěži hasičů 
budeme moci přihlížet v Píšti 
23. května. Zúčastní se druž-
stva mužů i žen.

Krzyzanowice zvou 23. a 24. 
května na koncert věnovaný 
vzpomínce na Franze Liszta 
a Ludwiga van Beethovena. 
Tento hudební zážitek bude 
možné vstřebávat v kostele sv. 
Anny v Krzyzanowicích. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H program Kina mír Hlučín

KVěten 2008
pondělí 12. 5. v 17.00 a 19.30 hod.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
MP, ČR – komedie.
úterý 13. 5. v 17.00 a 19.30 hod.
VENKOVSKÝ UČITEL
MN, ČR – drama.
pátek 16. 5. v 19.30 hod., sobota 17. 5. v 17.00 a 19.30 hod. a neděle 18. 5. 
v 17.00 hod.
O RODIČÍCH A DĚTECH
MP, ČR – komedie.
pátek 23. 5. v 19.30 hod., sobota 24. 5. v 19.30 hod. a neděle 25. 5. v 17.00 
hod.
BOBULE
MP, ČR – komedie.
sobota 31. 5. v 17.00 a 19.30 hod., neděle 1. 6. v 17.00 hod.
VENKOVSKÝ UČITEL
MN, ČR – drama.

24. dubna v pozdně odpo-
ledních hodinách byla vernisáží 
zahájena výstava dřevořezeb na-
zvaná Můj čas běží mezi stromy. 
Autorem vystavených exponátů 
je Milan Oboda, rodák z Frýdku-
Místku, v současnosti bydlištěm 
u Hukvald.

Vernisáž zahájili úvodním 
slovem ředitel Muzea Hlučín-
ska Metoděj Chrástecký, starosta 
města Hlučín Ing. David Maňas 
a samotný autor. Milan Oboda se 
zeširoka rozhovořil o malebném 
kraji, ve kterém žije. Akcentoval 
zejména tvůrčí atmosféru, kte-
rá jej tam obklopuje. Neopomněl 
však zmínit ani závist sousedů 
a úšklebky, jakým je vystaven 
v souvislosti se svou uměleckou 
činností. Velký prostor věnoval 
svým blízkým přátelům, mezi 
nimiž jmenoval také současného 
starostu města Hlučína. Tomu 
jsou připisovány velké zásluhy za 
to, že se dřevořezby v Hlučíně 
vystavují.

Mezi hosty vernisáže se vmísili 
také náměstkové hejtmana Mo-
ravskoslezského kraje – Ing. Jiří 
Veverka a Bc. Petr Adamec, bý-
valý starosta města. Společnost 
jim dělala ředitelka krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje 
JUDr. Eva Kafková.

Vernisáž se odehrávala na eta-
py. První část proběhla v Muzeu 
Hlučínska, kde jsou vystaveny 
dřevořezby. Z důvodu pohodlí pro 
všechny zúčastněné se druhá část 

– četba z literární tvorby Milana 
Obody – přesunula do prostor ne-
dalekého Evangelického kostela.

Mezi vystavenými díly jsou 
mimojiné exponáty zapůjčené od 
lidí, kteří toužili mít originální 
dřevořezby doma. Ostatní díla 
jsou opatřena popisky, oceněna 
a přístupná prodeji.

Výstava dřevořezeb potrvá do 
neděle 15. června 2008. 

řezby milana obody V muzeu HlučínsKa
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raja ampat – noVá guinea očima cestoVatele

Aktuálním tématem pro vlast-
níky staveb a pozemků je daň 
z nemovitosti. Tato daň má dvě 
složky: daň z pozemků a daň ze 
staveb. Finanční úřad v průběhu 
května začne s distribucí složenek 
na zaplacení daně z nemovitosti, 
neboť nejzazším datem splatnosti 
je poslední květnový den.

Toto se týká výše daně, která 
nepřesáhne 1000 Kč. Pokud daň 
přesáhne částku 1000 Kč, může 
být splatná až ve čtyřech splát-
kách, a to v termínech do 31. 
května, do 30. června, 31. srpna 
a do 30. listopadu.

Zdaňovacím obdobím je jeden 
kalendářní rok.  

Dani z nemovitosti podléhají 
stavby a pozemky na území Čes-
ké republiky s výjimkami uvede-
nými v zákoně. Dani z pozemků 
podléhají pozemky tak, jak jsou 
k 1. lednu zdaňovacího období 
evidovány v katastru nemovitostí. 
Patří mezi ně orná půda, chmel-
nice, vinice, zahrada, ovocný sad, 
hospodářský les, rybník s inten-
zivním a průmyslovým chovem 
ryb. Daní ze staveb se zdaňují 
stavby spojené se zemí pevným 
základem, pro které byl vydán ko-

laudační souhlas nebo kolaudační 
rozhodnutí. Daňové přiznání se 
podává vždy k 31. lednu. Nedo-
chází-li pak k žádným změnám, 
není nutné jej v dalších letech 
podávat znovu. Postačí zaplacení 
daně z nemovitosti složenkou. 

Pokud dojde ke změně okol-
ností, které jsou rozhodné pro 
vyměření daně nebo ke změně 
v osobě poplatníka, je nezbytné 
tyto skutečnosti přiznat v daňo-
vém přiznání.

