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Slovo spoluzakladatele
Miroslava Hofmana

O PROGRAMU
MŮŽEŠ PODNIKAT

Bez akreditace Ministerstva školství, bez stanov
spolku a bez referencí jsme hned první rok programu
oslovili tisíce studentů.

MŮŽEŠ PODNIKAT je první a jediný program v Česku,
který již od roku 2012 systematicky pracuje se studenty
formou mezigeneračního sdílení zkušeností s cílem:

Myšlenka programu MŮŽEŠ PODNIKAT
vznikla 20. dubna 2010 na střeše budovy
č. 21 ve Zlíně, kde zakladatel společnosti Abra, Jaroslav Řasa, uspořádal pro své
přátele komentovanou exkurzi po stopách
podnikatelského fenoménu Baťa. Prošli
jsme podnikový archiv, něco ztichlých
budov továrny a v Baťově vile jsme se potkali s posledními absolventy Baťovy školy
práce. A to byla pecka. O své příběhy z mládí se s námi podělili lidé ve věku staříků.
Každému z nich se nástupem k Baťům
změnil život. Popisovali fungování podnikového systému a také to, jak Baťa
uměl mladé lidi motivovat jak být nejlepší a chtít se učit užitečné věci. Poslouchal
jsem to všechno i se svým nejstarším
synem Honzou a najednou mi to došlo:
proč jen stále vzpomínat, když i dnes je tolik skvělých úspěšných podnikatelů, kteří
mohou svými příběhy inspirovat?

Na každého z nás setkání s Baťovými
pamětníky zapůsobilo a v restauraci
na střeše budovy č. 21 začaly padat nápady,
co bychom mohli dělat v dnešní době my:
zdigitalizovat Baťův podnikový archiv,
vydat knihu Průmyslové město, natočit
film s těmi „mladými Baťovými staříky“
a konečně nabídnout příběhy současných
úspěšných podnikatelů jako inspiraci středoškolákům. Brzy poté jsme se s Jardou
Řasou a Pavlem Komárkem dohodli na
nepsaných pravidlech doposud nezaloženého spolku a dali dohromady základní
rozpočet pro organizační zázemí programu. Začali jsme tím, že jsme oslovili několik středních škol s nabídkou seminářů,
na kterých jsme chtěli svými příběhy osobně inspirovat studenty k podnikavosti. Bez
akreditace Ministerstva školství, bez stanov spolku a bez referencí jsme hned první
rok programu oslovili tisíce studentů.

V prvním roce programu jsme každý byli
i dvakrát týdně na nějaké střední škole.
Odezvy studentů i učitelů byly takové, že
jsme do programu přizvali další podnikatele, kteří měli zájem sdílet své příběhy a dodnes věnují programu čas, energii
a mnozí i finance. Na jaře v roce 2016 jsme
se rozhodli ještě s Tomášem Formánkem
založit formální spolek a našli jsme
Terezu Podhorskou, která od té doby program vede a rozvíjí. Program jsme začali
profesionalizovat a postupně jsme se stali
finančně nezávislými. Dnes se již sedmým
rokem osobně tisíce studentů potkávají
s úspěšnými a lidsky zralými podnikateli
a díky jejich příběhům se inspirují k vlastní podnikavosti. Mohou pak lépe porozumět tomu, jaké to je mít možnost svobodně tvořit pro jiné lidi a seberealizovat se.

inspirovat studenty k podnikavosti
podpořit je na jejich cestě k samostatnosti a nezávislosti
ukázat jim, že každý člověk je jedinečný, stačí jen najít svou cestu

ukázat, že podnikání je pro člověka reálná možnost
posílit jejich sebevědomí

Zcela mimořádný přínos programu MŮŽEŠ PODNIKAT spočívá v úzké spolupráci
učitelů, studentů a podnikatelů, kteří vedou semináře přímo na středních školách
v průběhu standardní výuky. Od roku 2012, kdy program vznikl, prošlo semináři 36 180 studentů. Do programu je k dnešnímu dni zapojeno 245 středních škol
a 160 podnikatelů.
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Realizační tým

Tereza Podhorská, manažerka programu
Jana Bugnerová, koordinátorka seminářů
Lenka Bugnerová, asistentka

Poradní sbor

Jan Školník – předseda
Antonín Kokeš
Jan Lát
Štěpánka Duffková
Libor Mertl

Výkonný výbor

Miroslav Hofman

Dovětek:
Jaroslav Řasa vydal v neprodejné
edici knihu Průmyslové město
(Baťův čtyř set stránkový manuál jak zakládat ve světě nová
průmyslová města). Pavel Komárek a Linda Jandejsková natočili
za podpory Mirka Hofmana filmový dokument s dvanácti posledními absolventy Baťovy školy práce
– Češi na špici. A podnikový archiv
se začal digitalizovat.

Na realizaci vzdělávacího programu
MŮŽEŠ PODNIKAT se podílí stovky
dobrovolníků v celém Česku, učitelé
středních škol, realizační tým a výkonný
výbor. Naše činnost vychází z osobní iniciativy a aktivity všech spolupracovníků.

povzbudit, aby šli za svými sny a nebáli se je realizovat

NAŠE VIZE
Tomáš Formánek a Mirek Hofman,
Gymnázium Teplice

LIDÉ VE SPOLKU
MŮŽEŠ PODNIKAT

Chceme, aby všichni studenti v Česku věděli,
že mají možnost vzít život do svých rukou, že záleží jen na nich, jak se rozhodnou. Chceme, aby mladí
lidé věděli, že můžou v životě dělat téměř cokoliv
bez ohledu na svůj sociální původ, finanční situaci
a vzdělání. Chceme, aby si uvědomili, že začít
se dá z ničeho a že je možné realizovat v životě
UČÍME PŘÍBĚHY
své sny, být sebevědomý a šťastný.
ÚSPĚŠNÝCH
PODNIKATELŮ

Miroslav Hofman – předseda
Tomáš Formánek
Pavel Komárek

Externí spolupracovníci
Martin Bugner, IT podpora
Ivana Málková, odborná konzultantka
Jitka Kauerová, odborná konzultantka
Magdaléna Horbasová, účetnictví
Tomáš Krčmář, grafik
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CO JSME DĚLALI V ROCE 2018?

POPDPORUJEME PODNIKAVOST

V roce 2018 jsme se zaměřili na dva cíle – zajištění stability a udržitelnosti organizace a dále na kvalitu vedení seminářů. V létě
2018 jsme založili Poradní sbor, do kterého jsme přizvali řečníky/
podnikatele, kteří měli zájem podílet se na směrování programu.
Rozšiřovali jsme členskou základnu spolku, navazovali spolupráci
se školami, zastřešujícími asociacemi škol a se studentskými organizacemi. Prezentovali jsme program na konferencích, vzdělávacích platformách, inovačních centrech a dalších veřejných akcích
podnikatelských klubů a setkáních učitelů středních škol. Publikovali články v časopisech pro střední školy a připravovali ukázkové
video „Jak vést semináře“. Ve školním roce 2018/2019 jsme společně s učiteli realizovali 139 seminářů pro 7 300 studentů a v létě
jsme uspořádali druhý ročník letního kempu MŮŽEŠ PODNIKAT
v Broumovském klášteře, který měl velký úspěch.

Podnikavost je schopnost vidět příležitosti a umět je využít. Podnikavý člověk je ten, kdo je aktivní v pracovním i v osobním životě, je odhodlaný plnit vytyčené cíle, umí nacházet řešení a neztrácí naději. Podnikavý člověk je samostatný, kreativní a „vždy
si poradí“. Měli bychom umět připravit mladé lidi na svět, který
se rychle mění. Je totiž pravděpodobné, že během svého života
budou mít několik zaměstnání nebo vlastních projektů – proto
musejí mít takové dovednosti, aby se dokázali vyrovnat se změnami, uměli čelit neúspěchům pozitivním způsobem a neustále
pracovali na vlastním rozvoji. Pak budou sebevědomější, vnitřně
stabilnější a větším přínosem pro svou rodinu i širší společnost.

Údaje platné ve školním roce 2018/2019
Počet učitelů na středních školách

245

Počet podnikatelů, kteří vedou semináře

160

Počet studentů, kteří prošli semináři

7 300

JAK PROBÍHAJÍ SEMINÁŘE?
Semináře probíhají
v rámci standardní školní
výuky, zpravidla v dopoledních hodinách. Seminář v délce 90 minut (dvě
vyučující hodiny) vedou
dva podnikatelé / řečníci.
Semináře se zpravidla
zúčastní dvě třídy, tzn.
60 studentů. Cílem semináře je studenty inspirovat k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě
k samostatnosti.
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STRUKTURA SEMINÁŘE MŮŽEŠ PODNIKAT
1. řečník: Můj podnikatelský příběh a představení programu MŮŽEŠ PODNIKAT – 20 min.
2. řečník: Můj podnikatelský příběh – 20 minut.
3. Společná diskuse se studenty: 45 minut
Studenti jsou vyzváni, ať se rozdělí do skupinek po 4–6 lidech. Pokud nemají své otázky,
dáváme jim k zamyšlení tyto:
1. Na kolik vás láká podnikání (oznámkujte od 0 do 10) a proč?
2. Jeden společný dotaz, který chcete položit?
Diskuse se rozproudí, studenti se ve skupinkách cítí bezpečně, mají zpravidla více dotazů,
a my se dozvídáme, co je zajímá a reagujeme na to.
Kvalita vedení seminářů je pro nás na prvním místě. Řečníci se na semináře připravují
a mají zájem o dobrou komunikaci se studenty. Řečníci vedou semináře na školách ve svém
regionu a na vybraném typu škol (průmyslovky, gymnázia, obchodní školy, odborná učiliště
a další …), přibližně dvakrát až šestkrát ročně. Záleží na individuální domluvě. Každý řečník
dostane po skončení semináře zpětnou vazbu studentů, kteří seminář hodnotí velmi otevřeně a nestranně. Tato hodnocení jsou pro podnikatele výborným zrcadlem.

Česko potřebuje podnikavé lidi bez ohledu na to, jaká bude jejich profesní dráha – jestli začnou podnikat, nebo jestli z nich
budou podnikaví zaměstnanci. Nikdo ale přesně neví, jak
na školách podnikavost učit, i když existují pokyny, že je nezbytné podnikavost začlenit do výuky. Školy a učitelé hledají proto
možnosti, jak studentům svět podnikání přiblížit a program MŮŽEŠ PODNIKAT je pro ně skvělou příležitostí. Program je jedinečný tím, že je nezávislý. Do škol chodí podnikatelé, kteří v předávání zkušeností vidí smysl a chodí tam rádi. Pro studenty je to
výjimečná příležitost potkat se s „živými lidmi z praxe“, jak nám
píšou učitelé.

REFLEXE ZE SEMINÁŘE
MŮŽEŠ PODNIKAT
vedeného podnikateli Šárkou Pelikánovou a Tomášem Beranem
„Na tomto semináři jsem byl již podruhé a nezklamal mě ani tentokrát. Bylo to velmi zajímavé. Zaujal mě způsob a přístup těchto
mladých lidí, jakým jsou schopni přemýšlet o věcech. Je opravdu inspirativní přebírat jejich ,,mindset“ a snažit se ho aplikovat
na svůj život.
Myslím si, že by každý měl navštívit podobnou exkurzi a zamyslet
se nad tím, kam vlastně jde. A třeba by si lidé uvědomili, že na tom
nejsou zas tak špatně a že nemusíme fungovat podle nastavených
šablon a ideálů, jako je nám to zde neustále vštěpováno.
Možná i my můžeme být jednou úspěšní, i když okolní vlivy a nátlaky nám většinou předvídají opak a příliš nám nevěří. Tato přednáška by neměla skončit dnes. Náplň a myšlenka by měla být zde

s námi stále a měli bychom se podle toho chovat. Škoda jen, že není
taková příležitost častěji, nebo že se s podobnými tématy setkáváme
ve škole jen zřídka. Protože zde nejde jen o podnikání jako takové,
ale hlavně o motivaci a sebedůvěru z toho získanou, a to je to hlavní.
Abychom věděli co chceme, byli maximálně motivovaní a byli připraveni pro získání toho udělat cokoliv. Jinak se z nás stanou pouze
mohutné koráby bez kormidelníka. Tedy takové stroje (osobnosti),
které mají obrovský potenciál (získané vědomosti ve škole), které
ovšem nikdy nedoplují do cíle.
Takovýto způsob myšlení přednášek výuky apod., by nás měl naučit
jak tomu předejít. Proto tento způsob edukace a přejímání praktických zkušeností shledávám za nezbytný a extrémně důležitý.“
Kryštof Kozač
4. D, Gymnázium Přípotoční
podzim 2018
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Graf se studenty a mapa škol

Nosná témata ze seminářů

Ročně semináři MŮŽEŠ PODNIKAT projde více jak 7000 studentů z celého Česka. Počty studentů v krajích se liší podle toho, s kolika školami
v daném kraji spolupracujeme. V průběhu roku rozšiřujeme spolupráci
se školami i s řečníky a program postupně roste.

