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Heřmanické kolo – Issanet Cup 2015

Moje začátky za katedrou

VIKTOR ŠPAŇHEL

Poslední srpnovou neděli se v
Ostravě-Heřmanicích uskutečnil II. ročník cyklozávodu
pro malé i velké příznivce jedné stopy.
Navzdory tropickému počasí, které v neděli v Heřmanicích panovalo (34 °C), přilákalo sportovní klání velký počet dětských závodníků, doprovázených rodiči, kamarády a blízkým příbuzenstvem.
Ve 14 hodin začala prezence
přihlášených účastníků, kteří
obdrželi trikot se startovním
číslem. Samotný závod byl odstartován za mohutného povzbuzování diváků úderem 15.
hodiny.
Ve
20sekundových intervalech byli postupně vypouštěni závodníci na
trať. „Vzhledem k obrovskému zájmu, který letošní ročník zaznamenal, jsme závod
rozdělili do tří věkových kategorií s rozdílnou délkou trasy. Ti nejmladší, děti do pěti
let, absolvovali okruh o délce
jeden kilometr, v kategorii do
10 let museli ujet 2,5 km a ti
nejstarší, do 15 let, pak zdolávali okruh o délce čtyři kilometry“, dodává hlavní organizátor akce Lubomír Noga.
Ačkoliv trať nebyla profilově náročná, museli se závodníci poprat s různými povrchy cest od asfaltu, přes lesní cestu až po přejezd polem,
což v subtropických podmínkách poslední srpnové neděle
byl úctyhodný výkon. Po průjezdu cílem absolvovali účast-

Soutěžní otázka:
Budou součástí XI. Festivalu dřeva v sobotu
12. 9. 2015 na Slezskoostravském hradě, zvěřinové hody?

níci ještě závěrečnou jízdu
zručnosti. Všech více než
osmdesát přihlášených dětí
zdárně dokončilo závod a v odpoledních hodinách bylo
svědky slavnostního vyhlášení výsledků, na kterém nepřišel nikdo zkrátka. Každý závodník si odnášel pamětní
medaili, trikot závodu a drobné dárky, které dětem udělaly
neskrývanou radost.
V podvečerních hodinách
proběhl ještě „recesistický závod dospělých“, kteří na retro
kolech (stáří bicyklů 30 a více
let) absolvovali okruh kolem
hasičské zbrojnice. V samostatných rozjížďkách se utkali
téměř všichni zúčastnění tatínkové (a některé maminky),
kteří do tohoto zápolení vložili téměř veškeré své síly a cyklistický um. Bez nadsázky můžeme říct, že to byl „zlatý hřeb“
dne a krásné zakončení Druhého ročníku Heřmanického
kola.
Velký dík patří všem spoluorganizátorům této akce,
která se chystá řadu týdnů.
Bez pomoci dobrovolníků, rodičů dětí a spoluobčanů Heřmanic by byla realizace této
akce jen stěží možná. Jmenovitě bychom chtěli poděkovat
Soukromé záchranné službě
Frýdek-Místek, hasičskému
sboru Ostrava, sboru dobrovolných
hasičů
Ostrava-Heřmanice, městské policii Slezská Ostrava, obvodu
Slezská Ostrava, spolku Heřmanice dětem a sponzorům
Mattoni a Issanet.

Výsledková listina
Kategorie 0 – 5 let:
1. Samuel Mucha, čas: 0:03:11
2. Johanka Žmolíková, čas:
0:03:43
3. Štěpán Jureček, čas: 0:03:51
Kategorie 6 – 10 let:
1. Štěpán Gajdoš, čas: 0:06:07 2.

2. Jan Wita, čas: 0:06:44
3. Jakub Špaňhel, čas: 0:06:55
Kategorie 11 – 15 let:
1. Petr Kos, čas: 0:09:45
2. Lukáš Chvostek, čas: 0:10:22
3. Veronika Chvostková, čas:
0:11:38