Daň z nemovitosti je upra-
vena zákonem č. 338/1992 Sb. 
o dani z nemovitosti. Poplatní-

kem daně je fyzická nebo práv-
nická osoba, která je vlastníkem 
nemovitosti. Výjimku předsta-
vují osoby, které jsou od daně 
z nemovitosti osvobozené. Jsou 
to například majitelé domů, 
kteří provedli změnu vytápění 
z pevných paliv na obnovitelné 
zdroje energie. Ti mají výjimku 
na pět let. Dále se osvobození 
týká například domů sloužících 
k bydlení tělesně postižených 
osob. Kompletní seznam vý-
jimek se nachází v příslušném 
zákoně a informace získáte i na 
finančních úřadech. 

Pokračování z minulého čísla
K našemu překvapení jsou 

všechny hotely ve městě plně ob-
sazeny. Objíždíme jeden za dru-
hým na motorkách, které jsou 
zde nejčastějším dopravním pro-
středkem.

Až v osmém hotelu v pořadí 
máme štěstí. Nelíbí se nám však 
cena. Pokoj má sice klimatiza-
ci, televizi a nábytek, ale to jsou 
všechno věci pro nás absolutně 
nepotřebné. Vše, co potřebujeme, 
je postel s pokud možno čistým 
prostěradlem, WC a klíč od dveří. 
Ostatní je nepotřebný luxus.

De luxe tak měníme za stan-
dart, za standardní cenu. Společné 
našlápne WC je na chodbě a slou-
ží i jako koupelna. Místo sprchy je 
však, jako všude jinde v Indonézii, 
k dispozici plastová naběračka. 
Tou se člověk jednoduše polévá 
vodou z jakéhosi zděného zásob-
níku v rohu místnosti.

,,Ojeeek“(ojdžeeek)... Kou-
zelné to slovíčko. Okamžitě je 
u mě řidič motorky, připraven 
dopravit mě kdekoli si zamanu. 
Se slovníkem v ruce míříme do 
přístavu. „Kapal ke pulau Ra-
ja Ampat, ada?“ Ptám se, jestli 
existuje pravidelná lodní doprava 
na zmíněné ostrovy. „Ada mister, 
ada, besok pagi“, zní kladná a ve-
lice slibná odpověď znamenající, 
ano pane ano, zítra ráno. Hledím 
na Michala, majícího stejně blaže-
ný úsměv jako já.

Ani se nám nechce věřit, že 
to může být pravda. To, co se 
zdálo být největší výzvou, se zdá 
být předem vyřešeno. Uvidíme, 
nesuďme den před večerem. Jsme 
přece jen v Indonézii a ta dovede 
být někdy pěkně nevyzpytatelná.

Odjíždíme na centrální trž-
nici, kde kupujeme zásoby jídla. 

Pytel rýže, krabici instantních 
nudlových polévek, sušené mléko, 
kakao, čaj, cukr, sůl, omáčku so-
jovou, ale i pálivou z čili papriček. 
Když k tomu přidáme dary moře, 
kokosovou šťávu a samotný kokos 
coby sladkost, jídelníček bude úpl-
ný, říkáme si.

S velkým očekáváním dnů 
příštích, uleháváme pod své 
moskytiéry, sítím proti komá-
rům. Spánek je však přerušován 
pravidelným vzýváním mezuína 
k motlitbě z nedaleké mešity. Ma-
lá ryba, říkám si, ty velké nás 
teprve čekají.

Ráno jedeme zpět do přístavu, 
který je k našemu údivu liduprázd-
ný. Nedorozumění, dezinformace, 
porucha lodi, co tu už měla být? 
Hlavou se mi honí řada myšle-
nek. Včerejší informace se nejspíše 
nezakládaly na pravdě. Žádná loď 
tu není a hned tak nebude, nejsou 
tu žádní lidé. „Bapaaak“, dožaduji 
se pozornosti člena posádky menší 
lodi a stejně jako včera se snažím 
zjistit možnosti dopravy ke „čty-
řem králům“. Odkazuje nás na 
jiné místo v přístavu, kde se nám 
dostává informace o lodi dnes ve-
čer v 19.00. Ze sedmi hodin se 
nakonec stává hodin deset.

To je ale úplné v pohodě. Jsme 
oba neskutečně rádi, že tam něja-
ká loď vůbec pluje. Navíc si každý 
hovíme v posteli členů posádky, 
kteří nám je s radostí na noc 
pronajali.

„Misteer, suda di sini“, huláká 
na mě člen posádky, že už jsme 
tady, na ostrově Waigeo, kde má 
plavba končit.

Je však příliš brzy ráno, je ještě 
tma, tak kam bychom chodili. Po-
čkáme až se rozední, shodujeme 
se s Michalem. Otáčím se na levý 
bok, když tu registruji pohyb lodi. 

Vyletím z kajuty na palubu, se 
záměrem zjistit, proč loď nekot-
ví. Jednoduše pluje dál... Jak se 
dovídáme, tak na další, podstatně 
menší a vzdálenější ostrovy. Pa-
ráda, libujeme si. Nic lepšího si 
nemůžeme přát. Při návštěvě ka-
pitánské kajuty, kde se směle hrají 
karty, si všímám námořní mapy. 
Je toto možné? Téměř nevěřím 
svým očím. Kompletní detailní 
mapa ostrovů Raja Ampat, v níž 
je zaznamenán snad každý korá-
lový útes.

