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Milí přátelé,

zdravím z USA a vítám vás k významnému
a přelomovému ZET-kempu.

Vstupujeme do éry akcelerace rychlosti změny.
Co dříve trvalo několik generací, dnes se mění
během jediné generace: naší generace.
To přináší nové nároky, výzvy a zodpovědnost
pro všechny účastníky. Jsem přesvědčen,
že obstojíme - protože musíme. Je to naše
poslání. (A mimochodem: Jiné cesty není.)

Je to náročné pro učitele, protože již nemohou
učit to, co bylo. Je to náročné pro studenty,

protože musí zvládnout, pochopit a prosadit to vše nové, co ještě nikdy nebylo. Je to náročné pro organizátory,
sponzory a budoucí spolupracovníky, protože nás musí všechny přimět ke spolupráci, ke společnému hledání
nových cest do budoucnosti - do budoucnosti nás všech - protože cesta zpět už není možná a čekání
na „staré dobré časy“ by bylo selháním.

Ale je krása a naplnění v hledání, spolupráci, a sdílení nových cest k úspěchu. Nejsme na to sami -
stačí se podívat na úsměvy a odhodlané pohledy kolem sebe. Já jsem a budu s vámi - napořád.

Prof. Milan Zelený
zakladatel Nadace ZET

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Je až neskutečné, že se první Letní podnikatelský kemp konal
již v roce 2016. Za těch 6 let jsme pomohli více než 50 mladým
lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří z nich
studují na vysokých školách, někteří se věnují svým
podnikatelským aktivitám, někteří si našli svá stálá
zaměstnání, jiní se věnují řemeslu. Mnozí již zakládají své
rodiny. Všem se však podařilo začlenit se do běžného
aktivního života jako většině dospělé populace. Podařilo se
nám tak smazat jejich počáteční hendikep a najít jim místo v
životě. Komunitu a zázemí Nadace ZET.

A za to pociťuji nesmírnou radost, ale také vděk. Vděk vůči
těmto mladým lidem, kteří nám svěřili své příběhy a nechali
se inspirovat, jak je možné vzít odpovědnost za svůj život
do svých rukou. Vděk za to, že i oni nás v mnohém obohatili,

nabídli nám jiný úhel pohledu, pomohli se nám rozvíjet. V neposlední řadě pociťuji vděk i vůči našim partnerům.

Partnerům, kteří nás mnohdy provází od prvních ročníků a pomáhají tak s naším rozvojem, ale i přesvědčit další o tom,
že je Letní podnikatelský kemp důležitým pro rozvoj mladých lidí. A že má smysl. Děkuji všem partnerům, kteří nám
pomáhají plnit sny a přání těchto sociálně znevýhodněných mladých lidí a kteří nám pomáhají s organizací a rozvojem
tohoto projektu.

Jsem velmi vděčná, že naši partneři nás podporují jak finančně, tak i svými osobními příběhy, znalostmi, zkušenostmi,
které ochotně a zdarma ve svém volném čase předávají účastníkům Letního podnikatelského kempu. A to nejenom
v průběhu akce, ale mnohdy i po celý rok. A za to jim patří můj upřímný dík. Bez Vás by to nešlo, přátelé!

Olga Girstlová
výkonná ředitelka Nadace ZET, manažerka projektu Letní podnikatelský kemp a viceprezidentka ČMA.

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/


4

letnipodnikatelskykemp.cz

Jeden zmých velkých snů je připravit mladé ženy amuže
na řešení problémů současného světa ve 21. století.
V roce 2016 jsme společně s Nadací ZET tento sen začali
realizovat a vznikl Letní podnikatelský kemp, na kterém
trénuji naše účastníky v základních podnikatelských
dovednostech. Proč je to důležité? Žĳeme v době
neustálých změn. Tyto změny přinášejí pro někoho
velkou nejistotu a pro jiného velké příležitosti. Je jen na
nás, jak současný svět vnímáme a co si vybereme. Kolem
nás je nepřeberné množství problémů, které potřebují
vyřešit. A vyřešit je mohou pouze vnitřně motivovaní
a připravení lidé s patřičnými znalostmi a dovednostmi,
kteří převezmou odpovědnost za svůj vlastní život
a aktivně se do řešení těchto problémů pustí. K tomu je

potřeba podnikatelství, které chápu jako převzetí plné odpovědnosti za svůj život a zároveň jako niternou potřebu řešit
problémy současného světa. Proto jsem v průběhu minulých let na Letním podnikatelském kempu připravoval
a testoval trénink základních podnikatelských dovedností, který jsme s názvem Metamorfóza ZET uvedli v letošním
roce. Tento trénink je určen pro dřímajícího podnikatelského ducha současných mladých žen a mužů. Naším cílem je
inspirovat a probouzet jejich přirozenou zvídavost a touhu po podnikatelství. To se nám podle mého názoru letos
opravdu povedlo. Děkuji všem aktivním účastníkům kempů minulých a obzvláště kempu letošního za to, že mi dovolili,
abych jim pomohl obohatit jejich život.

