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ZAČÁTKY PROGRAMU
MŮŽEŠ PODNIKAT

O PROGRAMU
MŮŽEŠ PODNIKAT

POHLED DO MINULOSTI
očima Pavla Komárka

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

Už z prvních debat s Mirkem Hofmanem
na téma podpory mladých podnikatelů
v roce 2002 bylo jasné, že jeho obzor je
mnohem širší než jsou zájmy vlastní firmy. Oba jsme věřili, že je možné rozvíjet
podnikání u mladých lidí a tato myšlenka
nás spojovala.
Až po několika letech jsme oba měli prostor se dočasně vymanit z pracovního
kolotoče a naplno se do programu pustit.
Mirek měl za sebou realizaci velkého neziskového projektu pro učitele a obohatil
program o kvantitativní kritéria. Důležitým parťákem do tvůrčích debat a podporovatelem programu se stal Jarda Řasa.
Stanovili jsme si cíle a vyrazili do škol
na dlouhou celoroční šňůru. Každý týden
jsme byli s Mirkem v jiné střední škole

a jiném regionu. Dlouhý maraton (někdy
pro dvacet a jindy pro dvě stě studentů)
nám pomohl postupně vyladit agendu semináře tak, aby měl spád a studenti byli
konkrétními příběhy a zážitky vtaženi do
tvůrčího dobrodružství, radostí i strastí podnikatelského života. Snažili jsme se
studenty inspirovat a sdělit to, co nás v mládí
přivedlo na myšlenku opustit jistoty a vydat
se vlastní cestou. Hodnocení semináře jedničkami od náročných posluchačů bylo
pro nás důležitým nábojem do další etapy
a pomohlo překonat i počáteční nedůvěru
škol k podnikatelům. Postupně se přidávali další školy. Díky naší kolegyni Janě
Bugnerové se program rozběhl do vysokých obrátek. Rozšiřoval se i okruh podnikatelů, kteří měli o spolupráci v projektu zájem. Jedním z výrazných nadšenců

je Tomáš Formánek z Logia, který později stál u zrodu formálního vzniku spolku
MŮŽEŠ PODNIKAT. Díky podpoře členů
a darům firem se podařilo program dostat na novou úroveň.
Za šest let se stal program důležitou součástí
středoškolské výuky v celé naší zemi. Je výraznou iniciativou podporující tvůrčí
aktivitu mladých lidí. Prosazuje filozofii
uchopit život beze strachu do svých rukou a najít své místo na slunci. Posiluje
schopnosti pozorovat svět kolem sebe
jako místo plné příležitostí. Ukazuje cestu
k osobnímu úspěchu jako zajímavou misi,
na jejímž konci je spokojený zákazník.
Jako spoluzakladatel programu děkuji
všem, kteří jsou jeho součástí.

Pavel Komárek
Spoluzakladatel programu
MŮŽEŠ PODNIKAT

inspirovat studenty k podnikavosti a ukázat jim rozmanité možnosti podnikání
podpořit je na jejich cestě životem k samostatnosti a nezávislosti, posílit jejich sebevědomí
ukázat jim, že každý člověk je jedinečný
povzbudit je, aby šli za svými sny a měli odvahu je realizovat
Zcela mimořádný přínos programu MŮŽEŠ PODNIKAT spočívá v úzké spolupráci
učitelů, studentů a podnikatelů, kteří vedou semináře v průběhu standardní výuky
na středních školách.

NAŠE
POSLÁNÍ
Inspirujeme studenty
k podnikavosti.

NAŠE VIZE
Chceme seznámit všechny studenty
v Česku s tím, že mají možnost vzít život
do svých rukou. Přejeme si, aby věděli,
že začít podnikat se dá kdykoliv bez ohledu
na sociální původ, finanční situaci, vzdělání
či známosti. Chceme, aby slyšeli, že je
v pořádku realizovat své sny, být sebevědomý a šťastný.

Údaje platné ve školním roce
2016/2017
Počet učitelů na středních školách

220

Počet podnikatelů, kteří vedou semináře

140

Počet studentů, kteří prošli semináři
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7 200

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

Realizační tým

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

Externí spolupracovníci
Tomáš Krčmář, grafik
Martin Bugner, IT podpora
Magdalena Horbasová, účetnictví
Tomáš Moravec, fundraising
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
V LETECH 2016 a 2017

ÚČASTNÍCI
LETNÍHO KEMPU

V červnu 2016 byl založen
JAK SEMINÁŘE PROBÍHAJÍ?
spolek MŮŽEŠ PODNIKAT. Semináře probíhají v rámci standardní školní výuky, zpravidla v dopoledních hodinách.
Seminář v délce 90 minut (dvě vyučující hodiny) vedou dva podnikatelé/řečníci. Každý má
Tím začalo nové období,
pro svou přednášku přibližně 45 minut, někdy se seminář prodlouží diskusí. Cílem semikdy se vedení projektu
náře je studenty inspirovat a motivovat svým příběhem. Semináře se zpravidla zúčastní
dvě třídy, tj. 30 až 60 studentů.
začalo věnovat více lidí.
Hlavním cílem bylo zaKaždý seminář má tři části:
jistit stabilitu organizace
tak, aby byla připravena
Odpověď na otázku:
Můj podnikatelský
Proč vedu semináře
příběh: Proč jsem
Diskuse se studenty
pro další rozvoj a růst.
pro studenty?
začal/la podnikat?
V létě 2016 byl vypracován
strategický plán finanKvalita vedení seminářů je pro nás na prvním místě. Řečníci se na ně připravují a mají zácování a učiněny kroky
jem o funkční komunikaci se studenty. Řečníci vedou semináře na vybraných typech škol
(průmyslovky, gymnázia, obchodní školy, odborná učiliště) přibližně dvakrát až šestkrát
k soběstačnosti spolku
ročně, a to ve svém regionu. Každý řečník získá po skončení semináře zpětnou vazbu stuv oblasti PR a fundraisingu. dentů, která je inspirující bez ohledu na fakt, zda jde o ocenění či připomínky.
Založili jsme, a dále rozšiřovali, členskou
základnu spolku, navazovali spolupráci se školami,
zastřešujícími asociacemi
škol a se studentskými
organizacemi.
Ve školním roce 2016/2017
jsme realizovali semináře
pro 7 200 studentů a v létě
jsme uspořádali pilotní
letní kemp v Broumovském
klášteře.
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LETNÍ KEMP
MŮŽEŠ PODNIKAT
Inspirace pro mladé podnikavce, která je nabije
nejen vědomostmi, ale i nadšením změnit kvalitu
svého života
V roce 2017 se pod taktovkou neziskové
organizace MŮŽEŠ PODNIKAT odehrál
1. ročník letního kempu pro mladé a podnikavé lidi. Kemp byl koncipován tak,
aby v co největší míře účastníky inspiroval. I když se z názvu kempu může zdát,
že nabádá k tomu, aby přítomní začali
podnikat, není to primárním cílem. Tím
je spíše apel na to, že každý člověk v jakémkoliv věku má život ve vlastních rukou a může se pustit do čehokoliv.
Mentální i fyzické aktivity byly nakombinovány tak, aby byly v rovnováze. Účastníci se seznámili s tématy, jak vymyslet
životaschopný nápad a jak si jej ověřit.
Dotkli se témat plánování, marketingu
i financí. Program byl sestavený tak, aby
získali teoretické znalosti, mohli je aplikovat na konkrétní situace a odjeli motivováni realizaci vyzkoušet ve vnějším
světě. Díky důmyslně propracovanému
programu teambuldingových aktivit získali navíc benefit nových přátelství.