Z analýzy zpětných vazeb, kterou jsme si nechali zpracovat, vyplynula
nosná témata seminářů – hodnoty nebo témata, která studenti zmiňovali
nejčastěji. Témata zde uvádíme společně s typickým slovním
hodnocením studenů.

Zlínský kraj 5,5%
Praha 26,9%

PENÍZE

Jihomoravský kraj 8,7%

Pardubický kraj 3,8%
Královéhradecký kraj 4%
Liberecký kraj 2%
Ústecký kraj 0,7%
Karlovarský kraj 2,9%

Středočeský kraj 14%
Jihočeský kraj 5,6%
Plzeňský kraj 7,3%

ORIGINALITA

NEBÁT SE

INSPIRACE

CHYBY

Kraj Vysočina 8%

STRACH

Olomoucký kraj 2,3%

OCHOTA

ZÁJEM

Moravskoslezský kraj/ 8,2%

KDOKOLIV

O podnikání.

MOTIVACE

ODVAHA

Dodali jste mi ji.

8 | MŮŽEŠ PODNIKAT

MŮŽEŠ PODNIKAT | 9

Vybrané pozitivní zpětné
vazby studentů

Vybrané negativní zpětné
vazby studentů

Názory studentů na semináře nás zajímají, abychom věděli, co dělat jinak nebo
lépe. Semináři ročně projde více jak 7000 studentů, kteří nám píší svůj pohled
na jejich průběh. Studenti hodnotí ve většině případech semináře kladně, negativní slovní hodnocení v dotaznících uvedlo 2% studentů. Vybrali jsme pro ukázku
typické nebo nejzajímavější názory studentů.

Pěkně
se oblékáte.
Díky přednášce
o Oxalisu jsem se
dozvěděl hodně
nového o sypaných čajích - dovozech, vlastního
míchání apod.
Dotazy pomocí
internetové
stránky, velmi
mě to zaujalo.
Jiný pohled
na podnikání.
Původně jsem
měl v plánu
2 hodiny spát,
ale nakonec jsem
poslouchal
celou dobu.

10 | MŮŽEŠ PODNIKAT

Možná bych
za tohle klidně
zaplatil.
Na chvilku jsem
měla chuť
podnikat.
Lidi to prostě
neznají. Rodiče
pracují a podnikatel je sprosté
slovo.
Rozhodně byste
měli objet co
nejvíce škol,
ať už středních,
tak i ZŠ.
Dokázal jsem se
utvrdit v naplánované činnosti.
Líbilo se mi, že
uváděl výhody
i nevýhody.

Líbilo se mi, že
nám nechali na
sebe kontakt,
abychom jim
mohli napsat.

První prezentace
byla jedna z nejlepších, co jsem
zažil, a druhá
byla také skvělá.

Nejvíce se mi
líbila první
přednáška,
protože paní
mluvila méně
odbornou řečí.

Zapojení nás pomocí projektu.

Dozvěděl jsem
se, jak je jednoduché založit
firmu.
Dozvěděla jsem
se, že podnikání
není jen striktní
pohled na činnost za účelem
dosažení zisku,
ale také něco, co
nás může bavit
a čím se můžeme živit.

Tenhle seminář
mi dal odvahu
a zbořil hranice,
které mě
držely zpět.
Ráda bych zůstala
v kontaktu.
Spousta dobrých
rad do života.
Rozhodně zajímavé a ukazuje
jaký život a jaká
zodpovědnost je
být podnikatelem.

Poprvé co tu
na škole jsem
(4 roky) přišel
někdo (vy), kdo
se nás snažil
motivovat a ještě
nás to bavilo.

Zaujalo mne,
kolik je překážek,
přes které musí
člověk přejít.
A kolik toho musí
obětovat, aby
byl úspěšný.

Skupinová práce
- zábavná.

Byl jsem motivován k tomu,
abych se sám
poznal a chopil
se příležitosti.

Tak jsme s kamarádkou hned
ten večer založili
bazárek s oblečením. Určitě bych
s vámi chtěla
spolupracovat
ohledně našich
studentských
firem.
Určitě v tomto
pokračujte,
mnohým to dalo
hodně!

Líbila se mi
nestydatost
obou řečníků.
Díky semináři
jsem získal
firmu, do které
bych mohl nastoupit a přes
ni získat praxi
v oboru IT.

Byli jsme tam dvě
třídy a nechtěla
jsem mluvit před
ostatními.
Mohli by podrobněji popsat,
co jejich firmy
vyrábějí.
Celkem fajn,
ale programování není mým
oborem.
Postrádal jsem
avizované téma.
Jen mi přišlo,
že když měl
někdo jiný názor
na podnikání,
rychle ho zavrhli
a bavili se pouze
s lidmi, co chtějí
podnikat.

Pro příště bych
zahrnul i něco
takového, jako
co potom, když
vám podnikání
nevyjde.

1. přednáška do budoucna
více sebevědomí,
jasnější struktura
výkladu
a cíl výkladu.

Ocenil bych, kdybyste rozváděli
pojmy, které používáte, a potom je
zavrhnete slovy:
„To by bylo na
dlouho.“

Rád bych se
zúčastnil nějaké
osobnější diskuse.

Míň story,
víc how.
Dozvěděl jsem
se, že člověk
může podnikat
i bez živnostenského listu.
Možná bych
ocenila krátký
postup při zakládání firmy. Krok
za krokem.

Ocenil bych víc
praktických rad
než motivace.
Kladně hodnotím i přístup
žen, nebály se
komunikovat se
studenty.
Příkladů mířených na studenty
by mohlo být víc.

Podnikatelé mají
pouze povrchní
znalosti. Neznají
ZP a min mzdu
pro rok 2019. Prezentace neprofesionální.
Jazyková vybavenost (vulgarismy,
anglicismy)
I když jsem se
nepřiznal, když
jste se ptal, tak
už mám plán
podnikání
s medem. Tak se
možná v budoucnu potkáme.
Přednáška byla
hezká, ale špatně
zorganizovaná.
Ocenil bych
fotky nebo video
z firmy.

Zajímavé téma,
které bylo bohužel poznamenáno velkým
množstvím lidí
v sále a bránilo,
dle mého, individuální debatě.
Lepší body
language a větší
oční kontakt.
Možná bych se
snažil zapojit
všechny posluchače a odpovídat na víc otázek.
Mnoho otázek
položených
publiku bylo
zbytečných
a hloupých.
Nevím, jestli je
podnikání pro
mě. Jak to
mám zjistit?

Chtělo by se to
zaměřit na celý
proces, co je
potřeba k tomu
začít. Všechny
potřebné formuláře, finance
a tak. Není
potřeba říkat
„formulář 93. 1a
oddíl e.
Používat sprostá
slova ve škole
je nevhodné.
Také velké chyby
(gramatika)
v prezentaci.
Udělat nějakou
ukázku, kde zapojíte publikum,
nějakou hru.
Druhá řeč byla
spíše teleshopping. Jako
by předpovídala
budoucnost z karet, věštkyně.
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Semináře pro studenty
MŮŽEŠ PODNIKAT

UČÍME
PŘÍBĚHY A INSPIRUJEME STUDENTY
K PODNIKAVOSTI.

NAŠI STUDENTI MLUVÍ!

REFERENCE UČITELŮ A STUDENTŮ
„Oba mladí přednášející byli skvělí, dokázali studenty (většinou) nadchnout a vzbudit jejich zájem. Také pro pedagogy, kteří vykonávali
u studentů dohled, byla akce velmi zajímavá a v mnohém nová.“
Jana Rohlíková,
Gymnázium Tišnov

OBJEDNETE SI
JEDINEČNÉ SEMINÁŘE, S KTERÝMI BUDOU
STUDENTI NA 100%
SPOKOJENI.

„Celý seminář hodnotím kladně. Bylo určitě prospěšné a zajímavé se dozvědět více o podnikání přímo z praxe a z konkrétních příběhů a slyšet také klady i zápory podnikání. Především
bylo úžasné vidět takovou zapálenost a nadšení ze své práce.“
Adéla Klementová,
studentka Střední školy prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba

PROČ SI SEMINÁŘ OBJEDNAT?
POZVEME na vaši školu zajímavé a úspěšné podnikatele z praxe.
PODNIKATELÉ přinesou do školy inspiraci a energii.
USPOŘÁDÁME seminář v době výuky na vaší škole.

Když jsem se v roce 2006 po sedmiletém pobytu v USA vrátila zpět
do Čech, netušila jsem, jaká cesta mě bude čekat. Nikdy jsem netoužila učit, ale studenti si mě našli sami.
Pár přátel mě tehdy postupně začalo žádat o lekce angličtiny.
Ačkoli jsem odjížděla vybavená němčinou a ruštinou, vrátila jsem
se plynně hovořící anglicky.
Začala jsem tedy, jen tak při kávě, učit své známé a zjistila dvě šokující fakta: Za prvé, čeští studenti lpí na gramatice, ale nemluví
a za druhé, já hovořila plynule bez znalosti gramatiky. Na jednu
stranu jsem se styděla, že gramatiku neznám, a tak jsem se ji doučila. Ale na straně druhé mi vrtalo hlavou, k čemu českým studentům znalost gramatiky je, když stejně nemluví. Respektive bojí se
mluvit, protože český školní systém je to tak naučil. Naučil nás,
že když uděláme chybu, sníží se nám známka, což přineslo stres
a nejistotu. Pak jsem tedy zpětně vykrokovala, jak jsem se anglicky
naučila já a ty kroky jsem aplikovala na své studenty a stalo se něco
úžasného – začalo to fungovat a oni začali bez potíží mluvit.
Celý fór spočívá v principu ukládání nové látky do paměti. V zahraničí totiž zpracováváme vše jinak, než ve škole. V českých školách nás cizí jazyk učí skrze pochopení pravidel, gramatiky, analýzou principů, učením se zpaměti bez souvislostí, mechanickými
překlady článků a doplňováním cvičení v učebnicích. V podstatě
podobně jako třeba matematiku, levou hemisférou a logikou.
Při pobytu v zahraničí, nebo když se učí malé dítě svůj rodný jazyk,
zapojujeme primárně pravou hemisféru, smysly, emoce, snažíme

se druhého pochopit, dedukovat, použít řeč těla. Zkrátka celou
podstatou komunikace je předat a přijmout informaci a neváháme
tam používat svou intuici a klidně i ruce a nohy, když je to potřeba.
Podprahově vnímáme, co se nám druhý snaží říct. To umíme intuitivně všichni, jen nás to ve škole odnaučili. A o to v naší výuce jde.
Probudit opět tyto schopnosti. K tomu je nám nápomocna takzvaná přímá metoda.
Pomocí přímé metody učíme naše studenty jazyk vnímat, ne pouze analyzovat logicky. Hovořit spontánně, bez přemýšlení o gramatice a překládání si v hlavě, beze strachu, že udělají chybu. Jinými slovy, naše studenty učíme nejen hovořit anglicky, ale také jim
pomáháme odstranit strach a zvednout sebevědomí v komunikaci
cizím jazykem. Od úplných začátečníků po velmi pokročilé. Úroveň totiž není klíčová. Podstatné je, jak komfortně se člověk cítí,
když cizím jazykem hovoří.
Mým přáním a motem je vidět u svých klientů výsledky a špičkový
tým lektorů je mi na této misi nápomocen a já jsem na ně po právu hrdá.

