
 
 
 
 

                                                                                                                                      
 

 

Letní podnikatelský kemp 2018, zámek Vilémov 

3. ročník Letního podnikatelského kempu se již tradičně konal na zámku Vilémov v termínu 

23. - 29. 7. 2018.  Kempu se opět účastnili manažeři a podnikatelé z různých profesí a oblastí 

podnikání a věnovali svůj čas a energii mladým lidem. Projekt pořádá a organizuje Nadace ZET 

profesora Milana Zeleného ve spolupráci s Yourchance o.p.s. a Českou manažerskou asociací. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Mladí účastníci 

Letos na kemp přijelo 16 mladých účastníků ve věku 14 – 24 let, z dětských a azylových domů i 
ekonomicky znevýhodněných rodin, kteří měli zájem a chuť dozvědět se více o podnikání.  
 
Profily účastníků kempu: 

1. Szymon 16 let, obor gastronomie, zpracovaný projekt – restaurace u 2 přátel 

2. Kristýna: 18 let, obor cukrářství, projekt – cukrárna a top dezerty 

3. Jiří: 21 let, střední škola, projekt – individuální pečovatelská služba pro seniory 

4. Darina: 14 let, obor kadeřnictví, projekt – kadeřnictví: vlasový styling 

5. Honza: 20 let, obor elektrotechnický, projekt – servis a správa výtahů 

6. Vlastík: 20 let, střední škola, projekt – gastronomie na zaoceánské lodi 

7. Mirek: 17 let, obor stavební, projekt – stavební dozor 

8. Honza: 18 let, obor hotelnictví, projekt – restaurace Řízkárna 

9. Adam: 14 let, základní škola, projekt – designová výroba nábytku a interiérů 

10. Zdenda: 24 let, obor pedagogika, projekt – zdravá gastronomie 

11. Eliška: 19 let, všeobecné gymnázium, projekt – designové hřebeny 

12. Petr: 21 let, soc.-ekonomická fakulta, projekt – on-line aplikace rezervací ve státní správě 

13. Ondra: 17 let, obor elektrotechnický, projekt – tetovací studio 

14. Alois: 17 let, obor elektrotechnický, projekt – autoopravna na míru 

15. Denisa: 24 let, obor sociálně právní, projekt – sociálně-právní služby mladistvých 

16. Terezka: 14 let, základní škola, projekt – originální kavárna s produkty vlastní výroby 
 

» Program a cíl kempu: 

Program letního kempu je zaměřen na podnikání a vysvětlení jeho souvislostí. Inspiruje mladé 
účastníky k podnikatelským aktivitám, zdůrazňuje zodpovědnost za uplatnění na trhu práce a dodává 
jim znalosti a odvahu pro rozhodování. Projekt cílí na edukaci a osobní rozvoj mladých účastníků. 



 

 

Klíčovým posláním kempu je jejich příprava na úspěšné zařazení do běžného života po odchodu z 
dětského domova. 

Pod vedením dlouholetého investora Václava Sušně - GrowBUSINESS s.r.o. si mladí lidé, pomocí 
ekonomického modelu CANVAS, vytvořili osobní zaměstnanecký nebo podnikatelský model. Každý 
z účastníků, odborné porotě, která byla složená z organizátorů a partnerů kempu, předvedl své 
zkušenosti nasbírané během pobytu z oblasti rétoriky, prezentace, komunikace a individuálního 
přístupu. Porota vybrala a ocenila ty nejlepší. 

 

 

 

 

 

   

Etiketou a praktickými ukázkami správného stolování odborně a poutavě provedla Lucie Pilipová 

- majitelka Mediterránea a školitelka etikety.  

Historickým autobusem zapůjčeným společností ZDAR, a.s. mládežníci navštívili dvě blízké farmy. 
Na farmě Vilémov si vyzkoušeli řídit traktor nebo kombajn a seznámili se s technickými novinkami. 
Ukázky procesu dojení mléka, chovu skotu a výrobu bioplynu viděli na farmě Uhelná Příbram. 
Nevšední exkurze zprostředkovali partneři kempu AGROTEC, a.s. a CERA a.s. 

 

 

 

 

 

 

Odvahu, inspiraci a své vlastní zkušenosti po celý týden dodávali mladým účastníkům přední čeští 

a slovenští podnikatelé. Svůj osobní a podnikatelský příběh představili velmi poutavou formou. 

Bylo nám ctí uvítat v rámci 3. ročníku kempu tyto významné osobnosti: 

prof. Milan Zelený, zakladatel Nadace ZET; Peter Krištofovič – podnikatel, investor a business kouč 

prof. Ján Košturiak - IPA Slovakia, s.r.o.; David Paškevič, Michal Cifra – zakladatelé start-upu 

3Dsima, Vít Ježek – zakladatel Rekola Bikesharing s.r.o.; Martin Rada – generální ředitel AGROTEC 

a.s.; Filip Horáček – mladý zakladatel start-upu brazilské bistro Brafo; Eva Jurinová – lektorka 

komunikačních dovedností, žurnalistka a mediální konzultantka; Pavel Fišer – kandidát na 

prezidenta a senátor, Jakub Tížek – podnikatel, Tomáš Vojtíšek – Dobro-druzi, Nadace via, a další. 

Kemp také přijel podpořit úspěšný jazzový a swingový zpěvák Jan Smigmator se svým kolegou 

Vladimírem Strnadem. Svým vystoupením vytvořili milou a dojemnou atmosféru. 



 
 
 
 

                                                                                                                                      
 

 

 

 

Celý týden vyvrcholil sportovním odpolednem, které zajistila společnost Bioplasty CZ se svým 

projektem EKOPA. Poslední večer se všichni sešli u společného grilování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

» Plán 4. ročníku 

 

Pro velký úspěch již nyní připravujeme 4. ročník Letního podnikatelského kempu, který se bude 

opět konat v příjemném prostředí zámku Vilémov v termínu 15. – 21. 7. 2019. 

Nedílnou myšlenkou celého projektu je také nalezení nových mentorů a konzultantů pro mladé 

účastníky. Nadace ZET se dále zaměřuje na vyhledání spřátelených společností, které by se 

partnersky zapojily do projektu a nabídly pro účastníky možnost práce, popř. bydlení. 

 

Kontakty: Olga Girstlová, koordinátorka projektů Nadace ZET, girstlova@zetfoundation.com  

Eva Paseková, administrativní podpora Nadace ZET, pasekova@zetfoundation.com 
 

 

» Naši sponzoři 
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