Úspěšní podnikatelé, kteří se kempu
účastnili v roli mentorů, předali účastníkům své jedinečné zkušenosti a byli jim
nápomocní při tvorbě jejich vlastních
projektů. Dokonce i ti, kteří na kemp
přijížděli s tím, že nemají konkrétní myšlenku na vlastní projekt, odjížděli s rozpracovaným plánem na vlastní realizaci.
Za všechny například: myšlenka na založení vlastního pivovaru, internetového
obchodu, cukrárny, cestovatelského portálu, atd. Někteří pak v následujících dvou
měsících měli hotový produkt a naprogramovaný web.
Projekt MŮŽEŠ PODNIKAT má významný společenský dopad. Letní kemp je příkladem, jak jediný týden může změnit
život desítce mladých lidí. Cílem setkání
je v účastnících odhalit skrytý potenciál.
Tento kemp by měl i nadále pokračovat,
protože má smysl.
Michal Ondra,
řečník MŮŽEŠ PODNIKAT
a průvodce na letním kempu

Účastníci letního
kempu MŮŽEŠ
PODNIKAT
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Víte, kolik jste už vedl seminářů a kolik
jste oslovil studentů?
Nedávno to bylo myslím asi 600 studentů, ale posledních několik měsíců jsem
vedl semináře každý měsíc, takže to číslo
bude asi vyšší. Ze začátku nás podnikatelů bylo v programu málo, ale nedávno
jsem se díval na web a měl jsem problém
v množství účastníků najít sám sebe. To
mě překvapilo a potěšilo. To je dobře, protože čím víc nás bude, tím rozmanitější
příběhy studenti uslyší. Jsem také rád,
že jsou v programu mladí lidé, kteří jsou
pro studenty inspirací, že podnikat lze
v jakémkoliv věku.

Jiří Grund mladší, generální
ředitel firmy Grund

Co Vám přináší vedení seminářů?
I když to tak nevypadá, jsem spíš plachý,
takže se před seminářem musím trochu
namotivovat a naladit. Sám vím, že mě
v jejich věku zajímaly úplně jiné věci, než
je podnikání, vize nebo budoucnost. Vím,
že je musím zaujmout – v tom mi pomáhají vlastní děti, které jsou v podobném
věku. Snažím se prezentaci udělat tak,
aby byla zajímavá. Mluvím o tom, jaké
to bylo, když jsem byl v jejich věku a jak
jsme začínali. Vždy mě potěší zpětná vazba studentů, kterou po semináři dostanu.
I kdyby to zaujalo jednoho ze třídy, tak
to mělo smysl.

MŮŽEŠ ZAČÍT, I KDYŽ NIC NEMÁŠ
Jiří Grund mladší inspiruje studenty svým podnikatelským příběhem.
Jezdí do středních škol a vede semináře pro studenty, kde jim ukazuje,
jaké mají v životě možnosti.
Rozhovor Terezy Podhorské s Jiřím Grundem
Kdy a proč jste se zapojil do programu
MŮŽEŠ PODNIKAT?
Myslím, že jsem v MŮŽEŠ PODNIKAT
téměř od začátku, tedy asi od roku 2014.
Tehdy mě zaujalo několik novinových
článků, ve kterých se psalo, že čeští vysokoškolští studenti sní o tom, jak po škole
nastoupí do dobře placené práce v nějakém zahraničím koncernu. Chvíli poté
jsem četl rozhovor s učitelem z ČVUT, kte10 | MŮŽEŠ PODNIKAT

rý byl v Americe, kde je to přesně naopak.
Tam chce 95% studentů po škole založit
vlastní firmu a něco zkusit. Říkal jsem si,
že v naší zemi to nejcennější, co máme,
jsou lidi, a ty bychom měli podporovat.
Přitom si stěžujeme na to, že jsme montovna a že někomu sloužíme. To, že se
nabízíme jako levná pracovní síla, může
být způsobeno i tím, že se mladí lidé
chtějí snadno a rychle dostat k finančním

prostředkům, ke kariéře a nechtějí projít
procesem odříkání, které podnikání obnáší. Tak mne napadlo, že třeba ten náš
příběh, ačkoliv z podnikatelského hlediska není extra výjimečný, někoho namotivuje k tomu, že lze i z malé vesnice, bez
kontaktů, privatizace, dědictví a investorů něco vybudovat. Že je to možné. Tento příběh se snažím studentům, s větším
nebo menším úspěchem, předávat.

Zpětná vazba studenta z Trutnova:
„Zaujala mě myšlenka můžeš začít,
i když nic nemáš. Každý podnikatel
může začít podnikat v oblasti, která
aktuálně nikoho nezajímá, ale za deset
let to může být naopak a může to být
dobrý business, ve kterém můžu být
úspěšný (osobní naplnění, ale i finanční
obohacení).“