Václav Sušeň
trenér podnikatelských dovedností na LPK a propagátor implementační metody
podnikatelské inovační laboratoře a vzdělávacího projektu pro inovace v podnikání s názvem
„Od nápadu k podnikání“

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Naši partneři

/Naši partneři

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Martin Rada
Generální ředitel AGROTEC a. s.

Mám rád projekty, které dávají smysl. Jako
mladý člověk po studiích jsem dostal
od zakladatele AGROTECu šanci pracovat po
jeho boku a učit se od něj. Nyní, po 30 letech,
kdy se pohybuji v byznysu a věnuji se
podnikání a vedení lidí, cítím jako svoji

povinnost předávat dál svoje zkušenosti a pomáhat.

Projekt Letního podnikatelského kempu mi dává velký smysl v tom,
že podporujeme právě ty, kteří to nemají v životě úplně jednoduché
a kteří za sebou necítí podporu svých nejbližších. To je v životě jednou
z důležitých věcí, když stojíte na startu. Rád se téhle formy podpory
osobně účastním.

Jako předseda hodnotitelské komise velmi dobře znám jednotlivé
příběhy účastníků LPK i jejich projekty. Právě koncept LPK a projekty
Žluťásků mě motivovaly k tomu, abych s nimi zůstal ve spojení i po
skončení každého ročníku formoumentoringu a podpořil pokračování
jejich práce. Rád pomáhám druhým a vnímám tuto práci jako součást
mé společenské odpovědnosti.

AGROTEC Group podporuje Letní podnikatelský kemp Nadace ZET již
několik let. Těší nás sledovat příběhy lidí, kteří se v kempu objeví jako
mladí a nejistí a na konci jsou plní odvahy, odhodlání a nového
poznání. Naplňuje nás to nadějí, že hodnoty, které byly těmi
základními v našich začátcích podnikání, jsou i nyní, v tomto pandemií
zmítaném světě, velmi důležité. Vzájemný respekt, slušnost, poctivost,
zodpovědnost i vzájemná podpora a spolupráce. Věříme, že ještě
dlouho budememoci pomáhat těmto lidem v prvních podnikatelských
krocích.

Ivan Baťka
Majitel a generální ředitel Fosfa a.s.

Dnes se velmi často mluví ve společnosti
o udržitelnosti. Je to téma, které je potřebné
a jsem rád, že se k němu obrací pozornost,
protože udržitelnost je základním principem
přírody. Mám však pocit, že na jeden aspekt
udržitelnosti se možná trochu zapomíná.

Nutnou podmínkou budoucího bytí jsou totiž příští generace. Proto
jsem velmi rád, že i já mohu podpořit každoroční podnikatelský kemp
Zet Foundation pana profesora Zeleného.

Dělám to nejen proto, že pan profesor Milan Zelený je pro mne osobně
velmi důležitý, protože právě s ním mohu často vést diskuse, které mi
pomáhají. Dělám to nejen proto, že si velmi vážím práce paní Olgy
Girstlové.

Dělám to především proto, že jsem přesvědčen, že baťovské ideály
a poselství, které dětem na zámku ve Vilémově předávají zároveň se
svými zkušenostmi ti, za nimiž stojí skutečné výsledky smysluplné
práce, mohou zásadním způsobem formovat myšlenky generace, která
bude svět utvářet po nás.

Jsem rád, že se mladí účastníci kempu mohou setkávat s inspirativními
osobnostmi v inspirativním prostředí. Je to o to důležitější, že jsou to
zejména děti z dětských domovů, které by se jinak s těmi důležitými
myšlenkami a principy patrně nesetkaly.

Udržitelnost a budoucnost má svůj základ v prvé řadě v lidech, v jejich
smýšlení a konání. Úsilí předávat dětem zásadní myšlenky a směřovat
je k podnikání ve smyslu služby lidem, jak o ní mluvili Tomáš a Jan
Baťové, považuji za nesmírně důležité. Svou podporu tohoto úsilí
vnímám jako přirozenou součást svého života. Protože i ona je tou
baťovskou službou.

Přeji Vám všem mnoho inspirativních setkání a zážitků…

Naši partneři

/Naši partneři

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Martin Horsák
Finanční ředitel BAŤA, akciová společnost

Jsem hrdý nato, že naše společnost Baťa a. s. byla
v roce 2021 generálním partnerem Letního
podnikatelského kempu, který je podle mě tím
pravým místem pro mladé lidi, kteří na sobě
chtějí pracovat, kteří zde mají přístup ke
klíčovým znalostem a dovednostem, mohou se

učit od zajímavých zkušených podnikatelů a vůbec lidí, kteří chtějí
mladé lidi podpořit. Společnost Baťa má podporu mladých ve svém DNA
již od svého založení, jsem proto rád, že můžeme v této tradici
pokračovat o to víc, že se zde mladým lidem představuje praktické
využití systému řízení Baťa.