Okamžitě ji fotím a zároveň 
začínám uvažovat, kde loď opus-
tit. Absolvovat celou plavbu nebo 
se vylodit někde po trase? Mezi-
tím už vplouváme do jakési korá-
lové úžiny. Samý ostrov, kam jen 
oko pohlédne.

Michal mi říká, že kapitán 
umí trošku anglicky. Právě při-
plouváme k ostrovu, z něhož kapi-
tán pochází, kde má svou rodinu. 
Ptáme se ho, kde je pro nás nej-
výhodnější loď opustit a vytvořit 
si jakousi základnu pro výpravy 
na okolní ostrovy s ohledem na 
kvalitu podmořského života. Od-
pověď na sebe nenechává dlouho 
čekat. „Di sini“, znamená to, tady, 
na mém ostrově. Kapitán Hen-
gky se tak rozhodl předat velení 
na lodi svému zástupci a věnovat 
se nám, dvěma bělochům, které 
zná sotva pár hodin. Sestupujeme 
na pevninu malebného ostrůvku, 
který se tak pro nás, na několik 
příštích dnů, stává domovem i zá-
kladnou zároveň.

Okamžitě jsme obklopeni do-
morodci. Zdravíme se s nimi a to 
nejen indonésky, ale i způsobem, 
který funguje všude na světě, širo-
kým úsměvem na tváři.

Následujeme kapitána, jehož 
rodina nám okamžitě pomáhá 

s batohy a zásobami jídla. Ve svém 
domě nám vyčleňuje jednu míst-
nost s postelí. Jelikož spím rád na 
tvrdém podkladu, rád ji přenechá-
vám Michalovi. Na holé zemi ale 
spát nebudu. Hengky mi donesl 
tenčí matraci, úplný ideál. Zbývá 
jen roztáhnout moskytiéru. Na 
spánek je však ještě hodně brzy.

Moře je pár kroků opodál 
a Hengky nás nabádá k obchůzce 
ostrova. Bereme sebou i věci ke 
šnorchlování.

Peklo, říkáme si. Slunce pálí 
takovou intenzitou, že po pár mi-
nutách mizíme pod vodní hladi-
nou. Nádherně zabarvené korály 
nejrůznějších tvarů, mořské řasy, 
hvězdice, hejna ryb. Je až s po-
divem, že tak blízko při pobřeží 
je tak živo. Po chvíli se nám zdá, 
že i ta voda je nějak moc vyhřátá. 
Není divu, jsme téměř na rov-
níku.

K večeru se schází téměř celá 
rozvětvená rodina. Hlavně teda 
muži, ti si sedají s námi za stůl. 
Slavnostní večeře na uvítanou se 
skládá ze tří druhů pečených ryb 
a vařené rýže.

Dochází k diskusi, která se 
odehrává ve třech jazycích. An-
glickém, indonéském a po chví-
li i jazyku ostrovů Raja Ampat. 
Rychle zvládám asi 5 slovíček 
jejich nářečí, což je vždy nejlepší 
způsob, jak se kdekoli spřátelit. Já 
však našel ještě lepší trumf.

Láhev pravé, nefalšované do-
mácí slivovice. Původně měla 
sloužit coby dezinfekce, teď se 
stává tmelem dvou kultur. S ra-
dostí tak porušuji jednu ze svých 
zásad a ve 30° C si kolem 9 hodiny 
večerní ťukám skleničkou ohnivé 
vody.

Pokračování příště
Dalibor Kupka

zaplaťte daň ze staVeb a pozemKů
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Čtení na pokračování, obec Chle-
bičov

Na sklonku neolitu či již 
v době bronzové asi 1800 let př. 
n. l. bylo území obce již osídle-
no, jak archeologové prokázali 
svými nálezy.

Z Lyonu papež Inocenc IV. 
zaslal cisterciáckému klášteru na 
Velehradě breve, ve kterém me-
zi majetkem uvedených mnichů 
jmenuje i Chlebičov. Tato první 
písemná zpráva o existenci obce 
pochází z roku 1250.

Klášterní majetek po vítěz-
ném postupu husitů se postupně 
rozpadal a také Chlebičov cister-
ciáci neudrželi.

Přešel do zeměpanského ma-
jetku a disponovali s ním opavští 
Přemyslovci jako s lénem. Leník 
knížete Přemka Hartl Tunkl ze 
Štítiny s jeho svolením v roce 
1433 prodal Chlebičov Bedrovi 
z Bítova, po něm následovali 
jako leníci od roku 1454 Šimek 
Maláč, Michal Šlevic z Kravař, 
Jan Fulštejn ze Slavkova, ro-

ku 1485 písař knížete Vik-
torina Jiřík z Bystřice a jeho 
manželka Markéta z Bystřice. 
Z majetku opavských knížat 
byl statek Chlebičov vyvázán 
roku 1506 a získal jej nejvyšší 
zemský písař Jiřík z Laušovic, 
který se ale záhy dostal do 
hraničního sporu s opavskými 
klariskami ze sousedních Ště-
pánkovic.