Vedete semináře pro studenty, program
MŮŽEŠ PODNIKAT podporujete i finančně, proč jste se rozhodl věnovat svůj
čas právě studentům?
Protože si myslím si, že náš národ má
na víc. A podporovat studenty je důležité
pro budoucnost. Za první republiky jsme
byli jednou z předních průmyslových
zemí ve světě ve výrobě, vývoji i v prodeji.
Dnes ve světě není moc českých značek,
které by bylo vidět. Jsme spíš subdodavatelský řetězec jako za protektorátu. Jediný, kdo s tím může něco udělat, jsme my

sami. Mladá generace má dnes nespočet
nových možností. Stačí, když vezmeme
příležitost do svých rukou. Už se to pomalu začíná ukazovat. Například máme
portál Kiwi, který se celosvětově prosadil
a jsme dobří v herním průmyslu. Na to
jsem pyšný, to je přesně to, co si přeji, aby
se mladí lidé nebáli a zkoušeli se prosadit.
Čas, který studentům dávám, je má největší investice – někdy, když jedu na seminář, tak mi to zabere téměř celý den.
A finančně podporujeme i několik dalších
projektů. Máme rodinnou radu a rozpočet, který rozdělujeme mezi několik oblastí – sociální, regionální a kulturní. Podporujeme také tibetskou menšinu v Indii
nebo indiány v Peru. Myslím si, že když
se člověku daří, je důležité se o zisk podělit. Přijde mi to úplně normální.
Přemýšlel jste o tom, jak by mohl
program MŮŽEŠ PODNIKAT fungovat
ideálně?
Upřímně nepřemýšlel. Líbí se mi, že program funguje na dobrovolnické bázi.
Kdyby to byl projekt třeba Ministerstva
školství a každá škola by musela povinně
pořádat semináře pro studenty, tak by to
bylo jiné, neboť každá povinnost diktovaná shora se stává formalitou. Napadá
mne, že pro studenty by bylo zajímavé
přijet do firmy, okusit atmosféru a vidět
jak vše funguje.
Chcete být v užším kontaktu se studenty?
Dokážu si představit, že budu konzultovat
studentské projekty, nebo virtuální firmy,
které na některých školách studenti zakládají. To by mohlo být takové rozšíření
programu a já bych se ho rád účastnil.
Myslíte si, že mladí lidé jsou dnes
málo aktivní?
Ne, nemyslím. Jsou aktivní v tom, co je
baví a zajímá. Mají mnoho příležitostí
a mají větší možnost výběru. My jsme
kdysi měli více bariér – jazykových, cestovních. Dnes jsou mladí lidé ve spojení
s celým světem.

„PODNIKÁNÍ JE NEJVYŠŠÍ
PROJEV PRACOVNÍ
SVOBODY“

Často na seminářích vysvětlujeme studentům i učitelům, co je podnikání. Jaká
je Vaše definice podnikání?
Podnikání je možnost zařídit si pracovní
život podle sebe, vybrat si lidi, se kterými
chci spolupracovat, ať už to jsou kolegové, zákazníci nebo dodavatelé. A vzhledem k tomu, že v práci trávíme víc času
než s rodinou, tak je to obrovská svoboda
mít možnost si vybrat. Myslím si, že podnikání je nejvyšší projev pracovní svobody, a to nemám na mysli jen byznys. Mám
na mysli všechny formy podnikání, ať jde
o napsání knihy, nadaci nebo jakoukoliv
lidskou činnost.
S rodinou jste vybudovali úspěšnou
firmu, která prodává výrobky téměř
po celém světě. Čeho si nejvíc ceníte?
Nejdůležitější pro mne je, že spolu vycházíme dobře jako rodina i po dvaceti osmi
letech společného podnikání. Obtížných
situací bylo za tu dobu stovky, a ne vždy
to bylo jednoduché, ale zvládli jsme to.
Stále si vážíme jeden druhého a máme se
rádi – to je ta největší hodnota.
Na závěr trochu osobní otázka: Myslíte
někdy na program MŮŽEŠ PODNIKAT?
Ano, docela často. Vidím třeba, jak by se
tento program hodil na školách, kam chodí moje děti. Uvědomuji si víc, jak velkou
moc má učitel, který ovlivňuje způsob
výuky – co vše studentům ukáže kam je
nasměruje nebo naopak, co jim neukáže. Přemýšlím i o formách výuky – mám
srovnání českého a britského školství
a vidím, jak se u nás stále klade důraz na
memorování a málo se podporuje samostatnost. My se smějeme Američanům,
že neznají žádná fakta, ale oni si je umí
rychle vyhledat, mají analytické myšlení,
vidí priority a souvislosti. A život je o něčem jiném, než o memorování. Je potřeba
umět se rozhodovat, řešit problémy a poznat, co je důležité.

Rodinná firma Grund
vyrábí koupelnové předložky vysoké
kvality a designu již od roku 1990.
Ve svém oboru je inovačním leaderem.
Strategií firmy Grund je vytvářet
takové produkty, které svojí kvalitou
a výjimečným designem dělají radost
lidem po celém světě.
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NEVĚDĚL JSEM, ČÍM MÁM
NAHRADIT ČAS STRÁVENÝ
NA MOBILU A POČÍTAČI
Pavel Štrunc

mentorovat – radím kamarádům, jak začít
s podnikáním. Rád se seznamuji s úspěšnými lidmi a pozoruji jejich příběhy.
Jaké máš plány do budoucna?
Určitě budu podnikat a budu dělat mentoring. Rád komunikuji s lidmi a pomáhám jim. Začínám přednášet, což mě velice baví a v budoucnu bych se tomu chtěl
také věnovat.

Pavel Štrunc je student 3. ročníku Obchodní akademie Heroldovy sady,
účastník semináře a letního kempu MŮŽEŠ PODNIKAT a začínající podnikatel.
Pavel rozjíždí různé projekty a zkouší podnikat již od svých patnácti
let a po třech letech pokusů a omylů se mu začíná dařit.
Rozhovor Terezy Podhorské s Pavlem Štruncem

Pavel a Adam
Štruncovi

Řekni mi něco o sobě...
Když mi bylo třináct, tak jsem se dostal
do špatné party, někdy jsem pil a kouřil
a takhle to pokračovalo až do mých šestnácti. Celý den jsem byl někde venku a večer jsem hrál hry nebo koukal na seriály
jako je Game of Thrones. Ve škole jsem
často nedával pozor, protože mi přišla
zbytečná k tomu, co v životě chci. Věděl
jsem, že takhle trávit čas není dobré, ale
nevěděl jsem, co jiného bych měl dělat
a jak to změnit. Pak se mi dostala od mamky do rukou zajímavá knížka o podnikání
„Bohatý táta, chudý táta“. Podnikání mě
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začalo zajímat, tak jsem si zjišťoval další
informace a četl víc k nížek. Koupil jsem
nějaké věci přes Aliexpress, které jsem
potom prodal a tím jsem si vydělal první
peníze. Postupně jsem zkoušel všechno
možné. S bratrem jsme měli dokonce módní značku, ale až do sedmnácti let se mi
nic pořádného nepodařilo. Pomalu jsem
se učil trpělivosti a vytrvalosti a teď se mi
začíná dařit.
A proč jsi do té špatné party přestal chodit, co se změnilo?
Ty knížky mi daly velkou inspiraci. Zeptal

jsem se sám sebe, kde budu za pět let,
když budu žít pořád stejně. Ta představa se mi ani trochu nelíbila. Potřeboval
jsem najít činnost, kterou budu dělat
místo chození ven s kamarády, hraní her
a sledování seriálů. Dal jsem si čas na to
promluvit si sám se sebou, a tak jsem si
promluvil se svou duší. Chtěl jsem zjistit,
co chci, a co pro to udělám. Věděl jsem,
že chci být finančně nezávislý a dělat něco
smysluplného. Trvalo to téměř tři roky,
než se mi podařilo pravidelně vydělávat
na tom, co dělám, a to jsou jazykové karty
na učení angličtiny.