Dušan Pavlů
OVB

Rozhodnutí, které jsme v OVB udělali již před
pěti lety, tedy zapojit se do projektu Nadace ZET
a pomoc tak mladým lidem, kteří nemají dobrou
startovací pozici do života, bylo velice rychlé.
Hned nás nadchla nadčasová myšlenka naučit
mladé znevýhodněné lidi postarat se o sebe

a svou budoucí rodinu a připravit je k nastartování jejich profesní
kariéry. Osobně, tím, že se i spolupodílím na přípravě kempu, mne
obrovsky motivuje a zpětně vrací energii, když vidím pokroky
jednotlivých účastníků. Nejen od prvního dne do závěrečné prezentace
projektu, ale i v průběhu roku, kdy s nimi pracujeme. Všichni se
v projektu snažíme mladým lidem ukazovat možnosti, otevírat jim
dveře, motivovat je a udržet jejich zapálení učit se nové věci, které jim
pomohou k úspěchu v oblasti, která jim dává smysl a nabíjí je.

/Naši partneři

Vladimír Staněk
Generální ředitel Aramark ČR

Letní podnikatelský kemp pro mě byl
mimořádným překvapením. Entuziasmus
mladých účastníků i jejich profesionalita, touha
po vzdělání a po úspěchu, je opravdu nakažlivá.
Věřím, že stojíme u zrodu řady opravdu
unikátních projektů, které budou měnit životy

lidí a českou společnost k lepšímu. Mám radost, že tyto aktivity můžeme
jako společnost Aramark podporovat a děkuji všem, kteří se na zajištění
LPK i chodu nadace ZET nezištně podílejí.

Máte můj obdiv!

Otakar Klepárník
Majitel MEDESA s.r.o.

Je důležité snít a k něčemu směřovat. Otevřít
mladým lidem svět z pohledu seberealizace a
podpořit je, aby rozvíjeli své sny, se ve
společnosti MEDESA snažíme od samého
založení. V podnikání dlouhodobě podporujeme
všechny potřebné, zvlášť pak organizace a

instituce zaměřené na výchovu dětí, jako jsou školy nebo sportovní
spolky, a dlouhodobě i Letní podnikatelský kemp.

Na tomto projektu je mi sympatické spojení hodnot a přístupu
předávanýchmladým účastníkům s učením Tomáše Bati. Tento úspěšný
podnikatel a nedoceněný český fenomén by měl být inspirací pro
všechny z nás, kteří podnikáme. Zejména jeho filozofie, že podnik má
primárně sloužit zákazníkům a regionu, ve kterém se nachází. Důležitá
je zejména Baťova myšlenka: „Když chceš, můžeš.“ Proto vzkazuji všem,
nejen Žluťáskům z kempu: Nebojte se následovat své sny. Buďte užiteční
sami sobě, svým blízkým i společnosti.

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Radim Pařík
Fascinating Academy

Odkaz Tomáše Bati a pohled profesora Zeleného
jsou mi osobně velmi blízké. Když mě oslovila
ikona podnikatelek a podnikatelů v ČR, Olga
Girstlová, jestli bych vystoupil na Letním
podnikatelském kempu, neváhal jsem. Dobře
vím, že všichni nemáme stejnou startovací

pozici. Sám jsem si musel z chudých poměrů prošlapat cestu nahoru.
Dlouhodobě pomáhám a podporuji neslyšící a nevidomé. Děti jsou naše
budoucnost a jejich kvalitní vzdělání je naší povinností.

Naši hosté

/Naši partneři/Naši hosté

Josef Anovčín
Nemojanský mlýn

Krédem naší rodiny a našich
společností je společenská
odpovědnost. Ta se
projevuje mnoha způsoby a
formami, z nichž podle mě
nejvýznamnější je podpora

aktivit dětí a mládeže. A pokud tedy naše zařízení
odpovídá potřebám kempu, nabídka jeho využití je
nasnadě. Protože jsem mohl vidět radost a zaujetí
všech účastníků, umocnilo to pouze moje
uspokojení z toho, že se jedná o správnou věc, které
jsme tak trochu napomohli. Asi nikdo, kdo to
nezažil na vlastní kůži, netuší, jaké pocity zažívají a
jaké sny sní tyto děti. Jejich podpora je proto
samozřejmá, jak už jsem zmínil výše, protože může
alespoň trochu zmírnit jejich hendikep a nabídnout
jim možnost získat lepší startovní pozici do
dospělého života.

Jannis Samaras
Kofola

Účast na Letním podnikatelském kempu pro mě
představuje smysluplně strávený čas. Mám rád
profesora Zeleného a jeho myšlenky a obdivuji
podnikatelský přístup Tomáše Bati. Jeho ochota
a schopnost realizovat kroky, které byly daleko
nad rámec toho, co bylo v tehdejší době běžné

a obvyklé, jsou inspirativní i dnes. Každá mince má dvě strany a všem
účastníkům kempu bych přál, aby dokázali z každé situace, která se
může na první pohled zdát neřešitelná, vytěžit to nejlepší.

