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Je nutné se soustředit na to, co nás spojuje, a překonat to, co nás rozděluje.
Vítám do ZET kempu Vilémov v historickém roce 2020! Je to rok plný výzev, úskalí, obav, nároků, nebezpečí i zklamání.

Díky virové pandemii se všude kolem nás podobné akce ruší, odkládají nebo přesunují. Poprvé v historii kempu s vámi 
nemohu být osobně (jsem v karanténě v USA). Děkuji proto všem: mladým účastníkům, organizátorům, lektorům, spon-
zorům i hostům, kteří se rozhodli zúčastnit se a ukázat tak světu (ale hlavně sami sobě), že to jde a že na to máme. Jak by 
ZET mohla učit mladé generace podnikat, kdyby sama selhala v organizaci podnikatelské akce?

Klíčová slova jsou: spolupráce, zodpovědnost, respekt a hledání vlastní cesty – tudíž, radost z podařeného díla a zvlád-
nutí sebe sama. Nejsme jen učitelé, sami se učíme; nejste jen studenti, ale i učitelé, vyzyvatelé a hledači. Hledáme mezi-
generační spolupráci a vzájemnou pomoc. Je nutné se soustředit na to, co nás spojuje, a překonat to, co nás rozděluje. 
Přiznat si, že ani dospělí ani mladí nevědí, jak fungovat v době epidemie. Musíme se učit jak žít společně, jak tvořit nové 
způsoby žití.

Nelze se vracet zpět, nelze jen glorifikovat minulost, ale pochopit a vytvořit společnou, transgenerační budoucnost. Ne 
se „uklidit” do svých pohodlných bublinek skupin, stran a levných smajlíků stejně smýšlejících “přítelíčků”. Spolupráce 
je život sám. Nestačí si navzájem zvedat palečky. Každý z nás musí být osobnost, tj. umět a také rozpoznat něco jiného, 
něco navíc – jen tak může vzniknout týmová spolupráce. Ani dobrou fotbalovou jedenáctku nelze sestavit ze samých 
pravých křídel!

Prof. Milan Zelený
zakladatel Nadace ZET

ÚVODNÍ SLOVO

ÚVODNÍ SLOVO
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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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Letošní ročník Letního podnikatelského kempu byl ovlivněn aktuální epidemiologickou situací. Nebyl tedy ročníkem tra-
dičním, ale setkali se na něm účastníci minulých ročníků a zároveň i nováčci. I přesto si myslím, že splnil svůj cíl - seznámit 
mladé lidi s tím, co je to být dobrým zaměstnancem, ukázat, jak se stát profesionálem ve svém oboru anebo jak začít 
podnikat. 

Potěšilo nás, kam se starší mládežníci za ty roky posunuli, jak na sobě pracují, jak se jim tříbí myšlenky a jak se vyvíjí jejich 
projekty. Jak se profilují jejich osobnosti a vnímání sebe sama jako kvalitního poctivého zaměstnance nebo podnikatele  
s vlastním nápadem, na kterém již mnozí intenzivně pracují.

Velmi zajímavé bylo sledovat, jak se ti starší zapojili a předávali své znalosti a zkušenosti mladším účastníkům. Všichni na 
sobě poctivě pracovali, využívali každou příležitost, kterou jim naši lektoři a konzultanti připravili. Byli opravdu skvělí, měli 
odvahu, byli pracovití a připravili své prezentace na výborné úrovni. Těším se na naši spolupráci v průběhu celého roku. 

Ani tento ročník by však nemohl vzniknout bez podpory našich tradičních i nových partnerů. Schválně říkám partnerů, 
nikoliv sponzorů. Neboť jsem velmi vděčná, že naši partneři nás podporují jak finančně, tak i svými osobními příběhy, zna-
lostmi, zkušenostmi, které ochotně 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.

Olga Girstlová
členka správní rady Nadace ZET

manažerka projektu Letní podnikatelský kemp
viceprezidentka ČMA

ÚVODNÍ SLOVO
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Tato skvělá společná akce ukazuje, jak by se mělo vzdě-
lávat, tedy předávat mladým lidem dovednosti a kompe-
tence, dnes už jen znalosti nestačí. Za velký očekávaný 
přínos pro další ročníky považuji to, že hlavní organizátor-
ka podnikatelského kempu za Nadaci ZET Olga Girstlo-
vá byla letos zvolena viceprezidentkou ČMA. Předpoklá-
dám naši výraznější spolupráci. Naší misí je propojovat 
subjekty, které se věnují podnikání a managementu,  
a vytvářet synergie. 

Petr Kazík,  
prezident České manažerské asociace

Letní podnikatelský kemp má za sebou již čtyři ročníky  
a jedno prodloužené víkendové setkání bývalých a no-
vých účastníků. Za celou aktivitou jsou vidět reálné 
úspěšné projekty a prokazatelný rozvojový efekt u absol-
ventů. To svědčí o životaschopnosti tohoto modelu po-
moci mladým sociálně znevýhodněným lidem. Důležité 
je i to, že se s účastníky pracuje v průběhu celého roku. 
I proto jsme již čtvrtý rok součástí této aktivity a letos  
v roli hlavního partnera.