Řekni mi svůj názor na podnikání...
Je to možnost dělat neustále něco jiného, překonávat sám sebe a mít proč ráno
vstávat, mít důvod k životu. Baví mne to
a naplňuje. Je to můj smysl života. Skvělé je, že si můžu svůj čas i práci řídit sám.
Ve škole mám individuální plán, abych to
stíhal s prací. Omluví mi absenci, ale musím chodit na testy a zkoušky. Vybral jsem
si několik předmětů, které mě zajímají
a na které chodit budu.
V čem chceš podnikat?
Já jsem hodně různorodý, ale budu podnikat v něčem, co mě přesahuje a co pomáhá
ostatním. Samozřejmě k danému oboru
musím mít pozitivní vztah. Zrovna jsem
vydal jazykovou hru na učení angličtiny.
Také jsme s bráchou sepsali knihu Podnikání z lavice. Kniha je určena pro mladé
začínající podnikatele.

Výukové karty,
projekt Pavla
Štrunce

Jaký je Tvůj současný projekt, na čem
pracuješ?
Jsou to výukové karty na učení anglických
slov a konverzace. Karty plánuji prodávat přes vlastní e-shop. Nyní je prodávám jazykovým školám, knihkupectvím
a hračkářstvím. V budoucnu chci vytvořit
další díly.
Co bys o sobě řekl, jaký jsi?
Jsem zvědavý, učenlivý, pracovitý, mám
silnou vůli a ambice. Sebevědomí mi dodává práce na mých projektech a úspěchy
s nimi související.
Je něco, co Tě výrazně baví nebo nebaví?
Baví mě překonávání sám sebe, ať už je
to sport nebo podnikání. Mám na mysli jakékoliv překonávání sebe samého,
třeba umět se ovládnout ve vypjatých situacích. Nebaví mě trávit neproduktivně
čas, to znamená například chodit do školy
na předměty, které vím, že nevyužiji. Ale
to mě spíš štve, než nebaví.
Máš nějaký vzor?
Znám spoustu českých podnikatelů, kteří mě inspirují. Mám teď každý den jednu nebo dvě schůzky. Nemám nikoho
konkrétního, ale třeba mě napadá Jitka
Žďárová, která má firmu na prodej nemovitostí. Ta mne naučila spoustu věcí

o prodeji. Rád také čtu knihy od Napoleona Hilla, což je můj nejoblíbenější autor
knih o podnikání.

„ABY BYL ČLOVĚK DOOPRAVDY
MOTIVOVANÝ, MUSÍ NAJÍT
VNITŘNÍ MOTIVACI A SMYSL
ŽIVOTA.“
O vaší generaci se říká, že nemá dostatečnou motivaci, myslíš si to také?
Když někdo motivuje člověka zvenčí, tak
je to jen vnější motivace. Aby byl člověk
doopravdy motivovaný, musí najít vnitřní
motivaci. To znamená, že ví, co je smysl
jeho života, co ho baví a naplňuje. Pro každého je to něco jiného. Pro mě to jsou výzvy a učení se něčemu novému. Od dospělých se můžeme dozvědět, co která práce
obnáší a inspirovat se jejich zkušenostmi.
Já jsem třeba chtěl dělat marketing, ale
pak jsem zjistil, že kreativní činnost je jenom 5% z veškerých aktivit. To byl pro mě
byl šok.
Co si myslíš o svých vrstevnících? Víš,
co chtějí dělat Tvoji kamarádi a dokázal
bys říci, co je typické pro vaší generaci?
Většina lidí mé věkové kategorie neřeší
co bude v budoucnu dělat. Lidi se o to nezajímají a nikde se ani nedozví, že by měli.
Většinou tráví svůj čas neproduktivně.
Často se jenom snaží zahnat nudu a hledají příležitosti, jak zabít čas.

A jak trávíš volný čas, když už to není na
mobilu a počítači?
Zajímá mě osobní rozvoj a sebevzdělávání v ekonomice, účetnictví a v marketingu. Hlavně mě však zajímá podnikání,
rozjíždění a vedení projektů. Zajímám
se ale i o spiritualismus, meditaci a sport
– každé ráno vstávám v pět hodin, jdu
běhat a medituji. Potom se učím šachy,
aby se mi do nového dne nastartoval mozek, pracuji na nějakém projektu a jdu
do školy...
Často večer chodím ven s bráchou a povídáme si o podnikání. Také rád sportuji, ale
zábavu si nechávám na víkendy. Pomáhám
neziskovkám s marketingem, začínám
MŮŽEŠ PODNIKAT | 13

Jak jsi zjistil, co Tě baví?
Zkoušel jsem různé věci. Ptal jsem se lidí
na jejich práci a chodil jsem na brigády. Od mamky jsem se učil, jak funguje
finanční poradenství. Zajímal jsem se
o marketing, pracoval jsem na různých
místech i zdarma a díky tomu jsem se naučil spoustu věcí. Četl jsem knihy o podnikání a o osobním rozvoji. Ze všech
možných prací mě zdaleka nejvíce zaujalo
podnikání.

„NUDU JIM VYPLŇUJÍ MOBILY
A POČÍTAČE A LIDI NEMAJÍ
DŮVOD VYMÝŠLET, ČÍM BY SE
ZABAVILI“
Proč si myslíš, že dospělí lidé mají z vaší
generace pocit, že nic nechce, že je těžké
vás motivovat?
Velký problém jsou mobily, televize a počítače. Když jsem doma a nudím se, jdu
na počítač. To je to nejjednodušší, co člověk může udělat, třeba hrát nějakou hru.
Moji spolužáci jsou na mobilu v průměru
tak čtyři hodiny denně. Místo aby si něco
četli nebo dělali nějakou činnost, kterou
by se zabavili, zapnou mobil nebo počítač.