Když Jiřík z Laušovic ze-
mřel, jeho ovdovělá manželka 
Barbora Wgerna raději Chle-
bičov roku 1531 konventu 
sv. Kláry v Opavě prodala. 
Klarisky se svými evangelic-
kými sousedy na Oldřišově 
a ve Velkých Hoštících nevy-
cházely ze sporů hraničních, 
o církevní desátek a jiných. 
V Chlebičově měly k roce 
1721 při sepisování katastru 
poplužní dvůr, kde chovaly 
375 ovcí, 40 krav, 7 prasat, 
vysévaly na ozim 15 maldrů 
a na jař 16 maldrů (maldr = 
3,356 ha), přičemž 45 maldrů 
polí měly úhorem. Na dvoře 
zaměstnávaly 17 dominikalis-
tů, kterým za práci pronají-
maly 17 drobných zahrad.

V roce 1783 v Chlebičově žil 
1 sedlák, 12 zahradníků a 16 
domkařů, což představovalo 
152 obytatel. V uvedeném roce 
byl zrušen konvent sv. Kláry 
a Chlebičov pruská královská 
komora prodala Janu Adamovi 
svob. p. Gutschreiberovi, ma-
jiteli Hlučína, který o sedm 
let později rozprodal majetek 
chlebičovským osadníkům.

Vznik školy se datuje 
k roku 1865, školní budovy  
k roku 1902. Po připojení 
k ČSR v roce 1920 měla obec 
rozlohu 329 ha, 669 oby-
vatel, 134 domů, hostince,  
2 obchody, za obcí stál zby-
tek větrného mlýna zvaného 
Kwargmühle.

Záhy byl založen český hos-
podářský spolek a roku 1924 
hasičský sbor.

19. 4. – 20. 4. 1945 zde 
probíhaly těžké boje, při kte-
rých byl zničen dvůr Angelika 
a dalších 40 budov.

V roce 1979 byl Chlebičov 
sloučen s Velkými Hošticemi 
a od 1. 7. 1990 je opět samo-
statnou obcí.

Pokračování příště

Chlebičov, ulice s kaplí, foto datované 1967

Ve středu 7. 5. proběhla na 
Městském úřadu v Hlučíně tisková 
konference k flétnovému festivalu, 
na které vystoupili: David Maňas, 
starosta města Hlučína, Herbert 
Pavera, starosta obce Bolatice 
a předseda Sdružení obcí Hlučín-
ska, Radmila Kotterbová, ředitelka 
festivalu, Eva Appeltová, tajemnice 
flétnové soutěže a Růžena Hans-
líková, zástupkyně sponzora fes-
tivalu: HRS - Hlučínské realitní 
společnosti.

Od 14. května do 1. června  
bude město Hlučín patřit II. Me-
zinárodnímu flétnovému festivalu 
In bona fidae 2008, který tentokrát 
spolu se starostou města zaštítil 
i ministr Petr Gandalovič. 

Z konference:
Ředitelka festivalu Radmi-

la Kotterbová uvedla informace 
o programu festivalu, upozornila 
na čtyři české premiéry provedení 
skladeb pro sólovou flétnu v po-
dání Carin Levine na koncertu 17. 
května. Informovala o „koncertech 
pro školy“ v netradičním provede-
ní: nepůjdou žáci na koncert, ale 
umělci přijdou za žáky do škol, 
do tělocvičny, do tříd, tento způ-
sob popularizace vážné hudby se 

osvědčil, je mezi posluchači oblí-
bený. Radmila Kotterbová zmínila 
také skutečnost, že klavírista Mark 
Knoop přijede do České republiky 
a do Hlučína i se svou rodinou, 
stejně tak některé další umělce do-
provodí jejich přátelé.

Tajemnice f létnové soutěže 
Eva Appeltová popsala organi-
zaci soutěže, podmínky postupu 
soutěžících do dalších kol a jejich 
organizaci. Dle jejích slov se při-
hlásil nečekaný počet soutěžících 
- 19. Podmínkou byl věk do 28 let. 
Z náročnosti povinných soutěžních 
skladeb je zřejmé, že na soutěž 
„dosáhli“ opravdu jen talentovaní 
mladí umělci, studenti vysokých 
škol a konzervatoří. 

Starosta města David Maňas 
kladně ohodnotil loňský první roč-
ník festivalu. Konstatoval, že mi-
nistr Petr Gandalovič sám nabídl 
záštitu nad festivalem. Starosta je 
rád, že město Hlučín bude moci 
pana ministra na festivalu přivítat.

Předseda Sdružení obcí Hlučín-
ska Herbert Pavera označil festival 
za jedinečný kulturní počin v rámci 
regionu, za akci, kterou stojí za to 
podporovat. 

J. Harazinová

FlétnoVý FestiVal Hlučín 2008

pozdraVy z HlučínsKa, místopisné poHlednice
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Pokračování z minulého čísla
13
Vlak mířící na východní frontu 

měl za sebou už stovky kilomet-
rů. Otec Edeltraud kouřil jednu 
cigaretu za druhou. Vezl si jich 
z domu dost, na budoucnost ne-
myslel. Cigareta zaháněla neklid, 
povzbuzovala a hřála. Chvíle mezi 
cigaretami byly dlouhé, úzkostné 
a temné. Touha utéct sílila, jenže 
– kam utíkat? Vlak se pohybo-
val nechutně pomalu. Popojížděl, 
stál, občas na  krátko plynule jel. 
Řada beznadějných dní v zavře-
ném vagóně možná byla luxusem. 
Ve vlaku sice byla zima, ale nesně-
žilo do něj a skoro nefoukalo.

