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TISKOVÁ ZPRÁVA
LECCOS a jeho další seminář pro podnikatele
Pátek 14 . října 2011
Čtvrtý seminář z projektu „Co se u nás naučíte, v podnikání jako když najdete“ se uskutečnil
ve čtvrtek 13. října v prostorách NZDM Klub Zvonice. Workshop, který byl 4. seminářem z 1. cyklu
tohoto projektu byl zaměřen především na výměnu zkušeností. Organizátoři pozvali zkušenou
podnikatelku Martinu Benákovou a starostu Města Český Brod Jakuba Nekolného.
Semináře se zúčastnilo 9 podnikatelů a zájemců o podnikání. Po úvodu autorů projektu Jany
Kratochvílové, Tomáše Havrdy a krátkého představovacího kolečka všech zúčastněných vystoupil
starosta města Český Brod Jakub Nekolný. Zpočátku hovořil o službách města, které poskytuje
prostřednictvím živnostenského úřadu a možnosti poradenské činnosti, které úřad nabízí nad
rámec živnostenského zákona. Přiznal, že v současné době nezaznamenávají od podnikatelů žádné
konkrétní požadavky a uvítal možnost diskuze o provázané spolupráci města s podnikateli. Každý
z účastníků navrhl minimálně jednu oblast, ve které by město mohlo podnikatelskou činnost
podpořit - např. připravit veřejný prostor pro propagaci podnikatelů v centru města, možnost
využití komerčních ukazatelů v rámci nového navigačního systému, prezentace podnikatelů na
webu města či jejich inzerce a další. Společná diskuze probíhala téměř hodinu a půl a
vygenerovala velmi zajímavé nápady. Po krátké přestávce svůj "podnikatelský příběh" představila
Martina Benáková - ředitelka Jazykové školy Carpinus. Dodala odvahy těm, kteří ještě své
podnikání nezahájili, mají svůj podnikatelský plán, ale také obavy o udržitelnost svého záměru.
Popsala vývoj své životní situace, která vedla k rozhodnutí začít podnikat. Zmínila pozitiva i strasti,
která v počátcích zažívala. Jasně pojmenovala svoji strategii, díky které je její jazyková škola
úspěšná nejen v Českém Brodě, ale i v blízkém okolí a na Nymbursku.
Tématem tohoto semináře byla především praktická výměna zkušeností, proto se dál
pokračovalo v diskuzi, kterou řídila moderátorka a nezávislá poradkyně Kateřina Brychtová.
Rozvinula další zajímavé téma - důvody nenaplnění některých podnikatelských plánů - a na
základě zkušeností všech přítomných se společně pokusili naplánovat a ujasnit si dalších kroky k
podpoře zahájení podnikání či jeho dalšímu rozvoji. Čtyři hodiny utekly jako voda a účastníci
odcházeli s hlavou plnou inspirace, nápadů a povzbuzení do plnění jejich snů a podnikatelských
záměrů.

WORKSHOP – Výměna zkušeností – 13.10.2011
HOSTÉ:
MARTINA BENÁKOVÁ (Jazyková škola CARPINUS)
JAKUB NEKOLNÝ (starosta Města Český Brod)
MODERÁTORKA:
KATEŘINA BRYCHTOVÁ
TÉMATA:
OSOBNÍ PŘÍBĚHY PODNIKATELŮ
Řízená diskuze na téma:

PODPORA PODNIKÁNÍ v začátcích – Jakou součinnost města města, státu byste přivítali?
DŮVODY NENAPLNĚNÍ NĚKTERÝCH PODNIKATELSKÝCH PLÁNŮ
PLÁNOVÁNÍ DALŠÍCH KROKŮ V ROZVOJI PODNIKÁNÍ
PRO KOHO JSOU SEMINÁŘE URČENY?
Začínající i zkušení podnikatelé
Studenti posledních ročníků středních škol a studenti vyšších a vysokých škol
Rodiče na rodičovské dovolené
Dočasně nezaměstnaní
Všichni, koho toto téma zajímá
Semináře jsou BEZPLATNÉ!
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova
v rámci osy IV Leader Programu rozvoje venkova ČR

Další informace poskytne:

Bc. Dita Nekolná
pracovník PR a fundraiser
e-mail: dita@leccos.cz
tel.: 728 067 496
Občanské sdružení LECCOS
www.leccos.cz

Občanské sdružení LECCOS v Českém Brodě a jeho okolí poskytuje a rozvíjí sociální služby
a aktivity ve prospěch rodiny, dětí a mládeže již od roku 2000. Provozujeme Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež Klub Zvonice a Rodinné centrum Kostička, pořádáme akce pro
veřejnost, (např. Den dětí, Drakiádu, Adventní průvod světýlek….). V rámci rodinného centra
nabízíme zájmové kroužky,výtvarné dílny, přednášky, besedy. V nízkoprahovém klubu pracujeme
s dětmi a mládeží a kromě smysluplného trávení volného času jim poskytujeme především
poradenství a podporu v komplikovaných životních situacích, osobních problémech nebo
negativních životních zkušenostech. V roce 2009 jsme zahájili pravidelná setkávání podnikatelů,
na které jsme tento rok navázali odbornými semináři pro začínající podnikatele. Významně se
podílíme na veřejném životě města i rozvoji regionu, při spolupráci na strategickém i komunitním
plánu města či členstvím a činností v o.p.s. Region Pošembeří. www.leccos.cz