Co děláš, když se nudíš?
Jdu se projít. Přiznávám, že to je nepohodlné a někdy se mi do toho nechce, ale
nakonec jdu a povídám si sám se sebou.
Zjistím o sobě spousty věcí, a hlavně si
ujasním, co chci a jestli jsem na správné
cestě k tomu cíli. Někdy také jdu s někým
ven, sportuji nebo pracuji na svých snech.
Jak často se díváš na filmy?
Na filmy se dívám jednou týdně. Mám
jednou týdně „Lazy day“. Celý týden udržuji pravidelný režim, nejím sladké, pracuji minimálně šest hodin denně a pak
jeden den odpočívám, většinou to je
v pátek. Můžu se koukat na filmy, můžu
se flákat, jíst sladkosti a dělat, co chci,
abych si odpočinul. Na mobilu nebo počítači jsem teď tak patnáct minut denně.
Hraju Black Jack – baví mě to a myslím,
že je to zároveň produktivní - učím se
matematicky ovlivňovat hru ve svůj prospěch, počítat karty a pochopit systém
hry. Je to dobré na matematické a logické myšlení, takže nemám pocit ztraceného času.
Jak může člověk, který neví, co ho baví,
přijít na to, co by to mělo být? Máš určitě
spolužáky, kteří jsou ve všem dobří, ale

neví, čemu se věnovat naplno. Bavíte
se o tom?
Myslím si, že lidé se potřebují cítit spokojeně. Každý se chce přece cítit dobře. Když
se člověk nudí, tak se ale spokojeně necítí
a má potřebu to změnit. Ale, jak už jsem
říkal, nejjednodušší je zapnout si mobil
nebo počítač a ten pocit nespokojenosti
se vytratí. Najednou začnete hrát nějakou hru, odpovídat kamarádům, sledovat
YouTube a zažíváte pocit „že něco děláte“
a „že vás to baví“. Ale ve skutečnosti to tak
není. Lidi by měli vymyslet jinou činnost,
kterou chtějí dělat. Tím, že budou zkoušet
různé věci, tak přijdou na to, co je skutečně baví. Důležité je přemýšlet o tom, jaké
má člověk silné stránky a pak začít třeba
dělat něco, kde je může využít.
Co si myslíš o seminářích MŮŽEŠ
PODNIKAT?
Myslím si, že to je skvělý koncept. I kdyby
všichni nezačali hned podnikat, tak se to
lidem dostává do podvědomí a začínají
o tom uvažovat. Někomu stačí ta přednáška jedna a třeba začne podnikat, a někomu by nestačily ani tři a nezačne nikdy.
Já bych se chtěl také dozvědět konkrétní
kroky k podnikání. Podnikatelé často
mluví o tom, jaký mají úspěch nyní, ale mě
zajímají ty začátky, které jsou těžko představitelné. Líbilo by se mi slyšet detailně
popsané začátky podnikání, myslím tím
ty úplné začátky. Aby si studenti dokázali představit, kolik času podnikatelé tráví
prací. Dřív jsem si myslel, že podnikatelé
v podstatě nic nedělají, že občas vyřeší nějaký mail, ale teď vidím, že to tak není. Už
chápu, proč podnikatelé říkají, že pracují
na začátku svého podnikání dvanáct hodin denně.
A taky bych ocenil nějakou návaznost
na seminář, třeba formou rozhovoru nebo
testu zaměřeného na silné stránky člověka.
Máte na škole nějaké jiné podobné
přednášky?
Ne, nevzpomínám si. Semináře MŮŽEŠ
PODNIKAT byly jediné přednášky tohoto
typu, které jsme na škole měli.
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PROPOJOVÁNÍ VÝUKY S PRAXÍ
JE MOŽNOST, JAK INSPIROVAT
STUDENTY
Ing. Irena Rudolfová učí od roku 1992
a říká o sobě, že už to dělá tak dlouho,
že se považuje za učitelskou relikvii.
Dnes je zástupkyní ředitele na Gymnáziu Přípotoční v Praze 10, které má
i sportovní třídy. S programem MŮŽEŠ
PODNIKAT spolupracuje řadu let.
Rozhovor Terezy Podhorské s Irenou
Rudolfovou.
Jak dlouho a proč spolupracujete s programem MŮŽEŠ PODNIKAT?
Zapojili jsme se tuším v roce 2012. Nápad
dostat lidi z praxe do „uzavřeného“ školního prostředí považuji za skvělý. My učitelé jsme vystudovali teorii v konkrétním
oboru, ale většina z nás nemá z praxe žádné zkušenosti. V rámci projektu MŮŽEŠ
PODNIKAT se studenti mají možnost
setkat s odborníky z různých prostředí,
kteří praxi nejen žijí, ale osobně vytvářejí.
Jaká je vaše zkušenost se semináři MŮŽEŠ PODNIKAT?
Podnikatelé, kteří semináře vedou, vždy
rozvíří poklidné vody našeho ústavu.
Na začátku projektu jsme nevěděli, co
můžeme očekávat a netušili jsme, jak
budou studenti reagovat. Bylo to takové
malé dobrodružství. Ale už první seminář měl obrovský úspěch. Proto v setkáních pravidelně pokračujeme. Z reakcí
studentů je jasné, že jsou pro ně setkání
zajímavá a inspirující. Často neví, co si
o podnikání a podnikatelích mají myslet, a najednou před nimi stojí lidé, kteří
s nadšením vypráví své podnikatelské

příběhy a sdílí osobní zkušenosti z podnikání. Vidí šťastné, sympatické a vtipné
lidi, kteří dělají to, co je baví. To studenty oslovuje. Semináře probíhají v rámci

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.“

celoškolního projektu tzv. Exkurzního
dne, kdy si studenti vybírají z různých

workshopů. Program MŮŽEŠ PODNIKAT je jedním z nich a každý rok si v konkurenci dvou desítek akcí najde početné
zájemce.
Co si myslíte o propojování výuky
s praxí?
Propojovat výuku s praxí je podle mne
zásadní. Škola má na praxi připravovat,
ale nikdo z nás neví, jak ta praxe za deset
let bude vypadat. Svět bude jiný. Školní
výuka za praxí pokulhává a asi se to hned
tak nezmění. Měli bychom proto hledat
možnosti, jak výuku s praxí propojovat
a nečekat na to, až přijde nějaký metodický pokyn shora. Samozřejmě záleží
na osobnosti učitele. Někteří kolegové
odborníky z různých oborů vítají a téma
poté v hodině využijí, jiní ne. Propojování
s praxí je důležité hlavně kvůli možnosti
studenty inspirovat a motivovat - aby věděli, co třeba jednou mohou v životě dělat.
Motivace nebo spíš nedostatek motivace,
je velké téma všech středních škol, možná celé Evropy. Současní studenti často
nevidí důvod, proč se učit zpaměti množství informací, když si je mohou najít
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CO ŘÍKAJÍ STUDENTI O SEMINÁŘÍCH
MŮŽEŠ PODNIKAT?
Semináře pořádáme hlavně pro studenty a jejich názor je pro nás zásadní.
Díky zpětné vazbě víme, že to, co děláme, má smysl a přínos.
Zpětná vazba zajímá nejen nás, ale i podnikatele,
kteří semináře vvedou a učitele, kteří je pro studenty pořádají.
na Googlu. Často s kolegy řešíme, co a jak
vlastně studenty máme učit, a jaká je současná role učitele.