Dušan Pavlů, vedoucí marketingového 
 oddělení OVB Allfinanz, a.s. 

Letní podnikatelský kemp Nadace ZET je úžasná akce, 
kterou dlouhodobě podporujeme, protože věříme v její 
smysl. Vidím, jak akce graduje a jak profesionální jsou na 
konci prezentace účastníků kempu. A věřím, že se jejich 
příběhy budou ubírat tou správnou cestou

Martin Rada, předseda představenstva  
AGROTEC a. s.

Je mi velkou radostí a ctí podpo-
rovat každoroční Letní podnikatel-
ský kemp Nadace ZET profesora 
Milana Zeleného. Pan profesor 
je mým dlouhodobým mentorem 
a mnohé podnětné a inspirativní 
diskuse s ním zásadním způso-
bem ovlivnily moje myšlení a činy.
Je tedy skvělé, že něco podobné-

ho mohou zažívat i účastníci kempu v tak mladém věku a v tak mimořád-
ném prostředí, jakým je zámek Vilémov. Myšlenka paní Olgy Girstlové, 
zakladatelky kempu, aby se podpora zaměřila zejména na děti z dětských 
domovů, kterým se představují baťovské myšlenky a základy podnikání 
v podání pana profesora, ale i dalších významných podnikatelů či osob-
ností, je svým způsobem jedinečná. Naše budoucnost a budoucnost ná-
roda žije v naší mládeži a tudíž její směřování k podnikání již v útlém věku 
je, jak by řekl Tomáš Baťa, tou správnou službou veřejnosti.
I já, jako podnikatel, se k této myšlence hlásím a tudíž i podpora této 
akce je součástí jejího naplňování. 
Přeji všem účastníkům, ale i organizátorům hodně pozitivní energie, od-
vahy a vytrvalosti na jejich cestě k tvorbě nových odvážných a k službě 
odhodlaných podnikatelů.

Ivan Baťka, předseda představenstva Fosfa a.s.

OHLASY PARTNERŮ
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Hosté večera:
Milan Zelený

(New York Zoom Call)
+

Peter Krištofovič 
(Bratislava ZOOM)

Dušan Pavlů  
+ Honza Oulehla

Ludmila Navrátilová

Moderuje: Olga Girstlová 4S

Snídaně
8:00 - 9:00

6. 8. čt téma dne: jméno je moje značka (osobní příběh) a 4S

ProGram

7. 8. Pá téma dne: Spolupráce a Spoluodpovědnost

8. 8. So téma dne: Spoluúčast a Spolupodnikání

dopolední blok
9:00 - 12:00

oběd + volno
12:00 - 15:00

odpolední blok
15:00 - 18:00

večeře + volno
18:00 - 19:00

večerní blok
19:00 - 22:00

příjezd organizátorů a účastníků
zahájení společným obědem

14:30 
Slavnostní 

zahájení 
kempu

Olga Girstlová
ZET Foundation

Společné seznámení a představení 
účastníků, nastavení pravidel,  

vysvětlení programu

Prima život 
(pracovní sešit) 

příprava na  
osobní/podnikatelský model

Jana Merunková  
www.yourchance.cz

LETNÍ PODNIKATELSKÝ KEMP 2020

Základy 
 podnikatelské gramotnosti

jak být lepší spolupracovník  
a spolupodnikatel 

(osobní/podnikatelský model  
pro ideálního zaměstnance  

nebo živnostníka)

Václav a Dana Sušeňovi 
www.pilvs.cz

Základy 
 podnikatelské gramotnosti

jak být lepší spolupracovník  
a spolupodnikatel 

(osobní/podnikatelský model  
pro ideálního zaměstnance  

nebo živnostníka)

Václav a Dana Sušeňovi 
www.pilvs.cz

Hosté večera:
Jakub Henni

(Nesnězeno)
+

Dušan Pavlů 
(OVB)

Moderuje: Olga Girstlová

9. 8. Ne téma dne: osobní/podnikatelský model - vize, cíle a plán

Základy 
 podnikatelské gramotnosti

jak být lepší spolupracovník  
a spolupodnikatel 

(osobní/podnikatelský model  
pro ideálního zaměstnance  

nebo živnostníka)

Václav a Dana Sušeňovi 
www.pilvs.cz

Nácvik prezentace  
podnikatelského modelu

Ludmila Navrátilová

Hosté večera:
Martin Rada

(Agrotec)

Michal Dovrtěl

Moderuje: Olga Girstlová

Osobní/podnikatelský  
model 

prezentace účastníků
(osobní/podnikatelský model pro ideál-

ního zaměstnance nebo živnostníka)

Olga Girstlová 
hodnotící komise

12:00 
Slavnostní 
ukončení 

kempu

Olga Girstlová 
ZET Foundation

Odjezd účastníků

 Pořadatelé:  
  Nadace ZET pro. Milana Zeleného, GrowBUSINESS s.r.o.  
   
 Partner:  
  yourchance o.p.s.  
   