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Marek Spurný
marekspurny.cz

Vlastně mám v životě veliké štěstí. Štěstí, že jsem
potkal řadu skvělých lidí, lídrů a mentorů. Byl
jsem vychován v duchu baťovských principů. Od
roku 2000 se věnuji výhradně vzdělávání
dospělých. Deset let jsem byl součástí týmu
Stephena R. Coveyho, autora „7 Návyků skutečně
efektivních lidí“, jedné z nejlepších knih v oblasti
osobnostního rozvoje. Jako senior partner jsem

moderoval vzdělávací programy pro řadu společností v Česku a na
Slovensku. V roce 2012 jsem se osamostatnil a realizuji pro společnosti i
jednotlivce zakázkové programy z oblasti plánování a sebeřízení,
vnitřní motivace, prezentační kultury a komunikace. Svoje pracovní
i životní zkušenosti se snažím sdílet a předávat svým klientům
a partnerům jako mentor, kouč a jejich osobní sparingpartner.

Velice mě baví práce s mladými lidmi. Talent a potenciál řady z nich mě
naplňuje optimismem ve vztahu k budoucnosti. Když mě oslovila
Nadace ZET s nabídkou spolupráce na Letním podnikatelském kempu
2021, neváhal jsem ani chvíli. Učím zde velmi mladé lidi na startovní
čáře jejich profesního života prezentačním dovednostem. Ano,
prezentační dovednosti by měly patřit k základní gramotnosti všech lidí
v 21. století… Už se moc těším na Letní podnikatelský kemp 2022!

/Naši hosté

Peter Krištofovič
Investor a business coach

Prínos Letného podnikateľského kempu
pre účastníkov vnímam primárne ako príležitosť
pre mladých ľudí dostať sa k informáciám,
vedomostiam, ručnostiam a kontaktom. Taktiež
viem, že team ktorý vytvára program a venuje
sa mladým ľuďom to robí zo srdca a chce

odovzdať maximum pre prospech účastníkov. No predovšetkým je to
šírenie myšlienok pán profesora Zeleného a jeho snahy inšpirovať.

Ja to robím z úcty k Milanovi a teamu Nadácie ZET a rovnako so snahou
odovzdať mladým ľuďom tipy a inšpiráciu na ich ceste životom.

Pavel Velev
Nadace Tomáše Bati

Dle mého soudu je Letní podnikatelský kemp
skvělá příležitost pro mladé lidi, kteří mají svůj
podnikatelský sen. Setkat se s lidmi, jejichž život
je zasvěcen podnikání je obrovská šance jak
získat v krátké době velké množství praktických
informací a tipů pro úspěšné podnikání. A nejen

to, lze se také seznámit i s jejich životními postoji, vidět jejich
vystupování a čerpat od nich moudrosti. Jednoduše řečeno, inspirovat
se. Takovou možnost bych přál každému mladému člověku.

Po 23 letech práce v Nadaci Tomáše Bati jsem přesvědčen, že odkaz
Tomáše Bati je stále aktuální a řekl bych, že jeho systém řízení
je nadčasový. Lze z něj čerpat nejen informace jak řídit firmu, ale také
jak slušně a šťastně žít. Pro Tomáše Baťu a věřím, že i pro dnešní
generaci nastupujících podnikatelů je velmi důležitý pojem Služba a to
nejen služba veřejnosti, zákazníkovi, ale i služba spolupracovníkovi,
rodině a sobě. Jeden z výroků Tomáše Bati zní: „Služte a nebudete moci
uniknout penězům“.

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/


Petr Kovařík
Pražská čokoláda

Nejvíce mě těší, že můžeme poukázat na příběhy
reálných podnikatelů a můžeme v mladých
lidech iniciaovat také jiný pohled na věc než být
„managerem“ v korporátu.
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Radka Vladyková
Svaz měst a obcí

Letní podnikatelský kemp osobně považuji
za jednu z nejúčinnějších aktivit na podporu dětí,
které nevyrůstaly v rodině nebo měly ztížené
podmínky pro svůj vstup do dospělého života.
Kemp je ale obohacující pro obě strany, i pro ty,
kteří se přĳedou podělit o své zkušenosti s dětmi.

Jak tyto děti vnímají svůj život a jaké mají plány a cíle pro svoji
budoucnost je inspirující i pro dávno dospělé. Vloni jsem se na kempu
seznámila s Láďou, udělal mi v parku pár fotek na Facebook a jen tak
pro radost. V letošním roce jsem potřebovala nové fotografie do práce
a tak byl čas naplnit sliby o spolupráci také činy. Moje nové profesní
fotografie mám od Ládi. Focení s ním bylo profesionální a zábavné
zároveň. Jsem šťastná, že se mu podařilo najít uplatnění v práci, která
mu je i koníčkem a která ho živí.

Václav Staněk
Vasky

Jsem rád, že jsem mohl být součástí Letního
podnikatelského kempu, neboť naše budoucnost
je v rukách dalších generací. Vždy si rád
vyslechnu názory na svět od jiných lidí
a posdílím ten svůj. Každý se mohl do diskuze se
mnou zapojit a zeptat se mě na to, co ho zajímá.