STUDENTI OKAMŽIKU
Podnikatelé mluví o štěstí, úspěchu
a o tom, že dělají to, co je baví. Jsou
na vaší škole studenti podporováni
v tom, aby se věnovali oblastem, které
je baví, a ve kterých jsou dobří?
Na to není jednoduchá odpověď. Mnozí
studenti nevědí, proč naši školu studují.
Když se jich na to zeptám, odpoví, že studují, protože to chtěli rodiče. Samozřejmě
jsou zde i studenti, kteří vědí, co je baví,
a věnují se tomu. Naše čtyřleté gymnázium nabízí i sportovní obor. Stává se,
že studenti sportovci mají vůli jít za svým
cílem a jsou ochotni pro to něco udělat.
Zvládnou jak sport, tak školu. Ale řekla
bych, že většina studuje z nutnosti a učí se
přednostně to, co jim nejde, aby zabránili
katastrofě ve formě nedostatečné. Mnohdy jim pak nezbývá čas, aby se zlepšovali
a rozvíjeli v tom, na co mají talent a co
je baví.
Často si s kolegy říkáme, že dnes chodí
do škol studenti okamžiku. Zdá se nám,
že jim chybí vytrvalost a trpělivost. Něco
se učí, ale chtějí mít výsledky hned. Když
je nemají, hledají chyby u druhých. Jen
málokdo hledá chyby u sebe. Zatím se
nám příliš nedaří učit je sebereflexi.
Vedete na vaší škole studenty k podnikavosti a samostatnosti?
Rádi bychom, ale je to velmi individuální,
protože vše záleží na jednotlivém učiteli.
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Každý učitel je svět sám pro sebe a záleží na tom, jak svůj předmět vede. Na naší
škole je asi čtyřicet učitelů a řekla bych, že
asi patnáct z nich takto se studenty pracuje. Já osobně chci otvírat školu pro stále
více projektů a zaměřit se na kultivování
klíčových kompetencí žáků. Dobré by bylo
změnit metody výuky, vytvářet u studentů větší odpovědnost za svoje vzdělání,
podporovat jejich samostatnost a dát jim
možnost více tvořit a vymýšlet. To se děje
nyní jen částečně.
Jaká je podle Vás ideální forma výuky?
Výuka by měla být ideální pro studenta.
Nejlepší by možná bylo, kdyby měl každý
student svého učitele, tzv. individualizovaná výuka, což je samozřejmě nereálné.
Nicméně velmi důležitý je při studiu i prvek sociálního učení, učit se žít s druhými
a učit se v týmu. Takže je dobré sdílet a komunikovat. Ve výuce je potřeba vytvořit
skupiny a dát více prostoru ke skupinové
práci. Důležité je učit se pracovat v týmu
a umět si rozdělit role. Studenti by se
měli učit zážitkem, experimentem nebo
tím, že něco tvoří. Nejlepší je zadat jim
nějaký úkol a nechat je, ať zvládnou vše
sami. Učitel by měl být spíš průvodcem,
který pomáhá dostat se k výsledku.
Byla jste už asi na pěti seminářích
MŮŽEŠ PODNIKAT. V čem vidíte jejich
přínos pro studenty?
Oproti jiným seminářům je jednoznačná výhoda v tom, že do školy přijdou lidé
z praxe. Do školy přijde sympatický člověk
a neformálním způsobem přiblíží studentům podnikání a svůj příběh. Mluví
o tom, co dělá, proč to dělá a kam ve své

práci došel. Člověk se po semináři začne
dívat na svět jiným způsobem – začne
uvažovat aktivněji a vidí více příležitostí. Vidí, co vše by se mohlo změnit nebo
dělat jinak. Od podnikatelů, kteří seminář vedou, většinou slyšíme, že může
podnikat kdokoliv a že je možné začít
z ničeho. To dává možnost a naději všem,
a proto to studentům umožňuje začít
o podnikání přemýšlet.
Podnikatelé často byli ti neposlušní
studenti, nevadí vám to?
Ano, toho jsem si všimla. Mně to nevadí.
Myslím si, že to je zajímavé i pro studenty,
kteří právě nemají ty samé jedničky. Najednou vidí člověka, který nebyl ve škole
tak dobrý, ale v životě je třeba úspěšnější
než jedničkáři.
Jak pracujete na vaší škole s těmi neposlušnými studenty?
Opět záleží na jednotlivých učitelích. Někdo neposlušnost trestá a jiný vidí potenciál studenta a snaží se s ním pracovat.
Já osobně věřím těm, jež jsou třeba
známkově průměrní, ale vidím u nich
zájem a určitý typ energie, která se třeba projeví později v životě a nasměruje je
správným směrem. Myslím si, že nejdůležitější úkol učitele je studenta poznat
a dát mu příležitost k využití jeho potenciálu. Neposlušní studenti se rádi zúčastňují
projektů, kde se mohou realizovat. Je to
jedna z možností, jak jim dát prostor, aby
se projevili. Sice si pak někteří kolegové postesknou, že by je potřebovali ve své hodině,
aby je mohli vyzkoušet, ale já věřím tomu,
že když se věnují něčemu, co si sami vybrali, a co je zajímá, že se naučí nejvíce.

H. Exner, student Gymnázia Jiřího z Poděbrad, Poděbrady: seminář Martina Slaniny a Josefa Piňose
„Definitivně jsem si potvrdil, že není důležité (v nějakém
měřítku) jít jen za penězi, ale dělat, co mě baví, naplňuje
a cítit se tak šťasten a spokojen, děkuji.”