Lucie Roubíčková,
zakladatelka jazykové školy a řečnice MŮŽEŠ PODNIKAT
Termíny ukázkových hodin mohou zájemci nalézt na našem webu:
www.einstein-english.cz

Semináře MŮŽEŠ PODNIKAT v hodnotě 5 500 Kč daruje spolek MŮŽEŠ PODNIKAT škole a studentům.
Koordinátorka projektu Jana Bugnerová, jana.bugnerova@muzespodnikat.cz Tel: 731 157 565
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Michal Beran,
Kristina Komárková
a Adam Štrunc

Kristina Komárková
a Pavel Štrunc

Šéf letního kempu
Michal Ondra

Studenti se učí
v klášterních
zahradách

Klášter, já a podnikání
Kristina Komárková

V létě 2018 jsem absolvovala kemp s tehdejším názvem “MŮŽEŠ PODNIKAT” a popravdě jsem cestou tam byla dost nervózní.
Nevěděla jsem, kam jedu, co očekávat, kdo
tam bude a už vůbec ne, co mi to přinese.
Jela jsem na pár dní někam naslepo dost
nejistá sama sebou a dost nejistá okolím.
První setkání bylo moc milé a postupně
jsem zjišťovala, že se svými 16 lety budu
nejmladší a rozhodně nejmíň zkušená.
Hned večer v den příjezdu, kdy jsme si
všichni říkali svoje zkušenosti a očekávání, jsem hrdě prohlásila, že podnikat rozhodně nechci a že vlastně ani moc nevím,
proč tu jsem. A když jsme poslední den
prezentovali své projekty a pokoušeli se je
“prodat”, prohlásila jsem, že peníze nepotřebuju a veškeré “investory” jsem odmítla.
Takže právě proto jsem nechápala, proč
zrovna já.
Na druhou stranu to všechno je nejspíš
právě ten důvod. To, že jsem jela na kemp
i když jsem neměla žádné zkušenosti ani
znalosti, dosažený určitý věk a už vůbec
14 | MŮŽEŠ PODNIKAT

jsem neznala svůj směr nebo cíl, nevěděla jsem, co bude za rok a vlastně ani co
bude poté, co se vrátím domů. Na kempu
po mě nic z toho překvapivě nikdo nechtěl.

Za dobu, která začala
mým příjezdem domů,
jsem změnila víc, než
za celou dobu předtím.
Kemp byl něco jako první
kapka, která spustila
řetězovou reakci vln
na hladině. Pochopila
jsem, že i jako studentka střední školy můžu
něco změnit, můžu něco
vybudovat.

Nikomu to nevadilo a i mezi lidmi, kteří
byli mnohem dál, jsem si připadala jako
jim naprosto rovna. Měla jsem příležitost
se setkat s lidmi, kteří dělají, co je baví,
a hlavně to dělají na full-time. S lidmi,
kteří z toho, co milují, udělali svou práci, která jim dává peníze a hlavně energii
a tím vším si plní své sny. Takže už jen
setkat se s nimi a nechat se inspirovat mi
dalo hodně. Jsou přímým důkazem, že nemusíme být zaměstnanci a každý den se
těšit, až půjdeme domů nebo až konečně
bude pátek.
Ale to, díky čemu mě kemp hlavně tolik
posunul, bylo ještě něco jiného. Byl to pocit, že dostat se do bodu, kdy mě živí to, co
mě baví, není vůbec tak těžké. Že i já jsem
toho schopna a nikdo o tom ani na sekundu nepochybuje. Díky tomuhle pocitu jsem
si uvědomila, že jediný, kdo o tom pochybuje, jsem já, já a nikdo jiný. Když jsem se
vrátila z kempu a s nadšením začala něco
podnikat, zjistila jsem, že doopravdy jsem
to jen a jen já, kdo o svých schopnostech

když už utekl skoro rok od tohoto zážitku,
vím, že z něj pořád čerpám. Vím, že s řadou lidí, které jsem tam potkala, se ještě
mnohokrát uvidím a že se na ně kdykoliv
můžu obrátit. Vím, že to, kde budu zase
za rok, je jenom na mně a že to můžu
snadno změnit.

Legrace na
letním kempu

a možnostech pochybuje. Tohle nastavení
myšlení mi otevřelo spoustu dveří a jsem
si jistá, že velkou spoustu ještě otevře.
Odjížděla jsem s pocitem, že se mi domů
ani trochu nechce. S plným sešitem

knowhow lidí, kteří moc dobře vědí, co
dělají, a hlavně svou práci milují. Se spoustou nových kontaktů s lidmi, kteří mě neskutečně inspirovali. S hlavou přeplněnou
nápady, co všechno můžu dělat, a hlavně s motivací se opravdu posunout. Teď,

Za dobu, která začala mým příjezdem
domů, jsem změnila víc, než za celou
dobu předtím. Kemp byl něco jako první
kapka, která spustila řetězovou reakci vln
na hladině. Pochopila jsem, že i jako studentka střední školy můžu něco změnit,
můžu něco vybudovat. Z pouhé myšlenky
o problematice fast fashion, která vznikla
na kempu, je dnes projekt, který sleduje
přes 300 lidí, který inspiruje a hlavně,
který je pro mě neskutečným zdrojem
štěstí. A proto je projekt FairFashion.
life vděčný právě kempu za to, že mohl
vůbec vzniknout.
Takže co ke kempu na závěr říct? Snad
už jen DĚKUJU.
MŮŽEŠ PODNIKAT | 15

Člověk má pocit, že výběr střední školy nebo
i vysoké školy je hodně
důležitý, ale myslím
si, že na tom zas tolik
nesejde.

Demokracie vyžaduje
aktivní přístup, kritické
myšlení a umění vyhodnotit
rizika, což se člověk může
naučit, když začne podnikat
Jan Školník koupil v roce 1997 ve svých 24 letech spolu s tatínkem
továrnu na filtrace a izolace, dnes HOBRA – Školník s.r.o.
v Broumově, kterou od začátku sám řídil. Jen o pár let později,
v roce 2004, založil se svou ženou Marcelou Školníkovou Agenturu
pro rozvoj Broumovska, jejímž cílem je oživování regionu. Za svou
práci pro společnost a za filantropii byl dvakrát oceněn Nadací Via
a získal také ocenění společensky prospěšný podnikatel roku, které
uděluje EY. Kromě své činnosti na Broumovsku je Jan Školník také
řečníkem a partnerem programu MŮŽEŠ PODNIKAT a inspiroval
již stovky studentů svým podnikatelským příběhem.
S Janem Školníkem si o podnikavosti a hledání vlastních
cílů povídala Tereza Podhorská.
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Jan Školník
v Broumovském
klášteře

Honzo, co bys poradil člověku, který
neví, jakým směrem se chce v životě ubírat, který ještě nezná a nevidí svůj cíl?
Pokud člověk neví, kterým směrem se
vydat, je podle mého soudu nejlepší se
na chvilku zastavit. Platí to na cestě i v životě. Stačí začít vnímat svět kolem sebe
a cesty i cíle přijdou mnohdy samy. Když
totiž něco chceš moc, třeba najít směr
a soustředíš se jen na to, abys to získala,
paradoxně můžeš přestat vidět příležitosti kolem sebe. A těch je v dnešním světě neuvěřitelné množství. Proto věřím,
že nejlepší je se v takové situaci zastavit,
zklidnit, nadechnout se. A dobře se dívat. Člověk svět nepřepere silou, někdy je
dobré nechat věci plynout. Přitom je možné světu (a koneckonců i sám sobě) lépe
porozumět všímavostí, jasnou a klidnou
myslí a taky srdcem.

Ptám se tě, protože studenti nám často
píší, že neví, co chtějí dělat a myslí si,
že by to vědět měli. Jak jsi na tom byl
v sedmnácti letech ty?
Když mi bylo sedmnáct, tak jsem také
nevěděl, co chci v životě dělat. Měl jsem
sice konkrétnější představu o tom,
na jakou chci jít střední školu, ale rodiče mi doporučili, ať studuji všeobecnou
školu, po které budu mít širší možnosti
rozhodování, co dál. Člověk má pocit,
že výběr střední školy nebo i vysoké školy
je hodně důležitý, ale myslím si, že na tom
zas tolik nesejde. Dnes je život tak dlouhý,
že když přijdeš o pět či deset let, tak můžeš začít klidně znovu.
Co má dělat člověk, který se hledá a neustále o sobě pochybuje?
Věřím, že je důležité u všeho najít správ-

nou míru, a to platí i o pochybování.
I v podnikání se pochybuje, ale nesmí to
blokovat rozhodování. Každý den člověk
dělá rozhodnutí a kdyby neustále pochyboval, brzo by ho to semlelo. Samozřejmě
někdy je těžké rozhodnout, člověk o tom
přemýšlí ze všech stran a nikdy nemá
dost informací. Ale jakmile se rozhodneš, je pak důležité zpětně toho nelitovat,
protože v té chvíli je samotné rozhodování minulost. A pokud to rozhodnutí bylo
udělané podle nejlepšího vědomí a svědomí, tak vlastně nemohlo být špatné, a to
i kdyby se potom ukázalo, že to nebyla
ta správná cesta. Myslím, že v životě se
dá mnohé napravit a změnit, proto bych
chybná rozhodnutí nebral nijak tragicky.
Naopak, člověk se jimi učí. Kdo má pocit,
že příliš pochybuje, tomu bych doporučil
rozvíjet umění rozhodovat se. A vzhledem
k tomu, že každý z nás denně dělá desítky
rozhodnutí, i těch docela malých, třeba co
si dá k večeři, tak bych na takových příkladech rozhodování a klidné přijetí odpovědnosti za něj trénoval.
Udělal jsi někdy něco, co nebylo podle
tvého nejlepšího vědomí a svědomí
neboli ošidil jsi někdy něco?
V zásadě myslím, že ne. Člověk to cítí dost
intenzivně a svědomí mu řekne, která cesta je jednoznačně nesprávná. Vlastně je to
tak, že nepoznáš, která cesta je správná,
ale přesně poznáš, která je nesprávná, alespoň podle mé zkušenosti. Z těch správných cest není každá cesta ta nejlepší, ale
to se nedá nic dělat. Člověk se vždy rozhoduje na základě neúplných informací, pro
žádné rozhodnutí nemáš všechny podklady. A umění rozhodovat se je v tom, že
přestože nevíš všechno, tak poznáš, kdy
už víš dost na to, aby ses rozhodla. Největší bariéra rozhodnutí může být strach,
že udělám chybu, strach z toho, že se nerozhodnu správně. A nejlepší způsob, jak
se naučit rozhodovat se, je zbavit se toho
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strachu, protože to, co je nesprávné, člověk pozná a těch správných řešení je víc.
Dá se také říci, že každé rozhodnutí je
dobré, pokud nejde proti svědomí.
Máš trpělivost s nerozhodnými lidmi?
Vím, že někdo se vyloženě nerad rozhoduje a snažím se to respektovat. Někteří
lidé mají silné stránky například v analýze a pak je třeba takovým lidem umožnit,
aby dělali to, v čem jsou dobří – mohou
pracovat v nějakém analytickém oddělení, financích nebo podobných oborech.
Lidé, kteří jsou dobří v analýze, sbírají
data, a lidé, kteří jsou dobří v rozhodování, mohou pak na základě těch sebraných
dat rozhodovat. Takže odpověď na otázku
je ano, myslím, že mám.
Podnikatelé jsou zpravidla dobří v řešení
problémů a překonávání překážek. Jak
přistupuješ k řešení problémů ty, máš
nějaký osvědčený postup?
Hlavně nemám rád problémy a už vůbec
ne v českém prostředí, kde si vytváříme
spoustu umělých problémů sami. Když
ale problémy přijdou, tak se nehroutím
a jsem připravený je řešit. Při řešení problémů se ukazuje, že je dobré zachovat
klid a začít věci rozmotávat a určit, co je
v daném momentě to nejdůležitější. Každý problém se dá řešit různými způsoby
a nejdůležitější je dokončit ten proces –
prostě ten problém vyřešit. Možná to zní
banálně a souvisí to s uměním rozhodování, jak jsme o něm mluvili, ale recept je
klid a zahájit řešení. Neodkládat to.