Potěšilo mě, že dotazů bylo hodně, a že Žluťásci mají zájem se posouvat.
Kemp jim může pomoct v rozvoji i tím, že ukazuje reálné příběhy,
včetně neúspěchů. Věřím, že každý člověk musí brát motivaci ze sebe
sama, protože na konci dne je na každém z nás, jaký bude náš osud
a jakým směrem se vydáme. Je na nás, jak se budeme mít v budoucnu
a co budeme v budoucnu dělat. Proto všem Žluťáskům vzkazuji:
„Jděte svojí cestou a vytrvejte.“

Renata Lukášová
Český gastronomický institut

Chci svůj čas trávit smysluplně a aktivně. Letní
podnikatelský kemp je pro mě skvělá příležitost
setkat se s lidmi, kteří mě inspirují. Velmi mě
naplňuje příležitost pomáhat, formovat
a uskutečňovat sny mladých lidí, kteří neměli
stejný start do života jako já. Obdivuji je pro

jejich odvahu a chuť nevzdat se a pracovat tvrději než ostatní. Respekt!

A to platí ohledně mé celé spolupráce s Nadací ZET. Cítím ji jako svou
povinnost. Měla jsem to štěstí, že jsem o Tomášovi a Janu Antonínu
Baťovi slyšela vyprávět už od dětství, protože můj táta se narodil v roce
1934 ve Zlíně za podnikatelského rozkvětu. Můj dědeček, jak jinak,
pracoval pro Baťu a žil v jednom z ikonických domků z červených cihel.
Vždy mě mrzelo, když po roce 1989 začali odborníci na management
citovat především chytré hlavy ze zahraničí. Pro mě všechny myšlenky
moderního managementu najdeme totiž u Baťů. Jejich prozíravost,
pracovitost a schopnost motivovat jsou obdivuhodné! Navíc pro mě
jsou Baťové naprostým naplněním tolik známého současného sloganu
„Mysli globálně, jednej lokálně“.

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Petr Handlíř
petrhandlir.cz

S radostí jsem přĳal pozvání účastnit se Letního
podnikatelského kempu a svými zkušenostmi
přispět k rozvoji lidí, kteří o to stojí a snaží se
dělat něco víc pro svoji budoucnost. Přeji všem
Žluťáskům, ať se jim podaří najít tu svoji oblast,
která je bude v životě naplňovat

a prostřednictvím které si budou schopni plnit své sny. Já osobně jsem
na kempu poznal nové super snaživé lidi, a to je vždy inspirativní.

Dalibor Klíč
Google

Jsem vděčný, že jsem se mohl účastnit a nasát
super atmosféru. Doufám, že jsem svým
povídáním někoho inspiroval.

Účastníkům kempu držím palce v dalších
životních krocích.

Jan Rayman
Upcycling Technologies

Letní podnikatelský kemp je skvělý projekt, který je svým přístupem ke vzdělávání mladých lidí nejen z dětských domovů
svým způsobem revoluční a nadčasový. S Olgou Girstlovou a jejím týmem mám skvělé zkušenosti z několika větších
mezinárodních projektů a kvalita jejich práce na reálných podnikatelských záměrech se přirozeně odráží i na přípravě
a průběhu LPK. Mentoring, který zde „Žluťásci“ dostávají od instruktorů a přednášejících z řad již úspěšných podnikatelů
z různých oborů, je opravdu na té nejvyšší úrovni, která je často k dispozici pouze bohatým korporátním nebo vládním
organizacím.

Mně osobně bylo ctí se tohoto projektu formou přednášky zúčastnit, a nahlédnout tak do fungování a atmosféry kempu, jehož koncept bych rád
viděl jako nový standard a součást vzdělání všech středoškoláků u nás. Absolventům přeji, aby jim tato zkušenost dodala odvahu
a sebevědomí vykročit jednou do profesního světa směrem, který i když nebude jednoduchý, tak je bude pracovně i lidsky naplňovat –
aby si uvědomili, že na „to“ mají.

Lucie Pilipová Gaffi
Mediterranea Real Estate Investments

Letního podnikatelského kempu se účastním již
od počátku, kdy tato velmi zásluhyhodná
aktivita započala. Když mě oslovila moje velmi
blízká přítelkyně Olga Girstlová, zda bych
Žluťáskům řekla něco o společenských
způsobech, stolování a chování ve společnosti,

ráda jsem tuto výzvu přĳala. Cítila jsem, že se těmto mladým lidem
musím trochu přiblížit a pochopit, jak jim vůbec předávat informace
a citlivě je upozorňovat na chyby, které při kontaktu s lidmi dělají...
Vždyť zatím v životě většinou neměli mnoho příležitostí se to naučit,
ani tato pravidla vůbec použít. Otevřené debaty s nimi o často osobních,
až intimních pocitech při setkávání se s novými lidmi mimo dětský
domov pro mne byly až fascinující. Mám radost, že s nimi každý rok
mohu probírat, jak vstoupit do, pro ně nového, dospělého světa bez
„ochránců“, kde se musí spolehnout jen sami na sebe, na svou intuici.
Obdivuji je a smekám, jak odvážní a cílevědomí jsou! Děti z běžného
rodinného zázemí byměly poznat, jakou sílu a odhodlanost můžemladý
člověk vyvinout, když bojuje o své nové místo ve světě plném výzev,
příležitostí, ale i nástrah, bez podpory svých blízkých.

Držím vám palce, Žluťásci! A Tobě, Olgo, i kempu přeji, abyste dále
úspěšně vysílali Žluťásky do toho opravdu velkého světa!