V září, před 50 lety jsem jako
mladý, nezkušený budoucí
učitel nastupoval na umístěnku 250 km od svého domova v ZŠ Kobeřice v okrese
Opava. Mladším ročníkům
musím vysvětlit, co v šedesátých letech znamenala
umístěnka. Každý, kdo chtěl
studovat vysokou školu, musel v přihlášce podepsat, že po
absolvování vysoké školy
nastoupí na dva roky do místa svého působiště, které mu
určí jeho škola. Studovaljsem
aprobaci přírodopis zeměpis
na PF UJEP v Brně a bylo nás
ve skupině 20 a z toho 18 nás
dostalo umístěnku na řízenou praxi v okresech Opava a
Karviná. Bylo to proto, že v
těchto okresech na ZŠ učili
středoškoláci, a proto při zaměstnání studovali PF.
V přípravném týdnu mne
můj otec stěhoval i s peřinami do mého prvního působiště. Podle pracovní smlouvy měl mi MNV Kobeřice zajistit ubytování. Vše bylo jinak, ubytování nebylo. Tak
jsme chodili s panem ředitelem po vesnici a zjišťovali,
zda někdo mladého učitele
ubytuje. Dokonce jsme navštívili i starou paní, která
měla v chodbě svého domku
rakev. Byla už prostě připravená na vše. Tak tam bych
opravdu nebydlel. Konečně
se nade mnou smilovala paní, co pracovala ve školní jídelně, a mohl jsem se hned
ten den nastěhovat, přestože
měla tři syny.
Ve školním roce 1965/66
jsem učil předměty své aprobace, a ač ne tělocvikář, také
chlapecké hodiny tělesné výchovy ve škole, kde nebyla
tělocvična. Jen v jedné – největší třídě – čtyři žíněnky,
jedna koza a švédská bedna.
Takže ještě dnes si mne obyvatelé Kobeřic pamatují, jak
jsem výuku tělesné výchovy
absolvoval většinou na školním hřišti v
teplákové
soupravě jasně červené
křiklavé barvy. Takže při
přechodu přes vozovku jsme
nemuseli používat červené
terčíky pro bezpečný přechod žáků přes silnici.
ZŠ byla umístěna ve dvou

budovách, asi sto let starých.
Ředitelna, sborovna, šatna a
kabinet zeměpisu byly umístěny na půdě jedné z budov.
Školní jídelna v místní hospodě. Jednou, když jsme šli s
panem ředitelem z jídelny do
školy, tak proti nám šel jeden
žák naší školy. Byl oblečen do
ministrantského
oblečení,
pod kterým měl bílou košili a
uvázaný pionýrský šátek, a
rameni nesl kříž s černou stuhou. Když nás míjel, tak nás
pozdravil: „Čest práci!“ Minulé rudé vedení školy tento
pozdrav vyžadovalo. Prostě,
ten žáček šel nejprve s křížem
do místního kostela, kde byl
pohřeb, a po pohřbu měl pionýrskou schůzku. My dva s
panem ředitelem jsme mu na
ten pozdrav soudruhů té jedné neomylné strany odpověděli: „Dobrý den.“ A to vždy,
až do doby, kdy nás žáci opět
zdravili zcela normálně, jak
se sluší a patří.
V období mé řízené praxe
jsem jezdil do školy na konzultace k mé diplomové práci, přednáškám, klasifikovaným zápočtům o sobotách,
které v té době ještě nebyly
volné. No a ten rok byl zakončen 2. částí státnic – obhajobou diplomové práce.
V roce 1966 jsem vykonal
jeden rok vojenské prezenční
služby. Po vojně jsem nastoupil opět do Kobeřic, už jako hotový učitel, ale již do nové krásné pavilonové školy.
No a v roce1967 jsem se oženil
s jednou kolegyní z této školy,
která byla z Ostravy a také
musela na umístěnku do Kobeřic. No a v Ostravě už žijeme 48 roků.
Na ta léta učení na vesnické škole vzpomínáme se svými kolegy velmi často a rádi.
Naši bývalýí žáci nás zvou na
jejich srazy. Vedení školy na
nás nezapomíná a zvou nás na
kulatá výročí ZŠ. Už se proto
těšíme na podzim 2016, kdy
„nová“ škola oslaví 50 let od
svého založení.
Takže na první školu, na
prvního ředitele, na první třídu 6.A a na první pusu se
nedá zapomenout.
Mgr. Jaroslav Kvasnica,
učitel ve výslužbě.
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malé i velké příznivce jedné stopy – Issanet Cup 2015.
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Úspěšné podnikání vyžaduje odvahu, odpovědnost i sebereflexi
soutěže, nesmí zapomínat na
své okolí,“ dodává Jan Žák.

Co zaujalo porotce
soutěže?