Broumovské diskuse
2018 s tématem
Hrdinství a odvaha

Vedení neziskovky je
také těžší s ohledem
na to, aby tým zůstal
motivovaný. Když si dáš
například za cíl rozvoj
regionu, tak se může
v měřítku jednoho života
zdát, že jsi nedosáhla
ničeho podstatného.
Řekl bys, že existují nějaké typické vlastnosti, které charakterizují podnikatele?
Podnikání je do velké míry o riziku, takže
to, co budou mít asi všichni podnikatelé
společné, je, že jsou schopni podstupovat
riziko. Myslím, že neexistuje poctivé podnikání, které by bylo bez rizika. Ale jestli
jinak existují nějaké typické vlastnosti
podnikatelů? Asi ne, znám mnoho podnikatelů a každý z nich je úplně jiný.
Máš zkušenosti s vedením továrny, ale
nyní se také věnuješ práci v neziskové
organizaci. Dají se ty dvě oblasti srovnávat? Uplatňuješ stejný styl práce?
Co je složitější?
Na to se mě lidé často ptají. Člověk má
podle mého jeden přístup k práci, takže
asi uplatňuji stejný styl práce v továrně
i v neziskovce. Ale je paradoxně komplikovanější řídit neziskovku, protože u nezis-

kovky je – marketingovými slovy – „hůře
definovatelný produkt“. V továrně je celkem jasné, co je výstupem, je to konkrétní
produkt, třeba houska nebo pivo, které
prodáš a na konci ti zbyde zisk, podle kterého se měří, jestli jsi úspěšná nebo neúspěšná. Dopad projektů ve veřejném prostoru, tedy takových, které děláme v naší
neziskovce, se ale tak snadno změřit
nedá. Samozřejmě na to existují všelijaké
metriky a semináře, ale já se domnívám,
že k objektivním číslům se stejně nelze
dobrat, naopak nás někdy snaha o vyčíslení dopadu odvádí od podstaty projektu.
Zásadní je, jestli člověk předal správnou
inspiraci, a to nelze změřit. Tenhle faktor
je třeba vzít v úvahu při řízení neziskovky.
Vedení neziskovky je také těžší s ohledem
na to, aby tým zůstal motivovaný. Když si
dáš například za cíl rozvoj regionu, tak se
může v měřítku jednoho života zdát, že jsi
nedosáhla ničeho podstatného.
Cílem vaší neziskovky je rozvoj a oživení
Broumovska. Jak se vám daří
ho naplňovat?
Věřím, že daří, i když by se v případě tak
dlouhodobých cílů dalo spíše říct ono známé, že „cesta je cíl“. Pořádáme vzdělávací, kulturní, umělecké a sociální projekty
a zdá se, že mají dobrý ohlas. To nejtěžší
je ale nedělat pouze dílčí věci, které jsou
samy o sobě skvělé, ale snažit se obsáhnout celek, protože nám záleží na rozvoji
regionu jako celku. Stále vymýšlíme nové
způsoby, jak nalézt regionální konsensus, hledáme partnery, s kterými bychom
hovořili a dokázali fungovat jako dobře
synergický celek. Považuji za důležité poskládat činnosti, které děláme my, s tím,
co dělají všichni ostatní, do promazaného
a fungujícího soukolí. Chtěl bych, aby ten
náš region byl jako orchestr, kde každý
hráč chápe, že musí hrát skvěle svůj part,
ale zároveň ví, že je součástí celku a záleží
mu na tom, aby mu to ladilo s ostatními.
Toto je jediná šance, jak dosáhnout opravdové změny.
Samozřejmě se ale zamýšlíme každý den
nad dílčími projekty a úspěchy. Ze začátku
jsem si říkal, že kritériem úspěchu je, že
naši dárci neodchází. To, že nám narůstala podpora, jsem bral jako potvrzení smysluplnosti naší činnosti. Pak přišla vlna měření dopadu, o jehož problematičnosti už
jsem mluvil. Při naší práci je nutné umět
se potkávat, mluvit s ostatními a hledat
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nikání užívám hlavně proto, že to podnikání je zatím úspěšné. A že ke svobodě
a nezávislosti cílí více než k prostému vydělávání peněz.
Jak má člověk přijít na to, v čem je dobrý
a jaké jsou jeho silné stránky?
Když to budeš chtít opravdu poctivě zjistit, tak to zjistíš, život to dříve či později
ukáže, pokud mu nebudeme vyloženě
bránit. A když budeš chtít napovědět, tak
si uděláš nějaký psychotest. Dnes jsou
i kurzy na otvírání potenciálu, kde můžeš
studovat své silné stránky na základě různých metodologií. Já objektivizovaným
měřením váhu příliš nepřikládám, myslím, že člověk tu sílu má především v sobě
a může jí objevit, když si bude důvěřovat.

kompromisy. Je to těžko vyhodnotitelné,
nevíš přesně, jak máš měřit výsledky a je to
velký úkol spojený s vysvětlováním, osvětou, s uměním diskuse a argumentace.
Práce ve veřejném sektoru zkrátka nikdy
nekončí.
Svým podnikatelským příběhem jsi
inspiroval stovky studentů. Proč by podnikatelé měli předávat své zkušenosti
a inspirovat mladé lidi?
Když chce člověk úspěšně podnikat, musí
se naučit kriticky myslet, umět vyhodnotit

Každý člověk musí najít
svůj cíl, který vychází
z pochopení sebe sama.
priority a rizika, být aktivní a nebát se
převzít iniciativu. Myslím, že to jsou
schopnosti a dovednosti, které člověk nejlépe získá praxí, a proto považuju za přínosné, aby se ti z nás, kteří již v podnikání
urazili nějakou cestu, o své zkušenosti
podělili s těmi, kteří stojí na začátku. Věřím zároveň, že aktivita a kritické myšlení
jsou důležité pro každého, nejen pro podnikatele, protože každý z nás spoluvytváří
demokratickou společnost, která od nás
takové hodnoty vyžaduje. Bez aktivity,
zájmu o věci veřejné a zdravě kritický přístup, není možné demokracii kultivovat.
Proto si myslím, že má smysl inspirovat

lidi k podnikavosti, sebevědomí a sebedůvěře, kterou lze uplatnit v podnikání, ale
i v občanském životě.
Říkáš, že každý má možnost volby. Myslíš si, že se každý člověk může realizovat
a vybrat si, co bude v životě dělat?
Ano, v dnešní době a v naší společnosti
určitě. Každý člověk se může v životě realizovat a když říká, že to není možné, je to
jen proto, že sám sebe ještě nepřijal. Nejzajímavější je proces, kdy člověk zjišťuje,
jaký sám je. Když pochopím, že některé
věci mi moje přirozenost neumožní dělat,
tak se s tím přestanu trápit. Podle mého
to je především o přijetí sebe sama. S tím
souvisí i to, že cíle, které máme, musí být
opravdu naše a nesmí to být cíle, které do
nás projektuje okolí, třeba rodiče nebo
přátelé. Všichni od nás něco očekávají
a ve chvíli, kdy začneš řešit to, co po tobě
chce někdo jiný a ne to, co chceš ty, tak
je to opravdu hodně těžké. Každý člověk
musí najít svůj cíl, který vychází z pochopení sebe sama.
Pro mne osobně je největší hodnota podnikání v tom, že mi umožňuje být relativně svobodný, pravděpodobně více
svobodný, než kdybych dělal něco jiného.
Vím, že je možné žít svobodný život i v zaměstnání nebo státní správě, ale tam je to
mnohdy těžší. I když nyní si budu trochu
protiřečit – i podnikatel může pod tlakem
okolností dělat nesvobodná rozhodnutí
a může být ve výsledku méně svobodný
než zaměstnanec. Důležité asi je, že každý
má možnost volby a já si svobodu v pod-

Dáváš svým dětem svobodu v tom, aby se
samy rozhodovaly a šly za svými cíli?
Doufám, že ano, ale mají to těžší, protože
musí více než jiné děti umět odfiltrovat
očekávání okolí. Je to tím, že jsem ve společnosti více vidět a ony nesou mé jméno.
Samozřejmě jsou jiné než já, mají jiné talenty a jiný životní přístup a musí v sobě
najít tu sílu jít svou cestou v klidu a nenechat se ovlivnit tím, co se od nich očekává
díky tomu, čí jsou děti.
Jsi ve svém regionu velmi aktivní,
byl jsi dokonce vyhlášen filantropem
dvacetiletí. Chci se tě proto zeptat, co
si myslíš o podporování neziskovek
a projektů, znáš nějaké podnikatele,
kteří nic nepodporují?
Osobně takové podnikatele neznám, jen
jsem slyšel o lidech, kteří principiálně nechtějí podporovat žádné veřejné projekty. Takoví lidé musí mít asi velký strach,
že jim někdo něco ukradne a příliš lpí
na hmotném světě. Myslím si, že jsme natolik provázaní a na sobě závislí, že kultivace společného prostoru je nesmírně důležitá a člověk nemůže být šťastný, pokud
je sám a bez vztahů. Aristoteles považoval
obec za přirozenější než rodinu i jednotlivce a odvodil od toho závěr, že šťastný
život nelze prožít bez toho, aniž bys přispěla ke šťastnému životu obce. A přispívat může každý z nás, protože šťastný
život obce a šťastný život jednotlivce není
jen o penězích.
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PROČ VEDEME SEMINÁŘE MŮŽEŠ
PODNIKAT A INSPIRUJEME STUDENTY
SVÝMI PŘÍBĚHY?
Protože díky podnikání žiju svobodně a šťastně. A byl bych moc
rád, aby to tak mělo více lidí. A není žádný důvod, abyste nepodnikali i vy.
Tomáš Reinberger, VAŠE LIGA, z.s.

Protože vědět, jaké to je být podnikatel, je něco, co mi škola nikdy
neukázala. MŮŽEŠ PODNIKAT je krok správným směrem a je mi
ctí, že mohu být součástí.
Vojtěch Šimetka, Giveth

Chtěl bych mladé lidi motivovat k tomu, aby našli odvahu podnikat a dělat práci, která je baví. Myslím, že to je cesta k tomu,
aby měli lepší život oni a i lidi kolem nich.
Tomáš Nemrava, NEMA

Mám rád setkávání s mladými lidmi a možnost inspirovat je
vlastním příběhem. Dále vidím obecně nedostatek informací
o podnikání ve školách a nedostatek zajímavých příkladů
z praxe a silných osobností, takže rád podporuji projekt, který
situaci zlepšuje.
Jan Křivonožka, Kamnářství

Podnikání mi dalo obrovskou svobodu a sebenaplnění. Miluji
budování něčeho z ničeho a rád bych tento pocit umožnil prožít
co nejvíce lidem. Se současnou politickou reprezentací v České
republice je však podnikání stále obtížnější a obtížnější. Bez
předání zkušeností a inspirace podle mne prakticky nemožné.
Rád bych tak studentům předal to málo, co jsem se s postupem
času na globálním kolbišti naučil.
Tomáš Hülle, European Centre for Career Education

Protože chci ukázat, že do práce se dá chodit pro radost. A nemyslím jen sebe, ale už i více svých kolegů, kteří zjistili, že i v práci
se dá žít.
Adam Milata, Fortemix

Já sám jsem z rodiny, kde rodiče i všichni příbuzní pracovali
jako zaměstnanci. Na střední škole by mě strašně moc nakoplo,
kdybych věděl, co to je podnikání, a jak se na to kariérně připravit. Nemusel bych studovat tradiční obory (práva, mezinárodní
vztahy apod.), ale šel bych na nějakou business school.
Igor Třeslín, Storyous

Ráda ukážu mladým lidem, že podnikat se dá ihned po škole
v různých oborech. Kde jinde se to mají naučit, než od lidí, kteří
to tak dělají.
Hanka Kočková, Doučíme-Naučíme

Chci pomoci tomu, aby mladí nežili v přesvědčeních, v kterých
jsem vyrůstal já. Aby dokázali v práci hledat vášeň, radost
a zábavu. Aby se nebáli hledat, zkoušet a dělat to, co se jiným zdá
divné a jiné, i když je to baví a naplňuje.
Michal Beránek, OpenOne, a.s.

