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Představit svůj podnikatelský 
záměr, to byl úkol pro studenty 
Obchodní akademie.  

 Antonín Zvěřina

Na přelomu května a června letoš-
ního roku se uskutečnil v Obchod-
ní akademii a Hotelové škole Třebíč 
Projektový týden žáků třetích roč-
níků oboru Obchodní akademie. 
Žáci ve tříčlenných, případně čtyř-
členných družstvech zpracováva-
li prezentaci na téma Podnikatelský 
záměr. 

Sami si dopředu zvolili předmět 
podnikání podle svých zájmů a 
atraktivity daného podnikání. Jed-
nalo se například o provozování 
autokempu, tanečního klubu, kavár-
ny a cukrárny, modelingové agentu-
ry, lázeňského a rekreačního centra, 
poskytování volnočasových aktivit 
pro studenty či optických služeb. 

Za úkol měli vyhotovit prezenta-
ce, v nichž popsali založení a vznik 
fi rmy, zahajovací rozvahu, marketin-
gové činnosti: průzkum trhu, volbu 
produktu, stanovení ceny, prodejní 
cesty a komunikace s trhem. Výstu-
pem činnosti žáků bylo i zpracování 
seminární práce popisující založení 
a vznik fi rmy, marketingové činnosti 
a účetnictví fi rmy.

Představili fi rmy
V pátek 3. června 2016 vystoupi-

li žáci se svými prezentacemi před 
komisemi složenými z vyučujících 
ekonomiky, účetnictví, výpočetní 
techniky a cizího jazyka, protože žá-
ci prezentovali své cizojazyčné zna-
losti ve formě krátké anotace v cizím 
jazyce. A všichni se na to patřičně 
vyparádili, jako by to bylo ve skuteč-
nosti. 

My jsem se zúčastnili prezentace 
tří studentů, kteří si jako téma zvo-
lili založení modelingové agentury. 
Po palbě otázek hodnotící komi-
se jsme neodolali ani my, abychom 
trojici nevyzpovídali. K tomu nám 
posloužila sousední učebna.  Prv-
ní otázka byla velice jednoduchá: 
Proč si Aleš Svoboda, Ivana Troja-
nová a Žaneta Slabá vybrali právě 
modeling. 

Ovšem ještě předtím se studen-
tů a budoucích podnikatelů tážeme, 
zda si již zvolili svého mluvčího, 
což je v dnešní době i u fi rem běžná 
záležitost. Na to zatím nepomysleli 
a tak se shodují, že budou průběžně 
odpovídat všichni.

„Námět jsem navrhl já, protože 
obě moje kolegyně jsou hezké holky,“ 

prozradil na úvod Aleš. Osobně se 
věnuje spíš sportu, ale žádnou agen-
turu s tímto zaměřením vybudovat 
nehodlal. „No, možná kdybych o pod-
nikání uvažoval s klukama, bylo by to 
jiné,“ přemítá.  

Dále se dozvídáme, že trojice se 
na spolupráci domluvila, tedy nešlo 
o přidělenou spolupráci profesor-
ským sborem. Chcete slyšet další 
důvod, proč se trojice rozhodla pro 
modeling?

Pracovala jako modelka
Irena pracovala příležitostně v Itálii 

jako modelka. „Předváděla jsem tam 
věci pro celkem drahou značku. Takže 
o přehlídkách něco vím,“ vysvětluje. 
Ptáme se na další záměr, podnikatel-
ská trojice má cíl přehlídky zpestřit. 

„Pro diváky je zajímavější, když se 
jich účastní i děti. Důležité také je, 
aby se jednalo o zábavnou show, což je 
úloha zejména pro moderátora. Není 
na škodu, když se takové akce účastní 
například taneční skupiny. A je dob-
ré, když i modelky mají cit pro hudbu, 
která se hraje,“ vypočítává Irena.  

Trojice také nastínila, že hodlá 
obohacovat akce vyšší společenské 
třídy, svatby či narozeniny. „Na to 
budeme mít připravené dívky, které se 
v něčem takovém budou umět pohy-
bovat. Obsluhovat, či jen stát a něco 
držet,“ naznačuje Irena. 

Pokládáme další dotaz, zda nová 
agentura si na něco takového děvča-
ta bude najímat. 

Nic takového, na akce použijí svo-
je stálé zaměstnance. To se nám 
zdá takové podivné, někoho držet 
v zaměstnaneckém poměru, aby 
kdesi něco jen držel, ale budiž.

Firma ovšem bude mít 17 zaměst-
nanců, takže to asi opravdu nebude 
žádný problém. I když se vrývá otáz-
ka, uživí fi rma tolik lidí. Zdá se, že 
modelingová agentura s tím nebude 
mít žádný problém.

Jen modeling
Pokud jde o akce, fi rma se chce 

opravdu zaměřit jen na modeling. 
Vše ostatní by si musel případný 
objednavatel zajistit od někoho jiné-
ho. „Třeba bychom zajistili pro družič-
ky oblečení,“ poukazuje Aleš.