Edeltraud celkem marně látala 
své punčochy. Byly už samá díra, 
přesto je musela stále vyspravovat. 
Nové hned tak nedostane. Jedny 
pěkné měla do kostela a na lepší. 
Jedny spravované do školy a tyhle 
byly na práci doma. Připomína-
ly řešeto. S každou novou dírou 
doufala, že dostane nové, mís-
to nových punčoch ale dostávala 
jehlu, látací nit a dřevěný hříbek. 
Srdečně tyhle předměty nenávi-
děla. Nitě se uzlovaly, pletly jedna 
přes druhou a nechtěly vytvořit 
úhledný čtvereček pečlivě zaláta-
né díry.

Otec byl už týden na cestě. 
Předpokládal, že brzy bude u cíle. 
Kampak asi fronty ustoupila za 
těch pár týdnů, kdy tam nebyl?

Edeltraud pozorovala matku. 
Zdála se jí nějaká divná. Ploužila 
se po domě, bledá, tmavé kruhy 
pod očima, nemluvila, vzdychala. 
Nitě s zamotaly. Edeltraud bez-
mocně hledala cestu z motanice, 
ale nenacházela ji.

Otec ve vlaku stále silněji po-
ciťoval úzkost. Na začátku cesty 
muži jedoucí poprvé na frontu 
zářili silou. Na první pohled po-
znal ty, kteří jeli z dovolené jako 
on sám. Schlíplí, uzavření, vážní, 
kouřili mlčky cigaretu za ciga-
retou. Nováčci vedli silácké řeči, 
těšili se na válečnou vřavu, krev 
a vítězství. Teď, po osmi dnech, 
vlak vypadal jinak.Nováčci zmo-
žení únavou, frontoví veteráni ne-
klidně ožívali.

Edeltraud vzala na chumel nití 
nůžky. Počkala si, až matka odejde 
z kuchyně, pak vystříhala nepove-
dený spletenec, navlékla novou nit 
a začala znovu látat. 

Otec přerušil po několika 
dnech dovolenou. Zdálo se mu, 
že pobyt doma nepřežije. Život 
v Třebomi běžel, jako by se nic 

nedělo, běžel bez něj. Připadal 
si nadbytečný, zapomněli na něj, 
všude jim jen překážel.  

A nejhorší byly noci. Dlouhé 
noci bez buzení na hlídku, bez 
chrchlání a kašlání vojáků, v teple 
postele. Odvykl. Tělo se v pohodlí 
uvolnilo a mysl se začínala čistit. 
Budil se hrůzou ze strašlivých snů, 
v nich ožívaly frontové běsy. Zpo-
cený po celém těle křičel hrůzou. 
Po třetí noci se večer bál usnout. 
Nepomáhal ani šnaps. Otvíraly 
se před ním tmavé propasti, po-
lorozpadlá lidská těla ho objímala 
a stahovala kamsi dolů, výbuchy 
kolem něj metaly lidské orgány 
a ze všeho nejhorší byl hřbitov lid-
ských očí… Chtěl utéct, ale ztuhlý 
hrůzou a neschopný pohybu jen 
křičel a křičel, Budil křikem svou 
ženu, která nechápala, co se děje. 
Nedokázal s ní o frontě mluvit, 
nedokázal mluvit s nikým. Jürge-
novi cosi naznačil, ale pak toho 
nechal. Slyšel o soudech nad těmi, 
kteří příliš mluvili, i nad těmi, kte-
ří jim naslouchali. Dusil frontová 
tajemství v sobě. 

Edeltraud zalátala díru. Ne-
pěkně, ale stačilo to. Vítězoslavně 
ustřihla nit a natáhla si zalátané 
punčochy. Ať byly děravé jakkoliv, 
přece jenom hřály.

Její otec zatím vzpomínal na 
zpravodajství vysílaná německým 
rozhlasem. Lež na lži. Nedoká-
zal zprávy poslouchat, po několika 
větách je vypínal, nebo mířil pryč 
z místnosti, kde rozhlas vysílal. 
Zašel si jednou do hospody. Vydr-
žel tam ale, právě kvůli rozhlasu, 
jen chvíli. Hlasatel nadšeně opěvo-
val vítězný wehrmacht. V hospodě 
rozhlas nemohl vypnout jako do-
ma, Rychle zaplatil a odešel. Hla-
vou mu dunělo konečné vítězství, 
nadšení, převaha a sláva. Tělem 
mu cukal odpor, tiskl k sobě zuby 
a vytěsňoval z paměti zážitky, kte-
ré ho doháněly k šílenství. Přišel 
domů a viděl svou ženu připravují-
cí večeři, Edeltraud cosi zašívající, 
děti rozlezlé s hračkami po kuchy-
ni. Nejradši by na ně zařval, ať se 
vzpamatují, ať pochopí, že život se 
propadl do pekel, ať nehrají tuhle 
hloupou hru na spořádaný svět.

Místo toho zalezl ke koním 
a vytáhl láhev šnapsu, kterou měl 
od Jürgena. Zhluboka se napil 
a začal brečet. Hleděl na krásné 
koňské zadky a brečel čím dál víc. 
Na druhý den oznámil ženě, že 
přerušuje dovolenou a vrací se na 
frontu. Na chvíli ztuhla překva-
pením, ale na nic se neptala, nic 

nepoznamenala, ani nepokrčila 
rameny. Znovu cítil, jak je zby-
tečný. Jeho zchátralé tělo už ani 
netoužilo po ženě. Spojil se s ní za 
svou krátkou dovolenou jen jed-
nou, zoufale, krátce a neobratně. 
Jeho noci, to byly zlé, těžké můry, 
které mu seděly u hlavy. S prvním 
přivřením víček ho ovládly a, do-
kud neřval hrůzou, nepustily ho.