Sám jsem byl podnikavý už od malička, ale podnikat jsem začal
až v 28 letech. Chtěl bych ostatní inspirovat, co to znamená
podnikat, co to přináší a že podnikat můžeme v každém věku.
Podnikaví lidé jsou ti, kteří posunou Česko dál.
Ondřej Krátký, Liftago
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Protože to má smysl a také cítím trochu dluh. Měl jsem v životě
neskutečné štěstí na lidi, kteří mě v pravý moment nakopli
správným směrem. Bez nich bych nebyl tam, kde teď jsem. A také
bych rád ukázal, že to fakt jde, když se chce.
Pavel Minář

Jsem přesvědčen, že každý z nás potřebuje vzory. Je důležité
vědět, že každý může být úspěšný. Podnikání učí zodpovědnosti
a pracovitosti, což jsou vlastnosti, bez kterých se v životě dá jen
těžko uspět.
Miroslav Jakubec, Climax

Podnikám od roku 1991. I v rámci rodinného podnikání jsem
poznala vzestupy a pády velkých vizí. Poznala jsem na vlastní
kůži, jak důležité je podnikání dobře promyslet a od prvního
kroku měřit, kontrolovat a utvářet. Za posledních 15 letech se mi
podařilo postavit řadu firem, které dlouhodobě prosperují a rostou. V rámci svého vzdělávání o podnikatelství se mi podařilo
zachránit řadu lidí od úpadku a připravit je daleko lépe na role
v podnikání, stejně jako uvést spoustu profitabilních start-upů
do života.
Marcelea Hrubošová, Finance pro radost

Protože jsem se nadchl pro jeho cíl “vést studenty k podnikavosti”. Jsem dlouhodobě nešťastný ze stavu českého školství a vidím
tu příležitost, jak přestat jen remcat, ale také přiložit ruku k dílu
a udělat pro české studenty něco užitečného.
Ondřej Koudela, PrPom - zážitkové a teambuildingové kurzy
první pomoci

Nesnáším v Čechách rozšířený pláč nad tím, že něco nejde
následovaný nesmyslnou argumentací proč. Mám rád tvůrčí
osobnosti. Tenhle program oslovuje mladé lidi, kteří chtějí být
aktivní, stojí na prahu dospělosti a možná neví, jak začít. Chci je
motivovat, práce a nápad musí být jejich.
Stanislav Němečkech, Raptech

Je to jednoduché. Program se mi zdá smysluplný, protože
propojení studia s reálnou praxí je správnou cestou. Věřím, že se
můžeme se studenty vzájemně inspirovat.
Martin Palička, Etnetera

Líbí se mi myšlenka programu MŮŽEŠ PODNIKAT, mít možnost
se podělit o vlastní zkušenosti s podnikáním, pokud o ně má někdo zájem. A také jsem cítil dluh, že jsem se nevěnoval učitelskému
oboru, který jsem vystudoval. Účastí na seminářích MŮŽEŠ
PODNIKAT mohu tento dluh trochu splácet.
Vladimír Vácha, FESTTECH

Já sama jsem vyrostla v prostředí, kde máma a táta byli zaměstnaní a slovo podnikatel bylo něco špatného, nečestného. Ale poté,
co jsem začala sama podnikat jsem objevila ve svém životě nový
směr, novou odvahu a nové možnosti. Začala jsem se aktivně
věnovat jedné činnosti, která mi byla blízká, která mě bavila, pro
kterou prostě mělo smysl pracovat. A od té doby má můj život novou podobu – dělám co mě baví, jsem v tom dobrá a svojí aktivitou
přispívám k úspěchu stovkám podnikatelů.
Kamila Zárychtová, Business for Breakfast

Uvědomila jsem si, že můj příběh i příběh naší firmy může
inspirovat a ukázat, že je možné podnikat a uskutečňovat
myšlenky. V našem příběhu je radost i drama života. Je to pro
mne také výstup z komfortní zóny a určitý trénink toho, jestli
zaujmu a udržím pozornost obecenstva, které je tam z donucení
v rámci výuky.
Andrea Tkačuková, Foreigners

Mojí vizí je generace mladých lidí, kteří se nebojí být sami sebou,
zkouší, selhávají, znovu začínají, ale ví, proč to všechno dělají.
Roman Šmiřák, Rain Fellows

Protože chci mezi mladé lidi šířit naději, že podnikat může téměř
kdokoliv a to mnohem snadněji, než si mnoho z nich myslí. Sám
bych byl nyní pravděpodobně mnohem dál, kdybych na střední
absolvoval takovou přednášku.
Michal Novák, Bandzone
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ETICKÝ KODEX ŘEČNÍKA
MŮŽEŠ PODNIKAT
Řečníkem MŮŽEŠ PODNIKAT se může
stát každý čestný podnikatel, který
chce inspirovat studenty k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samostatnosti. Má čisté motivy a záleží
mu na budoucnosti naší země.

Výroční setkání 2018

V rámci programu MŮŽEŠ PODNIKAT projde semináři ročně
přes 7000 studentů středních škol.
Spolupracujeme s 240 středními školami v celém Česku
a komunitu podnikatelů MŮŽEŠ PODNIKAT tvoří 160 řečníků
z různých regionů
Etický kodex řečníka MŮŽEŠ PODNIKAT byl sestaven
na Výročním setkání MŮŽEŠ PODNIKAT 2018.
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ŘEČNÍK MŮŽEŠ PODNIKAT JE :
ČESTNÝ

PODNIKAVÝ
A MÁ RÁD LIDI

PŘIROZENÝ

UPŘÍMNÝ

OTEVŘENÝ
A VNÍMAVÝ

SKROMNÝ

SROZUMITELNÝ

POKORNÝ

VESELÝ

MOTIVUJÍCÍ

NA SEMINÁŘE SE
PŘIPRAVUJE A VZDĚLÁVÁ SE S MLADÝM
AUDITORIEM

INSPIRUJEME
STUDENTY
K PODNIKAVOSTI
A MĚNÍME NAŠI
SPOLEČNOST
K LEPŠÍMU

NADŠENÝ
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Semináře MŮŽEŠ PODNIKAT
patří mezi ty nejoblíbenější, i když jsme zpočátku
byli nedůvěřiví
Ing. Pavla Keprtová
Pavla Keprtová učí již 26 let na přírodovědném Gymnáziu Botičská
český jazyk, ekonomii a základy společenských věd. Pro studenty
před několika lety vytvořila koncept Dne finanční gramotnosti,
kam zařadila i semináře MŮŽEŠ PODNIKAT.
S paní učitelkou Pavlou Keprtovou si o přínosu seminářů a proměně
pohledu na podnikání a podnikatele povídala Tereza Podhorská

Pořádáme u vás na škole semináře, které
vedou podnikatelé, máte vy sama nějaké
zkušenosti s podnikáním?
S podnikáním osobně příliš zkušeností nemám. V porevolučních změnách se
mne týkala snad jen kupónová privatizace. Dnes podnikání sleduji prostřednictvím svého muže, který je podnikatel.
Ve školství jsem se s podnikáním setkala
až ve chvíli, kdy jsem před několika lety
vytvořila koncepci projektu Dne finanční
gramotnosti. Chtěla jsem, aby se studenti
seznámili s tématy jako jsou hospodaření
domácnosti, založení studentského účtu,
ochrany spotřebitele apod., ale později
jsem přidala i témata týkající se uplatnění
na trhu práce, přijímacích pohovorů nebo
také základů podnikání.

Gymnázium Botičská
pořádá Den finanční
gramotnosti a propojuje různá témata
týkající se financí,
ekonomického vzdělání
a podnikání.
Kdy jste do Dne finanční gramotnosti
přidala semináře MŮŽEŠ PODNIKAT?
Myslím, že s programem spolupracujeme
od roku 2014, celkově semináři za naši
školu prošlo asi 600 studentů. Vaše semináře patří mezi ty nejoblíbenější, i když
jsme zpočátku byli nedůvěřiví. Ještě před
pár lety bylo úplně jiné společenské klima
a studenti byli zaměřeni především na to,
že chtějí studovat přírodní vědy, stát se
třeba lékaři a slovo podnikání jim do toho
nepasovalo. Neviděli mezi studiem, plánovanou kariérou a podnikáním žádnou
souvislost, a proto byli vůči podnikatelům,
kteří vedli semináře nedůvěřiví. To se postupně změnilo.

jich podnikání reálně týká, protože se často píše o startupech postavených na technologiích, s kterými je dnešní generace
spojena. Také spolupráce podnikatelské
a akademické sféry je častější, což studenti registrují. Když se před lety podnikatel
na semináři zeptal, kdo ze studentů přemýšlí o možnosti podnikat, zvedl ruku
třeba jen jeden student, dnes to je deset
nebo i patnáct studentů ze třídy. Náš
student dnes už ví, že existují firmy, které spolupracují s jednotlivými fakultami
na určitých projektech, že se svět akademické a podnikatelské sféry stále více

Když se před lety podnikatel na semináři
zeptal, kdo ze studentů
přemýšlí o možnosti
podnikat, zvedl ruku
třeba jen jeden student, dnes to je deset
nebo i patnáct studentů ze třídy.
propojuje, a že firmy mají o spolupráci se
studenty zájem. Abych to ještě vysvětlila –
aplikovaný výzkum fungoval vždycky, ale
dnes je to jiné proto, že do projektů jsou
zapojeny konkrétní firmy, které aktivně
vyhledávají spolupráci s akademiky a naopak. Obě strany, jak akademici, tak majitelé firem mají zájem o spolupráci, proto-

že to obě strany obohacuje, zvyšuje jejich
prestiž a ne naposledy – pro akademiky to
je zajímavý zdroj příjmů a pro majitele firem jsou akademici celkem levná pracovní
síla. Ale to jsem odbočila.
Jak probíhá Den finanční gramotnosti
na vaší škole?
Chtěla jsem, aby studenti vnímali témata
související s financemi v souvislostech.
Učím ekonomii a začala jsem si postupně uvědomovat, že je důležité studentům
předkládat více praktických návodů, jak
být finančně vzdělaný, protože teoretická ekonomie je vzdálená ekonomickému
životu a studenti si často neumí poradit
se základními situacemi. Nejdříve jsem
uspořádala pár přednášek a následně
jsem vytvořila koncept Dne finanční gramotnosti a váš program mi do toho skvěle zapadal.
Celý program začnu vymýšlet tak půlročním předstihem a sestavuji jednotlivá
témata tak, aby byla přínosná vždy pro
daný ročník. Den finanční gramotnosti pořádáme pravidelně v lednu. Jsou do
něj zapojeny všechny třídy a studenti se
účastní zpravidla čtyř rozdílných seminářů nebo workshopů s tématy, jakými jsou
např. Dluhy mé a dluhy rodiny, Finanční
matematika, Založení studentského účtu,
Krotitelé dluhů a další. Příprava je celkem
náročná, ale pokaždé mám z celé akce
radost a jsem ráda, že mohu studentům
nabídnout zkušenosti z praxe. Následuje
ještě diskuse v hodinách společenských
věd, kde se studenty mluvíme o významu
jednotlivých seminářů, o tom, co se naučili a jak vnímali jednotlivé přednášející,

Co se změnilo? Jak byste vysvětlila tu
proměnu v pohledu na podnikání a podnikatele?
Změna společenského klimatu je spojena
s tím, že slovo podnikatel už nemá jen
pejorativní nádech jako v 90. letech. Dnes
se více mluví a píše o podnikatelích, kteří
jsou úspěšní a posouvají společnost dál.
Studenti si také začali uvědomovat, že se
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které do školy zveme. Reflexe studentů
je důležitá pro to, aby si s odstupem času
uvědomili, jaký přínos pro ně Den finanční gramotnosti měl.
Jak studenti reagují na semináře MŮŽEŠ
PODNIKAT?
Škola je mikroorganismus, který je svázán
mnoha pravidly a povinnostmi, i když ve
třídě máme celkem svobodu. Z toho vyplývá určité chování, kdy učitel není tak
bezprostřední, zatímco podnikatel působí spontánně a bezprostředně. Dále my
učitelé studenty stále prověřujeme, zjišťujeme jejich dostatky, ale i nedostatky,
za což je hodnotíme a ne vždycky v nich
povzbuzujeme sebevědomí. Zatímco podnikatel v nich to sebevědomí vyloženě
probouzí, dokonce bych řekla i burcuje.
Ještě jsem neřekla jednu důležitou věc: seminář vede zpravidla muž, který je velmi
atraktivní, uvolněný a bezprostřední. A je
fajn slyšet takového člověka mluvit o tom,
jak budoval svou firmu a jeho podnikatelský příběh. Na studenty silně působí i to,
že podnikatelé často zmiňují své nedostatky a chyby. To považuji za velmi pozitivní,
protože studenti vidí, že to jsou reální lidé
se svými chybami.

Podnikatelé i učitelé
musí být dobří organizátoři, rétoři, musí být
kreativní a musí svou
práci dělat s plným
nasazením.

CO ŘÍKAJÍ UČITELÉ O SEMINÁŘÍCH
MŮŽEŠ PODNIKAT?

storu, zatímco prostor podnikatele nemá
téměř žádné hranice a je velmi otevřený.
Obě skupiny spojuje to, jak na ně pohlíží
společnost. Přetrvávají předsudky jak vůči
učitelům, tak vůči podnikatelům. Všichni
prošli vzděláváním, takže mají své představy o tom, jací učitelé jsou. A všichni
mají i názor na to, jací jsou podnikatelé.
Jak byste popsala seminář, který měl
u studentů největší úspěch?
Nejlepší podnikatel i v rámci svého příběhu navazuje se studenty kontakt a zapojuje je. Ty dobré přednášky a prezentace
podnikatelů byly zaměřeny na studenty
a na to, že i oni mohou podnikat – přednášející s nimi byli v dobrém kontaktu a bylo
vidět, že seminář vedou kvůli studentům
a pro ně.

Myslíte, že by podnikatelé mohli
na školách učit?
Určitě. Mohou učit na odborných školách
a na gymnáziích mohou učit v rámci předmětů, které se zabývají ekonomií.

