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Je velmi povzbuzující vidět po roce známě tváře. Nyní se někteří z nich vracejí a jejich cesta 

pokračuje. Stejnou radost mám však i z nových tváří. Zajímá mne, jak smýšlejí mladí lidé, kteří 

mají ambice podnikat a měnit prostředí kolem sebe. Podařilo se nám opětovně vydat knihu 

Cesty k úspěchu, trvalé hodnoty soustavy Baťa. Věřím, že bude dobrým společníkem na cestě 

k podnikání nejen účastníkům našeho kempu. Držím palce všem, kteří neměli jednoduché 

začátky v životě a přesto se perou. Přesto mají sílu a vůli postavit se nepřízni osudu, zvednout 

hlavu a snažit se pomoci naší společnosti tím, že budou vytvářet produkty a poskytovat služby, 

které nám jednou všem budou zpříjemňovat život.

Prof. Milan Zelený
zakladatel Nadace ZET

Letní podnikatelský kemp pro mládež z dětských domovů a sociálně slabých rodin se zaměřuje 

primárně na jejich uvědomění si, co je to být dobrým zaměstnancem v podniku, stát se 

podnikatelem nebo profesionálem ve své profesi. Program kempu je založen na vysvětlení 

základních principů podnikání, kdy si účastníci vytvoří vlastní byznys modely podnikání nebo 

modely svého osobního rozvoje. Nové poznatky komunikují s nejlepšími podnikateli a manažery 

českého podnikatelského prostředí. S mladými lidmi, kteří kemp absolvovali, jsme stále 

v kontaktu i po skončení kempu a pomáháme jim v jejich dalším profesním a osobním rozvoji. 

Po dvou uplynulých ročnících máme založené již dva nové start-upy v oblasti gastronomie. To 

nám všem prokazuje, že Letní podnikatelský kemp má pro ně velký smysl a děkujeme našim 

partnerům a sponzorům za jejich podporu.

Olga Girstlová
výkonná ředitelka Nadace ZET
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PARTNEŘI PROJEKTU
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Více informací na www.letnipodnikatelskykemp.cz
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Velké poděkování patří i všem organizátorům a dalším dobrovolným účastníkům!

PODĚKOVÁNÍ

Tímto děkujeme našim sponzorům a dále našim partnerům:

— Paní Vladimíře Rubinsteinové, jednatelce Vilémov Business Operation s.r.o., za poskytnuní prostor

— Panu a paní Sušeňovým, GrowBUSINESS s.r.o., za školení a program

— Janu Smigmatorovi za báječné pěvecké vystoupení a nazpívání hymny ZET

— Petru Ludwigovi za jeho vtahující přednášku o prokrastinaci

— Liborovi Hoření za praktickou ukázku smysluplných projektů

— Radimovi Valigurovi za sportovní odpoledne spojené s ovládáním sama sebe

— Jakubovi Hennimu, Jakubovi Duhonskému, Petrovi Štyhovi, Adrianu Drozdkovi a Petru Bartošovi za

— představení ambiciózních projektů

— Kristině Soukupové za celotýdenní péči a starání se o naše hosty

— Tomáši Zatloukalovi a jeho synu Filipovi za představení nového způsobu farmaření

— Martinu Tůmovi z Bezeslov za natočení skvělých videí

— Matýaši Zezulkovi za pořízení fotografií
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SLOVA HOSTŮ

Dušan Pavlů
Jsem rád, že již třetí rok může 
být OVB v roli podporovatele 

Nadace Zet a podnikatelského 
kempu a přispět tak k rozvoji 
potenciálu mladých lidí, kteří 

neměli takové štěstí a pocházejí 
z prostředí, které jim nedává 

tolik příležitostí a dobrou 
startovací pozici. Vždycky mne 
fascinuje, jak mladí lidé dokáží, 
když mají příležitost a vhodné 

podporující prostředí, rozvinout 
svůj potenciál a začít tvořit nové 

věci. A právě letní kemp je 
takovým inkubátorem nových 

podnikatelských příběhů. 

Petr Ludwig
Na kemp jsem přijel, protože mě 
zaujaly hlavní myšlenky. Podpořit 
mládež, která neměla ve svém 
začátku štěstí, šířit podnikavost 

v Česku, pomáhat malým 
podnikatelům a dodat jim odvahu 
pro jejich život. Děcka byla super 

a aktivní!

Libor Hoření
Moc bych si přál, aby mladí lidé 
dělali to, co je baví a co jim dává 

smysl. Doufám, že jsem jim 
předal své zkušenosti co nejlépe.
Mějte odvahu tvořit svůj vlastní 

svět!

Jannis Samaris
Oslovila mne atmosféra kempu. 
Mám rád myšlenky profesora 

Zeleného. Hlavně se u podnikání 
dobře bavte! 

Je jedno, jestli sjíždíte řeku nebo 
budujete firmu. 

Musí Vás to bavit.

11



SLOVA ÚČASTNÍKŮ

Denis
Na kempu jsem se naučil mluvit 
více před lidmi a nebát se. Když 
spadnu, musím se postavit zpět 
na nohy a pokračovat dál. Od 

mala jsem měl rád technologie 
a proto jsem vymyslel projekt na 

nové baterie do spotřebičů. 

Roman
Nejdůležitější je odlišit se! Pokud 

budeme dělat to stejné, jako 
ostatní, zapadneme. Ale co 

takhle restaurace, ve které Ti 
přinesou jídlo pejsci!

Nebát se a odlišit se, to jsem si 
z kempu odnesl. 

Filip
Mým snem je být herec. Za tím si 

tvrdě půjdu, jsem rozhodnutý. 
Z kempu si odnáším přednášku 
Petra Ludwiga o prokrastinaci. 

Každý z nás odkládá, ale někdy je 
to už příliš. Chci se s tímto 
nešvarem naučit bojovat. 

Gábina
Nejvíce jsem si užila etiketu, na 

které jsem si všimla svých 
vlastních nedostatků a dostala 

prostor je zlepšit. Dále jsem 
musela překročit svoji komfortní 

zónu během nácviku 
komunikace.

pasekova@zetfoundation.com 
775 921 770

www.facebook.com/NadaceZET www.letnipodnikatelskykemp.cz