Děti kolem něj chodily opatr-
ně, měl dojem, že se ho bojí. Edel-
traud se raději sám vyhýbal, aby 
si stále nepřipomínal znásilněnou 
ruskou dívku.

Proč vlastně doma byl?
Matka se vrátila do kuchyně. 

Prohlédla si Edeltraudino dílo, 
pochválila ji a začala ohřívat zbyt-
ky od oběda k večeři.

Frontový vlak se blížil k své-
mu cíli. Jednotlivé vagony pro-
cházela služba. Strohá, neosobní 
slova upozorňovala na konec jíz-
dy. Vojáci sbírali své věci, balili 
je, zapínali své uniformy uválené 
dlouhou jízdou, česali se, čistili 
si nehty. Otec Edeltraud pozoro-
val toto nesmyslné počínání, ale 
připojil se k němu. Za pár hodin, 
ve špíně, v mrazu a v hladu, už to 
stejně nebude podstatné. Poslední 
zbytky civilizace zmizí s tímhle 
vlakem, pak už zase jen na všech 
stranách barbarství.

Otevřel si konzervu z přídělu 
a celou ji snědl. V suchu a v teple. 
Další jídla se už budou podávat 
v mrazu, sněhu, vlhku a ve špíně.

Třebomskou kuchyň prostoupil 
pach ohřívaného zelí a brambor. 
Edeltraud chystala talíře a lžíce 
a myslela na to, že se jí nechce 
chodit do školy. Náhle zatoužila 
pohrát si s panenkou, oblékat ji 
a svlékat, ukládat do krabice jako 
do postýlky, čechrat peřinky a do-
mlouvat jí, aby neplakala. Místo 
toho chystala nádobí, poklízela 
rozházené hračky, skládala prádlo 
a domlouvala Hansovi, ať netahá 
Marii za vlásky.

Zdálo se jí to, nebo matka 
u kamen opravdu zavrávorala? 
Než se Edeltraud vzpamatovala, 
vyběhla matka z kuchyně a vzá-
pětí třískly dveře na dvůr. Děti 
se nahrnuly k oknu a vyděšeně 
hleděly na svou matku, jak dávivě 
na dvoře zvrací.

Zelí na plotně se začalo připa-
lovat. Edeltraud ucítila nechutný 
pach, přiskočila k plotně a od-
stavila hrnec na okraj. Bylo u ale 
pozdě. Zelí se připálilo. Bezradně 
hleděla do hrnce. Bylo jí líto ve-
čeře, ale veškerou lítost přebíjela 

starost o matku. Že by byla ne-
mocná? Její otec v té době vystu-
poval na východě Evropy z vlaku  
a cítil, jak z něj opadává napětí. 
Uvědomil si, že teprve teď se cítí 
jako doma. Žena, děti, sousedé 
s celou Třebomí byli vzdálená 
cizina. Vojenští kamarádi, zápach 
vojenské techniky a zvuk střelby 
ho uklidnily. Mysl se napružila, 
tělo ztuhlo. Konečně zase všechno 
bylo v pořádku.

V Třebomi u kuchyňského 
stolu jeho žena a jeho děti veče-
řeli připálené zbytky. Z jediného 
pohlavního styku dovolené klíčil 
nový život.

Byl zatím jen v zárodku. Edel-
traud, její sourozenci, ani její otec 
o něm nic netušili. Věděla o něm 
jen jedna pobledlá ustaraná žena 
a radost z něj neměla.

Pokračování příště
Eva Tvrdá

žádost o pomoc
Již několik let pracujeme na 

knize o vojácích Hlučínska, 
sloužících v německé armádě. 
Vydaným dílem bychom chtě-
li těmto lidem věnovat trvalou 
vzpomínku na jejich těžký osud 
ve válečných letech. Touto ces-
tou se obracíme na pamětníky 
nebo jejich potomky s prosbou 
o pomoc. Našim cílem je se-
stavit kompletní seznam všech 
vojáků. Bude obsahovat jména 
jak padlých, tak i vojáků, kteří 
válečné útrapy přečkali.

Základní  data: fotografie, 
vyznamenání, popřípadě i po-
drobnější informace o vojen-
ských jednotkách doplní celko-
vě jmenný rejstřík. O výsledcích 
naší dosavadní práce se můžete 
přesvědčit na webových strán-
kách: http://www.hultschiner-
soldaten.de, stránky jsou proza-
tím jen v němčině, ale chystá se 
i česká verze.

Po předchozí telefonické do-
mluvě přijedeme kamkoliv na 
Hlučínsko a vše, včetně kopií 
dokladů (Wehrpass, Soldbuch, 
doklady ze zajateckých táborů 
apod.) nebo fotografií, vyřídí-
me přímo na místě.