Máte pro nás nějaké doporučení, jak
program vylepšit?
Vždy je dobré, když se na závěr semináře studentům řekne, co je nejdůležitější.
Na minulém semináři měl jeden podnikatel prezentaci, kde shrnul základní
body podstatné pro podnikání. Studenti
pak vědí, co je poselství semináře a lépe si
to pamatují.

Přemýšlela jste někdy o tom, jaký je rozdíl mezi učitelem a podnikatelem?
Začala bych tím, co mají učitelé i podnikatelé společného. Podnikatelé i učitelé jsou
dobří organizátoři, rétoři, jsou kreativní
a svou práci dělají s plným nasazením.
Dále podnikatelé i učitelé musí být dobří
psychologové, herci a odborníci v tom, co
dělají. Hlavní rozdíl vidím v tom, že učitelé se pohybují v rámci uzavřeného pro-

Mluvíte u vás na škole se studenty o tom,
že každý člověk má nějaké silné stránky,
na něco talent. Jak s tímto pracujete na
vašem gymnáziu?
Já jsem si to dala jako svůj cíl a úkol. Učím
už 26 let a dnes považuji téměř za nejdůležitější studenty motivovat a učit je, jak
pracovat se svými silnými stránkami. Vzájemný respekt je součástí komunikace.
Snažím se o to, a když mi to nejde, tak
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si říkám, že bych měla trochu přibrzdit.
Děti přijdou už ze základní školy s úplně
jiným sebevědomím, než jsme měli my.
Nemyslím sebevědomí bez sebereflexe,
ale jsem určitě ráda, že se dnes studenti
už nebojí zeptat.
Program MŮŽEŠ PODNIKAT vás zatěžuje nebo vám pomáhá?
Práce učitele je psychicky i fyzicky vyčerpávající. Učím na této škole již 26 let
a rok od roku se cítím být vytíženější, takže chápu, že se učitelům nechce organizovat takový odborný den, jaký organizuji
já. Semináře MŮŽEŠ PODNIKAT považuji to za to nejlepší, co v projektovém dni
je, a myslím, že to je hlavně energií podnikatelů, kteří do školy přichází. Čiší z nich
obrovská energie, náboj a spontaneita,
a to je to, co studenty někdy až šokuje. Reakce na semináře jsou rok od roku pozitivnější, ale to je asi tím, že nám dodáváte
jen výjimečné osobnosti.

Semináře je možné využít ve výuce. Tuto možnost využívá v roce 2018 již 240
středních škol bez ohledu na typ školy a region. Někteří učitelé zařazují semináře
pravidelně do výuky ZSV nebo Ekonomie. V předchozí hodině zadají studentům
přípravu na seminář – studenti zjistí dostupné informace o podnikatelích, o jejich
firmách, zaměstnancích, obratu a připraví si otázky. V následující hodině po semináři studenti vypracují zprávu o přínosu semináře – svůj pohled nebo diskutují
s učitelem. Studenti mohou také podnikatele kontaktovat a domluvit
si osobní konzultaci.

Pan Ťulpík i pan Šmiřák představili své podnikání, účelně, jasně
a stručně. Dobře zvolená kombinace různých generací a oborů
podnikání, pan Ťulpík klidný, pan Šmiřák akční, oba začali
z ničeho a vypracovali se na vysokou úroveň, zkusili i neúspěch
a krize, ale vždy se dokázali svou pílí a nadšením vypracovat
zpátky... Velice inspirativní…
Nebyla to jen „suchá přednáška“, žáci se také museli zapojit.
Velice vhodně bylo zvoleno rozdělení do skupin a položeny
„úkoly“, na co se budou ptát. Nikdo zbytečně nemluvil nic navíc…
Tak by to mělo probíhat pokaždé.
Určitě budeme mít zájem o přednášku i v příštím roce.
Karla Hynštová, SPŠ a OA, Bruntál

Moc děkujeme za zorganizování semináře. Vše bylo v pořádku.
Žáci si celou akci velmi chválili, líbilo se jim, že podnikatelé byli
bezprostřední, vše jim vysvětlili tak, aby tomu rozuměli - na příkladech a hlavně se s nimi podělili o svůj příběh, jak začali
oni podnikat.
Dana Jarolímová, ředitelka školy ACADEMIA MERCURII, Náchod

Opět chci poděkovat za možnost uspořádání semináře. V rámci
zpětných dotazníků toho studenti moc nenapsali, nicméně při
osobním dotazování byli potěšeni, že něco takového existuje
a bylo jim umožněno. S panem Jakubcem jsme předběžně domluveni již na příští rok.
Pavla Adamcová, Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín

Seminář proběhl a všechno bylo super (až na to vedro). Oba
řečníci povídali velice zajímavě svoje příběhy. Protože oba se
nějakým způsobem v životě přiblížili i gastronomii (to je zaměření, pro které naše studenty především připravujeme v oboru
podnikání), tak to bylo pro naše žáky i blízké téma. Poznali, že
i v podnikatelském životě se člověk nemusí věnovat vždycky oboru, kterému se vyučí. A také není možné hned na počátku stavět
vzdušné zámky, že každý podnikatel je hned na výši a bohatý, ale
především ho to musí bavit. Pak se dostaví i úspěch. Někteří žáci
se i ptali, zajímali se o některé oblasti podnikatelského života.
Z pohledu pedagogů to byla velice zajímavá akce. Věřím, že se to
objeví i v hodnocení žáků.
Pokud takové akce budou pokračovat, rádi jich využijeme.
Děkujeme za zajímavý projekt a zajímavou aktivitu pro žáky.
Jana Floriánová, SOU gastronomie, Praha 10

S kolegou jsme byli spokojeni. Oba přednášející mě překvapili
obrovskou energií, která z nich doslova sálala. Jsem ráda,
že studentům především ukázali, že i oni sami se musí přičinit,
pokud chtějí něco dokázat. Nemohou čekat jen s otevřenou dlaní
a napřaženou rukou.
Dagmar Dvořáková, Gymnázium Jana Palacha, Mělník

Pan Petr Podsedník byl perfektní. Ty dvě hodiny vyplnil bez
problémů a studenti z něho byli nadšení.
Dana Mieržwinská, Hotelová škola Světlá a Střední odborná
škola řemesel, Velké Meziříčí
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Semináře proběhly v naprostém pořádku. Oba přednášející
studenty zaujali, o čemž svědčilo i to, že po ukončení semináře s nimi mnozí studenti soukromě hovořili. Jistě se to objeví
i v evaluačních dotaznících. Určitě máme zájem pokračovat
v pořádání této akce i v příštích letech.
Eva Maršálová, Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

Děkuji Vám za zprostředkování velmi zajímavého semináře.
Podnikatelky byly vybrány skvěle, paní Lucie zaujala svou rozvážností a klidem, paní Mirka naopak svou otevřeností a živelností.
Vyjádření studentů jsem odeslala, celou akci hodnotili jako velmi
zdařilou a inspirativní.
Rádi bychom v příštím školním roce využili další možnosti spolupráce s vámi.
Jarmila Bendová, Gymnázium Karla Čapka, Dobříš
Děkuji za hezký seminář. Od studentů mi přišla pozitivní zpětná
vazba. Líbil se mi model semináře, nejdříve povídání hostů a potom dotazy. Ze zkušenosti bych jen změnila poměr času povídání
a dotazů. Přijde mi, že by bylo lepší, kdyby hosté více povídali
o své praxi, nabídli ještě hlubší vhled do podnikatelského života,
protože studenti pak budou víc zorientovaní a jejich dotazy
budou konkrétnější.
Děkuji za zorganizování semináře!
Anna Veselá, Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3

Vše proběhlo naprosto v pořádku. Myslím, že seminář měl u studentů kladný ohlas. Oba řečníci byli dobře připraveni a hovořili
se studenty zajímavým způsobem. Poutavě vyprávěli své životní
cesty k podnikání. Dostatečný prostor byl věnován i diskusi
se studenty.
Vladislava Konečná, SOŠ a SOU, Mladá Boleslav

Dnes v dopoledních hodinách proběhl seminář s panem Látem
a panem Bendou. Oba pánové dorazili včas, byli velmi milí,
vstřícní, studenti živě komunikovali, pracovali ve skupinkách.
Spokojenost na všech stranách!!! Dotazníky jsem dala do pošty,
tak snad dorazí. Myslím si, že za ty roky, co na naší škole semináře „Můžeš podnikat“ pořádáme, patřil dnešní k těm nejvíce
podařeným. Soudím podle reakcí kolegů i studentů. Ještě jednou
děkuji za pomoc při jeho zorganizování a budu se těšit na další
spolupráci v novém školním roce.
Blanka Valtrová, VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav
Seminář právě proběhl = byl SKVĚLÝ = moc děkuji přednášejícím i Vám jako koordinátorce.
Studenti i přihlížející učitelé byli nadšeni! Věřím, že studenti
praktické poznatky podnikatelů zúročí příští rok při maturitě
= ať už z ekonomiky nebo v účetnictví!
Ještě jednou moc děkujeme a už se těšíme na příští rok, kdy moc
rádi zase využijeme vašich služeb!
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!
Daniela Fořtová, OA Písek
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Seminář byl vynikající. Opět nesmírně inspirativní pánové.
Studenti byli spokojení. V příštím školním roce budu mít určitě
zájem o další seminář. Děkuji.
Jan Dušek, Gymnázium Budějovická, Praha 4

Moc děkuji za organizaci, ocenila jsem, jak jste měli vše připravené včetně zaslání zpětné vazby.
Z mé strany tedy panovala velká spokojenost - většina studentů
byla nadšená, je to patrné i z dotazníků. Samozřejmě, vždy se najdou takoví, kterým se nezavděčíte, ale to je asi normální v každé
skupině, pro kterou něco organizujete. Každý student má nějaká
očekávání a ne vždy se trefíte do očekávání cca 35 studentů, kteří
nakonec dorazili.
Jinak určitě plánuji přednášku nějakých „živých“ podnikatelů
zopakovat - předpokládám, že v příštím školním roce. Dle mého
názoru je pro studenty velmi přínosné slyšet příběhy opravdových podnikatelů, kteří tak mohou být inspirací. Z přednášky si
tak odnáší více, než pouze z teoretické výuky.
Pavla Cidlinská, EDUCAnet – gymnázium, SOŠ a ZŠ Praha 4,
Chodov

Moc děkuji za tuto příležitost, velmi oceňujeme, když do školy
přijdou lidé zvenčí a dokáží zajímavě mluvit o své práci, o možnostech, které lidé mají, tedy o věcech, které si žáci zpravidla
neumějí představit.
Karla Střílková, ZŠ a MŠ T.G. Masaryka, Fulnek

Přednáška proběhla ke spokojenosti vyučujících i studentů, ti
diskutovali v závěru přednášky a kdyby bylo více času (následovala další hodina), tak by se určitě pokračovalo.
Hana Pokorná, SŠT, Opava

Propojování škol a reálného
života považujeme za
to nejdůležitější
Se studenty 4. ročníku Gymnázia Přípotoční Kryštofem Kozačem
a Jakubem Slavíkem si o vzdělávání na středních školách
a o seminářích MŮŽEŠ PODNIKAT povídala Tereza Podhorská.
Podle čeho jste si vybírali střední školu?
Kryštof
Nevím, jestli mám říct pravdu (směje
se), já jsem si vybíral školu hlavně podle
toho, jaký to bude mít pro mne význam
do budoucna. Říkal jsem si, že se asi budu
ubírat směrem byznysu, eventuelně mezinárodních vztahů nebo managementu,
ale pochyboval jsem o kvalitě obchodních
škol. Vnímal jsem to tak, že obchodní
školy v dnešní době sklouzávají spíš k výchově lepších sekretářek, i když se možná
mýlím... Tak jsem se rozhodl pro gymnázium, kde získám obecné kvalitní vzdělání a rozhled, a posunu toto rozhodnutí
o čtyři roky. Vybral jsem si Gymnázium
Přípotoční, protože jsem věděl, že to je
dost dobrý a náročný gympl a mám ho
blízko. Věděl jsem také, že je tu hodně
sportovců. A protože také sportuji, lákalo
mne to. A musím říct, že co se týče vědomostí, tak jsem na škole dostal exkluzivní
péči, někdy možná až moc…
Kuba
Mě vždycky bavily mezinárodní vztahy
a politika všeobecně. Místo večerníčku
jsem měl zprávy. Takže směr jsem měl
daný. Ještě mne bavilo záchranářství
a zdravotnictví, protože moje rodiče pracují ve zdravotnictví. Chvíli jsem chtěl být
záchranářem, ale nakonec jsem se rozhodl pro všeobecné gymnázium. Chtěl jsem
do státní školy a našel jsem školu, která se
jmenuje Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie – to se mi velmi
líbilo, líbily se mi ty obory i moderně vy-

bavená škola, ale pak jsem si zjistil, že ta
škola nemá tak zas tak skvělou úroveň, jak
jsem se domníval. Začal jsem váhat a nakonec jsem se rozhodl pro Gymnázium
Přípotoční, které podle mého patří mezi
pět nejlepších gymnázií v Praze.
Splnila tato škola vaše očekávání?
Kuba
Ano, splnila. Čekal jsem, že to bude hodně represivní, že to bude hodně o memorování a faktických znalostech – to jsem
čekal a přišlo to, takže jsem nebyl nijak
překvapený. Věděl jsem, že zde nebude
hrát roli kreativita a akceschopnost člo-