Julie Macková, studentka Gymnázia Arabská, Praha:
seminář Libora Mertla a Antonína Kokeše
„Celkově byl seminář velmi inspirativní. Dozvěděla jsem
se nové informace, které bych mohla v budoucnosti zužitkovat. Mile mě překvapilo, že oba dva řečníci pořádají
vlastní přednášky, ve kterých pomáhají a zodpovídají dotazy mladých, začínajících podnikatelů.”

Miroslava Haková, studentka Gymnázia Blovice: seminář
Václava Edla a Michaela Rady
„Dozvěděla jsem se informace, které by mělo znát více
lidí, seminář hodnotím pozitivně a nápomocně. Překvapilo mě, že podnikání není nic složitého a nemožného.
Jde o to se prosadit a chtít se prosadit, snažit se dosáhnout
úspěchu. Klíčem k úspěchu je také práce, která vás baví
a se správným kolektivem. S pánem z druhé přednášky
souhlasím, lidé jsou až moc líní, pohodlní a zbytečně plýtvají a ničí naše okolí. Myslím, že tento seminář by mělo
vyslechnout víc lidí a odnést si tyto důležité informace.”

Ivana Honzáková, studentka Gymnázia Kumburská,
Nová Paka: seminář Jiřího Grunda a Svatopluka Runčíka
„Seminář byl velice inspirativní, jelikož bych také chtěla
podnikat, tak tohle byla příležitost se nad tím více zamyslet a utvrdit se v tom, že je k tomu stejně potřeba VŠ
a že nemám nic vzdávat, ale jít dál svou cestou.”

Alberta Fabíková, studentka Waldorfského lycea, Praha:
seminář Ivany Málkové a Kalmana Horváta
„Zaujalo mě, že můžu žít a pracovat s tím, co opravdu chci
a také mě zaujalo dívat se na podnikání z pohledu zákazníka a podle toho se zabývat problémem.”

Jiří Podzemný, student Střední průmyslové školy strojnické, Vsetín: seminář Petra Zelíka a Miroslava Jakubce
„Přednášky byly velmi inspirující a dokázaly mi ukázat
mnoho faktorů, které rozhodují o úspěchu v reálném životě. Velmi na mě zapůsobila důležitost píle a vymezení
osobních cílů. Důležité je umět se projevit a říci svůj názor, který doufám, si budu umět najít.”

Filip Trhlík, student SOŠE COP, Hluboká nad Vltavou:
seminář Miroslava Hofmana a Tomáše Nemravy
„Nejzajímavější přednáška na střední škole, škoda,
že chybí informace ohledně půjček do začátku podnikání,
pokračujte - jen tak dál!”
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CO ŘÍKAJÍ UČITELÉ O SEMINÁŘÍCH
MŮŽEŠ PODNIKAT?

CO VŠE PRO MNE ZNAMENÁ
PODNIKÁNÍ?

Semináře je možné využít ve výuce. Tuto možnost využívá v roce 2017 již 220
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, atd. a připraví si otázky. V následující hodině
po semináři studenti vypracují zprávu o přínosu semináře – svůj pohled nebo mají
diskusi s učitelem. Studenti mohou také podnikatele kontaktovat a domluvit si
osobní konzultaci.

Semináře vedou podnikatelé s přesahem, kteří svými podnikatelskými
příběhy inspirují studenty a ukazují jim, jak svět podnikání funguje.
Ve školním roce 2016/2017 prošlo semináři 7 200 studentů.
Pro ilustraci uvádíme pohled na podnikání několika z našich řečníků.
Jejich slova vystihují poselství seminářů, které spolek MŮŽEŠ
PODNIKAT realizuje.

„Velice děkuji za to, že se naši žáci mohli
účastnit tak zajímavého semináře. Myslím, že většina byla velmi spokojena
s průběhem i úrovní a načerpala inspiraci pro své vlastní podnikatelské aktivity.
Proto bych vás chtěl poprosit, zda bychom mohli seminář realizovat ještě jednou pro další dvě třídy, které se prvního
semináře neúčastnily.“
Slavoj Tomeček, Jazykové gymnázium
Pavla Tigrida, Ostrava - Poruba

„Řečeno slovy mých studentů: Akce byla
luxusní a moc fajnová, pánové byli velmi
příjemní, přednáška profesionální, naučil jsem se hodně nových věcí. Za sebe
děkuji za umožnění přednášky a hlavně
za výběr přednášejících - byli naprosto
skvělí.”
Alena Palíková, Střední škola technických
oborů, Havířov-Šumbark

„Děkujeme vám, za možnost účastnit se
již podruhé vašeho semináře. Studenti byli opět nadšení (pokud to vůbec je
možné, tak letos snad ještě více než vloni
:) Určitě to velkou spoustu z nich oslovilo, inspirovalo a také přiblížilo realitu
podnikatelského života. Ještě jednou
vám mnohokrát děkujeme za ten úžasný
projekt, který pro studenty připravujete,
i všem zúčastněným podnikatelům za to,
že jsou kvůli nim ochotni obětovat svůj
jistě velmi cenný čas a přejeme vám všem
mnoho úspěchů do budoucna.“
Alena Peňásová, Střední odborná škola
EDUCAnet, Brno

„Děkuji za úžasnou akci, která nadchla
studenty i všechny zúčastněné učitele.
Jsem nadšená z prezentovaných názorů
i strategie, které ovšem postrádám v českém školství, a které já osobně prosazuji
a snažím se implementovat své inovativní zkušenosti ze zahraničí a obchodní
sféry. A proto si přeji, ať je nás takových
více působících ve vzdělávání. Děkuji
za opravdu velmi inspirující akci.“
Sylva Bessisso, Střední škola automobilní
a informatiky, Praha
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„Opět to bylo skvělé, oba podnikatelé zaujali, velmi motivační a velmi inspirující - každý měl jiný příběh a jinou životní
cestu, velmi zajímavé i pro mne. Pěkná
známka ve škole není všechno, je nutno
chtít, mít cíl, osobní nasazení, nebýt jen
jeden z davu, a hlavně nedělat věci jen
pro peníze. Peníze jsou prostředek, nikoli cíl našeho žití.“
Jana Košťálová Bagová, Masarykova
obchodní akademie, Jičín

„Děkuji za zprostředkování tohoto zajímavého semináře. Akce předčila mé
očekávání a věřím, že i žáci si jí rovněž
chválili. Děkuji.“
Petr Caloň, Masarykovo gymnázium,
Příbor