Kontakt: Karel Kotzian, Bóh-
mova 16, 747 21 Kravaře, Tel.: 

604 189 379,
e-mail:motokot(5)o2active.cz

Václav Šafarčík, Třešňová 37, 
747 23 Bolatice - Borová,

Tel.: 721 632 283,
e-mail:ostfront(5)seznam.cz

třešňoVou alejí (čtení na poKračoVání)
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V minulých článcích, jsme si 
vysvětlili CO je to podnikání, 
KDO je podnikatel, jak zjistím 
KDO jsem já a na jaké lidské čin-
nosti mám nejlepší předpoklady 
a rád je dělám.

V tomto si prozradíme CO 
potřebuje umět podnikatel, aby 
měl výsledky, které mu umožní 
nejenom začít, ale vydržet pod-
nikat, tedy se bavit i živit svým 
podnikáním. Začít podnikat je 
to lehčí, ale vydržet, překlenout 
těžké začátky a krize je způsobi-
lost (kompetence) podnikatelská. 
Určitě znáte lidi ve svém okolí, 
kteří „zkrachovali“ a opět začali 
úspěšně podnikat v jiné oblasti? 
Prostě už umí JAK na to podni-
kání…

Každý může být ve své odbor-
nosti úspěšný podnikatel a do-
konce i nemusíte být odborník 
v daném oboru, ale můžete v něm 
úspěšně podnikat. Znám lidi, 
kteří nejsou stavaři a  úspěšně 
podnikají ve stavebnictví, nebo 
v jiných oblastech. 

Z průzkumu malých a střed-
ních podniků, které vyjádřily 
své požadavky na kompetence 
budoucího zaměstnance v Mo-
ravskoslezském kraji vyplynuly 
následující informace. Zaměst-
nanci považují za nejdůležitější, 
aby jejich budoucí zaměstnanci 
byli kompetentní nejen v oblasti 
odborné, ale také měli plně roz-
vinuté tzv. „měkké dovednosti“, 
které je promítají do všech oblastí 
pracovní činnosti. V prvním člán-
ku jsme si vysvětlili, že termín 
kompetence je vhodné chápat ja-
ko způsobilost-dovednost mít vý-
sledky v dané dovednosti (pro ty 
kteří ho nečetli). Klíčové kompe-
tence, které požadují zaměstnava-
telé Moravskoslezského kraje jsou 
kompetence: k výkonnosti, k sa-
mostatnosti a schopnosti se roz-
hodovat nezávisle, operativnosti 
a pružnosti v myšlení a chování, 
k řešení problému, k plánování 

a organizování práce, ke zvlád-
nutí zátěže, k týmové spolupráci, 
k efektivní komunikace, k obje-
vování a orientaci v informacích, 
ke komunikace v cizích jazycích, 
k celoživotnímu učení… 

Zopakuji myšlenku z prvního 
článku: „Vzdělání je téměř vždy 
a všude na světě pouze přípravou 
na to, pracovat pro někoho dru-
hého a být na něm tudíž závislý.“ 
Ano, učitelé učí vědomosti (lépe: 
samy se učí a „dokazují žákům, 
že něco neumí…“), ovšem v živo-
tě nejsou důležité vědomosti ale 
jejich použití v činech, které dě-
lají produkty, za které je ochoten 
zaměstnanec nebo zákazník nám 
zaplatit, pokud činíme komerční 
aktivity. Zamysleli jste se někdy 
proč se nenazývají na-učitelé? Zá-
kladním cílem kvalitního vzdělá-
vání je produkovat lidi, kteří jsou 
schopni tvořit nové věci ne jenom 
produkovat přínosy předchozích 
generací. Tedy lidi tvůrčí, ino-
vační a objevné, kteří jsou aktivní 
a rychle se učí nezávisle myslet, 
rozlišovat příležitosti a utvářet si 
vlastní názor. Podobně to platí 
pro vzdělávání dospělých = and-
ragogiku. Smyslem andragogiky 
je osobní růst, její prostorem je 
každodenní život a její výsledkem 
je čin a její časem je přítomnost. 
Ale zpět ke kompetencím, další 
důležité klíčové pro podnikatele 
jsou kompetence k uspokojování 
zákaznických potřeb (orientace za 
zákazníka) a kompetence k pod-
nikavosti. 

A teď jedna důležitá a dob-
rá správa pro nás všechny: „Do-
vednosti jsou přenosné!“ Z toho 
důvodu není nutné abyste byli 
závislí na štěstí naučitele, nebo 
na správných rodičích. Můžete 
se naučit různým dovednostem 
důležitých pro podnikaní – osob-
ní vyniknutí, stejně tak, jako jste 
se naučili řídit auto, plavat nebo 
používat osobní počítač. Ovšem 
je třeba být si vědom, že úspěch 
v každé lidské činnosti je záleži-
tostí praxe ne teorie. Zde je rada, 
kterou považuji za užitečnou: Za-
čněte tím, že budete považovat to, 
co čtete, ne za nezbytně pravdivé 
pouze potenciálně užitečné či pří-
nosné…