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Linda Štucbartová
Diversio, Česko-izraelská smíšená obchodní
komora

Letní podnikatelský kemp jsem velmi ráda
podpořila přednáškou „7 prvků inspirace
z Izraele aneb naučme se chutzpe“.
S účastnicemi a účastníky kempu jsem sdílela
izraelský přístup k podnikání založený na

odvaze, průbojnosti, zdravém sebevědomí a ochotě se stále učit. Izraelci
se řídí rčením „pokud Ti život nadělí citróny, udělej z nich limonádu“.
Stát Izrael a jeho úspěšný startupový ekosystém vznikal za složitých
podmínek a dneska je vzorem pro mnohé vyspělé země. Podobně mladí
lidé z dětských domovů neměli lehký start do života, ale jejich zkušenost
a schopnost postavit se osudu pro ně může být výhodou na cestě
za svým snem, protože se nevzdají při prvních potížích.

Na kemp jsem vzala i svoje dvě dospívající děti. Všichni jsme si užili
prima den se „Žluťásky“, kteří byli zvídaví, plni optimismu a nadšení.
Všem přeji do života hodně štěstí, vytrvalost a odvahu snít velké sny.

Radim Valigura
VALIGURA Consulting & Management

Hlavní kvalitu kempu shledávám v mixu teoretického výkladu vedeného kvalifikovanými odborníky a prakticky zacílené
aplikace, kterou zaštiťují osobnosti, kterým to, co říkají, i funguje. Pro mě je vždy důležité si uvědomit, že cesta k prosazení se
může mít různé startovní pozice a kvalitní rodinné zázemí není vždy samozřejmostí. Pomáhá mi to spojit se s pokorou.

Ve své profesní činnosti se často věnuji výuce mentálně-dynamických principů hrajících hlavní roli především v oblasti
vrcholového výkonu, jako je například profesionální sport. Z tohoto pohledu jsem koncipoval i workshop pro účastníky
Letního podnikatelského kempu. Vysvětlil jsem jim, jak naše energetika ovlivňuje výkon a strategické myšlení, zkoušeli jsme

si i praktická cvičení na svém těle. Mozek ovládá tělo a tělo vrací mozku energii vyprodukovanou pohybem. Proto, pokud chci být úspěšný v práci,
musím vykonávat pohyb… mentální i fyzický. A sport udržuje tělo a hlavu v pohybu.

/Naši hosté

Michal Dovrtěl
Slant - brandingová agentura

Najít si své místo v životě je těžká disciplína, o to
víc pokud nemáte pevné rodinné zázemí. Letní
podnikatelský kemp je ale přesně ten projekt,
který svou mírou empatie, skvělého programu
a neuvěřitelně zapálených lidí, pomáhá vidět
svět za horizontem školní lavice. Jako člověka,

který sám sebe dlouho hledal, mě neuvěřitelně těší, že toho mohu být
součástí a předat alespoň něco málo z mého oboru. Je skvělé každý rok
vidět partu mladých a nadaných lidí s úžasnými nápady, jak profesně
a osobně rostou, a k tomu si vytvářejí zážitky na celý život. Snad bych
jim jen popřál, ať se vždy rozhodnou správně na své cestě a přichází
stále s novými nápady.

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Děkujeme
za

podporu!
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Metamorfóza ZET

Žĳeme v době neustálých změn. Tyto změny přinášejí pro někoho velkou nejistotu
a pro jiného velké příležitosti. Je jen na nás, jak současný svět vnímáme a co si vybereme.

Kolem nás je nepřeberné množství problémů, které potřebují vyřešit. Vyřešit je mohou
pouze vnitřně motivovaní a připravení lidé s patřičnými znalostmi a dovednostmi, kteří
převezmou odpovědnost za svůj vlastní život a aktivně se do řešení problémů pustí.

Podnikatelství je převzetí plné odpovědnosti za svůj život a niterná potřeba řešit
problémy současného světa.

Proto jsme připravili trénink podnikatelství s názvemMETAMORFÓZA ZET. Tento trénink
není určen pro současné mladé muže a ženy, ale pro dřímajícího podnikatelského ducha
v nich.

Naším cílem je inspirovat a probudit jejich přirozené nadání k podnikatelství.
Podnikatelství je vrozené nadání každého z nás, protože jsme ve své podstatě kreativní,
aktivní a svobodné lidské bytosti.

Autoři tréninkuMETAMORFÓZA ZETmají jasný sen, vizi a misi:

Sen: Připravit mladé muže a ženy na řešení problémů současného světa v 21. století.

Vize: Podnikatelství je způsob myšlení pro 21. století.

Mise: Inspirujeme a probouzíme podnikatelství u mladých mužů a žen.