„Co vše pro mne znamená podnikání? Podle mé zkušenosti je podnikání způsob života poskytující největší relativní svobodu, jakkoliv ne vždy nejpohodlnější život. Dosáhnout úspěchu je náročné
a vyžaduje velkou vytrvalost, zvláště pokud je práce opřena o etické
principy. Motivaci v podnikání lze udržet, čím dříve si uvědomíme,
že pravé bohatství nemá vyjádření jen v hmotném majetku.“
Jan Školník, HOBRA-Školník a Klášter Broumov

„Podnikání pro mne znamená možnost přetvářet moje nápady
ve skutečnost, poznávat nové světy, dělat, co mi dává smysl
a především příležitost spolupracovat se skvělými lidmi.“
Libor Mertl, ComAp

„Podnikání je pro mne spojení svobody a zodpovědnosti, a to
jsou dvě hodnoty, se kterými je mi dobře. Začala jsem podnikat
ve čtyřiceti sedmi letech a často si říkám, škoda, že jsem nezačala
dřív, ale věřím tomu, že věci se dějí, tak, jak se dít mají. Podnikání
je poměrně těžká záležitost a jelikož podstata mé práce spočívá
právě ve spolupráci s podnikateli, mám k nim hluboký obdiv a respekt. Někdy to vypadá, že stát by nás chtěl mít všechny v zaměstnaneckém poměru, a tak mě baví jít tak trochu proti proudu. Podnikání je pro mne svoboda, disciplína, jít stále vpřed a všímat si
příležitostí.“
Štěpánka Duffková, TAB Board

„Podnikání je odpověď na opakující se otázku: Jakým způsobem
přidáváme hodnotu? Čím větší hodnotu přidáváme, tím větší
marži si zasloužíme (tím více jsme konkurenceschopní). Naopak

ve chvíli, kdy hodnotu přidávat přestaneme (zde je třeba
si uvědomit, že co přidávalo hodnotu dříve, dnes už přidávat
nemusí), jsme na začátku pomalého krachu.“
Václav Muchna, Y Soft

„Podnikání je jako houbaření. Můžete klidně léta studovat atlasy hub, ale pokud se nevydáte do lesa, žádné houby nenajdete.
Vydejte se do lesa! Třeba už dnes. Nikdo vám nemůže garantovat,
že houby najdete, ale podnikání je skvělá věc. Možná nenajdete
houby, ale třeba maliny nebo lesní jahody. A kdyby nic, tak se aspoň nadýcháte čerstvého vzduchu. To je svoboda. To je podnikání.
A odpovědnost sám za sebe.“
Antonín Kokeš, Albi

„Podnikání je pro mne možnost žít svobodně a nezávisle. Mohu
se věnovat tomu, co mne baví a co mi jde. To může inspirovat
nebo podpořit druhé. Je na mně CO, JAK, KDY a s KÝM zrealizuji. Zároveň je to vysoká míra zodpovědnosti a ochoty vidět dění
v širších souvislostech.“
Ivana Málková, inspirátorka změn ve školství

„Podnikání je pro mne jako rodičovství - člověk si leckdy sáhne
na emoční i fyzické dno, přesto si i po těch nejhorších chvílích
řekne - a přece to mělo smysl! Jen tím, že si člověk zažije všechny
emoce světa, stává se úplným.“
Roman Šmiřák, BusinessCon
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MEZIGENERAČNÍ SDÍLENÍ
ZKUŠENOSTÍ
Předávání zkušeností je nejstarší a nejpřirozenější forma učení. Už od počátku
lidstva se tak učí dcera od matky, syn od otce a nezkušený od zkušeného ve všech
oblastech lidského konání.
Řečníci MŮŽEŠ PODNIKAT předávají studentům své zkušenosti z podnikání
a ukazují jim, co vše je v životě možné. Podnikání je o překonávání překážek,
odvaze a odpovědnosti. Opravdovost, upřímnost a otevřenost podnikatelů
je odlišný způsob komunikace, než na který jsou studenti v rámci běžné výuky
zvyklí, a to je jeden z důvodů, proč semináře studenti i pedagogové
tak výrazně oceňují.
Děkujeme všem, kteří podporují studenty na jejich cestě k samostatnosti
a nezávislosti a mění tak českou společnost k lepšímu.
ŘEČNÍCI MŮŽEŠ PODNIKAT:
David Albrecht, Michal Andera, Tomáš Baránek, Jakub Baxa, Tomáš Beran, Kateřina Bořutová, Pavel Bouška, Miroslav Burda, 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, Stanislav Gálik, Lenka
Glosová, Jiří Grund, Romana Hánělová, Jan Hanuš, Petr Havlíček, Miroslav Hofman, Kalman Horvát, Martin Hrdlička, Libor Hubík, Tomáš
Hülle, František Churý, Miroslav Jakubec, Petra Janková, Jiří Janků, Josef Jeleček, Rehana Ježková, Lukáš Joukal, Jan Kareis, Daniel Kindl,
Martin Klazar, Aleš Kocourek, Hana Kočková, Antonín Kokeš, Pavel Komárek, Lukáš Konarovský, Jiří Konečný, Jan Korbel, Petr Koudelka, Ondřej
Krabs, Libor Kraus, Jan Křivonožka, Jarmila Křížová, Jitka Kudláčková Mlynarčík, Jan Lát, Karol Lesný, Daniela Librová, Filip Linek, Martin
Lupa, Ivana Málková, Libor Malý, Petr Maňas, Barbora Martinková, Radka Martínková, Jiří Matela, Libor Mertl, Adam Milata, Pavel Minář, Ivana
Minářová, Dušan Mlynarčík, Adam Motvička, Vladimír Mráz, Václav Muchna, Martin ml. Navláčil, Pavel st. Navrátil, Stanislav Němeček,
Tomáš Nemrava, Oldřich Neuberger, Michal Novák, Marta Nováková, Petr Novotný, Michal Ondra, Jakub Pavlák, Magdalena Pavlíková,
Šárka Pelikánová, Vladimír Peringer, Jakub Petera, Jiří Peters, Michael Petrus, Luděk Pfeifer, Petr Pilin, Josef Piňos, Filip Plevač, Bohumil
Plojhar, Petr Podsedník, Jan Podzimek, Eva Polášková, Michael Rada, Zdeněk Reibl, 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, Roman Šmiřák,
Michal Šrajer, Arnošt Štěpánek, Andrea Tkačuková, Dušan Tripal, Martina Trnková, Igor Třeslín, Josef Ťulpík, Vladimír Vácha, Barbora
Vignerová, Regina Vondrová, Vilém Vrbický, Vladimír Zábranský, David Zábrž, Kamila Zárychtová, Viktor Zeisel, Petr Zelík
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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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