Zpětná vazba studenta gymnázia
Přípotoční:
„Přednáška mě velmi obohatila. Když
jsem se na přednášku hlásil, nečekal
jsem, že to bude tak zajímavé. Přednášející nám vykládali s nadšením a zájmem. Jejich názory mě velmi zaujaly.
Zaujal mě názor, že může podnikat každý. Že i z malé činnosti jdou udělat velké
věci. Přednášející vyprávěli spoustu
příkladů, které se jim staly a se kterými
se opravdu setkali. Michal mluvil spíše
o působení na zákazníky a Jana spíše
o svém úspěchu ve světě podnikání. Jsem
rád, že jsem si tuto přednášku vybral.
Jsem nadšený a myslím, že mi to opravdu změnilo život.“

věka, ale dril. Musím říci, že nejvíc věcí
si pamatuji ze základní školy. Na gymplu
jsem se zas naučil jednat s lidmi, analyzovat a přemýšlet o věcech jiným způsobem.
Díky tomu jsem pro život použitelnější.
V neposlední řadě, mě posunula pracovní
zkušenost během studia.
Ty jsi při škole pracoval?
Ve druháku jsem začal vyhasínat, měl
jsem pocit, že mě škola dostatečně nepřipravuje na život a že potřebuji získat
nějakou novou motivaci. Tu mi nakonec dala práce. Pracoval jsem dva roky
na Ministerstvu financí, kde jsem dělal
různé analýzy pro náměstka odboru, nebo
například jednal s novináři o projektu (CityVizor), kterému jsem měl za úkol dělat
podporu. Naučil jsem se spoustu věcí,
které bych se ve škole nikdy nenaučil. Já se
rád učím od nejlepších, a když vidím, že
je někdo v něčem dobrý, tak se ho snažím
napodobit a jeho práci ještě posunout dál.
Vadí mi, když si lidé snižují nároky, rezignují a přestávají mít touhu po vědění.
Kryštof
Nepamatuji si přesně, jaká jsem měl očekávání, ale teď už jsem ve čtvrťáku, takže
můžu klidně bilancovat. Na otázku, jestli
ta škola splnila moje očekávání, jsem si
odpovídal už sám pro sebe. Na čtyři roky
na Přípotoční se dívám ze dvou různých
úhlů pohledu. Jeden úhel pohledu je takový, že škola byla těžká, hodně učení a do
toho jsem ještě dělal vrcholový sport, takže jsem musel bojovat všemi prostředky,
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Lidi, kterým je čtyřicet nebo padesát
let, si myslí, že se
školství nedá změnit, protože jim se
to od 90. let nepodařilo, ale my si to
nemyslíme.

Jakub Slavík
a Kryštof Kozač

ky. Vyprávěli nám o tom, jak také seděli
ve škole jako my a jak je dospělí lidé podceňovali. Došlo mi jak negativně to může
určitým jedinců poškodit takové to ,,zdravé“ sebevědomí, když je společnost a učitelé neustále posuzují a škatulkují jen
na základě špatných či dobrých známek.

abych to všechno dohromady zvládl. To
mne posílilo. Byla to taková škola života
– nespravedlnost, negativní věci, ale tím,
že jsem se s tím vším popral, tak jsem
se také hodně naučil. A ten druhý úhel
pohledu, to jsou ty znalosti a vzdělání,
které mi škola dala. A z tohoto pohledu
jsem dostal, jak jsem říkal, exkluzivní péči
(smích). Díky tomu, že jsem to vše zvládl,
tak jsem se stal silnějším. Škola nás hodně posunula vlastně nevědomě. Ale abych
nebyl příliš přísný - Přípotoční dnes není
jenom o tom, že to je frontální škola života. Dnes Přípotoční v edukaci a přístupu
ke studentům funguje o mnoho lépe, než
když jsme nastoupili. Je zde více mladých
učitelů aplikujících inovativní výuku
a vznikají zde i nové zajímavé projekty.
V jakém prostředí se Ti dobře učí?
Kryštof
Pro mě je hodně důležité, jakým způsobem k učení přistupuje vyučující - studenti jsou zrcadlem učitele. To, jak učitel přistupuje ke studentům, se mu vždy vrátí.

Úplně každý se chce
něco naučit, ale
škola tuto touhu
v dětech zabíjí.
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Za tím si stojím, protože to mám za těch
třináct let, co jsem ve škole, vyzkoušený. Vždy záleží jen na tom, jaký je učitel.
Abych uvedl příklad - jeden předmět jsem
měl třináct let a za tu dobu mě extrémně
bavil pět let, tři roky mě otravoval a pak
zase bavil. A je jedno, o jaký předmět se
jednalo, vždy záleželo pouze na tom, jak
k učení přistupoval učitel. Základní je,
jak se učitel chová ke studentům. Neznamená, že nemá být přísný a nemá mít respekt, ale musí být vidět, že ho učení baví.
Záleží jenom na tom, jestli ten učitel má
zájem ty lidi něco naučit nebo ne.
Kuba
Dobrý učitel je otevřený, pouští studenty
do výuky a snaží se jim ukázat, jak věci
fungují a to nejenom ve fyzice nebo chemii. Někdo si myslí, že učitel má být kamarád, ale já učitele vnímám spíše jako
staršího bráchu, od kterého se chci něco
naučit. Dobrý vztah s učitelem neznamená, že si s ním student musí hned tykat
- to vztah a kvalitu učení nijak neovlivní,
spíše naopak. Když se učitel snaží být moc
friendly, tak ho to semele.
Jak na vás působili podnikatelé, kteří
vedli seminář MŮŽEŠ PODNIKAT?
Kryštof
Byl jsem na dvou seminářích, takže jsem
viděl čtyři podnikatele, kteří semináře
vedli. Působili na mě skvěle a energic-

Myslíte si, že dospělí lidé podceňují
mladé lidi?
Kuba
Myslím, že nejstarší generace nás podceňuje hodně, protože jsem přece nic nezažili a nic neumíme (úsměv). Ale cítím podporu od lidí ve středním věku.
Kryštof
Možná budu mít konečně jiný názor než
Jakub. Já jsem skeptičtější, myslím obecně, že každá starší generace má výhrady k mladým lidem. Je to asi přirozené
a možná to budeme dělat také. Krásný
příklad je Sametová revoluce, kdy střední
a starší generace nevěřila, že by změna
mohla být skutečně možná, protože jim
se to nepodařilo v roce 1968. Říkali svým
dětem: „Běžte zvonit klíči, my už jsme
byli před dvaceti lety a také to nevyšlo.“
A to je krásný příklad toho, jak to funguje. Lidi, kterým je čtyřicet nebo padesát
let, si myslí, že školství se nedá změnit,
protože jim se to od 90. let nepodařilo.
My si to nemyslíme.
Říkali jste, že připravujete knihu o školství a vzdělávání. Co byste o ní řekli?
Kryštof
Tenhle nápad vznikl tak, že jsem si
v 2. ročníku začal psát hlášky, které říkala
jedna paní učitelka, která byla neuvěřitelná zastánkyně starého způsobu vzdělávání – člověk musel umět úplně všechno
nazpaměť. Ona byla vyhlášeným katem,

kterého se všichni báli – živoucí legenda
školy. Pak jsem začal zapisovat hlášky
a absurdní situace, které se děly i u ostatních učitelů a říkal jsem si, že to vydám,
až vyjdu školu. Že o tom třeba napíšu
a vydám nějakou vtipnou povídku.
Kuba
S Kryštofem jsme si o jeho nápadu povídali, a jelikož mě baví politika, tak jsem si
říkal, že bychom se mohli spolupodílet na
celkové změně ve školství. Rozhodli jsme
se napsat rovnou knížku, kde bychom
představili náš pohled na školství. Právě
přemýšlíme o finální podobě knihy. Přeji
si, aby to bylo kontroverzní, ale zároveň
velmi kvalitní, aby si z té knihy všichni vzali to, co je pro ně důležité: politici aby věděli, jak se má změnit školství, učitelé aby
věděli, co vlastně chtějí studenti a co potřebují, aby se jim dobře vzdělávalo a studenti by se dozvěděli, jaké možnosti ve školství jsou a hlavně jak řešit různé situace,
do kterých se během edukace dostanou.
Chtěli bychom, aby kniha byla inspirací
a jakousi předlohou k reformě školství.
Proč to chcete psát?
(odpovídají společně)
Máme potřebu se vyjádřit ke školství.
Školství se týká všech - ve škole člověk tráví víc času než doma, škola je náš život.
První motivace je shrnout to naše působení na škole a hlavně chceme přispět ke
změně ve školství.
Co chcete změnit?
Lidé si musí uvědomit, že školství a vzdělání by mělo být v naší společnosti absolutní priorita. To, jakým způsobem budou
vzdělávány děti, by mělo být našim národním zájmem. Je krátkozraký si myslet,
že to není důležitý, protože ta generace,
která odroste, bude odrazem toho, co se
naučila. Důležitá investice je investice do
lidského potenciálu.
Proč si myslíte, že lidé nechápou, že se
vyplatí investovat do lidského potenciálu?
Kuba
Protože to není vidět hned, je to dlouhodobější investice, která není tak hmatatelná jako např. dálnice nebo nějaká stavba.
Kryštof
Lidé nejsou připraveni na to, že budou
budovat budoucnost. Ministři se velmi

Střední školy
a gymnázia by se
měly propojovat
s reálným životem
a s podnikateli. Bylo
by super, kdybych
mohl jít k nějakému
podnikateli do firmy a škola mi by to
uznala jako praxi.
často mění, takže změny se nestačí dotáhnout do konce. Školství je nevděčné,
protože ty změny jsou pomalé a lidé chtějí
vidět výsledky rychle. Školství se nezmění
dneska ani za pět let, ale můžeme se vydat
dobrým směrem.
Jakým směrem by se mělo ubírat české
vzdělávání?
Kuba
Základní je změna mentality a postavení učitele. Důležité je snížit byrokracii
pro ředitele a dát ředitelům větší rozpočet, aby mohli odměňovat učitele podle
toho, jak učí. Střední školy a gymnázia
by se měly propojovat s reálným životem
a s podnikateli, jako je tomu například
v Německu. Podnikatelé a úspěšní lidé by
měli chodit do škol učit a motivovat tím
studenty. Propojování je to nejdůležitější.
Jako studenti nevidíme tolik ten reálný
směr, bylo by skvělé, kdybychom třeba
mohli mít možnost seznámit se i s našimi
budoucími zaměstnavateli.

některých školách neznámkují a přesto se
rády učí. Děti jsou jako nepopsaný sešit,
a to, co jim dává učitel, to se vrátí zpátky.
Pomůžou si, spolupracují a učí se dobrovolně. Paradoxně, když chcete dosáhnout
cíle, musíte se někdy vydat opačným směrem. Chcete donutit děti, aby se více učily?
Tak se jim musí dát větší volnost a musí
cítit vaší důvěru.
Kuba
Úplně každý se chce něco naučit, ale současný školní systém tuto touhu v dětech
a studentech zabíjí.
Chodíte rádi do školy?
Kuba
Já rád chodím do školy tři dny v týdnu. To
je optimální, protože v součtu se něco reálně dělá jen ty tři dny v týdnu. Jak dlouho
má být člověk ve škole? To je otázka, na
kterou je nejasná odpověď, protože lidé
a někteří učitelé si myslí, že čím déle jsou
studenti ve škole, tím více se toho naučí.
To ale není pravda, takto to nefunguje.
Sami jsme to vyzkoušeli, prosadili změnu
rozvrhu, díky které odcházíme každý den
kolem patnácté hodiny. Znám však školy,
kde studenti sedí od nulté hodiny do šesté hodiny večer – to je úplná blbost, jestli
si někdo myslí, že se takto lidé naučí víc,
není to pravda. Jde o styl výuky, ne o to,
kolik strávím času ve škole.
Kryštof
Já jsem ještě z té starší generace. Kdyby
mi někdo dal možnost, tak bych do školy
pravděpodobně víckrát nešel, než šel. Je
to tak, jak říká Kuba – zvýšení produktivity práce se dá dosáhnout například i tak,
že si někdy člověk někdy více odpočine
a poté může fungovat o to efektivněji. Nesmí se to ovšem zneužívat!