„A taneční sestavy bychom připravo-
vali v naší tělocvičně,“ doplňuje Irena. 
A tak klademe poslední otázku. Je 
záměr trojice reálný nebo zůstane jen 
u studentské fi kce? Následuje chvíle 
rozpačitého ticha. „Myslím si, že by se 
to dalo udělat. Zájem o něco takového 
je,“ zhosťuje se odpovědi Aleš. 

ALEŠ SVOBODA, Žaneta Slabá (uprostřed) a Ivana Trojanová představují svo-
ji modelingovou agenturu.  Foto: Antonín Zvěřina

Představili modelingovou agenturu

Nechte nás na pokoji, říká Mohamed Ali
(Dokončení ze str. 12)

Paní na personálním oddělení mi 
sdělila, že pro mne nemají, a ani v 
budoucnu nebudou, mít odpovídají-
cí práci, její kolegyně řekla, že jsem 
příliš rizikový a nehodím se do jejich 
mladého kolektivu a není třeba mne 
zvát k pohovoru. Nevím – myslíte si, 
že je to běžný postup? Takže tam ny-
ní pracuji pouze jako dělník.

Takže máme o vaší komunitě 
špatné zprávy?

Tady lidi věří tomu, co se jim před-
kládá ve zprávách. Někdy nejsou 
vůbec pravdivé. Byl jsem v armádě a 
viděl jsem na vlastní oči, že Islámský 
stát vůbec neexistuje. 

A vůbec není jisté, zda se jedná o 
muslimy. Cíl byl rozbít státy, které 
jsou kolem Izraele.  Řeknu takovou 
věc, po Mekkce a Medině je další 
ikonou muslimů mešita v Jeruzalé-
mě. 

Proč tam se něco nestane, když 
říkají, že ochraňují islámský maje-
tek? Bohužel tady lidé věří tomu, 
co jim předkládají média. A většina 
toho není pravda. Třeba když byli 

zavražděni lidé, v pozadí ve zprávách 
ukázali mešitu. Co ta s tím má co 
společného? 

Jak je to tedy s pravdou?
Člověk musí hledat pravdu sám. 

My říkáme, že pravda má tři scho-
dy. První slyšíte, druhý vidíte a třetí, 
můžete si na to šáhnout. Sám bych 
měl zjistit, zda to, co slyším, je oprav-
du pravda. Tady to tak není. Lidé 
médiím na sto procent věří. 

Myslíte si, že muslimských radi-
kálů je menšina?

Samozřejmě. Už jsem řekl, že na 
světě je miliarda 200 milionů musli-
mů. Přece nemůžeme říct, že všichni 
jsou teroristé. 

Zatím ani nebylo vysvětlené, co 
slovo terorismus znamená. Vezměte 
si Irák, vojska tam při svržení Saddá-
ma Husajna zabila milion 200 tisíc 
lidí. A kde jsou ty zbraně, kvůli kte-
rým k tomu došlo? 

Pak se ukázalo, že to bylo kvů-
li ropě, rozbití tohoto státu. A bude 
to trvat desítky let, než se to tam vrá-
tí k normálu. Vidíme, co se teď děje 

v Sýrii. A může se to stát i v Egyp-
tě. Ono se to z části stalo, protože 
se utlumil turistický ruch. Dřív byl 
americký dolar šest egyptských liber, 
nyní třináct. 

Vidíte nějaké řešení?
My budeme žít v klidu, pokud nám 

Evropani a Američani dají pokoj. 
A to myslím zcela vážně. My máme 
všechno. Ptali se jednoho profesora, 
zda je Egypt bohatý stát. Řekl, samo-
zřejmě. Sedm tisíc let ho okrádají a 
pořád existuje. Taky kdyby někteří 
vládci nekradli, byl by arabský svět 
úplně někde jinde. 

Myslíte si, že umírnění muslimo-
vé mohou ovlivnit ty, kterým se 
říká radikálové?

Existují rozdíly mezi islamistou 
a muslimem. Můžu být islamista, 
nejsem muslim, můžu být muslim a 
nemusím být islamistou. Islám není 
jen náboženství, má svůj režim. Má 
svůj režim i ve vojenském systému.

 Ale jeho vyznavači nemusí být 
muslimové. Váš prezident říká, že 
tady muslimy a Araby nechcete. My 

máme v Egyptě 600 tisíc Čechů jako 
turistů. Když nějaký Čech zavraž-
dil svoji manželku a dceru, mohli 
bychom psát, že Češi jsou agresivní 
jako celek a my je v Egyptě nechce-
me. 

Křesťany v Egyptě nechceme. 
Každá kauza je individuální a já ji 
nemůžu vztáhnout na všechny. U vás 
taky došlo k masové vraždě v Uher-
ském Brodě. Znamená to, že takoví 
jste všichni? Francie. Vždyť to byl 
konfl ikt mezi Francouzi. Terorismus 
nemá náboženství, nemá víru. To je 
politika.  

Dost politiky, co dělá vaše 
manželka a dítě?

Jsem rozvedený. Dcerka má osm a 
půl roku, žije s mámou. Raději bych 
ale žil v Egyptě. Tam máte peníze, 
můžete žít, nemáte peníze, můžete 
žít. Protože vám rodina, přátelé 
pomohou.

Plánujete se vrátit později do 
Egypta?

Pořád tam mám svůj byt. I nabídku 
na práci v oblasti turismu. 