Dobrý podnikatel
nemyslí jen na sebe

JAN ŽÁK a ROMAN VANĚK (vpravo) představují trofej, kterou získá absolutní vítěz soutěže. Foto: MAKRO

„Podnikatelů u nás není úplně málo. Čísla hovoří jasně:
malé firmy tvoří až 99 procent
všech podnikatelských subjektů
na
našem
trhu,
61 procent Čechů pracuje ve
firmách s méně než 10 zaměstnanci a 54 procent veškeré přidané hodnoty produkují právě ony,“ vypočítává
Eva Svobodová, generální ředitelka
Asociace
malých
a středních podniků a živnostníků a porotkyně soutěže.

Podle výzkumu agentury
STEM/MARK vidí jen třetina
Čechů podnikání jako nástroj
rychlého zbohatnutí, „Pro dotázané podnikatele byl zisk
nebo peníze až druhotnou motivací. Přednost má plnění
dlouhodobých snů a především nezávislost,“ vysvětluje
Jan Žák, člen poroty a ředitel
nákupu společnosti MAKRO.
„Lidé si naštěstí stále více
uvědomují důležitost drob-

ných podnikatelů a pod pojmem dobrý podnikatel se jim
vybaví i člověk, který nemyslí jen na sebe,“ dodává. Více než polovina dotázaných
vnímá aktivní zapojení malých podnikatelů do života ve
svém okolí. Ať už je to podpora sportu nebo kultury. O příspěvcích na charitu překvapivě ví jen dvě pětiny respondentů.
„Malí živnostníci jsou na

mnoho věcí sami. Je tak trochu finančník, obchodník
i marketér. Od všeho musí
umět kousek a zároveň mít
velmi univerzální pohled na
své podnikání,“ říká Eva Svobodová.
„Zároveň je potřeba, aby
dobře komunikoval, byl pracovitý, zodpovědný, cílevědomý, odvážný i kreativní.
Pokud chce nosit titul dobrý
podnikatel, a to nejen z naší

Roman Vaněk, předseda poroty a zakladatel Pražského
kulinářského institutu, považuje za důležité, aby byl
v první řadě úspěšný ve svém
podnikání: „Podnikatel je pro
mě někdo, kdo dává lidem práci, má za sebou určitou historii a vytváří zisk. Teprve z vydělaných peněz může podporovat svou komunitu.“
Ředitelka české kosmetické společnosti RYOR, Eva Štěpánková, si váží žen, které se
nebály začít podnikat ve vyšším věku: „Obecně oceňuji lidi, kteří jsou schopni se postarat sami o sebe, ale hlavně
ženy, které začaly podnikat
v pozdějším věku a ještě přispívají na charitu.“
„Nejvíce mě zaujaly příběhy podnikatelů, kteří mají
jasný plán a vědí, kam to chtějí dotáhnout,“ říká Jan Žák.
„Jejich práce a snaha jde často nad rámec samotného podnikání. Líbí se mi, že se Češi
přestali stydět za své úspě-

chy. Věřím že příběhy našich
finalistů mají náboj, který dokáže inspirovat nás všechny.“
Pro první držitelku titulu
MAKRO Dobrý podnikatel,
Jitku Kantovou, je důležitý
přístup k samotnému podnikání. „Je to hodně o vnitřní
disciplíně a zodpovědnosti
vůči zaměstnancům a klientům,“ vysvětluje.
(pi)
Příběhy všech finalistů
soutěže MAKRO Dobrý
podnikatel 2015 najdete na
www.dobrypodnikatel.cz.

Hlasujte pro
Dobrého podnikatele
Celkového vítěze soutěže
MAKRO Dobrý podnikatel,
který získá hlavní cenu
100 000 korun, vybere odborná
porota. A nebude mít lehké
rozhodování. Do rozhodování
o tom, kdo dostane Cenu veřejnosti, se můžete zapojit i vy.
Pro svého favorita hlasujte
celé září na:
www.dobrypodnikatel.cz.
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Z čeho mají čeští podnikatelé největší strach? Z přílišné spousty papírování,
byrokracie i nejistoty. Touha být sám sobě pánem
a splnit si své sny je však
pro mnoho Čechů silnější
a k podnikání se odhodlají.
Ty, kdo měli odvahu a jsou
nejen úspěšní ve své práci, ale
snaží se podporovat i své okolí, chce ocenit soutěž MAKRO
Dobrý podnikatel 2015. Ve finále již druhého ročníku soutěží 10 podnikatelů, kteří bojují o hlasy odborné poroty
i veřejnosti.