14

/Program
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15Den Snídaně Dopolední blok Oběd+volno Odpolední blok Večeře+volno Večerní blok
8:00-9:00 9:00-12:00 12:00 -15:00 15:00-18:00 18:00-19:00 19:00-22:00

19.7. PO

Téma dne: Jméno je moje značka (osobní příběh Baťa) a 4S (Baťa)

Příjezd organizátorů
a účastníků zahájení
společným obědem

14:30 Slavnostní
zahájení kempu

Společné seznámení a představení
účastníků, nastavení pravidel,

vysvětlení programu

Hosté večera:
ing. Martin Horsák

(Baťa a.s.)
Pavel Velev

Gabriela Končitíková
(Nadace Tomáše Bati)

Peter Krištofovič
(PK Academy)

Milan Zelený Jana Merunková Moderuje: Olga Girstlová (4S)

ZET Foundation www.yourchance.cz
www.bata.cz

www.nadacetomasebati.cz
www.jurgenholler.sk

20.7. ÚT

Téma dne: Spolupráce

METAMORFÓZA ZET
Osobní PRO-START kariéry

(cesty k úspěchu - inspirace Baťa)

Workshop:
„... prezentace a jak na ně“

(Marek Spurný)
Příklad prezentace firmy: „Upcycling a jeho

nové příležitosti“
(Jan Rayman)

Příklad prezentace státu Izrael:
„7 prvků inspirace ze Start-Up Nation aneb

Naučme se chutzpe“
(Linda Štucbartová)

Hosté večera:

Jannis Samaras
(Kofola)

Rudolf Burda
(sochař a sklář)

Václav a Dana Sušeňovi www.marekspurny.cz
www.upcycling.group

www.diversio.cz

Moderuje: Olga Girstlová
www.pilvs.cz www.rudolfburda.com

21.7. ST

Téma dne: Spoluodpovědnost

METAMORFÓZA ZET
Osobní PRO-START kariéry

(osobní model)

Etiketa
a stolování
v praxi

Workshop:
„Vyjednávání“

Hosté večera:
Radim Pařík

(FASCINATING ACADEMY)
Petr Kovařík

(Pražská čokoláda)
Václav a Dana Sušeňovi

Lucie Pilipová
Radim Pařík Moderuje: Olga Girstlová

www.pilvs.cz www.fascinating.academy www.fascinating.academy
www.prazskacokolada.cz

22.7. ČT

Téma dne: Spoluúčast

METAMORFÓZA ZET
Osobní PRO-START kariéry

(osobní model)

Workshop:
„Digitalizace v gastronomii“

(Renata Lukášová)
„Výkonostní marketing na FB“

(Petr Handlíř)
„Digitální podnikání“

(Michal Dovrtěl a Jan Oulehla)

Hosté večera:
Václav Staněk

(Vasky)
Dalibor Klíč
(Google)

Václav a Dana Sušeňovi www.ceskygastronomickyinstitut.cz
www.petrhandlir.cz

www.slant.cz

Moderuje: Jan Oulehla
a Olga Girstlová

www.pilvs.cz www.vasky.cz
www.google.com

23.7. PÁ

Téma dne: Spolupodnikání
METAMORFÓZA ZET

Osobní PRO-START kariéry
(osobní model)

Nácvik prezentace
Osobní PRO-START kariéry Grill Party

Nácvik prezentace
Osobní PRO-START kariéry

Václav a Dana Sušeňovi Marek Spurný
Václav a Dana Sušeňovi

Marek Spurný
Václav a Dana Sušeňoviwww.pilvs.cz

24.7. SO

Téma dne: Osobní Pro-start kariéry - vize, cíle a plán
METAMORFÓZA ZET

Osobní PRO-START kariéry
prezentace účastníků

Sportovní odpoledne
Dynamika výkonu a koncentrace

Slavnostní ukončení letního
podnikatelského kempu

Olga Girstlová Radim Valigura Milan Zelený
Milan Zelený www.radimvaligura.com www.zetfoundation.com

25.7. NE Odjezd účastníků

https://www.letnipodnikatelskykemp.cz/
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Romana Hrdličková
vítězka Letního podnikatelského kempu 2021

Doporučení na Letní podnikatelský kemp jsem získala ve svém dětském
domově, kde jsem nyní na dobrovolném pobytu, abych mohla
pokračovat ve studiu na vysoké škole. Ráda na sobě pracuji a jsem
vděčná za možnost rozvíjet se. Zjistila jsem si tedy více informací
a pustila se do příprav vstupních materiálů.

Kemp vnímám jako jedinečnou příležitost uvědomění si sám sebe
a svých možností do budoucna. Pomáhá mladým lidem pochopit, že nic
není jen o penězích jako spíš o vůli chtít něco vytvořit a hledat to, v čem
bychom mohli využít své schopnosti a dovednosti popřípadě jakým
způsobem je dál rozvíjet. Zároveň se na kempu setkáte s lidmi, kteří jsou
ve fázi realizace svých snů. Dávají vám tím možnost nahlédnout
do jejich osobního i profesního života a dochází tak k získání cenných
kontaktů, které bychom běžně nezískali.

Podle mě poslání kempu spočívá v aktivní práci na svých snech,
přenesení myšlenek na papír a nalezení něčeho hmatatelného,
co můžeme dále rozšiřovat. Mně osobně pomohl v uvědomění si, že nic
není nemožné a že nic není pouze o penězích. Důležitou roli hraje to,
jaký postoj vůči sobě a svému snu zaujmeme.