 Podpůrný tým:  
 Milan Zelený Nadace ZET www.letnipodnikatelskykemp.cz 
 Olga Girstlová Nadace ZET 
 Eva Paseková Nadace ZET 
  Jan Oulehla Nadace ZET 
   
 Jana Merunková yourchance o.p.s. www.yourchance.cz
 Václav a Dana Sušeňovi  www.pilvs.cz, www.nfls.cz

PROGRAM
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Portrétní fotograf Ladislav Rostaš
Projekt Letního podnikatelského kempu Nadace ZET 
2017-2020

Fotoaparát jsem vzal poprvé do rukou na svém prvním Letním pod-
nikatelském kempu, to bylo před 3 lety. A byla to láska na první po-
hled. Díky účasti kempu jsem tak mohl vykročit na cestu portrétního 
a svatebního fotografa. Program kempu byl pro mě rozhodně pří-
nosný hned v několika oblastech – naučil mě nejenom jak si založit 
živnost, ale především i přemýšlet nad tím, jak ji rozvíjet. A nezapo-
menout ani pracovat na sobě. Navíc jsem měl možnost potkat se 
zajímavými lidmi, kteří si s námi účastníky velmi otevřeně povídají, 
předávají nám své zkušenosti. A to mě motivovalo se ještě více 
snažit zlepšovat a být kreativní. Dalším pomyslným pošťouchnutím 
kupředu bylo letošní ocenění komise. Na to jsem opravdu hrdý.

Ladislav Rostaš

LADISLAV ROSTAŠ – PROJEKT KEMPU
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SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ

Speciální poděkování dalším partnerům  
a přiznivcům, kteří se na programu kempu  
podíleli:

• Vladimíře Rubinsteinové, jednatelce Vilémov Business Operation 
s.r.o., za poskytnutí prostor a stravování

• Manželům Sušeňovým, GrowBUSINESS s.r.o., za školení  
a program

• Ludmile Navrátilové, Newton College a.s., za komunikační školení  
a podporu mladých účastníků na svých projektech

• Janě Ryšlinkové, političce a profesorce matematiky,  
za podporu mladých účastníků

• Jakubovi Hennimu, Nesnězeno.cz, za představení svého startupu

• Michalovi Dovrtělovi, Slant – brandingová agentura,  
za vstup do marketingového světa

• Manželům Kocourkovým, A la Masion, za podporu mladých 
účastníků

• Tomáši Zatloukalovi, Poweregia s.r.o., za gril party a chutné ryby

• Margitě Fuchsové, velvyslankyni a diplomatce, za podporu mladých 
účastníků

• Lucii Pilipové se synem Štěpánem, školitelce etikety, za podporu  
mladých účastníků

• Davidovi Egydy, Golden Gate CZ a.s., za povzbuzení mladých 
účastníků do podnikání

Velké poděkování patří i všem organizátorům a dalším dobrovolným  
účastníkům.



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

Na kempu jsem se naučil spoustu nových 
věcí – jako například spořit si na budouc-
nost nebo jak se naučit učit věci co nejrych-
leji. Také, že spolehlivost a kvalita jsou nade 
vše, protože nám to zajistí lepší život, nebát 
se investovat do sebe, nebát se příležitostí 
a celkově být nebojácný, protože nám nikdy 

nic samo od sebe nespadne do klína. Kemp jsem si 
náramně užil a věřím, že ostatní také. 

Roman Hůlka

Kemp byl skvělý, a i když jsem se účastnila 
poprvé a měla jsem velké obavy, dodali jste 
mi odvahu hned na začátku. Nečekala jsem, 
že mě hned přijmete mezi sebe. Byla to 
skvělá zkušenost, teď díky vám vím, že když 
chci tak si můžu jít za svým snem a budu mít 

kolem sebe lidi, kteří jsou ochotní mi jakkoliv pomoct. 
Dělejte dál to, co děláte, protože tím pomůžete hodně 
dětem.

Barbora Hejnová

Za prvé bych chtěl strašné poděkovat, že 
jsem měl možnost vás vůbec poznat. Byli 
jste strašně dobrý kolektiv, jak mezi „dětmi“ 
tak mezi dospělýma. Uvědomil jsem si tam 
například, že nejcennější věc co máme, tak 
je čas a jak s tím časem nakládáme. Zjis-

til jsem, že se podnikání zase tak bát nemusím. Díky 
vám!

Tomáš Trejbal

Kemp je místo, o kterém se nedá říct, že by 
se mi na něm něco nelíbilo. Vše je napros-
to super. Odnesl jsem si mnoho zkušenos-
tí, především motivaci do života, jasnější  
obzor. Moct pomáhat druhým. Těším se na 
příští rok, kde již budu v roli asistenta.

Roman France

Podnikatelský kemp byl samozřejmě skvělý. Jsem velice rád, že jsem mohl mít možnost být v krásném prostředí se 
super lidmi, kteří se vzájemně podporovali. Většinu věcí jsem sice měl v podvědomí z minulých přednášek, ale rád 
jsem si je připomněl a více uvědomil. Lektoři byli všichni skvělý, až na Václava ten byl úžasný! Moc se těším na další 
kemp a další vzdělávání!

Petr Bakša

SLOVO ÚČASTNÍKŮ