A opět zpět ke kompetenci 
(způsobilosti) k podnikavosti. Je 
možné jí rozdělit na tyto dílčí 
hlavní dovednosti: prosazování, 
přijímaní sama sebe, realistické 
posuzování vlastních předpo-
kladů, tvořivost, důvěryhodnost 

a odpovědnost, ochrana a upev-
ňování svého zdraví,.. Náš velikán 
národa pan Baťa se vyjádřil: buduj 
sebe, podnik a produkt (výro-
bek, nebo službu). A i proto byl 
celý minulý článek zaměřen na 
realistické posuzování vlastních 
předpokladů dle použití dopo-
ručených myšlenek a knih. Tato 
dovednost se dá i individuálně 
zvládnout, ale další jako zvlá-
dání odmítání, stresu, přijímaní 
rizik,… není možné bez naše-
ho okolí a praktických činností 
s lidmi kolem nás. Podnikavost 
já také nazývám akční inteligencí 
co reprezentuje objevení svého ži-
votního poslání, odvahy vzít od-
povědnost ze státu na sebe, udělat 
změnu ve svém myšlení, rozumět 
sám sobě a znát své chyby, umět 
se smířit s odmítnutím, zvládnout 
stres,  podstupovat riziko a umět 
se vyrovnat s nejistotou… Vý-
sledkem podnikavosti může být 
uspokojení potřeb, seberealizace, 
získání respektu, ocenění, vznik 
finančních hodnot, zlepšení vý-
konu, zavedení změn, získání 
úspor, uspokojení potřeb jiných 
lidí a další hodnoty.

Každý podnikatel je produk-
tem svých myšlenek, uskutečňuje 
je a vlastní jejich výsledky. Okolí 
vidí jenom výsledky ovšem ne 
cenu těchto výsledků…

Na závěr krátké zamyšlení nad 
cenou výsledku v podnikání, kte-
ré reprezentuje diametrálně od-
lišné přístupy k naší existenci na 
této zemi.

Americký obchodník stál 
u mola v pobřežní mexické ves-
ničce, když vtom k němu při-
plula loďka a v ní jen jeden ry-
bář. Uvnitř člunu leželo několik 
velkých žlutě ploutvých tuňáků. 
Američan Mexičanovi pochválil 
kvalitu úlovku a zeptal se ho, 
jak dlouho mu trvalo, než ryby 
chytil. Mexičan odpověděl: Jen 
chviličku, seňore. Američan se ho 
zeptal, proč nezůstal na moři delší 
dobu a nenalovil více ryb. Mexi-
čan mu vysvětlil, že má dost ryb 
na to, aby naplnil bezprostřední 
potřebu své rodiny. 

Američan se ho pak optal: 
„Ale co děláte s časem, který vám 
zbude?“

Rybář odpověděl: „Hraji si se 
svými dětmi, trávím siestu s man-
želkou Marií, každý večer jdu na 
procházku do vesnice, kde se svý-
mi amigos popíjím víno a hraji na 
kytaru. Vedu naplněný a rušný 
život, seňore. Američan se usmál. 

Jsem profesorem obchodních věd 
– to je hodnost v oboru obchod-
ního podnikání – na Harvardu 
a mohl bych vám pomoci. 

Měl byste strávit více času 
chytáním ryb a z výnosu si koupit 
větší člun. Z výnosů z většího člu-
nu byste si mohl koupit několik 
člunu a nakonec byste měl f loti-
lu. Místo abyste potom prodával 
svůj úlovek zprostředkovateli, 
prodával byste přímo zpracovateli 
a nakonec byste si otevřel svou 
vlastní konzervárnu. Měl byste 
pod sebou výrobu, zpracování 
i distribuci. 

Musel byste se samozřejmě 
odstěhovat z této pobřežní ry-
bářské vesničky do Mexico City, 
potom do Los Angeles a nakonec 
do New Yorku, kde byste řídil 
svůj rozrůstající se podnik. 

Mexický rybář se zeptal: Ale 
seňore, jak dlouho by tohle všech-
no trvalo?

Američan odpověděl: Tako-
vých 15 – 20 let.

Ale co pak, seňore? Američan 
se zasmál: To je na tom to nejlepší. 
Ve správný čas byste svůj majetek 
prodal státu a velice byste zbohatl. 
Vydělal byste milióny. Milióny, 
seňore? Ale co potom? Pak byste 
odešel do důchodu, přestěhoval 
se do pobřežní rybářské vesničky, 
kde byste mohl dlouho spát, tro-
chu rybařit, hrát si s dětmi, trávit 
siestu s vaší ženou Marií a večer jít 
procházkou do vesnice, kde byste 
mohl se svými amigos popíjet ví-
no a hrát na kytaru.

Rybář s nepatrným zábleskem 
v očích řekl: Seňore – je těžké 
dosáhnout těch obchodnických 
hodností? Dovolím si připojit ješ-
tě jednu myšlenku od W. Shake-
speare: „Nic není ani dobré, ani 
špatné. To si jen myslíme…“.

Štefan Mikulášek,  své názory 
a dotazy zasílejte na E-mail:

mikulasek@cbox.cz

PRONÁJEM
nebytových prostor
v centru Hlučína. 

Přízemí,
1. patro i podkroví

každé s plochou 154 m2.

Volejte:  608 873 568

VYDAVATEL:
♦	Reklamní studio iMM
♦	Kontaktní adresa, inzerce: 

Střední 38, 
748 01 Hlučín-Bobrovníky 
Tel./fax: 595 059 107, 
604 123 573 
e-mail: imm@osu.cz

♦ Registrováno pod číslem 
MK ČR E 12501

♦	Šéfredaktor: 
Marie Jurčková

♦	Zástupce: Ludomír Kusyn
 Vychází v druhém týdnu v měsíci 

jaKé doVednosti reprezentují způsobilost (Kompetenci) K podniKání?