Díky kempu jsem získala spoustu nových kamarádů, cenných zkušeností
od profesionálů a nový pohled na to, jakým směrem se chci do budoucna
orientovat. Navíc jsem se svým projektem letošní ročník vyhrála a budu
jej tedy moci rozvíjet pod odborným vedením. Dále mě také těší, že jsem
se mohla stát tzv. asistentem a již teď od září se podílím na přípravách
dalšího ročníku.

Představení vítězného projektu „Nejsi v tom sám“:

Hlavní myšlenka spočívá v přípravě mladých lidí na odchod z dětského
domova prostřednictvím soustavné přípravy ještě před samotným
odchodem s využitím webové stránky, sociálních sítí, workshopů
a seminářů. Internetová stránka by se zaměřovala na pomoc sociálně
znevýhodněným lidem a lidem v tíživé životní situaci.

/Žluťásci
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Ohlasy „Žluťásků“

Roman Hůlka
Líbili se mi aktivity a workshopy s podnikateli, to
bylo fajn a někteří podnikatelé si dokonce
zahráli hry s námi ve svém volném čase.
Lektoři, organizátoři, podnikatelé, dobrovolníci
a účastníci kempu byli velmi skvělá parta. Kemp
mi dal nové myšlenky a cíle do života, dále mi
pomohl v osobním rozvoji. Celkově bych řekl,

že v mnoha ohledech byl kemp skvělý, protože nám za pouhý týden dá
to, co bychom se učili celý rok. Děkuji moc za fajn naučný týden se
skvělou partou ochotných, hodných lidí, kteří nám předali svémyšlenky
a rady do života a také děkuji moc účastníkům, byli to fajn lidé,
kteří si pomáhali i přes své zkušenosti ze svých životů.

Samuel Vančuřík
Z programu kempu se mi nejvíc líbil workshop
s Radimem Paříkem, který se věnoval praktikám
vyjednávání. Dále mi pomohl a poradil, jak mám
začít uskutečňovat můj velký sen – chtěl bychmít
fitko pro hendikepované lidi.

Mohl bych tak zúročit své vlastní životní
zkušenosti a zároveň pomoci dalším lidem. Co

jsem se ještě naučil? Tak třeba etiketu při stolování.

Kristýna Tranová
Na kempu se mi líbil kolektiv úžasných a
inspirativních lidí, kteří si vzájemně pomáhali.
Zároveň mám motivaci se změnit a pracovat na
sobě.

Vladimír Kuliš
Líbilo se mi na kempu to, že tam všichni k sobě
přistupují lidsky a na nic si nehrají a zároveň
jsou schopni předávat důležité věci do budoucí
kariéry.

Kemp mi dovolil poznat nové úžasné lidi, kteří to
mají v hlavě srovnané, a zároveň vím, že se na ně
mohu kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc.

Denis Hůlka
Na kempu se mi nejvíce líbil večerní program
křeslo pro hosta,kde jsme se dozvěděli spoustu
užitečných věcí pro podnikání. Dále se mi líbil
program s Václavem, který nás učil celý týden
sestavit si svůj osobní model a předával nám
spoustu užitečných rad. Na tomto kempu jsem se
zdokonalil v prezentování a naučil jsem spoustu

novych věcí např. jak správně vyjednávat. Dále jsem se naučil opouštět
svoji komfortní zónu. Kemp jsem si velice užil. Děkuji za skvělý zážitek.
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• Daně Sušeňové z CCA Group, za finanční podporu a za její inspiraci, trpělivost a osobní
podporu pro Žluťásky, se kterými strávila mnoho svého volného času při výuce
v dopoledním programu kempu.

• Ludmile Navrátilové a Jiřímu Koleňákovi z Newton University a.s., za podporu
mladých účastníků na jejich projektech a za jejich osobní přítomnost na kempu.

• Janě Ryšlinkové, političce a profesorce matematiky, za podporu mladých účastníků, za
aktivní podporu LPK a její celotýdenní účast na kempu.

• Ladislavě Fialové za podporu mladých účastníků při jejich osobním rozvoji.

• Petru Kazíkovi, prezidentu České manažerské asociace, za mnohaletou podporu ze
strany ČMA a za jeho osobní účast na kempu. Poděkování patří také Ivo Gajdošovi,
výkonnému řediteli ČMA.

• Fotografovi Jadranu Šetlíkovi za podporu pro Ladislava Rostaše při realizaci jeho
prvních výstav portrétů.

• Martinu Tůmovi a jeho týmu za natáčení a produkci videí.

• Ladislavu Rostašovi a Gedeonu Drapákovi za fotodokumentaci z kempu.

Poděkování spolupracovníkům
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Organizační tým

Olga Girstlová
Zakladatelka LPK
olga@letnipodnikatelskykemp.cz

Eva Paseková
projektová manažerka (organizace, finance)
eva@letnipodnikatelskykemp.cz

Marcela Dytková
projektová manažerka (spolupráce s dětskými domovy)
marcela@letnipodnikatelskykemp.cz

Honza Oulehla
projektový manažer (business development)
honza@letnipodnikatelskykemp.cz

Jana Tyrichová
projektová manažerka (marketing)
jana.tyrichova@seznam.cz

Lucie Pavlásková
public relations
lucie@pavlaskova.cz
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