
Můžeš podnikat 

Inspirujeme studenty svým příběhem 

Seminář s hosty 

 

Kdy?  pondělí 20. listopadu 2017 

4. a  5. vyučovací hodina 

Kde?   Učebna 126 

Pro koho?  3. A, septima 

Připravte si dotazy, nebojte se ptát! 
 
Petr Novotný, sklárna AJETO 
Já jsem nikdy podnikat nechtěl, chtěl jsem hlavně dělat sklo. 
Ale podnikat jsem začal ještě za komunistů v roce 1983, 
říkalo se tomu nedovolené podnikání. Tenhle zákon byl 
jedním z prvních, který po revoluci zrušili. Tehdy jsem si 
doma postavil malou pícku, i když jsem z toho měl docela 

strach. Manažerské zásady: Jít příkladem, být ve firmě a ne jednou za týden 
zkontrolovat stav účtu. Já se do věcí příliš nepletu. Nerad mluvím, radši pracuji, 
tak jsem si najal lidi, manažery, kteří řídí jednotlivé činnosti. 
 
 

Jan Lát, firma Beneš a Lát už od roku 1934 tvoří odlitky od Al po Zn, 
vyrábí slévárenské či lisovací nástroje. Od letošního roku spolupracuje 
s TU Liberec. V rodinné tradici v dnes již třetí generaci pokračuje právě 
Jan Lát. Firma sídlí v Poříčanech.  
Nevím, čím kdo měří úspěch, ale pro mne je ukázkou úspěchu vnitřní 
spokojenost – pozor nezaměňovat s odevzdaností, či leností. Pokud se 

daří firmě, pokud firma dává práci a mzdu lidem, pokud dělá radost 
zákazníkům a pokud dává pocit spokojenosti s vykonaným, 
považuji to za úspěch. 
 

Základní myšlenky programu Můžeš podnikat: 

Realizujeme nezávislý a svobodný vzdělávací program pro studenty středních škol 
a motivujeme je k podnikavosti. Předáváme jim své zkušenosti formou 
mezigeneračního sdílení zkušeností z podnikání. Naším cílem je dodat mladým lidem 
odvahu k realizaci vlastního byznysu a podpořit je v tom, že dokáží velké věci 
a zvládnou stát pevně na vlastních nohou. 

Projekt založili v roce 2012 tři podnikatelé a v současné chvíli se na jeho obsahu podílí 
téměř stovka podnikatelů z celé České republiky. V roce 2016 vznikl spolek MŮŽEŠ 
PODNIKAT. 

Bližší informace u Ivy Štrojsové (Dobiášové) (sborovna).  