Kryštof
Souhlasím, bylo by super, kdybych mohl
jít k nějakému podnikateli do firmy
na praxi, i když třeba studuju na gymnáziu. A co je potřeba změnit? Mnoho věcí.
Například je potřeba změnit jádro vědění
stávajících školních osnov, podle kterých
se na školách učí a dohlédnout na to, aby
tyto změny korespondovaly navzájem
na základních, středních a v ideálním případě i na vysokých školách. S tím souvisí
i způsob přijímacích zkoušek. Dále by děti
měly od začátku dostávat impulzy, že se
chtějí učit samy od sebe. Děti se např. na
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I TY MŮŽEŠ PODNIKAT
Chceš vědět, jestli máš vlastnosti úspěšného podnikatele?
Mgr. Eva Urbanová
Eva je podnikatelka a řečnice MŮŽEŠ PODNIKAT. Je také autorkou
unikátního online psychodiagnostického softwarového programu
WORKtest. Má přes dvacet let praxe v oboru lidských zdrojů a mnoho zkušeností s rozkrýváním lidského potenciálu a jeho rozvojem.
Ve svém článku píše o nejdůležitějších vlastnostech podnikatele.

Chceš podnikat? Stačí mít dostatek kuráže, kapku štěstí a odhodlání něco dokázat.
Než se však vydáš na cestu podnikatele lemovanou dobrodružstvím, výzvami a penězi, měl bys vědět, jakými vlastnostmi
by takový podnikatel měl disponovat.
Na základě dlouholeté práce s lidmi
a rozkrývání jejich potenciálu uvádím ty
nejdůležitější vlastnosti podnikatele.
DŮVĚRA
Na důvěře jsou založeny všechny mezilidské vztahy. Její nedostatek může mít
neblahé následky, na druhou stranu, kdo
seje důvěru, sklízí úspěch. Nestačí však
kypět sebedůvěrou, je zapotřebí věřit
svým produktům. Chceš prorazit třeba
s chytrou peněženkou? Je to tvůj nápad,
jsi jejím rodičem a patronem. Jak by
mohli v takovýto nekonvenční produkt
věřit zákazníci, kdyby v něj nevkládal plnou důvěru jeho tvůrce? Zkrátka a dobře:
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věř a bude ti důvěřováno – nejedná se
o klišé, nýbrž klíčovou vlastnost úspěšného podnikatele.
HOUŽEVNATOST
Jsi sebevědomý, neúprosný, odolný vůči
stresu a máš vůli směřovat k vytyčenému
cíli? Mezi velmi lichotivé podnikatelské
vlastnosti patří bezesporu houževnatost.
Při navazování obchodních styků je třeba
ukázat charakter – silná vůle a sebevědomí ukazuje sílu, naopak strach a skrývání před problémem se jeví jako slabost.
Neházej ale flintu do žita, ani Steve Jobs
či Tomáš Baťa neměli na růžích ustláno
a učili se v podstatě za pochodu. Nevěděli
sice kam dojdou, ale měli důvěru v to, co
dělají a sílu vydržet.
ELÁN
Zdá-li se ti trh spotřebních statků přehnaně dynamický, až zběsilý, nevadí: buď

také takový! Vše, co děláš, dělej naplno.
Jsi venku s kamarády? Směj se, dokud ti
plíce nevypoví službu. Koukáš na kultovní
snímek Kmotr? Výborně, odnes si z obchodních taktik Dona Corleona co nejvíce. Jsi už sám dost odhodlaný ponořit se

Je důležité znát své silné stránky a vědět na
čem můžeš stavět, ale
také je dobré nebát se
svých slabších stránek,
neschovávat je, naopak
o nich mluvit.
do vlastního byznysu? Pak ale se vším všudy! Energie, zápal, elán, nadšení, to jsou

různé názvy pro jeden z klíčů k úspěchu.
Ne každý se dostane na vrchol pomyslných obchodních příček, nicméně každý,
kdo si uvědomí, jak důležité je podnikat
s elánem, bude úspěšný a v životě i spokojený. A ty už to teď víš, máš výhodu
a můžeš být o krok napřed.
MOTIVACE
Jako v každém zaměstnání i v podnikání je
nesmírně důležitá motivace. Jenže podnikání není jen práce, ale i zábava, pokud se
stane tvým hobby. Podnikání je kreativní,
hravé a otvírá bránu do světa, kde je možné všechno. Není tedy skutečně potřeba
chodit pro motivaci někam daleko. Je přímo na dosah a pro všechny. Především je
v tobě samotném. Právě proto je na tobě,
abys ukázal, jak moc chceš, jelikož díky
neomezeným možnostem v dnešním byznysu exceluje právě ten, kdo chce víc než
ostatní. Neprodává se tvůj produkt? Máš

potíže s marketingem? Nevadí, každému,
kdo nepřestane usilovat o nejlepší možný výsledek, se cesta ukáže. Sebemotivace je tvým motorem, motivace je cestou
k úspěchu a ten je tvým cílem.
VYTRVALOST
Žádná úctyhodná věc se neobešla bez odříkání a potu. Jinak tomu není ani dnes
a tady – jednoduše řečeno vše má svůj čas
– i František Křižík si na své uznání musel
počkat. V byznysu platí, že komu se nedaří dnes, tomu se může dařit zítra – ale
také nemusí – zkrátka, kdo to nezkusí, nezjistí. Buď tedy vytrvalý, neboť jak by řekl
klasik: Trpělivost růže přináší a poctivý
byznys přináší peníze.
NEVÍŠ NEBO SNAD POCHYBUJEŠ, ZDA
NA TO MÁŠ?
Toužíš alespoň zkusit, jaké by to bylo
stát se podnikatelem, ale nevíš, kde a jak

začít? Nejdříve si potřebuješ udělat jasno v tom, nakolik disponuješ klíčovými
vlastnostmi podnikatele. Přestože existuje řada psychologických dotazníků,
ve světě podnikání patří v dnešní době
k těm nejspolehlivějším WORKtest, který
je zaměřen na identifikaci osobnostního,
výkonového a rizikového potenciálu. Ano,
čteš správně i rizikového. Každý máme
rizikové faktory a je dobré je znát a umět
využít v podnikání. Dalším jsou pak kompetence, které ti umožní a usnadní výkon.
Tato psychodiagnostická metoda změří
tvůj potenciál pro pracovní výkon i tvé
oblasti rozvoje a ukazuje, které metody
rozvoje jsou pro tebe nejvhodnější. Je
důležité znát své silné stránky a vědět na
čem můžeš stavět, ale také je dobré nebát
se svých slabších stránek, neschovávat je,
naopak o nich mluvit.
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Finance
a hospodaření
Cílem je dlouhodobá stabilita a udržitelnost programu,
čehož chceme docílit tak, že příjmy organizace budou co
nejvíce rozloženy, tzn. budeme mít co nejvíce platících
členů s členskými příspěvky 300 Kč měsíčně a dále chceme posílit řady drobných a středních dárců. V roce 2018
jsme celkově hospodařili s částkou 1 582 926 Kč, rozložení
příjmů je viditelné na grafu.
Spolupracujeme s externí účetní, paní Magdalénou
Horbasovou. Účetní závěrka společnosti byla zpracována
na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní
jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není
podnikání a Českými účetními standardy pro
neziskové organizace.
Příjmy v roce 2018

Hlavní partneři
63%

Členské příspěvky
14%

Dary jednotlivců
nebo firem
23%
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ŘEČNÍCI
MŮŽEŠ PODNIKAT
Podnikatelé inspirují studenty k podnikavosti a učí je
svými příběhy. Jezdí do středních škol, kde vedou semináře a diskutují se studenty o podnikavosti. Předávají
studentům své zkušenosti z podnikání a ukazují jim, jaké
jsou v životě možnosti. V létě 2019 je do programu aktivně zapojeno 160 podnikatelů.

Tomáš Adam, David Albrecht, Michal Andera, Tomáš Baránek, Josef Benda,
Michal Beránek, Tomáš Beran, Jiří Bláha, Kateřina Bořutová, Pavel Bouška,
Michala Butková, Mirka Čejková, Martin Černohorský, Tomáš Čupr,
Dobromila Darnadyová, Dalibor Dědek, Vojtěch Dlouhý, Jan Dolejš, Karel
Drašnar, Štěpánka Duffková, Aleš Durďák, Ladislav Eberl, Václav Edl,
Veronika Fílová, František Flegl, Nataša Foltánová, Tomáš Formánek, Rudolf
Fukal, Lenka Glosová, Jiří Grund, Vít Halamíček, Romana Hánělová, Petr
Havlíček, Michaela Havlíková, Miroslav Hofman, Kalman Horvát, Martin
Hrdlička, Tomáš Hrivnák, Marcela Hrubošová, Tomáš Hülle, Šárka
Chocová, František Churý, Miroslav Jakubec, Petra Janková, Jiří Janků,
Rehana Ježková, Jan Kareis, Veronika Kašáková, Daniel Kindl, Jan Kislenko,
Martin Klazar, Tomáš Kocifaj, Aleš Kocourek, Hana Kočková, Antonín Kokeš,
Pavel Komárek, Lukáš Konarovský, Jan Korbel, Ondřej Koudela, Petr
Koudelka, Ondřej Krabs, Libor Kraus, Ondřej Krátký, Jiří Krejčík, Jan
Křivonožka, Jarmila Křížová, Jitka Kudláčková Mlynarčík, Jan Lát, Karol
Lesný, Martin Málek, Ivana Málková, Libor Malý, Petr Maňas, Radka
Martínková, Filip Matějka, Jiří Matela,
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Marcela Vigner Mazancová, Libor Mertl, Filip Mikschik, Adam Milata,
Pavel Minář, Ivana Minářová, Dušan Mlynarčík, Václav Muchna, Martin ml.
Navláčil, Stanislav Němeček, Tomáš Nemrava, Oldřich Neuberger, Michal
Novák, Ing. Marta Nováková, Petr Novotný, Michal Ondra, Martin Palička,
Jakub Pavlák, Magdalena Pavlíková, Šárka Pelikánová, Vladimír Peringer,
Jakub Petera, Jiří Peters, Luděk Pfeifer, Petr Pilin, Josef Piňos, Filip Plevač,
Bohumil Plojhar, Petr Podsedník, Roman Polák, Martin Přibil, Dalibor
Pulkert, Eva Polášková, Michael Rada, Tomáš Reinberger, Jiří Rostecký, Lucie
Roubíčková, Martin Rozhoň, Přemysl Rubeš, Svatopluk Runčík, Jaroslav
Řasa, Jan Řehák, Jana Řehořková, Milan J. Sikora, Filip Sinecký, Jan Sláma,
Martin Slanina, Vladimír Smitka, Karel Sobotka, Vojtěch Stehno, Lukáš
Stibor, Petr Šafra, Karel Šebela, Vojtěch Šimetka, Jan Školník, Veronika
Škubalová, Richard Šmíd, Roman Šmiřák, Michal Šrajer, Arnošt Štěpánek,
Andrea Tkačuková, Dušan Tripal, Martina Trnková, Igor Třeslín, Josef Ťulpík,
Vladimír Vácha, Marcel Vargaeštok, Marek Veselý, Martin Vítek, Jiří Volenec,
Regina Vondrová, Vilém Vrbický, Vladimír Zábranský, David Zábrž, Kamila
Zárychtová, Viktor Zeisel, Petr Zelík, Dominik Ženatý
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Vzdělávací program MŮŽEŠ PODNIKAT realizujeme díky partnerům a dárcům, kteří
program podporují. Veškerá činnost je financována individuálními nebo firemními dárci a členskými příspěvky našich členů. Dále jsme uzavřeli partnerství se zájmovými studentskými, školskými a podnikatelskými organizacemi, které nám pomáhají myšlenku
programu MŮŽEŠ PODNIKAT šířit.

Děkujeme všem partnerům a dárcům
za spolupráci a podporu.

Miroslav
Hofman

LIBOR
MALÝ

LIBOR MERTL
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